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«إن رؤية قطر الوطنية  2030تقيم جسرا ً يصل الحاضر بالمستقبل،
وهي ترسم صورا ً لمجتمع حيوي مزدهر تسوده العدالة االقتصادية واالجتماعية،
ويحفظ التوازن بين البيئة واإلنسان ،وتشكل القيم اإلسالمية العليا فيها
الروابط األسرية القوية دعامته األساسية .وسبيلنا لتحقيق هذه التطلعات
هو حشد طاقاتنا الجماعية.
إن ضمان الرفاه ألبنائنا وأجيالنا القادمة يتطلب منا استخدام مواردنا استخدام ًا مدروس ًا
ورشيداً ،ولهذا يتوجب علينا مواصلة بناء اإلنسان القطري القادر على المشاركة الفعالة
في الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية للبالد.»...
(رؤية قطر الوطنية )2030

arabstates.unfpa.org
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كلمة صندوق األمم المتحدة للسكان

تركــز المنظمــات الدوليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي ذات االختصــاص فــي السِّياســات الشــبابية علــى أهمِّيــة دَ ور
الشــباب فــي رفــد ال َّتنميــة المُس ـ َتدامة مــن جهــة وعلــى االنعكاســات اإليجاب َّيــة التــي َت ْتركهــا ال َّت ْنميــة المُس ـ َتدامة علــى
تما ُســك ورخــاء الــدول والمجتمعــات مــن جهــة اخــرى ،التــي تكمــن أهميــة وجــود المهــارات الحياتيــة فــي حيــاة الفــرد
فــي قدرتــه علــى التك ّيــف مــع كا ّفــة الظــروف ،والنجــاح فــي نهضــة المجتمعــات وازدهارهــا.
كمــا ورد فــي إعــان الدوحــة بشــأن جــودة التعليــم باعتبــاره الهــدف النهائــي مــن اإلصالحــات التعليميــة فــي المنطقــة،
الضــوء علــى الحاجــة إلــى بنــاء نظــم ًمســلط لضمــان الجــودة والتقييــم وتطويــر قــدرات الشــباب علــى التفاعــل وبنــاء
العالقــات االجتماعيــة الصحيــة التــي تســاعد علــى منــع العزلــة االجتماعيــة وإشــراك الشــباب بفاعليــة فــي جميــع
آليــات السياســات والبرامــج الوطنيــة واإلقليميــة بمــا فــي ذلــك التخطيــط والتنفيــذ وصنــع القــرار والرصــد والتقييــم.
تمكيــن الشــباب مــن المشــاركة الفعالــة كمتطوعيــن وقــادة للتغييــر االجتماعــي بــدون التعــرض لالســتغالل أو العنــف
أو الحرمــان مــن الحقــوق.
كمــا جــاء بالمؤتمــر العربــي اإلقليمــي للســكان والتنميــة :خمــس ســنوات بعــد إعــان القاهــرة ،فــي مقــر األمــم المتحــدة
فــي القاهــرة لعــام  2013اإلجمــاع علــى دور الشــباب كقـ ًـوة خالقــة رائــدة ،وأهميــة تمكينهــم اقتصاديــا وبنــاء قدراتهــم
وإثــراء مخزونهــم ًّالسياســي والمعرفــي وإشــراكهم فــي صنــع السياســات والبرامــج الســكانية وتنفيذهــا ومتابعتهــا بمــا
فــي ذلــك التركيــز علــى حقــوق الشــباب بمــا فيهــا حقوقهــم فــي الحمايــة مــن األمــراض المنقولــة جنســيا وحقهــم فــي
الحصــول علــى المعلومــات والخدمــات المتعلقــة بصحتهــم اإلنجابيــة.
ايما ًنــا منــا بــدور الشــباب الف ّعــال فــي االرتقــاء واالزدهــار بالــدول والمجتمعــات ،فقــد تــم اعــداد هــذا الدليــل موجــه
الــى صانعــي القــرار والسياســيين والخبــراء مــن أجــل تحقيــق االســتدامة علــى المــدى الطويــل لجــودة التعليــم والعمــل
علــى توجيهيــة سياســات واســتراتيجيات وبرامــح فــي ســياق التعليــم الوطنــي بدولــة قطــر.
د .لؤي شبانة
المدير اإلقليمي للمنطقة العربية
صندوق األمم المتحدة للسكان للدول العربية
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كلمة مركز اإلنماء االجتماعي
لقــد شــرعنا منــذ العــام  2017فــي تطويــر مشــروعات توائــم احتياجــات المرحلــة وتكــون خارطــة طريــق معبــدة
للوصــول إلــى تحقيــق مجتمــع المعرفــة .وعملنــا مــن اجــل ذلــك فــي تحــري أفضــل الســبل التــي تتيــح للشــباب
المشــاركة وتبــادل المعــارف واألفــكار .لــم يكــن هدفنــا هــو التلقــي فقــط بــل كيفيــة حثهــم وتحفيزهــم إلنتــاج المعرفــة..
تلقيهــا تدويرهــا وإعــادة إنتاجهــا .وهــي عمليــة طويلــة ســعينا إلــى أن تكــون تمازجــا بيــن الخبــرات العلميــة األكاديميــة
والخبــرات العمليــة التطبيقيــة مــن ناحيــة وبيــن احتياجــات المجتمــع المحلــي وثقافتــه وأفضــل المعــارف والممارســات
العالميــة .وكان نتــاج ذلــك هــذا الدليــل بيــن أيديكــم والــذي جــاء يحمــل بصمــة الخبــراء الدولييــن لصنــدوق األمــم
المتحــدة للســكان ،واإلرث الزاخــر للعمــل وســط المجتمــع المحلــي للفريــق الوطنــي مــن نمــاء.
لقــد جــاء تحــري احتياجــات الشــباب مــن الجنســين فــي دولــة قطــر للمهــارات الحياتيــة بعــد دراســة اســتمرت أربعــة
أشــهر بالتعــاون مــع صنــدوق األمــم المتحــدة ،اســتندت علــى التحليــل المبنــي علــى األدلــة والمعلومــات باســتخدام
أســاليب متنوعــة لجمــع المعلومــات شــملت الشــرائح المختلفــة مــن الشــباب فــي المــدارس والجامعــات ،وشــركاء
النظــام البيئــي مــن مؤسســات حكوميــة وغيــر حكوميــة ،أثمــرت مخرجاتهــا دراســة (الشــباب فــي دولــة قطــر :تحليــل
الوضــع وتقديــر االســتجابة) أســهمت فــي تحليــل الخصائــص واالتجاهــات الســلوكية للشــباب فــي دولــة قطــر ،وتحليل
السياســات والخطــط والبرامــج والخدمــات المنفــذة ،ومــدى تكامــل العالقــة بيــن شــركاء العمــل .وتحليــل الممارســات
الوطنيــة فــي معالجــة قضايــا الشــباب بالمقارنــة مــع المعاييــر الدوليــة.
ثــم كان هــذا الدليــل المبنــي علــى هــذه االحتياجــات ومــا توصــل لــه العلمــاء والباحثيــن مــن معــارف وأفــكار حــددت
بشــكل قاطــع أســاليب التعلــم مــدى الحيــاة فــي أربعــة ركائــز أساســية هــي التعلــم مــن اجــل العلــم والتعلــم مــن اجــل
الــذات والتعلــم مــن اجــل العمــل والتعلــم مــن اجــل التعامــل مــع األخــر .هــذه المنظومــة المتكاملــة تشــمل فــي واقــع
االمــر العديــد مــن المهــارات التــي تتجــاوز المائــة مهــارة إال اننــا وبنــاء علــى تحــري واقــع الشــباب واحتياجاتهــم
ركزنــا علــى أهمهــا وأكثرهــا حيويــة وخرجنــا ب  12مهــارة إذا نجحنــا فــي إيصالهــا وتعميمهــا وســط الفئــات
المســتهدفة بأشــكال مختلفــة ومبتكــرة ودائمــة فــإن ذلــك بــا شــك ســيكون لــه تأثيــره فــي إيجــاد جيــل متميــز وتحقيــق
اهدافنــا فــي تطويــر قــدرات الشــباب .كمــا ســاهم فريــق صنــدوق األمــم المتحــدة فــي تدريــب وتأهيــل الفريــق الوطنــي
المكــون مــن  40ميســر لتطبيــق الدليــل وتدريــب مدربيــن آخريــن ممــن يعملــون فــي المــدارس والنــوادي الشــبابية
بهــدف توســيع دائــرة المســتفيدين مــن الشــباب.
وال يفوتنــي فــي هــذه الســانحة إال ان أتقــدم بوافــر الشــكر والتقديــر للمؤسســة القطريــة للعمــل االجتماعــي وفريــق
الخبــراء مــن صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان ،وفريــق العمــل بمركــز (نمــاء) الســيدة محاســن زيــن العابديــن و فريق
العمــل ببرنامــج تطويــر قــدرات الشــباب ،الســتكمال وإنجــاز هــذا العمــل الــذي نرجــو ان يكــون فتحــا يؤمــن بــه جميع
شــركاء النظــام البيئــي ويســعون إلــى تطبيقــه.
مريم عبد اللطيف المناعي
مدير المشروع  /مدير الخدمات المجتمعية
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لمحة عن مركز اإلنماء االجتماعي  -نماء

رغبــة فــي تحقيــق التنميــة البشــرية واالجتماعيــة فــي الدولــة ،قامــت صاحبــة الســمو الشــيخة/موزا بنــت ناصــر
(حفظهــا هللا) فــي العــام  1996بتأســيس مركــز اإلنمــاء االجتماعــي والــذي يعتبــر مــن أقــدم منظمــات المجتمــع المدنــي
فــي الدولــة ،بهــدف توفيــر بيئــة مح ِّفــزة تســهم فــي اســتثمار الطاقــات الكامنــة والقــدرات اإلبداعيــة للشــباب ،وتلبيــة
احتياجاتهــم وطموحاتهــم ليكونــوا شــركاء فــي العمــل المدنــي ،وفــي تحــرّ ي أفضــل الفــرص واالبتــكار لقيــادة نهضــة
مجتمعاتهــم “بالشــباب ومــن الشــباب نش ـ ِّكل المواقــف التــي نريــد تجــاه قطــر“.
ويعمــل المركــز اعتبــارً ا مــن العــام  2013تحــت مظلــة المؤسســة القطريــة للعمــل االجتماعــي ،والمركــز عضــو فــي
المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي لألمــم المتحــدة.
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لمحة عن صندوق اآلمم المتحدة للسكان للدول العربية

لمحة عن صندوق األمم المتحدة للسكان للدول العربية

صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان هــو وكالــة األمــم المتحــدة التــي تعمــل علــى ضمــان تمتــع الجميــع بحقوقهــم .مهمتنا
هــي تقديــم عالــم يكــون فيــه كل حمــل مطلو ًبــا  ،وكل والدة آمنــة  ،ويتــم تحقيــق إمكانــات كل شــاب .يدعــم صنــدوق
األمــم المتحــدة للســكان الرعايــة الصحيــة اإلنجابيــة للنســاء والشــباب وصحــة النســاء الحوامــل  ،وخاصــة المليــون
إمــرأة اللواتــي يواجهــن مضاعفــات تهــدد حياتهــن كل شــهر.
ويدعــم صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان أيضـا ً تدريــب آالف العامليــن الصحييــن للمســاعدة فــي ضمــان اإلشــراف
علــى جميــع حــاالت الــوالدة مــن قبــل قابــات ماهــرات ،ومنــع العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس  ،والتوقــف عــن
ممارســة تشــويه األعضــاء التناســلية لإلنــاث  ،الــذي يــؤذي  3مالييــن فتــاة ســنويا ً  ،ودعــم الجهــود المبذولــة إلنهــاء
زواج األطفــال  ،والتــي يمكــن أن تؤثــر علــى مــا يقــدر بنحــو  70مليــون فتــاة علــى مــدى الســنوات الخمــس المقبلة.
يدعــم المكتــب اإلقليمــي للــدول العربيــة التابــع لصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان  ،ومقــره القاهــرة  ،عمــل 15
مكتب ـا ً قطري ـا ً لصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان  ،تغطــي مــا مجمــوع  20دولــة وإقليمــا فــي المنطقــة العربيــة.
يضمــن المكتــب اإلقليمــي لصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان أن تكــون أهــداف وبرامــج ورســائل المنظمــة فــي جميــع
أنحــاء المنطقــة متناســقة وتتماشــى مــع أولويــات صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان علــى المســتوى العالمــي.
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تقديم
لــم يكــن لهــذا الدليــل أن يكــون لــوال جهــود كثيــر مــن المؤسســات واألفــراد ممــن يســهمون منــذ ســنوات فــي هــذا المســار.
وهــذا يشــمل العشــرات مــن المراكــز البحثيــة والمؤسســات والــوكاالت األمميــة والهيئــات الرســمية ومنظمــات المجتمــع
المدنــي فــي العالــم وفــي العديــد مــن البلــدان العربيــة.
وككل األدلــة والنصــوص اإليضاحيــة األخــرى عــن المهــارات الحياتيــة ،فإنهــا جميعــا يبنــي الواحــد منهــا علــى إنجــازات
اآلخــر ومــا طــوّ ر مــن مفاهيــم وأفــكار ،ومــا أضــاف مــن تماريــن وتقاريــر وخصو ً
صــا تلــك التــي أعــادت إنتــاج المعرفــة
والخبــرات ليعكــس ســياقها المحــدد.
وكمــا فــي نصــوص أخــرى ترتكــز إلــى المبــادرة المشــتركة حــول المهــارات الحياتيــة والتعليــم مــن أجــل المواطنــة ،فــإن
الكثيــر ممــن أعــدوا أدلــة تدريبيــة مالئمــة أتاحــوا لهــذه النصــوص أن تنشــر علــى الشــبكة العالميــة و/أو أتاحــوا نســخا
مطبوعــة منهــا ،فتشــاركوا بذلــك المعرفــة ودعمــوا نشــر المهــارات الحياتيــة بأركانهــا األربعــة كلهــا ،وبنــاء مجتمعــات
المعرفــة ،والتنميــة المســتدامة ،والمواطنــة وحقــوق اإلنســان.
وهــذا اإلصــدار يســير علــى المنــوال ذاتــه ،وهــو مديــن للكثيريــن ولجهودهــم التــي تنعكــس فــي محتوياتــه المقتبســة و/أو
المكيفــة ،فــي اســتجاب ٍة لمخرجــات “دراســة الوضــع وتقييــم االســتجابة” ،التــي يلخــص عناوينهــا القســم األول.
وقــد حــرص هــذا الدليــل مــا أمكــن مــن حــرص علــى اإلشــارة إلــى كل مصــدر اقتبــس أو استنســخ ،ونعتــذر مســبقا عــن
اي هفــوة محتملــة ،ويهمنــا أن يســاعدنا أصحــاب الشــأن علــى تصحيــح األمــر فــي أقــرب فرصــة.
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تقديم

تقديم
يهــم مركــز نمــاء وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان أن يعبــرا عــن تقديرهمــا لمــا بــذل كل مــن الســيد غانــم بيبــي والدكتــور
ســمير جــرار مــن جهــود فــي إعــداد الدليــل وتحريــره ،ولــكل مــن مركــز الجنــى فــي بيــروت علــى إتاحــة البنــاء علــى
دليلــه ،ولمركــز العمــل التنمــوي “ -معــا” فــي رام هللا ولجميــع مــن أســهم فــي بنــاء دليلهــم.
ونوجــه الشــكر إلــى الذيــن عملــوا علــى “دليــل المــدرب  -مهــارات الحيــاة االساســية لليافعيــن فــي أوضــاع حياتيــة مختلفــة”
مــع اليونيســف – ع ّمــان ،وإلــى جميــع القائميــن علــى إعــداد األدلــة األخــرى التــي غـ ّـذت هــذا العمــل.
وال شــك فــي أننــا جميعــا نديــن لليونيســف وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان وهيئاتهــا أخــرى ،فــي وضــع النصــوص
األساســية مــن التعريفــات والتماريــن التــي ص ّبــت فــي األدلــة المختلفــة علــى اختالفهــا.
والشــكر موصــول إلــى جميــع الزميــات والزمــاء ممــن أســهم بمراجعــة النصــوص ،والمشــورة ،واقتراحــات التطويــر،
وإلــى جميــع الذيــن أســهموا فــي اختبــار الدليــل وتطويــره وخصوصــا إلــى المشــاركات والمشــاركين فــي دورتــي التدريــب،
ونخــص بالذكــر إســهام منــى حمــدان ،محمــد شــاهين ،فاطمــة شــافع المــري ،العنــود األنصــاري ،العنــود العلــي ،حمــزة
الدوســري ،أحمــد المالكــي.
ويســرنا أن ننــوه بــدور الســيدة منــى الســعيد ودورهــا الملمــوس فــي إنجــاح الدورتيــن .وأخيــرا ،فهــذا الدليــل يبقــى قاصــرا
عــن أن يلــم بجميــع جوانــب المهــارات الحياتيــة والمواطنــة الفعالــة علــى اتســاعها وتنــوع تطبيقاتهــا ،إال أننــا بذلنــا مــا
اســتطعنا ،فــي مــا نأمــل أن يكــون بدايــة مســار طويــل مــن التطبيــق والتطويــر والنمــاء.
مركز نماء وصندوق األمم المتحدة للسكان
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تمهيد
عن دليل التدريب واستخدامه:
يهــدف هــذا الدليــل التدريبــي إلــى طــرح نمــوذج مــن المهــارات الحياتيــة والتربيــة علــى المواطنــة لدولــة قطــر ،حيــث يمثــل أداة عمليــة
للمســاعدة المدريــن والناشــطين والمهتميــن فــي التدريــب علــى المهــارات الحياتيــة إلــى فئــات عمريــة مختلفــة .وتتســم النصــوص الــواردة فــي
الدليــل بالمرونــة التــي تتيــح بنــاء تشــكيالت مختلفــة مــن المهــارات والتماريــن بحســب االحتياجــات.
شــملت رحلــة إعــداد هــذا الدليــل عــدة زيــارات ميدانيــة ودراســة ألدبيــات واقــع الشــباب فــي دولــة قطــر نتــج عنهــا دراســة تقييميــة نوقشــت فــي
اجتمــاع عمــل موســع لمختلــف الــوزارات والهيئــات التربويــة والشــبابية األخــرى .وبنــا ًء علــى ذلــك ،جــرى إعــداد مســودات عمــل مــن هــذا
الدليــل ُكي َفــت لتلبــي ،مــا أمكــن ،حاجــات وتحديــات اتفــق عليهــا ،وذلــك اســتنادا إلــى «إطــار المهــارات الحياتيــة والتربيــة علــى المواطنــة» .1
يغطــي الدليــل  16مهــارة َ
مدغمــة فــي  12مهــارة أساســية ،موزعــة علــى أربعــة أركان تتكامــل لتشــكل ركائــز كل عمليــة تعليــم وتعلــم فــي
حيــاة اإلنســان .وجــاءت المهــارات المقترحــة فــي هــذا الدليــل اســتجابة لمــا توصلــت إليــه دراســة فــي أوضــاع الشــباب فــي قطــر بحاجاتهــا
وتحدياتهــا.
هذا في الوقت الذي تعمل فيه جهات أخرى في دولة قطر على طرح تشكيالت أخرى من المهارات ومواد وتطبيقات أخرى لتيسير اكتسابها.
ويطمح هذا الدليل إلى أن تتكامل نتائج استخدامه مع جهود الجهات األخرى وأن يؤدي التشارك والتقاطع بينها إلى إغنائها جميعا.
أقسام الدليل:
تتوزع محتويات الدليل على التالي:
َ
 )1القســم األول :مدخــل إلــى موضــوع المهــارات الحياتيــة عمومًــا ،وإلــى المهــارات الحياتيــة فــي الســياق القطــري النابعــة مــن دراســة
ميدانيــة ،وإلــى التقاطــع بينهمــا ومــا يحــدد محتويــات أقســام الدليــل األخــرى.
 )2القســم الثانــي :يســتعرض جوانــب ومهــام أساســية فــي عمــل الميســر/المدرب بمــا فــي ذلــك ركائــز فــي العمــل المجتمعــي ومهــارات فــي
التيســير ،كمــا يشــير إلــى مصــادر إضافيــة لمــن يرغــب فــي التوســع وهــي فــي معظمهــا قابلــة للتحميــل مــن علــى الشــابكة (اإلنترنــت) .
 )3القســم الثالــث :يدخــل القســم فــي تقديــم المهــارات المختــارة ،بتعريفاتهــا وتمارينهــا ،فــي  4مجموعــات تحددهــا الركائــز األساســية فــي
عمليــة التعليــم والتعلــم،
 )4القســم الرابــع :يذ ّكــر بمراجــع العمــل ومصــادر يمكــن االســتعانة بهــا وتنميتهــا أثنــاء العمــل بحســب مــا تتطلبــه خصائــص العمــل فــي
الســياق الوطنــي لدولــة قطــر.
 )5المهارات :اخترنا  16مهارة دمجناها في  12مهارة أساسية في المجموعات األربع .في كل مهارة:
• مفاهيم وتعريفات
• التمارين التي يمكن أن يختار منها الفريق الخلطة المالئمة للمتدربين المستهدفين.
• «أوراق التوزيــع» علــى المتدربيــن والتــي يأخذهــا المتدربــون معهــم لتشــكل مــادة معرفيــة تســاعدهم فــي تطبيــق المهــارات فــي الحيــاة
وتشــير إلــى ســبل االســتزادة فــي المعرفــة مــن خــال المراجــع والمصــادر اإلضافيــة.

 -1إعــادة النظــر فــي المهــارات الحياتيــة والتعليــم مــن أجــل المواطنــة :نهــج األنظمــة بأبعــاده األربعــة نحــو تحقيــق مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين .اإلطــار المفاهيمــي والبرامجــي –
الملخــص التنفيــذي” .اليونيســف وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان ومنظمــات أخــرى ووزارات عربيــة .عمــان.
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عن استخدام الدليل:
فــي اســتخداماته األولــى ،يريــد الدليــل خدمــة «مدربــي المدربيــن» ،إال أنــه يمكــن أن يخــدم المدربيــن والميســرين عمومــا ،وكذلــك المعلميــن
والمعلمــات ،ومنســقي برامــج التنميــة الشــبابية وغيرهــم .وتتعــدد فضــاءت أو منصــات اســتخدام الدليــل مثــل مراكــز الشــباب ،والهيئــات
التطوعيــة ،والبرامــج المدرســية النظاميــة وغيــر النظاميــة ،وعبــر وســائل االتصــال العامــة ووســائل التواصــل االجتماعــي وغيرهــا.
يوصى المدرب أو الميسّر باآلتي:
ومن اجل استخدام كفوء لهذا الدليل،
َ
 )1قراءة الدليل بكل أجزائه والتأمل في بنيته ومحتوياته للتآلف معها.
 )2التأمــل فــي المصــادر والمــوارد المكملــة التــي يشــير إليهــا الدليــل ،وكذلــك البحــث عــن تماريــن التعــارف والتنشــيط ،وأدوات التوثيــق،
وطــرق إدارة المجموعــات وصعوباتهــا.
 )3التأمل في ما يقدمه الدليل في ضوء أهدافنا وحاجات المجموعة التي يسعى المدرب/الميسر تقديم المهارات إليها.
 )4التعليق على حواشي الدليل ،تحديد ما نحتاج من أجزائه وما ال نحتاج.
 )5اللجــوء إلــى قــراءات جماعيــة يقــوم بــه فريــق التدريــب أو التيســير مــا يتيــح طــرح تســاؤالت ومناقشــات واختبــار للمحتويــات مقابــل
الواقــع ،وتكييــف مــا يتطلــب التكييــف أو الحــذف أو اإلضافــة.
 )6تسجيل مالحظات على االستخدام ،وإشراكها مع اآلخرين.
 )7توثيق مسار التدريب كله وإشراكه من أجل تطوير هذا المورد وغيره وتوطينه» أكثر فأكثر.
إن التوثيــق وتشــارك الخبــرات فــي التدريــب تتيــح فرص ـا ً ثمينــة لتعزيــز الحــوار والتشــبيك والحــوار والتعلــم مــن اآلخــر وتضافــر الجهــود
المجتمعيــة ليــس فــي مجــال المهــارات الحياتيــة فحســب ،بــل فــي مجــاالت نقــل المعرفــة وبنــاء القــدرات ومجابهــة التحديــات.
أوعية التدرب:
يمكن أن تتنوع أوعية التدرب على استخدام الدليل:
 )1دورات مطولة :تناول مجموعة من المهارات يتلوها فترة من التطبيق في الواقع العملي ،ثم مراجعة وتقييم وتعزيز ،ثم مجموعة أخرى وهكذا.
 )2دورة مطولة تتوزع فيها المهارات المختارة على مدى عام دراسي ،مثال ،أو دورة تأهيل مطولة.
 )3دمج المهارات في مواد برنامج تأهيلي أو برنامج عمل مجتمعي تطوعي ،أو برنامج للخدمة الشبابية المجتمعية...الخ.
 )4دمج المهارات في مقررات مدرسية كالتربية المدنية ،أو التربية الصحية ،أو اإلرشاد النفسي االجتماعي.
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القسم األول ( تقديم المشروع وإطاره )

القسم األول

( تقديم المشروع وإطاره )

محتويات القسم األول تقديم المشروع وإطاره

 )1أي مهارات ومؤهالت ألي مجتمعات؟
 )2متطلبات التضافر والمعالجة
 )3أربعة أبعاد منطقية
 )4ماذا تقدم مبادرة المهارات الحياتية والتعليم؟
 )5المهارات الحياتية والحاجة إليها في السياق القطري:
مالمح مساندة
إنجازات يبنى عليها
أصحاب المصلحة يقترحون
 )6تحديات ذات صلة في مجتمع قطر
 )7عن المهارات الحياتية والمهارات المقترحة
 )8مهارات المبادرة المشتركة
 )9عن المهارات الحياتية والمواطنة

17
17
18
19
20
20
20
21
22
24
25
29
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تقديم المشروع وإطاره
يســتهدف مشــروع دليــل المهــارات الحياتيــة ،والتدريــب عليــه ،اإلســهام فــي تطويــر وتنفيــذ «برنامــج نموذجــي وطنــي للمهــارات الحياتيــة
2
والتربيــة علــى المواطنــة فــي دولــة قطــر« ،اســتنادا علــى الخبــرات الدوليــة واالقليميــة ،وانســجاما مــع قيــم واحتياجــات المجتمــع القطــري»
ويترجــم الدليــل التفويــض مــن صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان بإعــداد دليــل يعكــس مكوّ نــات «مبــادرة المهــارات الحياتيــة والتعليــم مــن أجــل
ومخرجــات «وثيقــة تحليــل الوضــع وتقديــر
المواطنــة ،فــي الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا « ( ،)2017ولكــن فــي ضــوء الســياق القطــري
َ
3
االســتجابة».
تشــير مجموعــة متناميــة مــن األبحــاث والدراســات الــى أن األدا َء الناجــح فــي المدرســة ،والعمــل ،والحيــاة إنمــا يرتكــز إلــى مجموعــة متنوعــة
ومتكاملــة مــن المهــارات والمواقــف والقيــم التــي يجــب تنميتهــا مــن خــال منظومــة التعليــم والتعلــم بأشــكالها المختلفــة ،النظامــي ،وغيــر
4
النظامــي ،والالنظامــي.
يالحــظ فــي عمــوم بلــدان منطقتنــا العربيــة أن المؤشــرات الخاصــة بالتعلّــم ،والتماســك االجتماعــي ،وفــرص العمــل ،تشــير إلــى «إخفــاق نظــم
التربيــة والتعليــم العربيــة فــي االســتجابة لتحديــات القــرن الحــادي والعشــرين التــي تتطلــب شــابات وشــبان مؤهليــن لبنــاء مجتمعاتهــم ،وقيادتهــا،
ودفــع التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة إلــى األمــام .وبالرغــم مــن المحــاوالت الجــادة ،فــي العقديــن الماضييــن ،لتحســين اداء المنظومة
التربويــة واصالحهــا إال أن غالبيــة الخريجيــن مــا زالــوا بعيديــن فــي تكوينهــم عــن امتــاك المهــارات المطلوبــة للنجــاح.
تقــوم هــذه االســتنتاجات علــى النتائــج التــي خرجــت بهــا «مبــادرة المهــارات الحياتيــة والتعليــم مــن أجــل المواطنــة ،فــي الشــرق األوســط
وشــمال افريقيــا» ( 5.)2017إذ تــرى المبــادرة أن بلــدان منطقــة الشــرق األوســط ،بمــن فيهــا دولــة قطــر ،تواجــه «تحديــات لــم يســبق لهــا
مثيــل مــن حيــث التعلــم والتوظيــف والتماســك االجتماعــي ،وممــا يزيــد مــن تفاقمهــا ســياق عــدم االســتقرار السياســي والصراعــات .هنــاك
6
إجمــاع عــام علــى إخفــاق نظــم التعليــم علــى نطــاق واســع فــي تحقيــق المخرجــات الالزمــة لدفــع عجلــة التنميــة الفرديــة واالجتماعيــة»...
حتــى علــى الصعيــد العالمــي فــإن مجموعــة مــن األدلــة تشــير «إلــى أن األداء الناجــح فــي المدرســة والعمــل والحيــاة يحتــاج إلــى دعــم مــن
مجموعــة واســعة مــن المهــارات والمواقــف والقيــم التــي ينبغــي أن ُتعـ َّ
ـزز [ويجــري] تنميتهــا مــن خــال ُنظــم التعليــم .وكانــت «اإلصالحــات
الجاريــة فــي مجــال التعليــم فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا» قــد أدت «بالتأكيــد إلــى إنجــازات إيجابيــة فــي الســنوات ال 15
الماضيــة ،مثــل تحســين فــرص الوصــول إلــى التعليــم األساســي الرســمي وســد الفجــوة بيــن الجنســين .غيــر أن إصــاح التعليــم الشــامل ال يــزال
«طريقــا لــم ي َ
ُتخــذ» وال يــزال يتعيــن معالجــة العجــز فــي المهــارات بطريقــة نوعيــة ومتضافــرة ومنهجيــة».
تتفاوت معدالت اإلنجازات بين بلد وآخر وتتفاوت أوجه القصور كذلك .إال أن أبرز وجوه القصور تتمثل يما يأتي:
مخرجات التعلم ،ومحدودية اإلنصاف واإلدماج»؛
( )1مجتمع معرفي بعيد المنال ،نتيجة «لسوء نوعية التعليم ،وانخفاض مستويات
َ
( )2تراجــع النمــو االقتصــادي ،نتيجــة «لعــدم وجــود مهــارات التوظيــف وارتفــاع معــدالت بطالــة الشــباب» ،وعــدم المســاواة حســب النــوع
االجتماعــي فــي الوصــول إلــى ســوق العمــل ،و»االفتقــار إلــى خلــق فــرص العمــل ،وضعــف بيئــة األعمــال»؛
( )3ضعف التماسك االجتماعي ،نتيجة «تصاعد العنف والتطرف فضالً عن ضعف المشاركة المدنية».
 -2من أهداف ومراحل االتفاق بين «صندوق األمم المتحدة للسكان» والمؤسسة القطرية للعمل االجتماعي« ،نماء» ،المُخرَ ج الثاني.
 -3الشــباب فــي دولــة قطــر :وثيقــة تحليــل الوضــع وتقديــر االســتجابة .الدوحــة .5/10/2018،نمــاء– قطــر ،وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان – المكتــب االقليمــي للــدول العربيــة .إعــداد
غانــم بيبــي ود .ســمير جــرار.
 -4وضح الفرق بين غير النظامي والالنظامي
 -5أنظــر «إعــادة النظــر فــي المهــارات الحياتيــة والتعليــم مــن أجــل المواطنــة :نهــج األنظمــة بأبعــاده األربعــة نحــو تحقيــق مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين .اإلطــار المفاهيمــي والبرامجــي
– الملخــص التنفيــذي» .اليونيســف ومنظمــات أخــرى ووزارات عربيــة .عمــان .2017 .تمثــل المبــادرة «مســعىً تعاونيـاَ ،قُطريـا َ وإقليميـاَ ،نحـ َـو تحقيــقَ الهــدفَ الرابــعَ مــنَ أهــداف التنميــة
المســتدامة« :ضمــان التعليــم الجيــد المنصــف والشــامل للجميــع وتعزيــز فــرص التعلّــم مــدى الحيــاة للجميــع» .جــرى إطــاق المبــادرة فــي اجتمــاع رابطــة التعليــم التابعــة لليونيســف بعــد
أن شــارك فــي إعــداد المبــادرة وإطالقهــا وكاالت األمــم المتحــدة الشــريكة :اليونيســف ،وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان  ،UNFPAواليونســكو ،والمفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن،
ومنظمــة العمــل الدوليــة ،ووكالــة األمــم المتحــدة لتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين فــي الشــرق األدنــى (األونــروا) ،والمفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن ،والمعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان،
والبنــك الدولــي ،فضــا عــن وزارات التربيــة والتعليــم وغيرهــا مــن المؤسســات الوطنيــة المســؤولة عــن التعليــم فــي عشــرين بلــدا فــي منطقــة الشــرق االوســط وشــمال افريقيــا هــي:
الجزائــر ،البحريــن ،جيبوتــي ،مصــر ،إيــران ،العــراق ،األردن ،الكويــت ،لبنــان ،ليبيــا ،المغــرب ،عمــان ،قطــر ،دولــة فلســطين ،المملكــة العربيــة الســعودية ،الســودان ،ســوريا ،تونــس،
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،اليمــن.
 -6المصدر السابق.
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1

أي مهارات ومؤهالت ألي مجتمعات؟

فــي جميــع المجتمعــات «لــم تتوقــف األ ُ َســر يو ًمــا ،وال أصحــاب العمــل والمجتمعــات ،عــن التســاؤل عــن المهــارات والمؤهــات التــي يحتاجهــا
المراهقــون والشــباب مــن أجــل التكيــف مــع المجتمــع األكبــر ،وال توقفــوا عــن البحــث عــن أفضــل الســبل لبنــاء تلــك المهــارات والمؤهــات
علــى وجــه التحديــد .أمــا عصرنــا الراهــن والمتغيــرات التــي تحـ ّل وســتح ّل علينــا فــي المســتقبل ،فإنمــا تفــرض علــى التعليــم أن يج ّهــز المتعلمين
7
لعالــم ســريع التغيــر فــي التكنولوجيــا والترابــط ،والقــدرة علــى التواصــل ،وألشــكال جديــدة مــن الوظائــف ».
«العالــم تغيــر وســيبقى فــي تغيــر دائــم .إن إدراك طبيعــة التغيــرات هــو المفتــاح إلــى معاينــة الســياق الــذي نعيــش فيــه ،وإلــى توقــع التغيــرات
الكبــرى التــي ســتحل فــي مســتقبلنا ،وكذلــك إلــى مــا يقــرر صيغــة التعليــم اليــوم .مــن هنــا الحاجــة إلــى اتســاع المهــارات وكذلــك ضــرورة
8
استكشــاف كيــف يمكــن أن نوفــق بيــن هــذه الطموحــات والتعليــم».
«إن طبيعــة االتصــاالت فــي مجتمعاتنــا ،ومشــكالتها ،تتطلــب أي ً
ضــا مــن الشــبان والشــابات التفاعــل مــع جماعــات متنوعــة فــي مجتمعاتهــا
وأن تعــي نتائــج أعمالهــا علــى تلــك الجماعــات .وتبــرز هنــا أهميــة الرؤيــة التــي يقدمهــا التعليــم مــن أجــل المواطنــة العالميــة» التــي يمكــن أن
9
تشــكل مسـ ً
ـتقبل مســتدامًا وعال ًمــا أفضــل ...يعــزز الســام ،واالحتــرام المتبــادل ،ورعايــة البيئــة».
هــذه المســائل والتحديــات ،كمــا تشــير نتائــج بحــث «مؤسســة بْروكِنجْ ــز» صحيحــة وقابلــة للتطبيــق علــى جميــع المجتمعــات فــي العالــم ،وإن
بتفاوتــات وتركيــزات مختلفــة ،كمــا نعتقــد ان ذلــك ينطبــق علــى حالــة المجتمــع القطــري بــكل خصوصيــات واقعــه وتطلعاتــه وإمكاناتــه.

2

متطلبات التضافر والمعالجة

إعمال «المهارات الحياتية والتعليم من أجل المواطنة» ،واالستجابة للتغير المستمر ،محليا وعالميا ،ومعالجة قصور المنظومة التربوية ونتائجها
10
في كل البلدان – بما فيها دولة قطر والبلدان العربية – يتطلب اآلتي:
إعادة التفكير في نظم التعليم والتعلّم.
ً
ً
شمولية و»تحويلية» في التربية وفي التعليم والتعلّم ُتنتج «إمكانيات وفرصا ً أفضل وأنجع في تمكين الدارسين في مختلف المراحل
رؤية
العمرية» كاآلتي:
 من مرحلة الطفولة المبكرة إلى مرحلة البلوغ والنضج، ومن التعليم إلى التعلّم مدى الحياة وإلى تنمي ٍة تواكب التطور والتغير المتسارع في كافة مجاالت الحياة ،وتبني مجتمع المعرفة ،وإلى«مواطنة» مسؤولة وفاعلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على أساس من المساواة واإلنصاف.
أن يمارس التعليم الجيد «تأثيراً تحويليا ً مستداما ً مبنيا ً على قيم تعزيز كرامة االنسان وحقوقه».
التقليدي للمهارات الحياتية والتعليم مع التذكير باألسئلة الجوهرية حول غرض التعليم ودوره في التنمية المجتمعية
«إعاد َة صياغة الفهم
َ
َ
الصلة بالسياق الحالي».
ذات
ّ
جعل دورة التعلم مدى الحياة :يعتبر اكتساب المهارات الحياتية «استثمارا تراكميا» يبدأ منذ الطفولة المبكرة ويتواصل عبر المراحل العمرية كلها.
أن يوفر المجتمع فر ً
صا متعددة ،من تعليم نظامي أولي إلى تعليم مستمر مدى الحياة.
ً
ً
ّ
تعليم متعددة المسارات ،تكون نوعية وفعالة في تعليم المهارات الحياتية من أجل المواطنة من خالل مسارات تعل ٍم وتعلم متعددة ،النظامي
ُنظ َم
ٍ
منها ،وغير النظامي ،والالنظامي.
 -7مقتطفات مترجمة ومحررة بتصرف عن مقالة أطول بعنوان:
Excerpts and adaptations from: Skills for a changing world: Advancing quality learning for vibrant societies. Rebecca Winthrop and
Eileen McGivney. Center for Universal Education at Brookings.
النص الكامل بمراجعه وحواشيه على الرابطhttps://www.brookings.edu/research/skills-for-a-changing-world/ :
 -8المصدر السابق.
 -9األمين العام السابق لألمم المتحدة ،بان كي مون في:
UNESCO, “Global Citizenship Education: An Initiative of the Secretary General.” unesco.org/new/en/gefi/about/an-initiative-of-theمذكــورة فــي المصــدر الســابق sg/.
 -10إعادة النظر في المهارات الحياتية والتعليم من أجل المواطنة.

arabstates.unfpa.org
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3

أربعة أبعاد منطقية

من جهتها ،تلخص «المبادرة» هذه المتطلبات في أربعة أبعاد منطقية ومتكاملة:
 )1نهــج شــامل فــي التعليــم يأخــذ المتعلــم ككل بعيــن االعتبــار مــن خــال إقرار«تعدديــة» فــي أبعــاد التعليــم بحيــث ال يقتصــر األمــر علــى
تنميــة المعرفــة واإلدراك بــل يشــمل أي ً
ضــا تعزيــز «الجوانــب الفرديــة واالجتماعيــة» المتمثلــة فــي «التنميــة الشــخصية والتماســك االجتماعــي
والتنميــة المســتدامة».
 )2نهــج إنســاني قائــم علــى الحقــوق يعــزز التعليــم النوعــي ويقــوم علــى القيــم وعلــى «أســاس أخالقــي راســخ» «يُقــرّ بــأن التعليــم يجــب أن
«يعــزز الكرامــة اإلنســانية» ،وعلــى حقــوق اإلنســان».
 )3دورة تعلــم متواصلــة مــدى الحيــاة الكتســاب المهــارات الحياتيــة يجــب أن يُفهــم علــى أنــه «اســتثمار تراكمــي يبــدأ منــذ ســن مبكــرة»
ـر مــن األعمــار ،هــو «متعلّــم» فــي «ســياق أي مجتمــع يتيــح لــه الفــرص
ويســتمر طــوال الحيــاة ويســتند إلــى أن «كل فــرد ،فــي أي عمـ ٍ
المتعــددة طــوال فتــرة الحيــاة للتعلــم وتحقيــق المقــدرة الشــخصية».

نهج
شامل في
التعليم

نهج

تعدد

إنساني

المسارات

وحقوقي

واألنظمة

دورة تعلم
متواصلة مدى
الحياة

 )4نهــج متعــدد المســارات واألنظمــة :التعليــم النوعــي يمكــن أن يعــزز «التعلــم والتمكيــن الفــردي» ،ويســهم «فــي خلــق بيئــة تتيــح تحقيــق
الترابــط االجتماعــي» .ويمكــن أن تصــل المهــارات الحياتيــة مــن أجــل المواطنــة إلــى كل فــر ٍد إذا مــا اســتخدمت مســارات التعلــم المتعــددة
(كبيئــات التعليــم النظامــي ،وغيــر النظامــي ،وأماكــن العمــل ،الــخ) .والتعلــم النوعــي مــن خــال المهــارات الحياتيــة مــن أجــل المهــارات يمكــن
11
أن يتعــزز إذا مــا جــرى «توحيــده فــي النظــم التعليميــة».

 -11المصدر السابق.
http://www.lscemena.org/uploads/updated_lsce_files/201806180611/_Conceptual_and_programmatic_framework_report_ARInteractive.pdf
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4

ماذا تقدم مبادرة المهارات الحياتية والتعليم؟

تســعى «مبــادرة المهــارات الحياتيــة والتعليــم مــن أجــل المواطنــة» إلــى اســتعادة الصلــة العضويــة والمنطقيــة بيــن عمليــات التعليــم والتع ّلــم،
مــن جهــة ،وبيــن بنــاء المهــارات المالئمــة لعالــم اليــوم ،مــن جهــة أخــرى.
تــرى المبــادرة أن نجــاح هــذا الربــط العضــوي يشــترط أن تمتــاز عمليــات التعليــم والتعلــم فــي الحيــاة بمســاعدة المتعلــم علــى أن يكتســب أربعــة
أبعــاد 12،أو قــدرات ،شــكلت ،ومــا زالــت تشــكل ،أركان عمليــة التعليــم والتعلّــم:
 )1البعد المعرفي :يشمل مهارات التع ّلم من أجل التعلم ،واكتساب المعرفة مدى الحياة ،وبناء مجتمع المعرفة؛
 )2البعد الفعال :يشمل مهارات التع ّلم من أجل العمل واالنتاج؛
 )3البعد الكياني الفردي :يشمل مهارات بناء وتحقيق الذات ،أو «التمكين الذاتي» ،أو «تعلّم كيف نكون»؛
 )4البعد االجتماعي :يشمل مهارات تع ّلم العيش مع اآلخر ،أو المشاركة اإليجابية وبناء المواطنة الفعّالة.
تغطــي األبعــاد األربعــة دورة الحيــاة كلهــا ،منــذ الــوالدة وعبــر كافــة مراحــل التطــور والنمــو .وهــي بذلــك ُتعتبــر رؤيــة «تحويليــة» يتطلــب
اكتمالهــا عمليــات نوعيــة مــن التعلّيــم والتعلــم ،تكــون ذات صلــة تفاعليــة وعضويــة بالســياق ،مدخلُهــا حقــوق اإلنســان ،والقيــم واألخالقيــات
اإلنســانية المشــتركة .وهــي ُتك َتســب ضمــن مفهــوم التعلّــم مــدى الحيــاة مــن خــال القنــوات واألشــكال المختلفــة فــي التعلّــم النظامــي ،وغيــر
النظامــي ،والالنظامــي.

البعد االجتماعي:
نتعلم لنعيش مع اآلخر

البعد الفردي:
نتعلم لنكون

البعد الفعال:
نتعلم لنعمل

البعد المعرفي:
نتعلم لنعرف

 -12تقرير ديلور “التعلم :ذلك الكنز المكنون» ( .)1996راجع «إعـادة التفكير في التـربـيــة والتعليم :نحو صالح عالمي مشترك .اليونسكو .2015
http://unesdoc.unesco.org/images/0023232555/002325/a.pdf
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5

المهارات الحياتية والحاجة إليها في السياق القطري

 )1مالمح مساندة:
ً
ً
تقيــم «رؤيــة قطــر الوطنيــة « »٢٠٣٠جســرا يصــل الحاضــر بالمســتقبل ،وهــي ترســم صــورا لمجتمــع حيــوي مزدهــر تســوده العدالــة
االقتصاديــة واالجتماعيــة ،ويحفــظ التــوازن بيــن البيئــة واإلنســان ،»...وتــرى أن الســبيل «لتحقيــق هــذه التطلعــات هــو حشــد طاقاتنــا
الجماعيــة »...و « اســتخدام مواردنــا اســتخداما ً مدروســا ً ورشــيداً ،ولهــذا يتوجــب علينــا مواصلــة بنــاء اإلنســان القطــري القــادر علــى
13
المشــاركة الفعالــة فــي الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية للبــاد.»...
تتضافــر فــي قطــر عوامــل كثيــرة لمصلحــة تحقيــق طموحاتهــا المســتقبلية هــذه .ففيهــا قيــادة شــابة تعلــن التزامهــا الشــباب ،وبنيــة ســكانية
شــبابية ،ورؤيــة اســتراتيجية بعيــدة المــدى تريــد للشــباب «المشــاركة الفعالــة» فــي حيــاة البــاد كلهــا ،وخطــط وطنيــة للتنميــة والتطويــر
والتعليــم والصحــة والرفــاه ،وبنيــة تحتيــة تعلميــة وتأهيليــة حديثــة ومفتوحــة للجميــع ،وبرامــج حكوميــة وغيــر حكوميــة وتســهيالت مح ِّفــزة
وعديــدة ،ومــوارد ماليــة وافــرة ،ومنــاخ عــام وتوجهــات مؤسســاتية تشــجع «ثقافــة البحــث واالبتــكار» وولــوج عصــر التكنولوجيــا...
تســعى قطــر عبــر مؤسســاتها الرســمية وغيــر الرســمية إلــى تمكيــن الشــباب بحيــث يكتســبون القــدرات والمهــارات الالزمــة ألداء أدوارهــم
ـع يســتجيب التحديــات الكثيــرة التــي تواجههــم علــى
الحاســمة فــي حشــد طاقــات المجتمــع ،وتنميــة أنفســهم ،والمشــاركة الفعالــة فــي بنــاء مجتمـ ٍ
طريــق تحقيــق األهــداف االســتراتيجية لحاضرهــم ومســتقبلهم.
علــى ســبيل المثــال ،وظفــت قطــر اســتثمارات كبــرى فــي تحديــث نظــام التعليــم بكاملــه ،وباتــت تمتلــك بنــى تحتيــة حديثــة كالمــدارس
والجامعــات وتتيــح فرصــا واســعة لاللتحــاق بهــا ،ولديهــا منهــاج تربــوي جديــد  ،2018-2019متكامــل( ،صفــي والصفــي ،للقطرييــن
والمقيميــن ،يشــمل التربيــة علــى المواطنــة والمهــارات الحياتيــة) وتنــوع فــي نمــاذج التعليــم والتعلــم وبنــاء الكــوادر القياديــة ،وتســعى إلــى
تحقيــق مســتويات جديــدة مــن مشــاركة األهــل فــي المــدارس ورفــع درجــات الوعــي الصحــي وتحســين الممارســات فــي الصحــة والســامة.
وقــد بنــت قطــر سلســلة مــن المراكــز واألنديــة الشــبابية المفتوحــة للجميــع فــي مختلــف أنحائهــا.
فــي قطــر ،تعمــل عــدة وزارات ومؤسســات أكاديميــة وتنمويــة ،ووزارة التعليــم والتعليــم العالــي بوجــه خــاص ،علــى بنــاء مهــارات الريــادة
وثقافــة األعمــال وغيرهــا مــن المهــارات الحياتيــة فــي مجــاالت التوظيــف وتطويــر القــدرات البشــرية العاملــة .وقــد بــدأ دمــج المهــارات
14
الحياتيــة فــي المنهــاج الرســمي ،باســتخدام مــواد تدريــب للصفــوف الدراســية المختلفــة..
 )2إنجازات ُيبنى عليها:
16
مع انتهاء استراتيجية التنمية الوطنية األولى كان قطاع التعليم والتدريب قد حقق العديد من األهداف ،ومنها:
«وضــع إطــار المؤهــالت الوطنــي القطــري...
وضــع أنظمــة ضمــان جــودة التعليــم العالــي...
تطويــــر إطــــار وطنــــي شــــامل للمناهــــج الدراســــية للمــــدارس الحكوميــــة ،يســــمح بوضــــع مناهــــج دراســــية أكثــــر مالءمة ،ويراعــــي
الفــروق الفرديــة بـيـن الطلبــة بشــكل أكبــر ضمــن عمليــات التعلــم ،كما يشــمل كفايــات القــرن الـــواحد والعشرين عبــر كافــة المناهــج
الدراســية.
عمو ًمــا ،هنــاك فــرص واســعة تدعمهــا الدولــة لاللتحــاق بقنــوات التعليــم األساســي والثانــوي والتعليــم العالــي ومراكــز البحــث ،واســتثمارات
كبــرى فــي البنــى التحتيــة كالمــدارس والجامعــات والنــوادي ومراكــز الشــباب والمرافــق األخــرى ،ومنهــاج تربــوي جديــد ،2018-2019
متكامــل ،للصفــي والالصفــي ،مــن الروضــة إلــى الثانــوي ،للقطرييــن والمقيميــن ،يركــز علــى المواطنــة (حتــى العاشــر) والمهــارات الحياتيــة
( 11و ،)12و»علــى الــوالء واالنتمــاء» ،ويختبــر مســتويات جديــدة مــن مشــاركة األهــل فــي المدرســة ،سياســة جديــدة إلدخــال وعــي
وممارســات فــي الصحــة والســامة فــي كل المــدارس لتغييــر الخصائــص والممارســات غيــر الصحيــة ،واســتحداث أنديــة للتالميــذ واألهــل.
15

 -13رؤية قطر الوطنية .2030
 -14على سبيل المثال“ :مادة المهارات الحياتية والمهنية .وزارة التعليم والتعليم العالي ،إدارة التوجيه التربوي ،قسم اإلرشاد األكاديمي والمهني .دولة قطر .بدون تاريخ.
 -15الشباب في دولة قطر :وثيقة تحليل الوضع وتقدير االستجابة .الدوحة .5/10/2018،نماء– قطر ،وصندوق األمم المتحدة للسكان – المكتب االقليمي للدول العربية .إعداد غانم بيبي ود .سمير جرار.
 -16استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر  .2018-2022ص 173
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القسم األول ( تقديم المشروع وإطاره )

 )3أصحاب المصلحة يقترحون:
العناوين التالية مستمدة من الواقع كما عبرت عنه مخرجات اللقاءات مع المجموعات المختلفة (تجدون التوصيات مفصلة أدناه):
المناهــج :مراجعــة المناهــج ومنهجيــات العمــل والخطــط بحيــث تــزداد المتعــة فــي التعليــم والتعلّــم ،وترشــيد معادلــة االســتقاللية مقابــل الحاجــة
إلــى التنســيق والتكامــل ،الثبــات علــى صيغــة فــي اعتمــاد لغــة التعليــم والتعلّــم األساســية فــي التعليــم العــام ،دمــج العناصــر التاليــة فــي المناهــج
والممارســات :تجســير «العالقــة بيــن األجيــال والمؤسســات وأصحــاب المصلحــة» (المعلــم والتلميــذ ،الوالــدان والبنــات والبنــون ،العــادات
والتقاليــد ومتطلبــات «العصرنــة» ،)...التخلــص مــن التلقيــن والتخويــف والتعنيــف ،بحــث أســباب عــزوف األهــل عــن المشــاركة فــي أنشــطة
المدرســة فــي الســياق القطــري وابتــكار مقاربــات ووســائل لتفعيلهــا ،بحــث واقــع «االتكاليــة» وتراجــع الحافــز للتحصيــل واإلنجــاز بفعــل
الوفــرة.
الشــراكة :بنــاء رؤيــة متســقة ومتناغمــة وشــراكة بيــن البيــت والمدرســة/الجامعة ،والمعلــم والوالديــن ،حــول التكامــل فــي منهجيــات التربيــة
والتعليم/التعلّــم ،التأديــب ،التشــاور ،مقومــات المواطنــة ،التحفيــز علــى التحصيــل واالبتــكار واكتســاب العــادات والهوايــات المبتكــرة
واإليجابية...الــخ ،ومراجعــة ومعالجــة أســباب عــزوف األهــل عــن المشــاركة مــع المدرســة والمعلميــن.
المعلمــون والمعلمــات :معالجــة ضعــف حــاالت وحوافــز االلتحــاق بمهنــة التعليــم (خصوصــا العلمــي منــه) مــن قبــل الشــباب القطــري ،بنــاء
قــدرات وتأهيــل وبلــورة مهــام ومواقــع المرشــد األكاديمــي والمرشــد النفســي  -االجتماعــي فــي المــدارس (وإلحاقهــم بنائــب المديــر األكاديمــي
فــي المدرســة ال النائــب اإلداري) ،وإدخــال مرشــدين فــي المرحلــة االبتدائيــة مؤهليــن للتعامــل مــع حاجــات نمــاء هــذه المرحلــة ،ودمــج
المهــارات الحياتيــة فــي مختلــف المــواد منــذ البدايــة،
الطــاب والطالبــات :إشــراك طالبــي أوســع فــي القــرارات األساســية ذات الصلــة بالطــاب والمناهــج ،وتعزيــز صالحيــات ومســؤوليات
المجالــس الطالبيــة فــي المســتويات المختلفــة،
فــي التعليــم الجامعــي :التأهيــل للمرحلــة الجامعيــة «منــذ االبتدائــي» ،مــرورا بالثانــوي ،ومراعاة ظــروف العامليــن والمتزوجيــن والمواصالت
(لزيــادة المشــاركة أيضــا) ،وتطويــر وتعزيــز اإلرشــاد المهنــي الجامعــي ،وتوفيــر الكافــي مــن المرشــدين المؤهليــن ،والتشــبيك والتشــارك
بينهــم.
المهــارات الحياتيــة :البــدء المبكــر بإكســاب واكتســاب مهــارات الحيــاة وإدامتهــا ،ودراســة الحــاالت الناجحــة مــن إكســاب واكتســاب مهــارات
حياتيــة وتعميــم الــدروس المكتســبة ،وابتــكار طــرق ووســائل ضــد إدمــان «وســائل التواصــل االجتماعــي» وغيرهــا مــن المشــكالت الســلوكية
األخــرى عنــد األطفــال والشــباب وتأثيراتهــا الســلبية علــى المشــاركة ،مثــا ،واســتخدام األنشــطة العمليــة وورش العمــل لبنــاء معرفــة متبادلــة
فــي المهــارات الحياتيــة بيــن األمــس واليــوم فــي مجتمــع قطــر المتحــول“ :كيــف عشــنا ،كيــف نعيــش!».
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تحديات ذات صلة في مجتمع قطر:

فــي المركــز مــن كل تلــك الجهــود تكمــن عمليــات بنــاء القــدرات والمهــارات ،وتحويــل المواقــف والممارســات ،وتوفيــر االســتعداد للتكيــف
وتحــوالت العصــر المحليــة واإلقليميــة والعالميــة .وفــي ســياق هــذا المســار ،تشــير الوثائــق القطريــة ذات الصلــة  17إلــى جملــة مــن الحاجــات
18
والتحديــات فــي مجــال المهــارات الحياتيــة فــي عمليــات بنــاء القــدرات والتأهيــل .علــى ســبيل المثــال:
 )1تحديات عامة :
قطــر مجتمــع صغيــر يتحــول بســرعة .التحديــات العامــة تشــمل :الموازنــة بيــن التحديــث والمحافظــة علــى التقاليــد؛ الموازنــة بيــن احتياجــات
الجيــل الحالــي واحتياجــات األجيــال القادمــة؛ الموازنــة بيــن مســار التنميــة وحجــم ونوعيــة العمالــة الوافــدة؛ الموازنــة بيــن النمــو المســتهدف
والتوســع غيــر المنضبــط؛ الموازنــة بيــن التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة وحمايــة البيئــة وتنميتهــا 19 .ومــن المهــارات الحياتيــة التــي تطــرح
نفســها هنــا ،علــى ســبيل المثــال ،مهــارات معرفــة الــذات والتمكيــن الذاتــي؛ المرونــة والمناعــة؛ التعــاون وبنــاء الفريــق والتفكيــر الجمعــي؛
اتخــاذ القــرار؛ التفكيــر النقــدي؛ المشــاركة؛ التواصــل؛ إدارة التغييــر؛ التشــبيك والمناصــرة؛ المواطنــة الفاعلــة؛ التفــاوض؛ التعاطف...الــخ.
 )2تحديات سكانية:
«االختــال الســكاني بيــن المواطنيــن والوافديــن» (إذ تتناقــص حصــة القطرييــن مــن إجمالــي الســكان)؛ اختــاف وتنــوع «األعــراق واألجنــاس
والثقافــات واللغــات والمهــارات»؛ تغ ّيــرات ديمغرافيــة ملحوظــة :ارتفــاع ســن الــزواج األول ،وانخفــاض اإلنجــاب ،وارتفــاع معــدالت الطــاق.
والتأثــر إيجابـا ً وســلبا ً بنتائــج العولمــة وثــورة المعلومــات واالتصــاالت الــخ .ومــن المهــارات الحياتيــة التــي تطــرح نفســها هنــا ،علــى ســبيل
المثــال ،العيــش مــع اآلخــر واحتــرام التنــوع؛ التعاطــف؛ المناصــرة والمناعــة ،اإلنصــاف الجنــدري؛ المواطنــة الفاعلــة؛ التعــاون؛ الــذكاء
العاطفي...الــخ.
20

 )3تحديات في التربية والتعليم:
األداء التعليمــي ال يتقـدّم بخطــى متكافئــة بالرغــم مــن اســتثمارات هائلــة؛ قصــور فــي جــودة نظــام التعليــم والتدريــب ،وفــي مســتويات وانجــاز
الطــاب وتحصيلهــم مقارنـــ ً
ـة بالمعاييــــر الدوليــــة؛ تســرب الكثيــر مــن البنيــن بعــد التعليــم األســاس وعــدم اكتســاب مؤهــات العمل فــي مراكز
المســؤولية؛ تراجــع االلتحــاق بتخصصــات مهمــة لتنميــة االقتصــاد (العلــوم والرياضيــات والتكنولوجيــا)؛
عــدم قــدرة البعــض علــى إتمــام الدراســة والحصــول علــى شــهادة جامعيــة؛ خريجــون غيــر مهيئيــن بشــكل كاف للمشــاركة فــي قــوة العمــل
بســبب ضعــف الطلــب علــى مؤهالتهــم؛ توظيــف غيــر مناســب لمؤهالتهــم واحتياجــات الدولــة؛ بطالــة بيــن الخريجــات نتيجــة محدوديــة
االســتيعاب فــي ســوق العمــل كالهندســة والعلــوم والتكنلوجيــا؛
تد ّنــي التحــاق الذكــور بالتعليــم الجامعــي قبــل دخــول العمــل؛ تدنــي مســتويات األداء فــي المرحلــة الثانويــة ،ضعــف العوامــل المحفــزة للذكــور
الشــباب لاللتحــاق بالجامعــة ،وضغــوط علــى الدولــة لتوظيــف أولئــك الشــباب رغــم عــدم مالءمــة مؤهالتهــم لســوق العمــل ،واتســاع الفجــوة
بيــن الذكــور واإلنــاث فــي الدراســة الجامعيــة؛ التعليــم المهنــي محــدود القــدرة علــى تزويــد ســوق العمــل بالفنييــن والمهنييــن؛ غالبيــة الشــباب
21
يتوجهــون نحــو التخصصــات النظريــة رغــم الحاجــة أكثــر إلــى التخصصــات التطبيقيــة  ..الــخ.

 -17الشباب في دولة قطر :وثيقة تحليل الوضع وتقدير االستجابة” .مصدر مذكور سابقا.
 -18رؤية قطر الوطنية  ،2030ص 3
 -19رؤية قطر  ،2030ص ،8ودليل التخطيط االستراتيجي المبني على النتائج :دليل استرشادي .رئاسة الوزراء .الطبعة األولى ،يوليو  .2011ص 7-16
 -20استراتيجية قطاع الثقافة والرياضة  ،2022 – 2017،تقرير تحليل الوضع الراهن .مسودة أولية .النسخة  .3وزارة الثقافة والرياضة ،دولة قطر .مارس .2017
 -21تقرير الشباب في دولة قطر .مصدر مذكور سابقا.
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القسم األول ( تقديم المشروع وإطاره )

ومــن المهــارات الحياتيــة التــي تطــرح نفســها هنــا ،علــى ســبيل المثــال ،التحصيــل المدرســي؛ المشــاركة؛ تعلــم األقــران (مــن قريــن إلــى
قريــن؛ مــن شــاب إلــى شــاب)؛ التعــاون وبنــاء الفريــق؛ التعاطــف؛ التشــبيك والمناصــرة؛ اإلنصــاف الجنــدري؛ التفكيــر النقــدي؛ اإلبــداع؛ حــل
المشــكالت؛ حــل النزاعــات؛ إدارة الوقــت؛ المرونــة والمناعة...الــخ.
 )4تحديات صحية:
نمط الحياة غير الصحي ،ومعدالت مرتفعة من الوفيات الناجمة عن الزيادات في الوزن ،وتدني مستوى النشاط البدني لدى البالغين ،وتسوس
األسنان؛ معدالت عالية ( )%37من المدخنين من عمر  15سنة فأكثر ( %15من طالب وطالبات المدارس مدخنون بدءا من الصف السابع
فما فوق)؛ معدّالت عالية في الوفيات واإلعاقات نتيجة حوادث الطرق السيما بين الشبّان؛ فضال عن «اإلدمان الرقمي» وغيره من المخاطر
المماثلة 22.ومن المهارات الحياتية التي تطرح نفسها هنا ،على سبيل المثال ،التمكين الذاتي وتقدير الذات؛ المرونة والمناعة؛ التعاطف؛
التواصل؛ المشاركة؛ التفكير النقدي؛ حل المشكالت...الخ.
 )5تحديات في االقتصاد والعمل والريادة:
ِّ
الموظف األول للشباب القطري من الجنسين (%68من الذكور و %48من اإلناث في الفئة العمرية ()24 - 20؛
الجهاز الحكومي يبقى
نسبة أقل بكثير من نسبة اإلناث؛ نسبة القطريين في قوة العمل تتراجع بشكل واضح؛ القطريون الجدد الداخلون في قوة العمل سنويا ً أقل من
العدد المطلوب لسوق العمل 23.ومن المهارات الحياتية التي تطرح نفسها هنا ،على سبيل المثال ،التمكين الذاتي وتقدير الذات؛ التواصل؛
التفكير النقدي؛ حل المشكالت؛ العمل الفريقي؛ حل النزاعات؛ القيادة؛ التعاون؛ الريادة؛ التنسيق والتشبيك...الخ.

 - 22المصدر السابق.
 - 23المصدر السابق.

arabstates.unfpa.org

25

الدليل الوطني للمهارات الحياتية والتربية على المواطنة

7

عن المهارات الحياتية والمهارات المقترحة

مهــارات الحيــاة مــن أجــل التعلّــم ،والعمــل واالنتــاج ،وبنــاء الكيــان الذاتــي ،والعيــش مــع اآلخر...هــي حاجــات تواكــب اإلنســان منــذ البــدء.
إال أن عــدد المهــارات وتنوعهــا ومضمونهــا هــي التــي تتحــول فيمــا ظــروف حيــاة اإلنســان تتبــدل ،وتتبــدل معهــا بيئتــه وحاجاتــه وأولوياتهــا.
تســتجد مهــارات وحاجــات تعلّميــة ،أو تتقــدم علــى غيرهــا ،بحســب مرحلــة تطــور المجتمــع .لذلــك فــإن كل مجموعــة مــن المهــارات الحياتيــة،
ً
ـتجابة لــذاك الواقــع وللتحــول المرغــوب.
قابلــة للتطويــر والتوســع ،علــى أن يكــون ذلــك بنــا ًء علــى فهـ ٍـم واضــح لواقــع الحــال ،واسـ
تختلــف المهــارات ودرجــات التركيــز عليهــا باختــاف الســياق والحاجــات واألولويــات .وتتفــاوت أعــداد المهــارات ومنهجيــات التدريــب علــى
اكتســابها ،كمــا أن تصنيفهــا بحســب القيــم التــي تعززهــا يختلــف أيضــا .البعــض يدمجهــا فــي المناهــج المدرســية دمجــا عضويــا فــي كل المــواد،
والبعــض اآلخــر يبرمجهــا ضمــن البرامــج واألنشــطة الالصفيــة وبرامــج التعليــم والتعلــم غيــر النظاميــة .وهنــاك مــن ينظــر إليهــا نظــرة
شــمولية ،بمعنــى أن بناءهــا يكــون فــي العــادة حصيلــة اكتســابها فــي البيــت ،وفــي المدرســة ،وفــي المجتمــع المحلــي والمجتمــع األوســع معــا.
فــي التعريــف :عمومــا ،ال توجــد تعريفــات واضحــة للمهــارات الحياتيــة ،فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أَفريقيــا وحتــى عالميــا،
وهــذا يعــود إلــى التداخــل بيــن مفاهيــم الكفــاءات ،والمهــارات ،والمهــارات الحياتيــة ،والمؤهــات ...وفــي كثيــر مــن الحــاالت تســتخدم هــذه
المصطلحــات بالتبــادل .وعــادة «مــا يســتخدم مصطلــح الكفــاءة ضمــن المجــال التقنــي المحــدد لتطويــر المناهــج الدراســية ويكــون لديــه فهــم
أضيــق ألنــواع المهــارات الالزمــة للتعليــم الجيــد داخــل النظــم الرســمية».
وفــي حــاالت أخــرى ،يتــم اعتمــاد تعريفــات متنوعــة وواســعة للمهــارات والمهــارات الحياتيــة كجــزء مــن المبــادرات االجتماعيــة المخصصــة
والمتفرقــة التــي تقــوم بهــا األمــم المتحــدة أو المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة فــي المجــال غيــر الرســمي .وفــي حيــن أَن مصطلــح المهــارات
يُســتخدم فــي الغالــب ليعنــي القــدرات المهنيــة التقنيــة فــأن مصطلــح المهــارات الحياتيــة غالبــا مــا يشــير إلــى األشــكال االكثــر ليونــة مــن
المهــارات المتعلقــة بالحيــاة اليوميــة والمشــاركة المدنيــة.
القيــم :أخيــرً ا ،فــي كثيــر مــن الحــاالت ،فــإن الحــوار والممارســة بشــأن الكفــاءات والمهــارات الحياتيــة ال يكونــان مرفقيــن بالقيــم النابعــة مــن
24
الحقــوق والتــي تكــون مطلوبــة بشــدة للتصــدي لتحديــات القــرن الحــادي والعشــرين».
أدلــة تقديــم المهــارات الحياتيــة ،والتدريــب علــى اكتســابها ،تختلــف مــن ســياق إلــى آخــر .وتتنــوع األدلــة لتلبــي الحاجــات واألولويــات التــي
يراهــا المســتهدَ فون بهــا .وتختلــف أعدادهــا وكذلــك تبويبهــا فــي مجموعــات وترتيبهــا .ويمكــن أن يــدرج دليـ ٌل مــا مهــار ًة معينـ ً
ـة ضمــن مهــارات
التنميــة الذاتيــة فــي حيــن يضعهــا دليــل آخــر تحــت مهــارات التعلــم أو العيــش معــا.
هنــاك نمــاذج مختلفــة مــن األدلــة فــي المنطقــة العربيــة ،وهــي تختلــف باختــاف النتائــج التــي ولّدهــا المســار الجمعــي فــي التخطيــط للدليــل،
بحيــث تســتجيب الحاجــات والقــدرات التدريبيــة المتاحــة.

 - 24إعــادة تصــور المهــارات الحياتيــة والتعليــم مــن أجــل المواطنــة فــي الشــرق األوســط وشــمال افريقيــاَ .نهــج نظــم رباعــي األبعــاد لمهــارات القــرن الواحــد والعشــرين .موجــز عــن
إطــار العمــل المفاهيمــي والتخطيطــي .اليونيســف وهيئــات أخــرى2017 .
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8

مهارات المبادرة المشتركة:

يقــدم الشــكالن والجــدول أدنــاه منطلقــات وأطــر ومضمــون مبــادرة مشــتركة عــن المهــارات الحياتيــة مــن أجــل المواطنــة نتجــت عــن جهــود
مشــتركة عنوانهــا «إعــادة النظــر فــي المهــارات الحياتيــة والتعليــم مــن أجــل المواطنــة :نهــج األنظمــة بأبعــاده األربعــة نحــو تحقيــق مهــارات
القــرن الحــادي والعشــرين.
 )1اإلطار المفاهيمي والبرامجي:
وكانــت المبــادرة المشــتركة صــدرت عــن اليونيســف وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان ومنظمــات أمميــة ودوليــة وإقليميــة ووزارات عربيــة
ذات صلــة ،فــي العــام  .2017وإلــى هــذه المبــادرة يســتند الدليــل الــذي ســيصدر عــن المشــروع المشــترك بيــن مركــز نمــاء فــي الدوحــة،
وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان ،فــي القاهــرة .أدنــاه ثالثــة أشــكال مدمجــة توضــح المنطلقــات ،واألركان والمضمــون ونظــم التطبيــق.
الشــكل (  :) 1مجاالت التعلم االربعة وأمثلة من المهارات التي تصب في بنائها.
المخرجــات ،وأبعــاد التعلــم األربعــة ،والمهــارات،
الشــكل (  :) 2إطـــار العمــل المشــترك لمهــارات الحيــــاة والتعليــم مــن أجــل المواطنــة -
َ
ومجــاالت التطبيــق الموضوعيــة ،ونهــج ونظــم التطبيــق واإليصــال.
25

اﻻﺑﺪاع

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ

CREATIVITY

PARTICIPATION

اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ
اﻟﻨﻘﺪي

اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ

CRITICAL
THINKING

ﺣﻞ
اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
PROBLEMS
SOLVING

اﻟﺘﻌﺎون
COOPERATION

EMPATHY

اﻟﺘﻌﻠﻢ
LEARNING

EMPLOYABILITY
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ

اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
ACTIVE
CITIZENSHIP
PERSONAL
EMPOWERMENT
اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ
اﻟﺸﺨﺼﻲ

اﻟﺘﻔﺎوض

اﺣﺘﺮام
اﻟﺘﻨﻮع
RESPECT
FOR DIVERSITY

اﻟﺘﻮاﺻﻞ
COMMUNICATION

اﻟﺼﻤﻮد

NEGOTIATION

RESILIENCE

ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار
DECISION
MAKING

ﺿﺒﻂ اﻟﻨﻔﺲ
SELF
MANAGEMENT

الشــكل (  :) 1تجمــع عناصــر اإلطــار «رؤيــة شــمولية» واحــدة ،تربــط كل مصــادر ومواقــع وأشــكال التعلــم فــي الحيــاة معــا ،وتترجمهــا إلــى
مهــارات ينبغــي اكتســابها واســتخدامها فــي مجــاالت الحيــاة المتنوعــة وأنشــطتها .وتتضافــر هــذه العناصــر معــا لتصــب فــي بنــاء المواطنــة
المخرجــات التــي تســعى «المبــادرة» إلــى صنــع تأثيــر ملمــوس وفرقـا ً فــي إنجازهــا تشــمل ثالثــة مجــاالت
الفعالــة وقيمهــا اإلنســانية المشــتركة.
َ
تهــم الشــباب خصوصــا ،والبلــد عمومــا ،فــي مواكبــة العصــر الراهــن:
مخرجات التعليم.
 )1تحقيق مجتمع المعرفة من خالل تحسين
َ
 )2تحقيق التنمية االقتصادية من خالل تحسين فرص العمل واألداء والتأهل المهني والوظيفي بما في ذلك ريادة األعمال.
 )3تحقيق التماسك االجتماعي من خالل تحسين المشاركة المدنية في إطار المواطنة الفاعلة.
 -25إعادة النظر في المهارات الحياتية والتعليم من أجل المواطنة .مصدر مذكور سابقا.
http://www.lscemena.org/uploads/updated_lsce_files/201806180611/_Conceptual_and_programmatic_framework_report_ARInteractive.pdf
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الشكل ( :) 2
إطار العمل المشترك بما في ذلك :المخرجات ،الرؤية ،المسارات المتعددة ،نهج النظم.

إﻃﺎر ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮك
ﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

رؤﻳﺔ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ واﺿﺤﺔ وﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎرات
اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ

ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﺤﺴﻴﻦ
ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﺤﺴﻴﻦ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ

اﻟﺒﻌﺪ
اﻟﻔﻌﺎل
أو اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻟﻠﻌﻤﻞ

اﻟﺒﻌﺪ
اﻟﻔﺮدي
أو ﺗﻌﻠﻢ
اﻟﻤﺮء
ﻟﻴﻜﻮن

اﻟﺒﻌﺪ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
أو اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻣﻊ
اﻵﺧﺮﻳﻦ

اﻻﺑﺪاع ،اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ
،اﻟﻨﻘﺪي
ﺣﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ

ﻣﻬﺎرات
ﻣﻦ اﺟﻞ
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
،اﻟﺘﻌﺎون
،اﻟﺘﻔﺎوض
ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار

اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﻳﺎدة

ﻣﺤﻮ اﻻﻣﻴﺔ
اﻟﺤﺎﺳﻮﺑﻴﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺼﺤﻲ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌﻲ

ﻣﻬﺎرات
ﻣﻦ اﺟﻞ
اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ
اﻟﺬاﺗﻲ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت
اﻟﻄﻮارئ

ﺿﺒﻂ اﻟﻨﻔﺲ
اﻟﺼﻤﻮد
اﻟﺘﻮاﺻﻞ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﺟﻞ
اﻟﺴﻼم

ﻣﻬﺎرات
ﻣﻦ اﺟﻞ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
اﺣﺘﺮام اﻟﺘﻨﻮع
اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ

اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ

اﻟﻔﻨﻮن ،اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
اﻟﺦ

ﻣﻨﻬﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻷﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﺤﺴﻴﻦ
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
ورﻳﺎدة
اﻷﻋﻤﺎل

اﻟﺒﻌﺪ
اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ
أو اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ

ﻣﻬﺎرات
ﻣﻦ اﺟﻞ
اﻟﺘﻌﻠﻢ

ﺗﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
اﻟﺪراﺳﻴﺔ

)ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل اﻟﻄﻔﻞ ،إدارة اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ ،اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻻﻳﺠﺎﺑﻲ ،ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ..اﻟﺦ (

اﺑﻌﺎد اﻟﺘﻌﻠﻢ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت
اﻟﻤﻬﺎرات

اﻟﻤﺠﺎﻻت
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ

اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻟﻤﺴﺎرات

ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ

ﻧﻬﺞ اﻟﻨﻈﻢ

اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ

اﻟﺨﻄﻂ
واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ
وﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ

ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻴﺒﻞ
اﻟﻤﺆدﻳﺔ إﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
)اﻟﺘﻄﻮع واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ
اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ،وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم
اﻻﺟﺘﻤﺎع(

اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
أﻃﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺮاﻛﺔ

اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ
)اﻣﺎﻛﻦ اﻣﻨﺔ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل اﻟﻄﻔﻞ
ﻣﺮاﻛﺰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ(

ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ

اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ،اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
واﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﻼﺻﻔﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
واﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬاﺗﻲ ،وﺟﻬ ًﺎ ﻟﻮﺟﻪ
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ،وﺳﺎءل اﻻﻋﻼم
اﻟﻤﺪﻣﺞ ،اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

اﻹدارة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ

اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات

أﻃﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﺮﺻﺪ
واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

الشــكل ( :) 2إطــار العمــل المشــترك لمهــارات الحيــاة والتعلّــم مــن أجــل المواطنــة -المخرجــات ،وأبعــاد التعلــم األربعــة ،والمهــارات ،ومجــاالت
التطبيــق الموضوعيــة ،ونهــج ونظــم التطبيــق واإليصــال .عناصــر اإلطــار تجمعهــا «رؤية شــمولية» واحــدة ،تربــط كل مصادر ومواقع وأشــكال
التعلــم فــي الحيــاة معــا ،وتترجمهــا إلــى مهــارات ينبغــي اكتســابها واســتخدامها فــي مجــاالت الحيــاة المتنوعــة وأنشــطتها .وتتضافــر هــذه العناصر
معــا لتصــب فــي بنــاء المواطنــة الفعالــة وق َي َمهــا اإلنســانية المشــتركة .والمهــارات تصــب أيضــا فــي بنــاء قيــم المواطنــة.
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المهارات المقترحة في المبادرة المشتركة تعتمد التبويب الرباعي التالي:
 )1التفكير النقدي ،واإلبداع ،وحل المشاكل :من أجل التعلم مدى الحياة والمعرفة.
 )2المشاركة ،واحترام التنوع ،والتعاطف :من أجل العيش مع اآلخر والمواطنة الفعالة.
 )3التواصل ،والصمود والمناعة/مقاومة الضغوط ،والتمكين الذاتي :من أجل بناء الكيان الذاتي والحماية وبناء العالقات.
 )4التعاون ،وصنع القرار ،والتفاوض :من أجل العمل.
هــذه المهــارات الحياتيــة مترابطــة ،والواحــدة تولــد مــن األخــرى وتبنــي علــى نتائجهــا ،وهــي تعــزز بعضهــا البعــض فــي ضــوء األبعــاد
األربعــة للتعلّــم .فهــي شــمولية ،وتحويليــة ،ويجــري اكتســابها مــن خــال جميــع أشــكال و ُنظــم التعلّــم.
ُ
والنظم:
 )2جدول المجاالت ،والقنوات ،والمقاربات،
يعــرض جــدول المجــاالت ،والقنــوات ،والمقاربــات ،وال ُنظــم إيصــال واكتســاب وتطبيــق واســتخدام المهــارات الحياتيــة مــن أجــل المواطنــة،
فــي إطــار توضيحــي واحــد:
مجاالت إيصال وتطبيق واستخدام

قنوات إيصال وتطبيق المهارات

مقاربات ونظم في إيصال

المهارات الحياتية:

الحياتية:

وتطبيق المهارات الحياتية:

 )1مواضيع ومقررات المناهج الدراسية.
 )2المهن.
 )3التأهيل للعمل :التوجيه المهني ،محو
األمية المالية ،ابحث عن عمل.
 )4تأهيل الريادة :تحديد األهداف ،تخطيط
األعمال ،التسويق.
 )5التأهيل الحاسوبي :تكنولوجيا
المعلومات والتواصل االجتماعي.
 )6التأهيل الصحي :التثقيف الصحي
والجنسي ،الوقاية من المخدرات وأشكال
اإلدمان المختلفة ،التغذية.
 )7التأهيل البيئي :المياه ،التلوث ،تغير
المناخ ،إعادة التدوير.

 )1عبر المناهج الدراسية ،والمناهج المرافقة،
والتعليم غير النظامي أو الالصفي،
 )2التعليم الالنظامي في البيت والمجتمع،
 )3عبر التعلم الذاتي ،التعلم وجها لوجه،
التعلم عن بعد والتعلم اإللكتروني،
 )4عبر المشاركة االجتماعية (التطوع ،العمل
المجتمعي ،الكشافة ،الهالل االحمر غير ذلك).
 )5عبر وسائل اإلعالم ووسائل التواصل
االجتماعي...
 )6عبر مجاالت العمل،
 )7قنوات أخرى.

 )1السياسة الشبابية الوطنية ،الخطط
واالستراتيجيات الشبابية والوطنية ،التنسيق
والتشبيك وأطر عمل الشراكات،
 )2الميزانيات الوطنية والوزارية والمحلية
والتمويل،
 )3اإلدارات المدرسية والجامعية
 )4الموارد البشرية وبناء القدرات
 )5التواصل والمشاركة المجتمعية
 )6أطر ومنصات عمل الرصد والتقييم
 )7مقاربات ونظم أخرى.

 )8مهارات للطوارئ والكوارث:
وعي المخاطر ،التخطيط للتدبر.
 )9مهارات العيش في سالم :التفاوض،
حل النزاعات.
 )10التربية المدنية :الحوكمة ،حقوق
وواجبات المواطن.
 )11الفنون ،الثقافة ،الرياضة.
 )12مجاالت أخرى.
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 )3مهارات الحياة المقترحة في هذا الدليل:
في اختيار مهارات هذا الدليل وفي اختيارها واختيار النصوص المساندة والتمارين انطلقنا من:
26
مالمح التحديات ذات الصلة كما ترد في التقرير عن الشباب في قطر
27
المبــادرة المشــتركة لهيئــات االمــم المتحــدة عــن «المهــارات الحياتيــة والتعليــم مــن أجــل المواطنــة» ،والتــي توصــي ب  12مهــارة حياتيــة
تعتبرهــا أساســية ،مفتوحــة علــى األقلمــة ،بمــا فــي ذلــك التقليــل منهــا أو الزيــادة والتفريــع.
أن هــذه المهــارات األساســية مترابطــة ويعــزز بعضهــا البعــض اآلخــر فــي ضــوء «األبعــاد األربعــة للتعلــم» .فهــي شــمولية ،وتحويليــة ،وهــي
ُتكتســب مــن خــال جميــع اشــكال التعلّــم فــي نهــج النظــم مــدى الحيــاة.
أن اكتســاب المهــارات الحياتيــة يفعــل فعلــه فــي دعــم مهــارات أساســية مثــل القــراءة والكتابــة والحســاب وكذلــك فــي دعــم مهــارات تقنيــة  -بمــا
فــي ذلــك المهــارات الوظيفيــة لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ،والعمــل الفريقــي ،والعمــل الجمعــي...

المجموعة األولى:
التعلم

المجموعة الثانية:
العمل واالنتاج

التمكين الذاتي

العيش مع اآلخر والمواطنة

 -1التفكير اإلبداعي

 -1التعاون وبناء الفريق

 -1التنمية الذاتية

 -1المشاركة

 -2التفكير النقدي

 -2التفاوض

 -2الصمود والمرونة

 -2التعاطف

 -3حل المشكالت

 -3صنع القرار والقيادة

 -3التواصل

 -3المناصرة

مهارات
ّ
التعلم

مدى الحياة

واالنتاج

التمكين
الذاتي

 - 26الشباب في دولة قطر :وثيقة تحليل الوضع وتقدير االستجابة .مصدر مذكور سابقا.
 - 27إعادة النظر في المهارات الحياتية والتعليم من أجل المواطنة .مصدر مذكور سابقا.
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عن المهارات الحياتية والمواطنة

تمهيد

تســتخدم مبــادرة «المهــارات الحياتيــة والتعليــم مــن أجــل المواطنــة» مصطلــح «المهــارات» فــي الغالــب ليعنــي قــدرات محــددة بمــا فــي ذلــك
المهــارات المهنيــة التقنيــة» ...فيمــا «يشــير مصطلــح «المهــارات الحياتيــة» إلــى األشــكال األكثــر ليونــة مــن المهــارات المتعلقــة بالحيــاة
والمشــاركة المدنيــة».
والمبــادرة تســتخدم اســتراتيجية «المســارات والقنــوات والطــرق التعلميــة المتعــددة فــي تحقيــق المهــارات الحياتيــة والتعليــم مــن أجــل المواطنــة
 ...باإلضافــة إلــى أنهــا «تتماشــى مــع التعقيــدات المتزايــدة لالقتصــاد القائــم علــى المعرفــة والتغيــرات الســريعة التــي تحــدث فــي المجتمــع بشــكل
عــام ،»...كمــا أنهــا تزيــد مــن مســتوى المشــاركة وتضمــن مبــادئ اإلنصــاف والشــمولية مــن خــال اســتهداف الفئــات المهمشــة 28.»...كذلــك فــإن
«إن وجــود بيئــة تمكينيــة وإرادة سياســية والتــزام وتعــاون بيــن الشــركاء ورؤيــة مشــتركة هــي االفتراضــات التــي تقــوم عليهــا نظريــة التغييــر من
29
أجــل مبــادرة المهــارات الحياتيــة والتعليــم مــن أجــل المواطنــة»
يذكــر أن مفهــوم «المواطنــة» تطــور منــذ ظهــر أيــام اإلغريــق (قدمــاء اليونــان) حيــن كانــت المدينــة  -الدولــة هــي أســاس النظــام السياســي.
فــي ذلــك الزمــن اعتبــر المواطــن فــي أثينــا هــو الذكــر مــن أصحــاب األمــاك ،وكان هــذا بإمــكان الرجــل إذا توفــــرت فيــــه شــــروط معينــة أن
يشــــارك فــــي إدارة الشــــأن العــام المدينـــة – الدولــة ،وممارســــة حــق االنتخــاب .التطــور األبــرز جــاء فــي أعقاب الثــورة الفرنســية ()1789
التــي أصــدرت مبــادئ «المواطنــة الحديثــة» فــي «إعــان حقــوق االنســان» علــى أســاس مــن «الحريــة ،واإلخــاء ،والمســاواة» ،وهــو
اإلعــان الــذي أضــاف الــى أســس المواطنــة مجموعــة مــن المفاهيــم والحقــوق المدنيــة واالجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة.
يرســم هــذا التمهيــد كيــف أن المهــارات الحياتيــة كمــا تطرحهــا المبــادرة المشــتركة آفاقهــا المواطنــة الفعالــة .والمواطنــة مفهــوم تتعــدد تعريفاتــه
وتتداخــل كمــا تتعــدد تعريفــات المهــارات وتتداخــل مــع تعريفــات الكفــاءة والقدرة...الــخ .هنــا تعريفــان ،علــى ســبيل المثــال ،تعكــس عالقاتهــا
البيّنــة بالمهــارات الحياتيــة مــن أجــل المواطنــة:
 )1المواطنــة تعنــي الفــرد الــذي يتمتــع بعضويــة بلــد مــا ،ويســتحق بذلــك مــا ترتبــه تلــك العضويــة مــن امتيــازات .وفــي معناهــا السياســي،
ُتشــير المواطنــة إلــى الحقــوق التــي تكفلهــا الدولــة لمــن يحمــل جنســيتها ،وااللتزامــات التــي تفرضهــا عليــه؛ أو قــد تعنــي مشــاركة الفــرد فــي
أمــور وطنــه ،ومــا يشــعره باالنتمــاء إليــه .ومــن المنظــور االقتصــادي االجتماعــي ،يُقصــد بالمواطنــة إشــباع الحاجــات األساســية لألفــراد،
بحيــث ال تشــغلهم همــوم الــذات عــن أمــور الصالــح العــام ،وفضـاً عــن التفــاف النــاس حــول مصالــح وغايــات مشــتركة ،بمــا يؤســس للتعــاون
والتكامــل والعمــل الجماعــي المشــترك».

 -28إعادة النظر في المهارات الحياتية والتعليم من أجل المواطنة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا .مصدر مذكور سابقا .ص 10
 -29مبادرة المهارات الحياتية والتعليم من أجل المواطنة والمهارات الحياتية األساسية االثنتي عشرة» .عرض باوربوينت .اليونيسف .عمانwww.Lsce-mena.org .
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تتكون المواطنة من ثالثة عناصر أساسية ،هي:
العنصــر المدنــي :يتضمــن الحريــة الفرديــة ،وحريــة التعبيــر واالعتقــاد واإليمــان ،وحــق التملــك ،والحــق فــي العدالــة ،وتحقيــق العنصــر
المدنــي فــي المواطنــة فــي المؤسســات القضائيــة.
العنصــر السياســي :يعنــي الحــق فــي المشــاركة فــي الحيــاة السياســية بوصــف المواطــن عنصــراً فاع ـاً فــي الســلطة السياســية ،مــن خــال
البرلمــان.
العنصــر االجتماعــي :يعنــي تمتــع المواطــن بخدمــات الرفاهيــة االجتماعيــة وإشــباع حقوقــه االقتصاديــة ،والتــي تتضمــن التعليــم ،وحســن
الرعايــة الصحيــة ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر .ولهــذا يُقــال عــن كل كائــن بشــري أنــه يتمتــع بالمواطنــة ،إذا كان يتمتــع بخصائــص
اجتماعيــة معينــة ،لهــا معناهــا السياســي المعتــد بــه قانونـاً ،مثــل الحقــوق والواجبــات ،وااللتزامــات ،والحريــة فــي اتخــاذ القــرارات ،التــي تمثــل
شــأنا ً يتصــل بمصلحتــه الخاصــة ،وفــي المشــاركة فــي المصالــح العامــة ،وكذلــك المشــاركة فــي المجتمــع المدنــي .ويُصطلــح علــى تســمية هــذه
المواطنــة «بالمواطنــة األساســية أو الفعليــة» ،وذلــك فــي مقابــل التمتــع بالمواطنــة الرســمية ،وهــو المصطلــح الــذي أصبــح مــن المعتــاد فــي
30
هــذا العصــر أن يقتصــر معنــاه علــى كــون الفــرد عضــواً فــي دولــة قوميــة».
 )2فــي تعريــف مجلــس أوروبــا «هنــاك أربعــة أبعــاد للمواطنــة تتجلــى بهــا العالقــة بيــن الفــرد والمجتمــع  ...وهــي أساســية لوجــوده :البعــد
السياســي/القانوني والبعــد االجتماعــي والبعــد الثقافــي والبعــد االقتصــادي.

ال

مواطنة

االقتصادية

االجتماعية

الثقافية

السياسية

from the T-Kit on Europeon Gitizenship1

 -30مصادر مختلفة تسند تعريف «المواطنة» في ويكيبيديا.
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البعد

البعد

السياسي

االجتماعي

البعد

البعد

الثقافي

االقتصادي

يشــير البعــد السياســي للمواطنــة إلــى الحقــوق والمســؤوليات السياســية حيــال النظــام السياســي .ويجــب أن يتأتــى تطويــر هــذا البعــد مــن خــال
معرفــة النظــام السياســي وتعزيــز التوجهــات الديمقراطيــة والمهــارات التشــاركية.
البعــد االجتماعــي للمواطنــة لــه عالقــة بالســلوك بيــن األفــراد فــي المجتمــع ويتطلــب قــدراً مــن الــوالء والتضامــن .وإن المهــارات االجتماعيــة
ومعرفــة العالقــات االجتماعيــة فــي المجتمــع كلهــا ضروريــة لتطويــر هــذا البعــد.
يشــير البعــد الثقافــي للمواطنــة إلــى الوعــي بالتــراث الثقافــي المشــترك .وينبغــي وضــع هــذا البعــد مــن خــال معرفــة التــراث الثقافــي وال
تاريــخ والمهــارات األساســية (الكفــاءة اللغويــة والقــراءة والكتابــة).
يتعلــق البعــد االقتصــادي للمواطنــة بالعالقــة بيــن الفــرد وســوق العمــل والمســتهلك .ويتضمــن هــذا البعــد الحــق فــي العمــل والحــق فــي مســتوى
مــن الكفــاف .وتلعــب المهــارات االقتصاديــة (لألنشــطة ذات الصلــة بالعمــل واألنشــطة االقتصاديــة األخــرى) والتدريــب المهنــي دوراً رئيســيا ً
فــي تحقيــق هــذا البعــد االقتصــادي.
تتحقــق هــذه األهــداف األربعــة للمواطنــة مــن خــال عمليــات التنشــئة االجتماعيــة فــي المدرســة واألســر والمنظمــات المدنيــة واألحــزاب
السياســية ،وكذلــك مــن خــال الجمعيــات ووســائل اإلعــام واللجــان الشــعبية .كمــا هــو الحــال مــع أرجــل الكرســي األربعــة ال بــد أن يكــون كل
31
شــخص قــادراً علــى ممارســة األبعــاد األربعــة بطريقــة متوازنــة ومتســاوية وإال ســتكون المواطنــة الكاملــة غيــر متوازنــة».
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يقــدم هــذا الجــزء مجموعــة مــن المنطلقــات والمعلومــات والتوصيــات المترابطــة التــي يمكــن أن يســتعين بهــا المي ّســر ،أو المــدرب ،أو حتــى
المعلــم ،ســواء فــي إطــار التعليــم النظامــي أو فــي مجــال التعلــم غيــر النظامــي .وكمــا فــي األقســام األخــرى مــن هــذا الدليــل ،فالنصــوص هنــا
هــي برســم التطويــر و»التكييــف» بحســب خصائــص موقــع التطبيــق ،والمتدربيــن ،ونمــط الحاجــات.
يطمــح هــذا الفصــل ،فــي حــد ذاتــه ،إلــى لفــت المدربيــن إلــى مقاربــات أساســية تســاعد المدربيــن إذ تذ ّكرهــم بركائــز فــي التعلــم الفاعــل والعمــل
ّ
المؤثــرة ،ونصائــح وتوصيات
المجتمعــي ،وجهوزيــة التعلــم والتعليــم ،ولــذا مي ّســر وتســيير أكثــر مــن معلــم وتعليــم ،ومهــارات وتقنيات التيســير
عمليــة فــي قبــل ،وفــي أثنــاء تيســير الجلســات وبعدهــا .وكذلــك بدأنــا ببنــاء قائمــة بمصــادر معظمهــا متــاح علــى الشــبكة العنكبوتيــة( ،انظــر
المصــادر فــي آخــر الفصــل) يســتطيع المي ّســر أو المــدرب دخولهــا واالســتزادة منهــا فهــذا يعطيــه الفرصــة للتعمــق فــي عناصــر ومعلومــات
لتكييــف مــا لديــه وكذلــك ،وهــذا ال يقــل أهميــة ،إغنــاء الدليــل تبا ًعــا و»توطينــه».
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1

ّ
والتعلم
منطلقات عامة في عمليات التعليم

 )1االنطــاق مــن رؤيــة إيجابيــة لإلنســان ومجتمعــه :هــذا يســاعد علــى رســم اتجــاه مشــترك وطريــق لمختلــف جهــود التعلّــم والبنــاء ،كمــا
يســاعد علــى المراجعــة والتأمــل وقيــاس مــدى التقــدم.
 )2اســتخدام النهــج الشــمولي فــي النظــر إلــى اإلنســان المســتهدف ،واحتــرام وتقديــر كل جوانــب قدراتــه ومعرفتــه وخبراتــه واحتياجاتــه
وحقوقــه وذلــك فــي الســياق المحــدد الــذي يعيــش فيــه ،وكذلــك مراعــاة كل دوائــر التأثيــر المحيطــة بــه :األســرة ،األســرة الممتــدة ،األصدقــاء،
المجتمــع المحلــي ،المدرســة/الجامعة ،السياســات المحيطــة .ودراســة مــدى التكامــل فــي مــا يحيــط بــه مــن برامــج ومؤثــرات.
 )3كل مرحلــة عمريــة (ومهنيــة) لهــا مــا يســبقها ولهــا مــا تصــب فيــه ،وعلــى كل عمليــة تعليــم وتعلّــم أن تبنــي علــى مــا ســبق وأن تراعيــه
فــي البرمجــة والتوقعــات ،وأن تعــزز االســتعداد والجهوزيــة (عنــد المعلــم والمتعلــم) لالنتقــال مــن مرحلــة إلــى أخــرى.
 )4مراعــاة أهميــة «التشــبيك» بيــن كل الجهــات المؤثــرة فــي حيــاة اإلنســان مــن تربيــة أســرية ،وتربيــة مدرســية وجامعيــة ومهنيــة ،وبرامــج
شــبابية ،وسياســات ،وتشــريعات.
 )5كل عمليــة تعليــم أو تدريــب ناجعــة هــي عمليــة فــي اتجاهيــن :تعليــم وتعلّــم .كل إنســان لديــه مــا يقدمــه مــن معرفــة وخبــرات للطــرف اآلخر.
وبالتالــي فــإن كل عمليــة تعليم/تعلّــم يمكــن أن ينتــج عنهــا معرفــة جديــدة ،تضيــف إلــى المعرفــة العامــة ،إذا مــا أحسـ ّنا توثيقها وتشــاركها.
 )6كل عمليــة تعليــم وتعلّــم ،باألمــس واليــوم ،يجــب أن تقــاس بقــدر مــا تعــزز إدراك اإلنســان ومعرفتــه وقدراتــه فــي أربعــة مجــاالت متكاملــة
لتعزيــز قدرتــه علــى:
التفكير والتع ّلم الذاتي المستمر،
بناء ذاته وق َيمِه وصالبته الداخلية،
العمل المنتج والمرونة في التأقلم مع تحوّ ل أشكال اإلنتاج والعوامل المحيطة.
العيش مع اآلخرين من الناس ،للتعلّم معًا ،والتقدم معًا من دون أي تمييز من أي نوع كان وألي فرق كان.
 )7كل عمليــة تعليــم وتعلّــم يجــب أن تقــوم علــى المســاواة فــي حقــوق اإلنســان ،وعلــى التعاطــف وحــسّ الصداقــة والمــودة بحيــث يغــذي التعلّــم
العقــول والقلــوب كليهمــا ،مــن أجــل:
تعزيز التفكير النقدي الذي يتجاوز األعراض إلى األسباب الجذرية ويأخذ مجمل عناصر الصورة في االعتبار.
تعزيــز التفكيــر الجمعــي ،والعمــل الفريقــي ،بمــا يدعــم االبتــكار واإلبــداع ،والتنافــس اإليجابــي ويتجــاوز التنافــس الســلبي بحيــث يصــبّ كل
تعلــم باتجــاه تقويــة المجتمــع ككل و َتقدّمــه وباتجــاه التحــول إلــى مجتمــع المعرفــة.
 )8كل عمليــة تعليــم وتعلّــم تســتحق التوثيــق ،والتأمــل ،واســتخراج الــدروس ونشــرها مــن أجــل مراكمــة المعرفــة والخبــرات وكذلــك مــن أجــل
الربــط بيــن مختلــف مصــادر المعرفــة واإلنتــاج وصناعــة السياســات.
 )9االختــاف بيــن البشــر والجماعــات هــو مــن ســنن الحيــاة ،والتنــوع واالختــاف بيــن األفــراد يســاعد علــى االبتــكار وتجميــل الحيــاة ،كمــا
أن كل إنســان لديــه مــا يعطيــه بقــدر مــا لديــه مــا يحتــاج إلــى أخــذه ،وكل إنســان يتمتــع بنــوع مختلــف مــن الــذكاء وقــد يختلــف فــي الطــرق
التــي تالئمــه فــي التعلّــم الفاعــل.
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ركائز في العمل المجتمعي

ً
مرهونة بشكل أساسي:
إن فعالية العمل المجتمعي والمبادرات الهادفة الى تعزيز المهارات الحياتية في كافة المجاالت تبقى
بواقع الحال والثقافات والممارسات السائدة في المجتمع المحلي تجاه اليافعين الشباب وحقوقهم وتوقعاتهم،
وبالسياسات والتشريعات الوطنية التي تخص الشباب وبالفرص المُتاحة الكتساب المهارات ،وبهوامش االستعداد للمراجعة والتغيير.
لذا هناك ثالثة أركان أساسية لعمل الميسر/المدرب في العمل المجتمعي هي:
( )1معرفة الواقع المحلي ،أو السياق ،وبيئة الحياة المحيطة.
( )2تعزيز الثقة والروح اإليجابية في العمل مع الناس.
( )3تطوير االستعداد الشخصي والتأكد من الجهوزية« :هل نحن جاهزون؟» و»هل هم جاهزون؟»
المعنيون
 )1معرفة الواقع المحلي أو البيئة المباشرة التي يعيش فيها الناس
ّ
المعرفة الوثيقة بالواقع المحلي:
توفر معلومات أساسية يستند اليها الميسر/ة في رصد إمكانات وموارد تساعد في معالجة التحديات المجتمعية،
تتيح للمشاركين/ات (ومن ضمنهم الشباب) فرص السعي الى إحداث تغيير في المجتمع المحلي يصب في مصلحة الشباب والمجتمع ككل.
تشمل فهما ً معمّقا ً للواقع الذي يعيشه الشباب من زاوية المفاهيم والممارسات ،المساندة والمعارضة.
هنا نماذج من األسئلة التي يمكن أن تساعد الميسر/ة على كسب المعرفة عن الواقع المحلي وعن أوضاع الشباب.
( )1ما أحوال الشباب في مجتمعنا اليوم؟ هل هناك تقدم؟ تراجع؟ كيف نعرف أن تقدمًا حصل أو تأخرً ،
مثل؟
( )2ما هي أبرز مشكالت الشباب وهمومهم وحاجاتهم؟
( )3هل هناكً ،
مثل ،أي شكاوى من تهميش الشباب؟ مشاركة الشباب؟ وهل مثل هذه المشكالت مطروحة للنقاش؟
( )4إلى أي مدى نعتبر أن الشباب يتمتعون بحقوقهم؟
( )5إلى أي مدى يشكل الشباب وحقوقهم واالتكال عليهم موضوعا يشد االهتمام؟
ً
مقبول؟ موضع مراجعة؟ ما المؤشرات في هذا االتجاه أو ذاك؟
( )6هل التمييز بين الذكور واإلناث من الناشئة والشباب مفرو ًغا منه؟
( )7ما الذي تحقق بفعل العمل على حقوق الشباب ومشاركتهم وتأهيلهم في السنوات األخيرة؟
( )8مــا هــي العوائــق أمــام تحقيــق حقــوق الشــباب األساســية -وخصوصًــا حقهــم بالمشــاركة المؤثــرة والتوقعــات منهــم (بحســب الرؤيــة
الوطنيــة والبرامــج المعلنــة)؟
( )9مــا الــذي نعرفــه عــن توفيــر المهــارات الحياتيــة للشــباب فــي مجتمعنــا :عبــر المــدارس ،الجامعــات ،المراكــز الشــبابية ،الهيئــات التطوعية،
التربيــة األســرية ،وســائط اإلعــام والتواصل...الخ؟
ما الذي نعرفه عن تمتع الشباب بالمهارات الالزمة لسوق العمل والفرص المتاحة ومتطلبات التطور في المستقبل؟
( )10أي أسئلة أخرى تنبع من النقاش المفتوح مع المشاركين والمشاركات؟

إشارات

يستطيع الميسر/ة أن يختار من األسئلة بحسب الحاجة ،أو أن يعدّل ويضيف.
يمكــن استكشــاف المعلومــات المطلوبــة قبــل بــدء التدريــب مــن جهــات محليــة (وزارات ،جمعيــات ،أنديــة ،تقاريــر
وبحــوث وخطــط الــخ).
يمكــن أن يشــكل جمــع المعلومــات فــي الجلســات بمشــاركة المشــاركين عمــا مــن أعمــال اكتســاب المهــارات الحياتيــة وبنــاء القــدرات
وتملّــك العمليــة.
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 )2بناء الثقة والروح اإليجابية
إن بناء الثقة والروح اإليجابية في العالقة مع المشاركين/ات هي عملية «تمكين» في حد ذاتها .هذه العملية:
تستمر منذ لحظة بدء التدريب وتستمر طوال مراحل العمل.
تعزز الثقة بالنفس عند المشاركين/ات.
تتيح للجميع التحاور في جوٍّ آمن وحر ومنفتح.
تساعد على التفكير الدائم في رغبات وحاجات المشاركين/ات ،وجعلهم يرتاحون.
تبني عالقة إنسانية معهم وبينهم تقوم على :احترام الحقوق ،والتعامل بمساواة وثقة.
تشجع على التعبير عن أي مقترحات إضافية للتطوير من جانب المشاركين والمشاركات.
مهام الميسر/ة في بناء الروح اإليجابية ،والثقة ،واالرتياح أثناء العمل:
(َ )1تشارك المعلومات وتبادل الخبرات والمهارات مع المشاركين/ات.
ً
( )2تشجيع الجميع على التعبير عن آرائهم ومشاعرهم وخلق فرص للتعبير  -وخصوصا آراء األفراد الهادئين أو الخجولين.
( )3التوضيح والتعزيز َ
وطرح أمثلة ،وأسئلة ،وتكرار المعلومات بطرق مختلفة عملية من الواقع.
( )4التلخيص للتأكد مما عملنا وتعلّمنا ،ومما ننوي أن نعمل.
( )5التأكد من أن الجميع استوعب الموضوع أو المعلومات.
( )6وضع قوانين عمل مع المجموعة لتنظيم المشاركة والنقاشات عند الجميع.
( )7التشجيع على التعامل بمساواة ،ومودة ،وتأمل ،و َتقبّل جميع اآلراء واحترامها.
( )8تيسير التعبير عن المشاعر الشخصية والجماعية خاصة في لحظات الملل أو استطراد النقاش.
( )9التخفيف من التوتر من خالل التعبير عنه علناً ،واستخدام المزاح في الوقت المناسب.
( )10التقييم بإشراك الجميع وتقديم اقتراحات للتطوير.
 )3تطوير االستعداد الشخصي« :هل نحن وهم جاهزون؟»
قبــل البــدء مــن المفيــد أن نراجــع أنفســنا ونتأمــل فــي مــدى جهوزيتنــا لهــذه المهمــة .هنــا بعــض األســئلة التــي تســاعدنا علــى اكتشــاف مــا قــد
نحتــاج الــى تطويــره مــن أجــل تحقيــق التدريــب بفعاليــة:
( )1هل نحن على قناعة فعلية بأهمية العمل مع الناشئة والشباب وبأن هذا يمكن أن يحسّن نوعية الحياة في المجتمع؟
( )2هل نحن نستطيع فعالً إشراك الناشئة والشباب في تطوير المجتمع والمفاهيم والسياسات التي تسوده؟ ما هي الفرص المتوفرة لتحقيق ذلك؟
( )3هل نحن منفتحون على جميع المشاركات والمشاركين من دون أي أحكام مسبقة ،وعلى قدم المساواة؟
( )4هل نقدّر فعالً خبرات المشاركات والمشاركين على اختالفها ،وهل نعتبرها مورداً أساسيا ً نبني عليه؟
( )5هل نحن فعالً مستعدون للتعلّم المتبادل مع المشاركات والمشاركين؟
( )6هل لدينا الثقة الكافية في أنفسنا وفي دوافعنا للعمل مع المشاركين والمشاركات؟
( )7هل تأكدنا ممن يمكن أن يوفر لنا الدعم والمساندة عند الحاجة؟ وكيف؟
( )8كيف يمكن توفير فرص وموارد لتحقيق مبادرات تطبيقية قد تنشأ خالل مسار التدريب؟ من يمكن أن يساعد؟
إن بنــاء القــدرات عمليــة متواصلــة مــن التعلّــم ،واالختبــار ،والتوثيــق ،والتطويــر ،والمراكمــة ،والتشــارك .لذلــك،
إشارات
مــن المفيــد بيــن حيــن وآخــر ،أن نراجــع عملنــا مــع المشــاركات والمشــاركين ،وأن نتأمــل فــي عملهــم مــع اآلخريــن.
• إن االنفتــاح علــى تجــارب أخــرى فــي مجــال العمــل المجتمعــي ،وتشــاركها ،وإطــاق مبــادرات يفيــد فــي توفيــر
معلومــات ومعرفــة يمكــن أن تغــذي مــا نحتــاج إليــه مــن مهــارات وخبــرات فــي هــذا الســياق.
ّ
االطــاع المع ّمــق علــى اتفاقيــات ومواثيــق حقــوق اإلنســان المختلفــة (األطفــال ،المــرأة ،الحاجــات الخاصــة ،البيئــة ،الصحــة،
• إن
ّ
التعليــم والتعلم...الــخ) ،والنصــوص ذات الصلــة مــن الدســتور ،والسياســات ،والخطــط ،والبرامــج ،والمعاهدات...يعمّــق معرفتنــا
ويربــط عملنــا بالواقــع ،ويضيــف إلــى االســتعدادات الشــخصية والتأكــد مــن الجهوزيــة خــال مســار التدريــب( 32.أنظــر بعــض
المصــادر فــي مــكان آخــر مــن هــذا الفصــل).
University of Minnesota. hrlibrary.umn.edu/arab/Mu.pdf - 32
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3

مهارات التيسير في العمل المجتمعي

يســتعين هــذا القســم بعــدد مــن المصــادر 33فيتنــاول مجموعــة مــن المبــادئ واإلرشــادات العمليــة للميســرين والميســرات ،الذيــن يرغبــون باســتخدام
هــذا الدليــل مــع طيـ ٍ
ف عريــض مــن المشــاركات والمشــاركين ،والفئــات العمريــة .وهــو يســتعرض مجموعــة مــن مهــارات التيســير األساســية،
ويقتــرح نصائــح ولفتــات نظــر عمليــة مــن شــأنها أن تضفــي علــى الجلســات جـ ًـوا مــن اإلقبــال والمتعــة الــى جانــب تحقيــق النتائــج المرجــوة.
 )1نحو التع ّلم المتبادل
ال يوجــد «تعليــم» فــي اتجــاه واحــد :كل عمليــة «تعليــم» تنطــوي علــى تعلّــم فــي االتجاهيــن .كل إنســان لديــه مــا يقــدم مــن خبــرة ومعرفــة
ولديــه مــا يتعلمــه مــن اآلخــر .المعرفــة تتجــدد مــن التفاعــل بيــن المعلــم والمتعلّــم.
مــن المهــم تحضيــر خلطــة النصــوص والتماريــن والنقاشــات واألنشــطة المتنوعــة المالئمــة للمشــاركات والمشــاركين والتــي تســاعدهم علــى
التفاعــل ،والتعاطــف ،ومســاندة بعضهــم بعضــا.
ً
تعزيزا لجهودنا وثقتنا وتقديرنا ألنفسنا.
من المهم أن نبذل جهو ًدا لتعزيز تقدير الذات والثقة بالنفس عند المشاركين والمشاركات ،فنحصد

ّ
التعلمي اإليجابي:
المناخ
يقــوم علــى األلفــة والمــودة والتنســيق والشــراكة بيــن الميســرات/ين والمشــاركات/ين بمــا يضمــن تــوزع األدوار
بيــن الطرفيــن ،وتكاملهــا ،مــن أجــل تحقيــق األهــداف.

مقومات في تعلُم الشباب والكبار
ّ )2
ّ
بنــاء القــدرات المســتدام يجــب أن يركــز علــى التعلــم وليــس علــى التعليــم التلقينــي :هــذا يحصــل عندمــا ينجــح الميســر/ة فــي خلــق أجــواء
تشــجع أفــراد المجموعــات علــى التعلّــم ،وعلــى اكتشــاف اإلجابــات والحلــول بأنفســهم .إن ذلــك يتطلــب أن يقــوم التعليــم والتعلّــم علــى عــدد
مــن المقوّ مــات .منهــا:
( )1أن يركز التعلّم على المشكالت الحقيقية في الواقع المحيط ،والمجتمع ،والعالم.
( )2أن يكون قابال للتطبيق ،أي أن يستند الى الممارسة والخبرات.
( )3أن يرتكز الى خبرة المتعلم الحياتية.
( )4أن يسمح بالمناقشة والجدل واألفكار المثيرة للتحدي.
( )5أن يستند الى احترام آراء المشاركين وإسهاماتهم.
( )6أن يهيئ جواً يشجع المشاركين على التعبير عن آرائهم بحرية.
( )7أن يشجع المشاركين على تقبل وجهات النظر المختلفة.
( )8أن يشجع المشاركين على أن يكونوا مصدرا للمعلومات للميسر/ة ولبعضهم البعض أيضا.
( )9أن يتمتع الميسر/المعلم بالتواضع والتعامل على أساس من الصداقة والندّية.
( )10أن يجري التعامل مع المتعلم كإنسان له كامل الحقوق ،وكشخص ناضج جدير باالعتبار واالحترام والمساواة.
( )11أن يقيّم ويوثق مسارات العمل ويتشارك النتائج من أجل استخالص الدروس والمتابعة والبناء عليها.
 -33يستند هذا القسم إلى المصادر التالية التي يمكن تحميلها من موقع الناشر ،ورشة الموارد العربية :www.mawared.org
 -أفكار في العمل مع الناس ،نهج في التعلّم والتدريب .2000 .الجزء األول ،ص ص.150 – 140 .

 -العمل مع اآلباء واألمهات في سنوات الطفولة المبكرة ،تمارين للتدريب والتعلّم .1993 .مالحظات حول قيادة المجموعات صفحة (.)14 – 11

« -الكبار والصغار يتعلمون» ،دليل العمل على النهج الشمولي التكاملي في رعاية وتنمية الطفولة المبكرة 2003 ،الجزء األول .ص ص.64 – 23 .

 -معا نعمل ونتعلم 6 :خطوات في بناء مشروع شبابي .ورشة الموارد العربية.

 المراهقة ،تلك األعوام المثيرة .تأليف د .مصطفى حجازي .إعداد غانم بيبي .ورشة الموارد العربية .بيروت  .2013على رابط الناشر:https://www.mawared.org/sites/default/files/book_al_morahaka.pdf
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إشارة

إشارة عن العمل مع المراهقين!

يتطلــب العمــل مــع المراهقيــن اهتمامــا إضاف ًيــا نتيجــة مــا يلــف تلــك المرحلــة (بمراحلهــا العامــة الثــاث 14-11 :ســنة،18 -15 ،
 )21-18مــن تصــورات وأحــكام مســبقة ،وحاجــة إلــى معرفــة علميــة أكثــر عــن هــذه المرحلــة الحياتيــة المثيــرة والمهمــة للغايــة .فهــذه
األعــوام تشــهد أبــرز مراحــل التعلّــم واكتســاب المعرفــة والمهــارات الحياتيــة والمهنيــة .كثيــرة هــي المــوارد المالئمــة ،ويمكــن أيضــا
بدايـ ً
ـة اللجــوء إلــى الروابــط التاليــة:
 كتاب الصحة النفسية للجميع – حيث ال يوجد طبيب نفساني .إعداد د .فيكرام باتل .الفصل الثامن .على موقع الناشر:www.mawared.org
 المراهقــة – تلــك األعــوام المثيــرة .تأليــف د .مصطفــى حجــازي .إعــداد غانــم بيبــي .ورشــة المــوارد العربيــة .بيــروت .2013علــى رابــط الناشــر:
https://www.mawared.org/sites/default/files/book_al_morahaka.pdf

 )3أقوال للتأمل في التعليم والتع ّلم
التجارب خير المدارس ( قول عربي )
ً
«كيف لي أن ّ
صديقا!» ( المعلم والفيلسوف اإلغريقي أرسطو )
أعلم إال
يتعلم الكبار من خالل االحترام والمحافظة على الكرامة.
الناس يتذكرون األشــياء التي قالوها/فعلوها هم أنفســهم أكثر مما يتذكرون األشــياء التي ســمعوها
أو قيلت لهم.

تقول منظمة اليونسكو في مراجعة أوضاع التربية اليوم:
ـس التربيــة ومقاصدهــا هــي :احتــرام الحيــاة وكرامــة اإلنســان ،والتســاوي فــي
«نعــم ،إن القيــم اإلنســانية التــي ينبغــي أن تكــون أسـ َ
الحقــوق والعدالــة االجتماعيــة ،واحتــرام التنــوع الثقافــي واالجتماعــي ،والشــعور بالتضامــن اإلنســاني ،وتقاســم المســؤولية عــن مســتقبلنا
المشــترك .مطلــوب اعتمــاد نهــج حــواري فــي التعليم...وعلينــا أن نطــرح جان ًبــا أنظمــة التعليــم التــي تســتلب األفــراد وتعاملهــم كالســلع،
وأن نكافــح الممارســات االجتماعيــة التــي تفــرق النــاس وتجردهــم مــن إنســانيتهم .فــإذا أردنــا تحقيــق االســتدامة والســام ،توجــب علينــا
أن نأخــذ بالوســيلة الحاســمة ،أي التنشــئة علــى هــذه القيــم والمبــادئ».
وتقول قصيدة صينية قديمة عن «المعلم القائد»:
34

هب إلى قومك ،أ ِح َّبهمَ ،تع َّلم منهم؛ َخ ِّطط معهم؛ اِخدمهمِ ،ا ْبدأ بما لديهم؛
ا ِْذ ْ
سا لعملك .فإن أفضل القادة هم أولئك الذين عندما ُت ْن َجز َمها ُمهم ،عندما يت ّم عملُهم،
ليكن ما يعرفونه من َق ْبل أسا ً
35
يقول كل الناس« :لقد فعلنا ذلك بأنفسنا»

 -34عن «إعادة التفكير في التربية والتعليم – نحو صالح عالمي مشترك» .اليونسكو ،على الرابطhttps://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232555_ara :

ـاور .تعديــل د .مــي حــداد .تحريــر غانــم بيبــي .مؤسســة
وبيــل بـ َ
 -35قــول أرســطو والقصيــدة الصينيــة وردا فــي كتــاب «دليــل العمــل الصحــي فــي التعلّــم والتدريــب» .إعــداد ديفيــد ورنــر ِ
األبحــاث العربيــة ،بيــروت .1989
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«ميسرة» في هذا الدليل؟
«ميسر» أو
 )4لماذا نستخدم تعبير
ّ
ّ
لالبتعاد عن «التلقين» والوعظ وعن «صبّ » المعلومات في رؤوس المشاركين/ات.
إليجاد إحساس بالمساواة والندّية والشراكة والتبادلية بين المدرب/الميسر والمتدربين/ات ،واالحترام المتبادل.
لتوفير جو من األلفة والمودة والتعاطف ما يساعد على االنفتاح واالسترخاء والتفاكر معًا بثقة.
لتشجيع المشاركين/ات على طرح تصوراتهم/ن وتحديد اهتماماتهم/ن.
لتوفيــر الفــرص للجميــع للتأمــل فــي خبراتهــم وتقديــر اإليجابــي منهــا وإعــادة النظــر فــي مــا يجــب تعديلــه علــى ضــوء المعرفــة الجديــدة
وخبــرات اآلخريــن.
لدعم المجموعة ككل في ابتكار الحلول المناسبة للواقع بنفسها.
لتسهيل اكتساب القدرة الذاتية على التعلّم بعد انتهاء اللقاءات.

نهج التيسير يتحدى!
«المدرب/المعلــم» كمصــدر وحيــد للمعلومــات
ألنــه يتحــدى العالقــة الهرميــة أو الفوقيــة التقليديــة بيــن
ّ
ّ
و»المتدرب/المتعلــم» كمشــارك/ة فــي توفيــر المعلومــات.
ً
ألنــه يفتــح للمشــاركين/ات طرقــا فعالــة قــد تكــون غيــر مألوفــة عندهــم مثــل « التفكيــر الجماعــي» و»العمــل
المبتكــر...
الجماعــي» والتفاكــر (العصــف الذهنــي) و»المناقشــة» ،واإلصغــاء الفاعــل ،والتفكيــر
ِ
ألنــه يســعى الــى إشــراك الجميــع (كل مشــارك/ة فــي المجموعة) بخبراتهــم/ن ومعارفهم/ن ومهاراتهم/ن.
ألنــه يســاعد علــى التوصــل الــى اقتراحات عملية يطرحها المشــاركون أنفســهم.
ألنــه يعــزز الشــعور بالمســؤولية عــن القــرارات والعمــل وعن المتابعــة والحرص على بالنجاح فــي التنفيذ.
ألنــه يلبــي َميـ ً
ـا طبيع ًيــا عند اإلنســان إلى التعــاون والعمل معا.

ميسر /مدرب معا:
 )5لماذا
يفضل أن يعمل أكثر من ّ
َّ
يتوزع الميسران المهام بينهما بنا ًء على قدرات ومهارات كل منهما (مع تفادي أي تضارب).
يخلق شراكة بين الميسرين يمكن أن تشكل ً
مثال للعمل الفريقي.
يمكن أن يكون المشارك في تيسير الجلسات من الميسرين الجدد.
يمكن أن يخلق توازنا ً جيداً في وجهات النظر في النقاش أو تنفيذ األنشطة.
والمخرجــات علــى اللــوح أو علــى أوراق معلقــة ،والتصويــر،
يس ـهّل إدارة الجلســات ،وتدويــن المــردود (رجْ ــع األثــر) ،وتســجيل الجلســات
َ
وبالتالــي يعــزز عمليــة التوثيــق.
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 )6مهارات الميسر/ة والمدرب/ة والمعلم/ة:
الميسر تشمل:
أبرز المهارات والقدرات التي من المهم أن تن ّميها الميسرة أو
ّ

صفات ومهارات:
التواضع ،والقدرة على أن القول« :ال أعرف ...سنبحث عن األجوبة
معا».
االنفتاح والمرونة.
الحفاظ على عالقة قريبة من المشاركين/ات.
إدراك المسؤوليات التي علينا وأثرها على المتدربين وتوقعاتهم.
كسب ثقة المشاركين/ات.
العمل في شراكة مع المتعلمين والتأكد من مشاركتهم وأخذ أصواتهم
واحتياجاتهم في االعتبار.
الثقة بالنفس وبالمشاركين/ت.
التمتع بحس المرح والنكتة.

فهم جدول األعمال وعالقته بحياة وعمل المتدربين.
التواصل ،واالستماع ،والتفسير وفهم االحتياجات.
تحديد أهداف أو نتائج قابلة للقياس من الجلسات وبشكل تدرجي.
استخدام أساليب عمل متنوعة.
االهتمام باألمور اللوجستية وإدارة الوقت بفعالية.
الحرص على التقيد بجدول األول الذي اتفق عيه الجميع.
معرفة متى تستخدم تمارين إحماء لتفعيل التعارف والعمل معا
وتمارين تنشيط لشد انتباه المشاركين.
تحديد اإليجابيات والسلبيات واقتراح بدائل.

تف ّهم المتعلمين وخلفياتهم التع ّلمية والمعيشية ،وظروفهم المحيطة.

االستعداد لما هو غير متوقع (مثالً :أسئلة صعبة ،تشويش،
ضوضاء)...

مراعاة مبادئ التع ّلم بحسب العمر.

تقييم المواضيع والجلسات مع المشاركين/ات.

التمتع بالكفاءة واإلنتاجية.

الحرص على أن تتخذ القرارات بشكل ديمقراطي.

تفهم المادة ذات الصلة جيداً.

ضبط مسار االجتماع وتحييد أعمال وتصرفات المشاكسين.

القدرة على تقديم الموضوع ومناقشته مع المشاركين/ات.
إعطاء أمثلة من واقع الحياة.
المراقبة والتع ّلم من المشاركين/ات.
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 )7نهج التيسير في الدليل
ـو مــن التفاعــل والتشــارك فــي الجلســات وتشــجع
يعتمــد نهــج التيســير فــي الجلســات علــى العوامــل التاليــة التــي تســاعد كلهــا علــى خلــق جـ ِ
المشــاركين/ات جميع ـا ً علــى التعبيــر والحــوار ،وعلــى التفاعــل مــع كافــة أنشــطة الجلســة وأعمالهــا.
 )1استخدام أنشطة وتمارين عملية تساعد المشاركين/ات على النظر بعين ناقدة إلى مواقفهم/ن وممارساتهم/ن بهدف مراجعتها وتعديلها.
 )2توفيــر فــرص للمشــاركين/ات للتعمــق والتفكيــر النقــدي فــي رســم الواقــع المحلــي ،ورســمه ،مــن جهــة وفــي الوصــول إلــى األســباب
الجذريــة للمســائل ،وتحليــل التحديــات األساســية ،بخاصــة القضايــا التــي تتصــل بتأهــل الشــباب وإعمــال حقوقهــم.
 )3دائمًا تثمين معرفة المشاركين/ات وخبراتهم/ن والبناء عليها في مسار الجلسة.
 )4تشجيع المشاركين/ات على التفاكر (العصف الذهني ،قدح األفكار).
 )5التشجيع على طرح خبرات من حياة المشاركين وشهادات حية حول المسائل ومناقشتها ،وعلى تقبّل االختالفات في اآلراء.
 )6تشجيع كل مشارك/ة بدون استثناء على المشاركة الصريحة من خالل طرح األسئلة واآلراء واألفكار.
 )7التشجيع على تقدير التفكير الجمعي وإيجابياته.
 )8تشجيع المشاركين/ات على نقل وتشارك ونشر المعلومات الى آخرين في المجتمع.

إشارات
إن فعالية الجلسات وتحقيق أهدافها يتوقف على:
بيسر الى المشاركين/ات.
مدى تيسير وصول المعلومات والمعرفة الجديدة
ٍ
مهارة الميسر/ة في الربط مع الخبرات الحياتية من خالل مخاطبة الحاجات والتحديات القائمة في مجتمعهم.
تجنب «التلقين» و « صبّ » « المعلومات» (في الرؤوس) أو فرضها على المتعلمين.
الحرص على توفير أجواء تسهّل التشارك وتشجع الجميع على التفاعل واالنخراط في الجلسة ،بل حتى على االستمتاع بها.
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 )8نصائح للميسر /ة ( بخاصة الجدد منهم )
( )1في التقديم
إن الخبرة الجيدة ال تلغي الشعور بالتوتر والقلق عند الميسر .هنا بعض النصائح للتعامل مع هذا الشعور:

نحضّر جيداً الجمل التي سنبدأ بها :الدقائق األولى هي االمتحان األصعب .بعدها نبدأ نشعر باالطمئنان والراحة.
نتدرب على العرض مسبقا ً بصو ٍ
ت مسموع إن أمكن ونضبط الوقت بحسب جدول األعمال.
نقدّم أنفسنا ونرحّ ب بك ّل مشارك.
نتأ ّكد من حصول المشاركين على المواد الالزمة.
نحرص على أن يعرف الجميع المكان جيدا :الحمّامات ،أماكن االستراحة ،أماكن التدخين ،ومخارج الطوارئ.
نهيّئ جواً دافئاً ،وودّياً ،وإيجابياً.
نحرص على مراجعة جدول األعمال معا ونتأكد من أن الجميع مرتاح إليه.
نأخذ نفسا ً عميقا ً قبل البدء بالكالم.
نتكلم بوضوح ونحافظ على نبرة الصوت.
ً
مدخل جذابًا أو مرحً ا للحديث يشد اهتمام المشاركين ويجعلهم مستعدين لالستماع.
نختار
نظهر حماسنا للموضوع ألن ذلك ينتقل لآلخرين.
ننتبه إلى أسلوبنا ونتعمد البطء :من السهل أن يستعجل المرء عندما يكون متوتراً.
نحافظ على «اتصال العينين» مع المشاركين :ننقل نظرنا بين عدة أشخاص في الغرفة .هذا السلوك يشجعهم.
نتذكر أن نتبع مخطط الجلسة كما رسمناه ،ونتأكد من أن المجموعة تتابع تسلسل األفكار فيه.
نســتعمل اإلشــارات بطريقــة طبيعيــة للتركيــز علــى مــا نقــول :نتجنــب كثــرة الحــركات باليديــن أو الجســم ،وال نمســك بالقلــم عندمــا ال نكــون
بحاجــة إليــه ،الــخ....
نقف أو نجلس في وضعية مريحة.
ال ندفن رأسنا في الورقة ،وال نقرأ كلمة كلمة من الورقة ،بل نستعين بالمخطط الذي وضعناه في ذاكرتنا.
ننتبه لردود الفعل من المشاركين/ات ونتفاعل معها :عادة ما يعبرون عن اهتمام أو إعجاب أو اعتراض أو يريدون طرح سؤال ما.
ال نتعدى الموعد المخصص للجلسة.
نحاول أن نستمتع بما نقوم به ألن ذلك ينعكس على المشاركين/ات فيستمتعون هم أيضاً.

الحماسة تعدي!
( )2في قواعد العمل والتعامل:
نعمــل مــع المجموعــة كلهــا علــى تحديــد قواعــد التعامــل .نســتعمل العصــف الذهنــي فــي جعــل المشــاركين والمشــاركات يقترحونهــا .كلمــا
جــاءت القواعــد مــن المشــاركين أنفســهم ،ازدادت فــرص االلتــزام بهــا ،أفــرادا وجماعــة.
نعلق ورقة كبيرة لنكتب عليها القواعد التي يقترحها المشاركون أنفسهم.
نترك القواعد معلقة وظاهرة للجميع للرجوع إليها عند الحاجة.
إن لم يبادر أحدهم إلى اقتراح قاعدة نطرح نحن واحدة منها .في العادة يتشجع الباقون فيشاركون.
بعد  5أو  6اقتراحات نتوقف لنسأل :أي قواعد أخرى؟
عند االنتهاء نسأل المجموعة :هل توافقون جميعا عليها وعلى االلتزام به؟ ونطلب الردود بمنهم صوت مسموع.
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من األمثلة:
التدخين الممنوع في الغرفة.
إسكات/إقفال الهاتف المحمول.
عدم المقاطعة.
شخص واحد يتكلم في كل مرة .طالب الكالم يرفع يده لتسجيل دوره.
االختصار في الكالم.
نحترم اآلخر من دون أي تمييز.
االستماع بانتباه.
نتجنب االنتقادات الشخصية
ال نسخر من أحد مهما كانت فكرتهم.
نلتزم باألوقات المحددة للعمل واالستراحات.
(نضيف من خبراتنا!)
( )3في مراقبة الوقت ،والمرونة ،والجلوس:
فــي العــادة ،يوجــد الكثيــر مــن المعلومــات واألنشــطة التــي يجــب أن نتطــرّ ق إليهــا .لذلــك مــن المهــم االلتــزام بالجــدول الزمنــي للجلســات مــا
دامــت الجلســة تســير باتجــاه تحقيــق أهدافهــا (مــع مراعــاة المرونــة التــي قــد يتطلبهــا الوضــع).
فــي حــال كانــت المناقشــة أو األنشــطة ال تســير كمــا ّخططنــا لهــا تمامـاً ،ولك ّنهــا مازالــت علــى الطريــق الصحيــح نحــو تحقيــق هدفنــا فعلينــا
أن ندعهــا تكمــل.
هل المكان مريح نفسيًا للجميع؟ هل الوصول إليه يسير على الجميع (إذا ال :علينا توفير مواصالت مريحة)؟
هل مساحة المكان كافية للجميع؟ لألنشطة؟ لمجموعات العمل؟ هل هي كبيرة ومربكة؟ صغيرة فتعطل العمل؟
هل هناك أماكن فيه لتعليق األوراق الكبيرة من دون تخريب الجدران؟
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( )4استخدم تقنيات متنوعة في التيسير:
عديــدة التقنيــات التــي يمكــن االســتعانة بهــا فــي ورش التدريــب .منهــا :المناقشــات فــي الجلســات ،والتفاكــر (العصــف الذهنــي) ،وأداء األدوار
(التمثيــل) ،والمجموعــات الصغيــرة ،واأللعــاب ،ودراســات الحالــة ،والحكايات...الــخ 36.عمو ًمــا يفيــد اللجــوء إلــى أســاليب التعلّــم النشــط .هنــا
أربعــة أمثلــة:
 -1العمل في مجموعات:
يشجع األفراد على المشاركة وعلى االنفتاح والتبادل.
يشكل وسيلة الستكشاف اآلراء وطرحها،
يعزز مهارات االستماع وجمع المعلومات.
يكشف عن الطاقات والقدرات الدفينة عند األفراد ،بحيث تأتي األفكار والقيادة من أعضاء المجموعة أنفسهم.
يوفر وسيلة تساعد الناس على تقييم أفكارهم الخاصة وتجاربهم والتخفيف عن مشاعر العزلة.
يوفــر فرصــا ً للتعلــم المتبــادل مــن خــال معالجــة المشــكالت والمهــام بشــكل جماعــي ،فالمجموعــة يمكــن أن تولّــد عمليــة تعلّــم ناشــطة
ومتفاعلــة.
طرق للتعاطي معها.
يشجع على التعبير عن المخاوف واألمور المقلقة عند معظم الناس ،فتشارك المخاوف يوفر فرصا ً لتبادل
ٍ
 -2التفاكر ،أو «العصف الذهني» (أو قدح األفكار /توارد األفكار /استدراج األفكار/تداعي األفكار):
نهــج فعــال لتشــجيع الجميــع علــى التفكيــر بحريــة و»بصــوت مســموع» ،وطــرح األفــكار الجديــدة أو مــا يــرد إلــى أذهانهــم بــدون تــردد عنــد
ســماع أفــكار اآلخريــن.
يتيح للجميع فرصة المشاركة.
نقبــل ك ّل األجوبــة مــن دون نقــاش ونرشــد المشــاركين/ات كــي يســمعوا ويكتشــفوا أفــكار اآلخريــن ويبنــوا عليهــا وأن يتشــاركوا معهــم
أفكارهــم/ن الخاصّــة.
نجمــع األفــكار التــي ع ّبــر عنهــا المشــاركون/ات ونلخصهــا ،أو نعتبرهــا أفــكارً ا تحتــاج إلــى مزيــد مــن البحــث ،أو نص ّنفهــا فــي الئحــة للمقارنــة
أو للعــودة إليهــا الحقــا.

نصيحة في العصف الذهني:
ّ
نتمكــن مــن «رؤية» األفكار طوال ورشــة العمــل والتأمل فيها:
حتــى
يمكــن تدويــن كلمــات المشــاركين/ات علــى اللوح أو على ورقــة كبيرة معلقة.
ويمكــن أن نطلــب تدويــن كل فكــرة علــى أوراق صغيــرة الصقــة نعلقها على الحائــط أو على ورقة كبيرة..

 -36للمزيد عن التيسير واألدوات:
 تيسير المجموعات وح ّل المشكالت ،في دليل عدة العمل المجتمعي .الفصل  .16بالعربية ،على الرابط:https://ctb.ku.edu/ar/content/leadership/group-facilitation/facilitation-skills/main
 دليل المدرب  -مهارات الحياة األساسية لليافعين في أوضاع حياتية مختلفة. المنشط والميسّر والمنسق ،في دليل أفكار في العمل مع الناس .الجزء الثاني ،الفصل السادس .ص  .235مصدر مذكور سابقا. -الدراما اإلبداعية :أداة في العمل التربوي والتواصل .إعداد أوال ستينا نيلسون .ورشة الموارد العربية .بيروت1999 .
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 -3لعب األدوار /التمثيل:
هــذه طريقــة تســاعد األشــخاص علــى أن يفهمــوا شــعور اآلخريــن أو تفكيرهــم فــي موقــف مع ّيــن .إنهــا طريقــة آمنــة لتجربــة األفــكار أو
37
األجوبــة الجديــدة.

نصيحة عند لعب األدوار:
ّ
ونتأكد من
نراعــي العــادات والمســائل الثقافيــة واالجتماعيــة ،والموازنــة الواعية بين «المــوروث والحديث»
تخصيــص الوقت الكافي للمناقشــة.

 -4المجموعة المر ّكزة (أو «مجموعات بؤرية» ،صغيرة أو كبيرة):
ً
هذه طريقة تتيح للجميع فرصة لتشارك اآلراء والمشاعر واألفكار تشاركا ً
مفصل وفاعال .دور الميسّر/ة:
التركيز على المناقشة وتسجيلها.
تلخيص األفكار األساسية من أجل توليد المزيد من األفكار.
اإلشارة إلى نقاط التشابه واالختالف في الرأي من أجل المزيد من التوضيح.
تشجيع الجميع على المشاركة
إتاحة الفرصة لكل مشارك.
توثيق المداوالت لنشرها و/أو استخالص النتائج واألفكار والمقترحات.

نصيحة :نمتنع عن فرض آرائنا الخاصة.
ّ
الميســر
(بنغ ُبنغ) حيــث تنتقل الكرة ما بين
أن المناقشــة
الجيــدة ال تشــبه لعبــة كــرة الطاولــة ِ
ّ
نتذكــر ّ
ّ
والمشــارك ،بــل مثــل الكــرة الطائرة حيث يشــارك أفراد المجموعــة من ّ
كل الجوانب
مهمة التمرير والتنســيق.
الميســر/ة
ويتولّ ــى
ّ
ّ
ميســران فــي تيســير الحلقة لضمان تســجيل كل الحوار.
يفضــل أن يتعــاون
ّ

 -37مــن أجــل المزيــد عــن المجموعــات ،واســتخدام الدرامــا وأداء األدوار ،وطــرق التعلــم النشــط األخــرى أنظــر دليــل “رزمــة المنشــط» ،الكتــاب الثانــي ،ص  .51 – 47ورشــة المــوارد
العربيــة 2000.بيــروت .الجــزء األول ،ص  .49علــى رابــط الناشــرwww.mawared.org :
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( )5نصائح عملية للميسر/ة قبل ،وأثناء الجلسات ،وبعدها!
 -1قبل اللقاء:
نحضّر جي ًدا.
نراجع النصوص كلها ،والمعلومات عن المشاركين والمشاركات.
بتأن ونتعمق فيها ما أمكن بهدف استيعابها جيداً والتم ّكنْ منها.
نقرأ المعلومات في أوراق التوزيع ٍ
ً
الجلسات تحدي ًدا جيدا.
نحدد أهدافنا من
نتحمّس للمشروع.
فــي جــدول األعمــال :توفيــر وقــت كاف لنشــاط التعــارف فــي الجلســة األولــى (أو فــي جلســات متفرقــة) لتوفيــر األلفــة وتعزيــز الثقــة بيــن
الجميــع علــى مــدار الجلســات الالحقــة.
نهيّئ مناخا ً مناسبا ً للعرض.
نستعد جي ًدا ونحضر الموضوع قبل كل لقاء بوقت كا ٍ
ف ونركز على المحتوى واألسلوب معاً.
نختــار أماكــن مالئمــة ومريحــة لعقــد الجلســات تم ّكــن الجميــع مــن الجلــوس بشــكل دائــري (أو مــا يشــبه) وتسـهّل عليهــم التواصــل والتفاعــل
بالنظــر والــكالم.
ً
ضــر مســتلزمات األنشــطة والتماريــن (مثـا بطاقــات ،صحــف ،صــور الــخ ).ومــا يكفــي مــن أوراق التوزيــع وكذلــك نحضــر كافــة األدوات
نح ّ
المطلوبــة مســبقا ً وبكميــة مناســبة.
نتمــرّ ن مســبقا ً (عنــد الحاجــة لذلــك) علــى بعــض األنشــطة مثــل تقديــم دراســة حالــة أو إدارة نشــاط خاصــة فــي األنشــطة التــي يســتخدمها
الميســر/ة للمــرة األولــى.
نصل قبل بدء الجلسة بوقت كا ٍ
ف للتحضير والتجهيز لها.
 -2في أثناء اللقاء:
نبــدأ اللقــاء فــي موعــده( .فــي العــادة ،ال نؤخــر أكثــر مــن  5دقائــق .للمتأخريــن :ال نتوقــف لتحيتهــم .ننتظــر أول فرصــة أو االســتراحة لنطلــب
منهــم تقديــم أنفســهم).
نعرض أهدافنا بدقة.
نحرص على أن يبقى الجميع مرتاحين طوال الوقت .نراقب لغة أجسامهم.
نعرض فكرة جديدة واحدة في كل مرة :نتأكد من وصول الفكرة إلى المشتركين قبل االنتقال إلى فكرة أخرى.
نتجنب الرد على انفعاالت اآلخرين.
نق ـدّر خبــرات المشــاركين/ات ونثنــي علــى أهميتهــا فــي تعزيــز التدريــب وتقريبــه مــن الواقــع ،ونســتغل كل فرصــة إلشــعار كل مشــارك/ة
بأهميــة مشــاركته.
نتأكــد مــن وضــوح المهــام عنــد المشــاركين/ات أثنــاء تطبيــق األنشــطة والتماريــن ،ونفســح المجــال لطــرح االستفســارات واألســئلة .مث ـاً:
خــال عمــل المجموعــات مــن المستحســن مــرور الميســر/ة بالمجموعــات فــي بدايــة النشــاط وخاللــه للمســاعدة علــى أن تحقــق كل مجموعــة
المهمــة المطلوبــة.
ّ
نعطــي ونطلــب أمثلــة واقعيــة لتقريــب الموضــوع الــى الحيــاة اليوميــة ونحــث المشــاركين/ات علــى التفكيــر وبشــكل نقــدي فــي خبراتهــم/ن
وواقعهــم/ن.
نلخــص األفــكار وأبــرز النقاشــات أو االقتراحــات بيــن حيــن وآخــر بطريقــة تضمــن ارتيــاح الجميــع عنــد االنتقــال مــن مرحلــة إلــى أخــرى
أثنــاء الجلســة.
نتعامل مع الصعوبات التي قد تطرأ بموضوعية ،وال نتعامل معها بشكل شخصي.
نديــر الوقــت إدارة جيــدة مــا بيــن االلتــزام بجــدول األعمــال والمرونــة التــي يتطلبهــا ظهــور حاجــات نتفــق مــع الجميــع علــى أهميتهــا فنجــري
التعديــات الالزمــة.
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ننتبه لسلوكنا:
 اليدان خارج الجيبين.ً
 ال نحفظ النص غيبًا بل نترك مجال للمرونة ونتكلم بشكل طبيعي وال نقرأ حرفيًا من نصوص جاهزة. نراقب لغة أجساد المتدربين :هل تعبوا؟ مرتبكون؟ عيونهم زائغة؟ نتشاور معهم عند انتهاء كل جزء أساسي :هل الجميع موافق على المسار والقرارات التي اتخذت؟ نلخص ونتوقف ألخذ تساؤالت. ال نبطئ الكالم ولكن ال نستعجل. نراعي كل الحساسيات إذا وجدت وننتبه أللفاظنا ومدلوالتها في المجتمع. -دائمًا :ال نتكلم في أثناء الكتابة وال نخاطب اللوح بل ننظر إلى وجوه المشاركين عند الكالم.

نتذكر
قــد يجــد المشــاركون/ات أن المفاهيــم والمواقــف تمــس ّجوانــب «حساســة» فــي حياتهــم ومعتقداتهــم وتقاليدهــم :يجــب مراعــاة التقاليــد
وصــدر واســع ،بمــا فــي ذلــك التحديــات الناجمــة عــن «الفجــوة بيــن األجيــال» وبيــن «المــوروث
والمعتقــدات والتعامــل معهــا بمرونــ ٍة
ٍ

والحديــث» ،وبيــن «الفضــاء الشــخصي والخصوصيــة والفضــاء العــام ،وعــن التغييــرات األســرية العميقــة ،وعــن العولمــة ،وعــن تحديــات
أشــكال التواصــل االجتماعــي بمــا لهــا وعليهــا ،الــخ.

38

نركــز علــى جوهــر الموضــوع ونتعامــل بموضوعيــة وحــذر ،ونمنــع التعــرض ألح ـ ٍد بســب ٍ
ب مــن دينــه أو لغتــه أو شــكله أو عملــة أو مكانتــه
االجتماعيــة أو الماليــة الــخ.
نفكر أوالً ونتكلم ثانيا!

 -3خطوات عملية في أثناء ورشة العمل:
 )1نمهد لكل جلسة بأهدافها ومسارها ،ونختتمها بتلخيص ما فعلنا وما اكتسبنا.
ِــرق عمــل مــن المشــاركين والمشــاركات والميســرين للقيــام بمهــام مختلفــة ،منهــا :فريــق التيســير الــذي يواكــب مســار
 )2يمكــن إقامــة ف َ
ضــر مجموعــة مــن األنشــطة فــي أوقــات مختلفــة بحيــث تعيــد المشــاركين
جــدول األعمــال والتعديــات المالئمــة؛ وفريــق التنشــيط الــذي يح ّ
والمشــاركات إلــى االنتبــاه والتركيــز واســتعادة الطاقــة.
 )3ننهي اللقاء في المواعيد المتفق عليها.

 -38مــن المهــم البنــاء علــى مناقشــة القســم األول مــن الدليــل الــذي يطــرح بعــض الجوانــب المهمــة ذات الصلــة ،فــي تحــوالت المجتمــع القطــري ،والبنــاء عليهــا فــي تــدارس المهــارات
واكتســابها ،وأهميــة هــذه أو تلــك منهــا للشــباب والمجتمــع ككل.
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خطوات في مستهل الجلسة األولى:
نقدم أنفسنا :للمساعدة على خلق مصداقية ألنفسنا أمام المشاركين/المشاركات ولتفسير األسباب التي جعلت منا ميسرين لهذه الدورة.
نرحب بكل شخص حضر (ال نتذمر من قلة الحضور بل نعالج مسألة الغياب الحقا).
الجميــع يتعارفــون :هنــاك طــرق مختلفــة باختــاف تركيبــة المجموعــة وعــدد أفرادهــا ،وأهــداف اللقــاء ،ومــدى المعرفــة المتبادلــة قبــل الــدورة.
أنظــر التفاصيــل أدنــاه).
نستعرض أهداف الجلسة ومشروع جدول األعمال والتمارين بوضوح ،ونشرح خطوات الجلسة ونجيب عن األسئلة.
نشرح كيف سيجري تقييم الجلسات ،وأيام العمل ،والدورة ككل ،ونشرح الطرق المالئمة وأدواتها.
عن تمارين التعارف:
كثيرة هي طرق التعارف وأساليبه .هنا خطوات مفيدة:
بعض األسئلة التي يمكن أن تساعد في التعارف:
ً
(مثل) ،وكيف؟
 لماذا اهتمامك بمهارات الحياة أين تعمل أو تنشط؟ ما توقعاتك من هذا التدريب؟كثيــرً ا مــا يكــون مــن المفيــد اســتخدام أنشــطة هدفهــا كســر الخجــل أو الشــعور بالغربــة ،أو إلحماء/تســخين الجــو فــي قاعــة التدريــب أو التعليــم،
أو لتبــادل المعلومــات الشــخصية وخلــق ألفــة بيــن الجميــع.
خلق شعور باالنتماء إلى فريق واحد واستكشاف فرص التعاون والتشبيك.
تشجيع المشاركين والمشاركات على التعبير عن معارفهم وخبراتهم.
39

 -4بعد اللقاء:
نحاول أن نكتشف التغيير الذي حدث في المجموعة نتيجة اللقاء.
نق ّيــم اللقــاء /الجلســة :نحــرص علــى تقييــم الجلســة مــع المشــاركين/ات ونرصــد ردود أفعالهــم/ن علــى القضايــا المطروحــة مــن خــال اســتخدام
أنشــطة تقييــم متنوعــة وســريعة.
نراجع نتائج التقييم الذي جرى مع المشاركين/ات بدقة.
إذا اقتضى األمر :نجري تعديالت في الجلسة الالحقة بنا ًء على نتائج التقييم.
ً
كتابة ،ونتشارك التوثيق.
نوثق أبرز المعلومات عن أعمال الدورة والمشاركين ونتائج الجلسات من إيجابيات وسلبيات واقتراحات
ندعم المشاركين/ات الذين سيعملون على تطبيقات عملية بعد التدريب.
نحضّر للقاء الالحق تحضيرً ا جيدا.

 -39من أجل نماذج مختلفة من تمارين التعارف والتنشيط ،يمكن الرجوع إلى:
أفكار في العمل مع الناس ،الجزء األول – الفصل الخامس .ص  .188مصدر مذكور سابقا.
« -رزمة المنشط» ،الكتاب الثاني ،ص  .51 – 47مصدر مذكور سابقا.
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( )6للمزيد :أين نجد ماذا؟
مراجع إضافية للميسر/ة مفتوحة على شبكة اإلنترنت:
هنــا بعــض المــوارد اإلضافيــة عــن المواضيــع التطبيقيــة فــي العمــل علــى اكتســاب المهــارات الحياتيــة بمــا فــي ذلــك األدوات والمنهجيــات .القائمــة أوليــة وينبغــي
تطويرهــا فــي ســياق العمــل وإغنائهــا بمســارات ونتائــج العمــل الميدانــي.
مــن أجــل تماريــن فــي تنظيــم اللقــاءات والعمــل الفريقــي وبنــاء الرؤيــة ،وتنظيــم ورش العمــل ومــواد عــن التعــارف وأنشــطة اإلحمــاء والتوثيــق والتقييــم ،يمكــن
العــودة الــى:
أفكار في العمل مع الناس ،الجزء الثاني  -الفصل الخامس .ورشة الموارد العربية .بيروت  .2000على الرابط:
www.mawared.org
فــي التوثيــق :يمكــن العــودة إلــى «نهــج مــن طفــل الــى طفــل  -رزمــة المنشــط» ،الكتــاب الثانــي ،ص  .51 - 47ورشــة المــوارد العربيــة  2000.بيــروت .علــى
رابط الناشــرwww.mawared.org :
في تطوير مهارات التيسير وتفادي الصعوبات والمشاكسات:
الفصل « :16تيسير المجموعات وح ّل المشكالت» في دليل «عدة العمل المجتمعي بالعربية» ،على الرابط:
https://ctb.ku.edu/ar/content/leadership/group-facilitation/facilitation-skills/main
في نصوص اتفاقيات حقوق اإلنسان المختلفة بالعربية (األطفال ،التربية ،المرأة الخ) في موقع جامعة مينيسوتا:
hrlibrary.umn.edu/arab/Mu.pdf
الميسر والمعلم:
في الفرق بين
ّ
دليل المعلم لمادة المهارات الحياتية .وزارة التعليم والتعليم العالي .الدوحة  -قطر.
في عمليات تصميم ،وتخطيط ،وتنفيذ ،وتقييم برامج وتدريبات المهارات الحياتية:
تعزيز المهارات الحياتية لدى الشباب  -دليل عملي لتصميم برامج نوعية .المنظمة الدولية للشباب .البنك الدولي .2014
https://www.iyfnet.org/sites/.../files/.../Strengthening_Life_Skills_For_Youth_Arabic.p...
في مجال بناء قدرات فئة الطالئع والشباب موجه الى فئة منشطي المهارات الحياتية العاملين في:.
دليل المهارات الحياتية .مركز العمل التنموي -معا واليونيسف .رام هللا  .2012على الرابط:
www.maan-ctr.org/old/pdfs/LifeSkillsManual/Manual.pdf
فــي النظــرة إلــى مرحلــة المراهقــة  -كيــف يفهــم األهــل والمراهقــون التوقعــات والتغيــرات (بمــا فــي ذلــك النمــو الجســدي والنفســي والفطــري واالجتماعــي والهويــة
الفاعلــة والعولمة:)...
المراهقة  -تلك األعوام المثيرة .د .مصطفى حجازي .إعداد غانم بيبي .ورشة الموارد العربية .بيروت  .2013على رابط الناشر:
https://www.mawared.org/sites/default/files/book_al_morahaka.pdf
في مجال تدريب اليافعين واختيار المهارات المالئمة على المواضيع المطروحة:
دليل المدرب :مهارات الحياة األساسية لليافعين في أوضاع حياتية مختلفة .المفوضية العليا لشؤون الالجئين .عمان .على رابط الناشر:
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/45886
في المواطنة:
الشــباب والمواطنــة الفعالــة  -دليــل مرجعــي؛ و الشــباب والمواطنــة الفعالــة  -دليــل المــدرب .حافلــة المواطــن وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان .تونــس .2014
علــى الرابــط:
http://www.unfpa-tunisie.org/images/stories/2014/publication/MANUEL_BUS_CITOYEN.pdf

مصادر أخرى يمكن ان نستفيد منها؟ يرجى تشاركها وإضافتها هنا.
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محتويات القسم الثالث المهارات الحياتية والتمارين على المهارات
 )1خارطة المهارات الحياتية المختارة في  4مجموعات:
التعلم ،تمكين الذات ،العمل واالنتاج ،المواطنة والعيش مع اآلخر.
 )2نصوص المهارات والتمارين:
 )1مهارات التعلم:
مهارة التفكير اإلبداعي
مهارة التفكير النقدي
مهارة حل المشكالت
 )2مهارات العمل واإلنتاج:
مهارات التعاون وبناء الفريق
مهارة التفاوض
مهارات صنع القرار والقيادة
 )3مهارات التمكين الذاتي:
مهارة التنمية الذاتية
مهارات الصمود وتامرونة
مهارة التواصل
 )4مهارات المواطنة والعيش مع اآلخر:
مهارات المشاركة
مهارة التعاطف
مهارات التشبيك والمناصرة
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الدليل الوطني للمهارات الحياتية والتربية على المواطنة

1

المهاراتاملختارة
املهارات الحياتية
خارطة
الحياتية المختارة
خارطة

 )1خارطة المهارات الحياتية المختارة في  4مجموعات :التعلم ،تمكين الذات ،العمل واالنتاج ،المواطنة والعيش مع اآلخر

المجموعة األولى:

المجموعة الثانية:

التعلم

المجموعة الثالثة:
التمكين الذاتي

العمل واالنتاج

المجموعة الرابعة:

العيش مع اآلخر والمواطنة

 -1التفكير اإلبداعي

 -1التعاون وبناء الفريق

 -1التنمية الذاتية

 -1المشاركة

 -2التفكير النقدي

 2التفاوض

 -2الصمود والمرونة

 -2التعاطف

 -3حل المشكالت

 3صنع القرار والقيادة

 -3التواصل

 -3المناصرة

إﻃﺎر ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮك
ﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

رؤﻳﺔ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ واﺿﺤﺔ وﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎرات
اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ

ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﺤﺴﻴﻦ
ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﺤﺴﻴﻦ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
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اﻟﺒﻌﺪ
اﻟﻔﻌﺎل
أو اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻟﻠﻌﻤﻞ

اﻟﺒﻌﺪ
اﻟﻔﺮدي
أو ﺗﻌﻠﻢ
اﻟﻤﺮء
ﻟﻴﻜﻮن

اﻟﺒﻌﺪ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
أو اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻣﻊ
اﻵﺧﺮﻳﻦ
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اﻻﺑﺪاع ،اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ
،اﻟﻨﻘﺪي
ﺣﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ

ﻣﻬﺎرات
ﻣﻦ اﺟﻞ
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
،اﻟﺘﻌﺎون
،اﻟﺘﻔﺎوض
ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار

اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﻳﺎدة

ﻣﺤﻮ اﻻﻣﻴﺔ
اﻟﺤﺎﺳﻮﺑﻴﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺼﺤﻲ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌﻲ

ﻣﻬﺎرات
ﻣﻦ اﺟﻞ
اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ
اﻟﺬاﺗﻲ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت
اﻟﻄﻮارئ

ﺿﺒﻂ اﻟﻨﻔﺲ
اﻟﺼﻤﻮد
اﻟﺘﻮاﺻﻞ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﺟﻞ
اﻟﺴﻼم

ﻣﻬﺎرات
ﻣﻦ اﺟﻞ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
اﺣﺘﺮام اﻟﺘﻨﻮع
اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ

اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ

اﻟﻔﻨﻮن ،اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
اﻟﺦ

ﻣﻨﻬﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻷﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﺤﺴﻴﻦ
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
ورﻳﺎدة
اﻷﻋﻤﺎل

اﻟﺒﻌﺪ
اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ
أو اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ

ﻣﻬﺎرات
ﻣﻦ اﺟﻞ
اﻟﺘﻌﻠﻢ

ﺗﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
اﻟﺪراﺳﻴﺔ

)ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل اﻟﻄﻔﻞ ،إدارة اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ ،اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻻﻳﺠﺎﺑﻲ ،ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ..اﻟﺦ (

اﺑﻌﺎد اﻟﺘﻌﻠﻢ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت
اﻟﻤﻬﺎرات

اﻟﻤﺠﺎﻻت
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ

اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻟﻤﺴﺎرات

ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ

ﻧﻬﺞ اﻟﻨﻈﻢ

اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ

اﻟﺨﻄﻂ
واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ
وﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ

ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻴﺒﻞ
اﻟﻤﺆدﻳﺔ إﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
)اﻟﺘﻄﻮع واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ
اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ،وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم
اﻻﺟﺘﻤﺎع(

اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
أﻃﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺮاﻛﺔ

اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ

اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ،اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
واﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﻼﺻﻔﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ

ّ
التعلم

العمل

مدى الحياة

مهارات
التمكين
الذاتي

ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ
)اﻣﺎﻛﻦ اﻣﻨﺔ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل اﻟﻄﻔﻞ
ﻣﺮاﻛﺰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ(

مهارات

مهارات

اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

اﻹدارة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ

اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

واﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ

وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬاﺗﻲ ،وﺟﻬ ًﺎ ﻟﻮﺟﻪ
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ،وﺳﺎءل اﻻﻋﻼم
اﻟﻤﺪﻣﺞ ،اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

أﻃﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﺮﺻﺪ
واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

واالنتاج

مهارات
العيش مع اآلخر
والمواطنة
الفعالة

الدليل الوطني المهـارات الحيـاتيـة والتربية على المواطنـة
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ّ
التعلم ( التفكير االبداعي؛ التفكير النقدي؛ حل المشكالت )
مهارات

( )1مهارة التفكير اإلبداعي
تعريف

اإلبداع مهم ألنه ضرورة من ضرورات الحياة .ولإلبداع تعريفات ومظاهر عديدة .منها:
القدرة على التخيل واختراع شيء جديد.أن يرى اإلنسان ما ال يراه اآلخرون.التعامل مع األشياء المألوفة بطريقة غير مألوفة.هو تنظيم األفكار وظهورها في بناء جديد انطالقا ً من عناصر موجودة.هو اإلتيان بجديد أو إعادة تقديم القديم بصورة جديدة أو غير مألوفة.القدرة على تكوين وإنشاء شيء جديد ،أو دمج اآلراء القديمة أو الجديدة في صورة جديدة،استعمال الخيال لتطوير وتكييف اآلراء حتى تشبع الحاجيات بطريقة جديدة.القدرة على توليد وتوضيح وتطبيق أفكار وتقنيات مبتكرة ،تجديد المعرفة وإعادة إنتاجها.إعــادة تطبيــق األفــكار بصــورة مختلفــة ،عــن طريــق االســتعانة بالمعرفــة العلميــة والتفكيــر العلمــي والعقالنيــة فــي اعــادة تشــكيل األفــكاروالمعــارف الموجــودة.
بداية موق ٍف يتقبّل التغيير ومغادرة التنميط الشائع على كل األوجه والمستويات.
االستعداد لتقليب االحتماالت واألفكار ،والنظر بشمولية إلى الوضع والتحديات وإلى األسباب الجذرية وترابط األسباب والنتائج.طاقة عقلية هائلة ،فطرية في أساسها ،اجتماعية في تنميتها ،مجتمعية إنسانية في انتمائها.القدرة على حل المشكالت بأساليب جديدة ناجعة.مسار من التفكير المر ّكز والجاد هدفه التغيير والتحسين التدريجي لألفكار وإيجاد حلول جديدة وغير معروفة.سلوك يتطلب تقبّل التجديد والتغيير وثقافة التغيير والتطور وبالتالي معرفة اآلخر وتقبّل الرأي المختلف.المرونة في النظر لألمور كما هي ،واالستمتاع بها ،مع التفكير بطرق أخرى لتطويرها وعدة احتماالت لتغييرها لألفضل.االنفتاح على التنوع الثقافي واالجتماعي في المنطقة والعالم.كل هــذه األوجــه مــن التفكيــر الخــارج عــن المألــوف ،يفتــرض مســارً ا جديــدا للتن ّقــل بيــن األفــكار المبتكــرة والجديــدة ،والتشــعب فيهــا إليجــاد
1
تعديــات أو تحســينات لزيــادة االســتفادة منهــا.
في التعريف األشمل:

اإلبداع حالة عقلية بشرية تنحو نحو إيجاد أفكار أو طرق ووسائل جديدة للغاية وغير معهودة ،بحيث تشكل:

إضافة حقيقية إلى مجموع النتاج اإلنساني،مصدر فائدة حقيقية على أرض الواقع إذا كان الموضوع يرتبط بموضوع تطبيقي،تعبيراً جديداً وأسلوبا ً جديداً عن حالة ثقافية أو اجتماعية أو أدبية إذا كان الموضوع فلسفيا ً نقدياً،-تعبيراً ضمن شكل جديد وأسلوب جديد عن العواطف والمشاعر اإلنسانية إذا كان الموضوع يتعلق بالنتاج األدبي وأشكاله.

 -1مقتبسة ومحررة عن دليل المدرب  -مهارات الحياة االساسية لليافعين في أوضاع حياتية مختلفة .عمان  -االردن ،ص  .37اليونبسف .2014ومصادر مختلفة في ويكيبيديا.
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اإلبداع والتعلم:

يرتبــط االبــداع ارتباطــا وثيقــا بمهــارات التفكيــر النقــدي ،وحــل المشــكالت ،وغيرهمــا مــن مهــارات التعلــم وكلهــا مــن عناصــر التفكيــرالهــادف الــذي يتيــح قابليــة التكيــف مــع مواقــف الحيــاة مــن خــال تطويــر وابتــكار عمليــات وحلــول جديــدة لمعالجــة تحديــات أو مشــاكل قائمــة،
أو جديــدة ،أو التفكيــر «خــارج الصنــدوق»  -أي التفكيــر بطــرق مختلفــة عــن الطــرق المعتــادة أو الروتينيــة.
االبداع يرتبط بالقدرات المعرفية للمتعلّم ،بما في ذلك المهارات التحليلية والتقييمية.يتداخل االبداع مع المهارات االجتماعية ومهارات تنمية الذات.هو شرط مسبّق لالبتكار وللحلول التكيفية في كافة سياقات الحياة.االبداع يدعم ويعزز تعلّم كيفية التعلّم ،او التعلّم الذاتي ،والتعلّم مدى الحياة.يســهم تعزيــز االبــداع فــي بيئــة التعلّــم عنــد الشــباب علــى اكتشــاف مواهبهــم وتفكيرهــم الهــادف ،وتطويــر قدراتهــم علــى اتعامــل مــع مختلــفســياقات الحيــاة ،وتهيئتهــم لمســتقبل متســارع التغيــر ،وســياقات حياتيــة شــديدة التعقيــد.
ّ
يشــجع االبــداع علــى تنظيــم األفــكار وتوســيع المــدارك للمتعلّميــن ليصبــح لديهــم القــدرة المتجــددة علــى التفكيــر البنــاء ،الهــادف ،والمتجــدد،2
الــذي يــؤدي الــى أداء مميــز.

إشارة
غنيـ ً
«اإلبــداع» فــي اللغــة العربيــة كلمـ ً
ّ
المتصلــة بمعنــى الخلــق ّالــذي يرتبــط بالكلمة فــي أصلها
ـة بالمعانــي
ـة ّ

االنجليــزي والتــي تعنــي  . creativityفالبديــع والبــدع فــي «لســان العــرب» هــو الشــيء ّالــذي يكــون ّأوالً ،ويقــال

عــن مبــدع الشــيء :إنّ ــه مبدعــه بدعـ ًا ،وابتدعــه :أي اخترعــه علــى غيــر مثــال.

األبعاد األربعة واألهداف والمهارات ذات الصلة:

 -1البعد المعرفي :التع ّلم للمعرفة
يرتبــط االبــداع بالتفكيــر المبتكــر والمتباعــد ،الــذي يشــمل تصــور عــدة حلــول واجوبــة للمشــكلةً ،
بــدل مــن التركيــز علــى إجابــة واحــدة
وح ـ ٍّل واحــد .وهــذا االســلوب مــن التفكيــر غال ًبــا مــا يــؤدي الــى االبــداع ،فاالبتــكار .وهــذه العمليــات غالبــا مــا ترتبــط بالتفكيــر التكتيكــي
االبداعــي ،الــذي يعــرف بالتفكيــر «بمــا وراء المعرفــة» أو المســتويات العليــا مــن التفكيــر ،حيــث يكــون التركيــز منصبــا علــى االســتراتيجيات
المســتخدمة ،والنهــج القائــم علــى المهــام الوظيفيــة واألســلوب المعرفــي المعتمــد ،بــدال مــن أن يكــون منص ّبــا علــى القــدرات الذهنيــة والفكريــة،
للوصــول الــى أفضــل أداء.
علــى هــذا نــرى ان اإلبــداع يســاهم فــي تحســين عمليــات التعلــم ونتائجــه ،إلعــداد الشــباب للنجــاح فــي عالــم ســريع التغيــر ولزيــادة المتعــة
3
ومالءمــة التعلــم للحيــاة اليوميــة.

 -2دليل المدرب  -مهارات الحياة االساسية لليافعين في أوضاع حياتية مختلفة .عمان  -االردن ،ص  .37اليونبسف .2014
 -3بتصرف عن ملف «إعادة النظر في المهارات الحياتية والتعليم من أجل المواطنة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا .اليونيسف وهيئات أممية وإقليمية عدة.
www.lsce-mena.org
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ّ
التعلم األربعة:
بناء على أبعاد
مهارات اإلبداع وتعزيز أهداف التعليم والتعلم
ً

4

كيف تلبي مهارات اإلبداع الحاجات األربع األساسية في عمليات التعليم والتعلّم في الحياة ،وما المهارات المرتبطة بها؟

ّ
التعلم
أركان

األهداف

المهارات المرتبطة
باإلبداع

 )1يتعلم اإلنسان لكي يعرف ،ولكي يتعلم
كيف يتعلم مدى حياته.

اكتســاب القــدرة علــى التعبيــر عــن رأي أو
حجــة ،شــفويا أو خطيــا.
اكتســاب القــراءة بطالقــة والكتابــة بوضــوح
ودقــة...

التفكير االبتكاري،
توضيح األفكار،
التحليل ،
التوليف.

 )2يتعلم اإلنسان لكي يعمل وينتج بكفاية
وفعالية ونجاح.

لتنمية اصحاب اعمال ناجحين.
دعم مهارات الريادة.
لتحسين مهارات التخطيط وصنع القرار.
لتســهيل حــل المشــكالت فــي مــكان العمــل،
والعمــل الجماعــي الفعــال.
لتحسين االنتاجية واالبتكار والترقية،
بغض النظر عن النوع االجتماعي.

االنتاجية،
التعاون،
العمل الجماعي،
ٌ
المجازفة

 )3يتعلــم اإلنســان لكــي «يكــون» ويعيــش
علــى ال ِق َيـ ٍـم ،ويســهم فــي تنميــة نفســه
مــن جميــع جوانبهــا ،ويضــع األهــداف
لحياتــه ويخطــط لهــا ،وبالتالــي يتعلــم
الحتــرام نفســه وتطويــر ثقتــه فــي
نفســه وكفاءاتــه.

للمساهمة في التنمية الذاتية الشاملة،
الحترام الذات والكفاءة الذاتية،
لدعم تنمية مهارات التكيّف.

الكفاءة الذاتية،
تقدير الذات،
المثابرة.

للمســاهمة فــي حــل المشــاكل المجتمعيــة نحــو
مواطنــة شــاملة.
لتحســين التماســك االجتماعــي مــن خــال نهــج
مبتكر .
للعمل المجتمعي والتطوع.
لتسهيل المشاركة االجتماعية وحل المشكالت.
مناصرة الصالح العام.

التواؤم مع التحول االجتماعي.
التغير اإليجابي.

 )4يتعلــم اإلنســان
فيتعــزز عنــده الوعــي االجتماعــي
النقــدي ،ويســاهم فــي تعزيــز التماســك
االجتماعــي مــن خــال المشــاركة
االجتماعيــة.

لكــي يعيــش مــع اآلخريــن،

 -4مبادرة المهارات الحياتية والتعلم من أجل المواطنة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا .اليونيسف وهيئات أممية وإقليمية عدة.
www.lsce-mena.org
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 -2البعد الفعال :التع ّلم من أجل العمل واالنتاج
أوضحــت االبحــاث أن مهــارات التفكيــر االبداعــي األساســية فــي تعزيــز االبتــكار وحــل المشــكالت ،تســهم فــي تحســين األداء واالنتاجيــة،
لــذا تعتبــر هــذه المهــارة مرغوبــة فــي ســوق العمــل واالنتــاج والريــادة التــي تســهم فــي تطويــر أفــكار جديــدة ،او تكييــف األفــكار القائمــة ،ممــا
يــؤدي الــى وضــع حلــول للمشــكالت القائمــة وتحســين االنتاجيــة .بمــا ان االبــداع يــؤدي الــى تطــورات ايجابيــة لــدى الفــرد والمجموعــة فــي
مــكان اإلنتــاج ،نــرى ان تداعياتــه االيجابيــة تنتشــر داخــل المجتمــع.
 -3البعد الفردي :تع ّلم المرء ليكون
االبــداع عنصــر أساســي فــي كينونــة االنســان .وهــو بالتالــي جــزء مــن تحقيــق القــدرات الفرديــة ،ويســهم فــي الثبــات والصمــود ،والوصــول
الــى النجــاح فــي مختلــف مجــاالت الحيــاة .ويســهم االبــداع لــدى الفــرد فــي االســتجابة والتكيــف بمرونــة مــع ايــة مواقــف يتعــرض لهــا المبــدع،
وهــذا يســهم مســاهمة فعّالــة فــي تعزيــز تقديــر الــذات ،والتحفيــز ،والدافعيــة للتعاطــي مــع تحديــات الحيــاة.
يتميــز الشــخص المبــدع بطــرح االســئلة و»المجازفــة» وتح ّمــل المخاطــر بأنواعهــا ،العقليــة والجســدية ،وهــذا غالبــا مــا يجعلــه أكثــر انفتاحــا
علــى تق ّبــل الجديــد او التعاطــي «خــارج الصنــدوق» ،أو خــارج التفكيــر التقليــدي فــي ســعيه إلــى الوصــول إلــى أفــكار أو حلــول مبتكــرة.
والمبدعــون متــى جازفــوا واخطــأوا ،فهــم يســتفيدون مــن أخطائهــم ويتعلمــون منهــا .فاإلبــداع يعــزز القــدرة علــى مواجهــة التحديــات بطــرق
مبتكــرة ،إيجابيــة وبنــاءة.
 -4البعد االجتماعي :تع ّلم العيش مع االخرين
بالرغــم مــن ان االبــداع هــو مهــارة فرديــة ،اال انــه يعتبــر ظاهــرة اجتماعيــة تعاونيــة ،تتطــور فــي البيئــة الداعمــة والمحيــط المك ّمــل .وهــو
بالتالــي يــؤدي الــى المســاهمة فــي تشــجيع التماســك االجتماعــي وفــي ايجــاد عالقــة ديناميكيــة بيــن االفــراد والمجتمــع مــن جهــة ،وبيــن الثقافــات
والقيــم المختلفــة مــن جهــة أخــرى ،محفــزة لإلبــداع مــن خــال التنــوع الحاضــر فــي المجتمــع.
مزايا ومهارات «غير نمطية»!

التفكيــر االبداعــي يتميــز بالشــمول والتعقيــد ألنــه ينطــوي علــى «عناصــر معرفيــة وانفعاليــة واخالقيــة متداخلــة» تشــكل حالــة ذهنيــة
مميــزة ،تــؤدي الــى التفكيــر «خــارج الصنــدوق» ،لــذا يعتمــد اإلبــداع مهــارات للتفكيــر «غيــر نمطيــة» مثــل المرونــة ،والطالقــة ،واألصالــة،
واإلفاضــة ،و»الحساســية» إزاء وجــود مشــكالت أو عناصــر ضعــف فــي الموقــف المعــروض ،أو وعــي وجودهــا:

المرونــة  ،مثــا ،هــي القــدرة علــى ايجــاد أفــكار غيــر متوقعــة عــادة .وهــي تــؤدي باإلنســان إلــى أن يغ ّيــر مســار تفكيــره عندمــا تتغيــر
المعطيــات فــي الموقــف المطــروح .فــي هــذه الحالــة نــرى أن المرونــة تســهم فــي كســر «الجمــود الذهنــي» الــذي غالبــا مــا يــؤدي الــى الوقــوع
فــي «النمطيــة» أو التصلــب ،أو حتــى التعصــب.
ً
الطالقــة اللفظيــة  -أو طالقــة المعانــي أو طالقــة األشــكال :عــادة مــا تتمثــل بالقــدرة علــى توليــد بدائــل ،وكذلــك ســرعة وســهولة االســتجابة
للمواقــف المطروحــة .وهــي بذلــك مهــارة تعتمــد علــى التذكــر واســتدعاء معلومــات أو خبــرات أو مفاهيــم ســبق أن تعــرّ ض لهــا الشــخص أو
تعلّمها .
األصالة  -أو مهارة الخبرة والتفرّ د :هي عنصر مشترك في معظم التعريفات التي ترتكز على النواتج اإلبداعية.
اإلفاضة  -أو القدرة على استنباط أو استخراج تفاصيل جديدة ومتنوعة لفكرة أو لحل مشكلة.
«الحساسية» إزاء وجود مشكالت أو حاجات أو عناصر ضعف في الموقف المطروح أو المسألة المطروحة ،أو وعي وجودها .5
هنــاك العديــد مــن العمليــات التــي يتحقــق مــن خاللهــا اإلبــداع ،واتفقــت اآلراء علــى أنــه العمليــة التــي ينتــج عنهــا مر ّكــب جديــد ذو قيمــة عاليــة،
وهــذا المر ّكــب إنمــا ّ
يمثــل مجموعــة مــن العناصــر التــي لــم تكــن مرتبطــة مــن قبــل ببعضهــا البعــض .ويمكــن الوصــول إلــى اإلبــداع مــن خــال
التفاعــل بيــن مضاميــن مختزنــة داخــل الفــرد ذاتــه ،وكـ ّم مــن المعلومــات عــن العالــم الخارجــي ،ومــن حصيلــة هــذا التفاعــل ينتــج اإلبــداع.

 -5بتصرف عن دليل المهارات الحياتية .مركز العمل التنموي – معا ،واليونيسف .ص  .14رام هللا 2012
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مراحل اإلبداع

عمومًا ،يمر اإلبداع بعدد من المراحل هي:
 -1اإلعداد :هي مرحلة جمع المعلومات عن المسألة أو المشكلة المطروحة.
 -2مرحلة االختمار ،أو الكمون ،وهي هضم المعلومات واستبطانها ،وتوليفها  -شعوريا أو ال شعوريا.
 -3مرحلة االشراق وهي مرحلة خروج شرارة اإلبداع وبدء اإلبداع.
 -4التحقيق والتنفيذ.
6

اإلعداد

االختمار/
الكمون

وهي العملية أو
المرحلة التي يتم فيها
جمع المعلومات وبحث
المشكلة من جميع
الجهات ،وفيها يكتسب
المرء مجموعة من
الوقائع وقواعد التفكير
المهمة ،ومفردات اللغة.

هنا ال يحدث تفكير
إرادي أو شعوري،
بل سلسلة من
الوقائع الفكرية
والعقلية الالإرادية أو
الالشعورية؛ لذا تشمل
هذه المرحلة قدراً كبيراً
من االسترخاء الذهني.

االبداع واالبتكار:

اإلشراق

ّ
التحقق

فيها تظهر األفكار
بطريقة مفاجئة وغير
متوقعة ،أي تحدث
«ومضة» فورية ال
تستطيع أن تؤثر فيها،
وهي تحدث بعد عدد
كبير من المحاوالت غير
الناضجة ،و ُيطلق عليها
اسم استبصار.

وفيها يتم اختبار ما
ظهر فجأة في مرحلة
اإلشراق ،فاإلبداع
يتضمن عمليات التفكير
واالستجابة التي ترتبط
بخبرات وأفكار ومواقف
تتجسد
متعددة ،وبذلك
ّ
استجابة فريدة لكل ما
سبق.

7

اإلبــداع هــو قــدرة الشــخص علــى اســتخدام المهــارات العقليــة إليجــاد أفــكار جديــدة ،خارجــة عــن المألــوف ،وهــو القــدرة علــى خلــق وإيجــاد
أفــكار جديــدة ومبتكــرة.
اإلبــداع ليــس ســلوكا ً وراثي ـاً ،وإنمــا ســلوك قابــل للتعلــم والتطويــر لــدى األفــراد ،وهــو مهــارة إيجــاد األفــكار وحلــول للمشــكالت ،علــى أن
تكــون أفــكاراً نــادرة وفريــدة مــن نوعهــا.
االبتــكار هــو قــدرة الفــرد علــى إيجــاد أفــكار ،أو أســاليب ،أو مفاهيــم جديــدة ،وتنفيذهــا بأســلوب جديــد غيــر مألــوف لــدى األفــراد اآلخريــن،
علــى أن تتناســب مــع موقــف معيــن ،كمــا تع ّبــر عــن قــدرة الفــرد علــى اســتخدام األفــكار والمعلومــات واألدوات الموجــودة ،بطريقــة مســتحدثة
وفريــدة
اإلبداع واالبتكار وجهان لعملة واحدة.

 -6بتصرف عن دليل «المهارات الحياتية – دليل الميسر» مركز الجنى واليونيسف .بيروت .ص  ،165-164ومصادر عدة في ويكيبيديا. .
 -7مقتبسة عن مصادر مختلفة في “موضوع” mawdoo3.com
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ّ
والتعلم النشط ،والخطوات الست
اكتساب اإلبداع،

ألن «اإلبــداع ليــس ســلوكا ً وراثيـاً ،وإنمــا ســلوك قابــل للتعلــم والتنميــة لــدى األفــراد» فــإن البحــث فــي كيفيــة اكتســابه يصبــح مهمــة أساســية.
وتتــوزع طــرق االكتســاب علــى مجــاالت مــن المفتــرض أن تتقاطــع وتتكامــل :فــي اإلطــار النظامــي األكاديمــي كالمدرســة والجامعــة ،وكل
أوجــه التعلــم الالصفيــة ،والتطوعيــة ،وكل أوجــه التعلــم فــي البيــت والمجتمــع .وتتقاطــع مهــارات اإلبــداع والتعلــم النشــط وتتشــاركان األهميــة
نفسها .
والتعلــم النشــط منهــج لبنــاء مهــارات البنــاء والتفكيــر الناقــد وكذلــك الوعــي النقــدي .وهــو «مــن أقــدم األســاليب التربويــة والمســتخدمة خــارج
جــدران األطــر التعليميــة» و(وداخلهــا بطبيعــة الحــال) .وهــو تعبيــر عــن عمليــة التعلــم الفطــري ،وتعــود فاعليــة عناصــره إلــى جملــة مــن
العوامــل المتكاملــة ،منهــا:
ربط التعلم بالحياة والواقع ،وتفاعل المتعلم مع أقرانه وبيئته،
اعتبار المتعلم هو مركز العملية التعليمية – التعلّمية ال المدرّ س أو البالغ،
اعتبار أن التعلّم يحدث في كل وقت ومكان،
المشاركة الفاعلة من قبل المتعلّم ،حرية التعبير والتفكير،
احترام روح المبادرة عند المتعلّم وتشجيعها،
الحرص على بناء المهارات تباعا ،التشجيع على التعاون والتفكير المشترك...
وكذلــك ،معاملــة المتعلّــم (بغــض النظــر عــن عمــره وســياق التعلّــم أو العمــل) وأســئلته بجديــة بــل وتشــجيعه علــى التســاؤل واالندهــاش
واالســتغراب والبحــث والتشــارك والتجريــب والتعبيــر والكتابــة والدرامــا والبيانــات وطــرح األســئلة :مــاذا ،لمــاذا ،ولكــن لمــاذا ،وأيــن ،وكيــف،
ومتــى؟ الــخ ،أي أال يتق ّبــل مــا يتلقــاه كمــا هــو ،يحفظــه ويــردده بــا أي تســاؤل!
يمثــل نهــج «مــن قريــن إلــى قريــن» («مــن طفــل إلــى طفــل»« ،مــن شــاب إلــى شــاب» الــخ) علــى أن يكــون التعلــم نتيجــة التفاعــل بيــن
المتعلّــم ومجتمعــه وبيئتــه ،وهــو التفاعــل الضــروري مــن أجــل أن يرتبــط التعلّــم بــكل أشــكاله وأوقاتــه ببنــاء دور فاعــل للمتعلميــن فــي تحســين
حياتهــم وبنــاء مجتمعهــم .ويســتعين النهــج بطريقــة «الخطــوات الســت» فــي اكتســاب مهــارات حياتيــة مهمــة كتعلــم كيــف يتعلــم ،وجمــع
المعلومــات ،والتفكيــر الجمعــي ،والتواصــل ،والتحليــل ،والتخطيــط ،واكتســاب مهــارات وقيــم إيجابيــة مثــل التعــاون ،والتعاطــف ،والتضامــن،
واالنتمــاء ،وربــط خبــرات المتعلــم الحياتيــة بمــا يتعلــم وبمــا يكتســبه مــن معرفــة ،وكذلــك التعلــم معــا والتقــدم معــا وتعلــم التكامــل فــي القــدرات
والميــول...

موجز الخطوات الست:
األولى :اختيار المسألة/المشكلة/الموضوع قيد البحث أو النشاط أو التعلم ،وفهم أسباب طرحه وأهميته لحياة المتعلم.
الثانيــة :جمــع المزيــد مــن المعلومــات :بالتســاؤل وطــرح األســئلة مــن مختلــف الجوانــب ،واالســتقصاء ،وتحديــد أيــن مصــادر المعلومــات،
كيــف الحصــول عليــه ،وأدوات الحصــول عليهــا (اســتمارة ،مقابلــة ،بحــث علــى الشــبكة ،الكتــب ،مراقبــة ســلوك أو حالــة )..وتنســيق
المعلومــات وتصنيفهــا بيــن مهمــة وأهــم ،وتحديــد مــن ســيجمع ويفعــل مــاذا ،ومــن يحضــر مــاذا وينســق....
الثالثــة :عــرض المعلومــات (كتابــة ،تصويــر ،تمثيــل ،خارطــة ،)...وتشــاركها ،ومناقشــتها ،وتقييمهــا ،وهضمهــا ،وربمــا جمــع المزيــد مــن
المعلومــات...
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الرابعــة :التخطيــط للحل/لتحــرك /لنشــاط مالئــم ،بمــا فــي ذلــك :مــا األهــداف ،مــاذا نســتطيع أن نعمــل؟ متــى؟ كيــف نبــدأ؟ كيــف ننفــذ؟ مــن
يســتطيع مســاعدتنا؟ كيــف نتــوزع العمــل؟
الخامس :تنفيذ الحل/التحرك/النشاط :من يفعل ماذا؟ كيف؟ متى؟
السادســة :تقييــم الحل/التحرك/النشــاط :...تقييــم التحضيــرات ،والخطــة ،والحل/التحرك/النشــاط واســتخراج الــدروس التــي يجــب تعلمهــا
واالســتفادة منهــا فــي المــرة التاليــة .هــل كان التحضيــر كافيــا؟ توقيتــه؟ توزيــع المهــام؟ نتائجــه علــى المســتهدفين جميعــا؟ هــل يلــزم تكــرار
المحاولــة؟ مــاذا نح ّســن؟ كيــف؟ الــخ
يســتخدم التعلــم النشــط وتعلــم األقــران فــي مناهــج التعليــم والتعلــم الناشــطة ،ويمكــن االســتزادة عنهمــا ،مثــا ،عبــر المصــادر أدنــاه المتاحــة
8
علــى شــبكة اإلنترنــت.

 -8االبتكار واالبداع ،في دليل أفكار في العمل مع الناس .الجزء الثاني .ص  .218ورشة الموارد العربية ،بيروت  .2000على موقع الناشر:
www.mawared.org
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العصاب

1

التمرين
9

األهداف:

التشجيع على مراجعة وضع عام!

المدة الزمنية:

 15دقيقة

األدوات الالزمة:

الرسم أدناه على شريحة ضوئية و/أو نسخ منه.

الخطوات:

 )1يتوزع المشاركون إلى مجموعات ثنائية أو ثالثية.
 )2تناقش كل مجموعة األسئلة التالية:
 ماذا ترون في الرسم؟ بماذا يذكركم في واقع الحال؟ ( 5دقائق) )3في الجلسة المشتركة :نستمع إلى آراء سريعة من المجموعات.
 )4نسجل مردود المجموعات في كلمات على ورقة كبيرة.
 )5نعلــق :نجــن نميــل فــي العــادة إلــى االلتــزام بعــادات وطــرق ال نحيــد عنهــا أو حتــى
نخــاف تغييرهــا ،أو أننــا ال نعــرف كيــف نغادرهــا وكيــف نســتبدلها ،فنبقــى كمــن يضــع
العصــاب ويســير علــى ســكة ثابتــة كالقطــار.

 -9الرسم مستعار من دليل «أفكار في العمل مع الناس» الجزء الثاني .ص .218ورشة الموارد العربية ،بيروت  .2000على موقع الناشر:
www.mawared.org

arabstates.unfpa.org

65

الدليل الوطني المهـارات الحيـاتيـة والتربية على المواطنـة

التمرين

تفكير خارج المعهود!

10

األهداف:

التشجيع على مراجعة وضع عام!

المدة الزمنية:

 30دقيقة

األدوات الالزمة :نسخ من النقاط التسع على أوراق للجميع و/أو نرسمها على ورقة كبيرة.
الخطوات:



 )1نطلــب مــن كل شــخص محاولــة ربــط النقــاط بأربعــة خطــوط فقــط( ،إمــا علــى الورقــة
الفرديــة أو علــى الورقــة الكبيــرة أمــام الجميــع) مــع مالحظــة الشــروط التاليــة:
 ال يجوز ترك أي نقطة دون وصل. ال يجوز إعادة المرور على نفس الخط. على الخطوط أن تكون م ّتصلة؛ ال يجوز رفع اليد عن الورقة وإعادة الرسم.مــن المالحــظ أن غالبيــة المشــاركين والمشــاركات ســيحاولو /ن رســم صنــدوق» يصــل
النقــاط ببعضهــا البعــض.
 )2بعد مرور  5دقائق نرسم الحل ونناقش:
نركــز علــى أن الحلــول تبــدو أســهل عندمــا ُنبــدع نفكــر «خــارج الصنــدوق» ،خــارج
الخطــوط البديهيــة التــي نعتقــد أنهــا «مرســومة لنــا»! أدنــاه حــل مرســوم بصيغتيــن.
 نطرح أن هذا مثال على التفكير المبدع أو اإلبداعي. نوزع ورقة التوزيع « موجز عن اإلبداع والشخص المبدِع»: نستعرض المحتويات مع المشاركين .يمكن أن يشاركوا في القراءة والتعليق. -نطلب منهم مراجعتها الحقا.





 -10بتصرف عن دليل «أفكار في العمل مع الناس» الجزء الثاني .ص .218ورشة الموارد العربية ،بيروت  .2000على موقع الناشر:
www.mawared.org
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القسم الثالث ( الحياتية والتمارين على المهارات)

ورقة
توزيع

المبدع
موجز عن اإلبداع والشخص
ِ

اإلبداع هو إيجاد أفكار أو طرق ووسائل جديدة للغاية وغير معهودة.
اإلبداع تفاعل بين عدّة عوامل ،عقليّة وبيئيّة واجتماعيّة وشخصيّة.
ً
حلول جديدة ت ّم ابتكارها لمواقف عمليّة أو نظريّة في أيٍّ من المجاالت العلميّة أو الحياتيّة،
يُنتج هذا التفاعل
ّ
مــا يم ّيــز هــذه المجــاالت هــو الحداثــة واألصالــة والقيمــة االجتماع ّيــة المؤثــرة؛ فهي إحــدى العمليّات التي تســاعد اإلنســان على اإلحســاس
بالمشــكلة وإدراكهــا ،وبمواقــع الضّعــف ،والبحــث عــن الحلــول واختبــار صحّ تها ،وإجــراء تعديل علــى النتائج.
11
وهدف اإلبداع ابتكار أفكار جديدة مفيدة ومقبولة اجتماع ّيا ً عند تطبيقها ،والتوصّل إلى أفكار جديدة واستعماالت غير مألوفة.
أنواع اإلبداع عدة ويختلف تصنيفها بحسب مدرسة الباحث.
خصائص المبدِع عدة من أهمها:
القــدرة علــى االبتــكار؛ قــدرة وغيــر مألوفــة علــى حــل المشــكالت مقارنــة بآخريــن؛ وعي جوانــب المشــكالت أو المســائل المطروحة؛
والمرونــة ،واالســتفاضة؛ وإعــادة تعريــف المشــكلة وإيضاحهــا؛ القــدرة علــى اســتخدام المصطلحــات والتعبيــر بطالقــة؛ القــدرة علــى
إقنــاع األشــخاص بحلــول المشــكلة بشــكل مبســط؛ ليونــة األفــكار؛ قــوة الذاكرة...
البدايــة المبكــرة :الوجــه اآلخــر لإلبــداع ،أي االبتــكار ،يظهــر علــى األشــخاص المبتكريــن منــذ الصغــر ،وهــو يمــرّ بأربعــة
مســتويات:
حــب االســتطالع والفضــول :يتمثــان بطبيعــة الطفــل فــي طــرح األســئلة بكثــرة ،وخصوص ـا ً الســؤال عــن األشــياء حولــه (مــا
هــذا؟) .أســئلة الطفــل هــي عمليــة البحــث والتعلــم والفهــم عنــده ،والتــي تقودهــم إلــى طريــق االبتــكار – لــذا يجــب تشــجيعها فــي كل
المراحــل.
االكتشــاف :يتمثــل فــي أســئلة الطفــل المختلفــة عــن األشــياء( ،مــا هــذه؟ مــاذا تفعــل؟ كيــف تعمــل؟) ،ويــدل قــدرة األطفــال علــى
المراقبــة والمالحظــة ،ويظهــر حبهــم لالكتشــاف ،وفــي ذلــك يســتخدمون جميــع حواســهم.
اللعب :يتمثل بقدرة الطفل على إيجاد أساليب متنوعة للعب بألعاب أو أدوات بسيطة ،بأسلوب عفوي.
االبتــكار :مرحلــة االبتــكار هــي محصلــة لنتائــج المراحــل الثالثــة الســابقة ،التــي يتعلــم الطفــل فيهــا أن يســتخدم حواســه ،كمــا
يتعلــم التفكيــر وإيجــاد األفــكار ،والقــدرة علــى اســتحداث األفــكار الجديــدة الخارجــة عــن المألــوف ،والتــدرب علــى حــل المشــكالت
وجميعهــا تعــد مــن عناصــر االبتــكار
تعزيز اإلبداع واالبتكار في العمل:
من أهم الطرق التي ينصح باتباعه:
تحفيز العاملين الذين يستخدمون طرقهم الخاصة واإلبداعية في العمل.
فسح المجال أمامهم ومنحهم اإلمكانات إليجاد أفكار إبداعية جديدة.
تخصيص الوقت للقاءات مع العاملين ومناقشة أفكارهم الجديدة بشكل جماعي.
السعي الكتشاف العاملين الذين يمتلكون القدرة على التفكير اإلبداعي واالبتكار.
اكتشاف المعوقات التي تواجه العاملين في إيجاد األفكار اإلبداعية وتنفيذها ،ومحاولة التخلص منها.
تعزيز قدرات العاملين على إيجاد األفكار الجديدة لمعالجة المشكالت التي تقع في المؤسسة.
تحفيز العاملين الذين يقدمون اإلنجازات في المؤسسة ،ومكافأتهم وتكليفهم بمهام جديدة.
12
تشجيع العاملين على تنفيذ األفكار اإلبداعية ،أكثر من مجرد الكالم عليها.
 -11بتصرف عن مصادر مختلفة ،منها :موضوع.كوم https://mawdoo3.com
-12المصدر السابق.

arabstates.unfpa.org

67

الدليل الوطني المهـارات الحيـاتيـة والتربية على المواطنـة

نظرتي أم نظرتك؟

التمرين

13

األهداف:

فهم تأثير اختالف وجهات النظر على اإلبداع.

المدة الزمنية:

 30دقيقة

األدوات الالزمة :صــورة فيــل مق ّســم إلــى  15جــزءاً (أو بحســب عــدد المشــاركين والمشــاركات ،ويمكــن
أيضــا اســتخدام صورتيــن ،كل صــورة فــي  15قطعــة).
الخطوات:

 )1نعطي كل مشترك/ة جزءاً من الصورة من دون إيضاح ما هي الصورة الكاملة.
 )2نسأل كل شخص عمّا يرى في صورة الجزء في يده 5( .دقائق).
 )3نطلــب مــن كل  4-5مــن المشــاركين والمشــاركات العمــل معــا علــى تجميــع األجــزاء
لتكويــن صــورة واحــدة.
 )4نناقش:
ً
 كيف يرون أو يصفون الوضع عندما نملك جزءا من الصورة فحسب؟ ما الذي يمكن أن يجعل األمور أسهل؟ كيف يمكننا أن نأخذ كل نواحي مسأل ٍة ما باالعتبار؟ ( 10دقائق) )5يمكن أن نروي قصة الفيل المبيّنة أدناه ( 10دقائق):

قصة الفيل:
ّ
لكل منا وجهة نظر حول قضية أو مشكلة ما.
ذات مــرة ،عــاش ســتة رجــال مكفوفــي البصــر فــي قريــة .قــال لهــم القرويــون فــي يــوم مــا« :هنــاك فيــل فــي
القريــة اليــوم» .الرجــال الســتة لــم يكــن لديهــم فكــرة مــن قبــل عمــا هــو الفيــل .قــروروا فيمــا بينهــم « :لــن نكــون
قادريــن علــى رؤيــة الفيــل ،فلنذهــب ونتحسســه كــي نعــرف مــا هــو».
ذهب كل منهم إلى حيث كان الفيل ويراح يتحسس الجزء الذي لمسه:
قال األول الذي لمس ساقه« :ياه ،الفيل هو دعامة».
قال الثاني الذي لمس الذيل« :أوه ،ال! إنه مثل حبل».
قال الثالث الذي لمس جذع الفيل« :أوه ،ال ،إنه مثل فرع سميك من شجرة».
قال الرابع الذي لمس أذن الفيل «إنه مثل مروحة اليد الكبيرة».
قال الخامس الذي لمس بطن الفيل «إنه مثل جدار ضخم».
قال السادس الذي لمس خرطوم الفيل «إنه مثل أنبوب سميك».
بــدأ الرجــال الســتة جــداال حــول مــن هــو علــى حــق .ك ّل كان مقتنعــا بوجهــة نظــره ،إلــى أن مــرّ بهــم رجــل حكيم
وســمع جدالهــم .طلــب منــه الرجــال أن يحكــم بينهــم ويقــرر مــن منهــم علــى حــق .لــم يجــب الرجــل الحكيــم بــل
طلــب مــن الرجــال الســتة أن يــدوروا حــول الفيــل وأن يلمســوا جميــع جوانــب الفيــل وأجزائــه مــن كل النواحــي:
«كل واحــد منكــم علــى حــق ،والســبب هــو أن كل واحــد منكــم لمــس جــزءاً مختلفـا ً مــن جســم الفيــل؛ فالفيــل لــه
فعـاً كل تلــك الصفــات التــي ذكرتــم ،لكــن كل واحــد منكــم كان يــرى وجهــة نظــر واحــدة ،لــذا اختلفــت اآلراء».

 -13بتصرف عن دليل «المهارات الحياتية – دليل الميسر» مركز الجنى واليونيسف .بيروت .ص 165
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القسم الثالث ( الحياتية والتمارين على المهارات)

ورقة
توزيع

اإلبداع واالبتكار وجهان لعملة واحدة!

االبداع واالبتكار:
اإلبــداع هــو قــدرة الشــخص علــى اســتخدام المهــارات العقليــة إليجــاد أفــكار جديــدة ،خارجــة عــن المألــوف ،وهــو القــدرة علــى خلــق
وإيجــاد أفــكار جديــدة ومبتكــرة.
14

اإلبــداع ليــس ســلوكا ً وراثيـاً ،وإنمــا ســلوك قابــل للتعلــم والتطويــر لــدى األفــراد ،وهــو مهــارة إيجــاد األفــكار وحلــول للمشــكالت،
علــى أن تكــون أفــكاراً نــادرة وفريــدة مــن نوعهــا.
االبتــكار هــو قــدرة الفــرد علــى إيجــاد أفــكار ،أو أســاليب ،أو مفاهيــم جديــدة ،وتنفيذهــا بأســلوب جديــد غيــر مألــوف لــدى األفــراد
اآلخريــن ،علــى أن تتناســب مــع موقــف معيــن ،كمــا تعبّــر عــن قــدرة الفــرد علــى اســتخدام األفــكار والمعلومــات واألدوات
الموجــودة ،بطريقــة مســتحدثة وفريــدة.
اإلبداع واالبتكار وجهان لعملة واحدة.
اكتساب اإلبداع ،والتعلم النشط ،والخطوات الست
ألن «اإلبــداع ليــس ســلوكا ً وراثيـاً ،وإنمــا ســلوك قابــل للتعلــم والتنميــة لــدى األفــراد» فــإن البحــث فــي كيفيــة اكتســابه يصبــح مهمــة
أساســية .وتتــوزع طــرق االكتســاب علــى مجــاالت مــن المفتــرض أن تتقاطــع وتتكامــل :فــي اإلطــار النظامــي األكاديمــي كالمدرســة
والجامعــة ،وكل أوجــه التعلــم الالصفيــة ،والتطوعيــة ،وكل أوجــه التعلــم فــي البيــت والمجتمــع .وتتقاطــع مهــارات اإلبــداع والتعلــم
النشــط وتتشــاركان األهميــة نفســها.
والتعلــم النشــط منهــج لبنــاء مهــارات البنــاء والتفكيــر الناقــد وكذلــك الوعــي النقــدي .وهــو «مــن أقــدم األســاليب التربوية والمســتخدمة
خــارج جــدران األطــر التعليميــة» و(وداخلهــا بطبيعــة الحــال) .وهــو تعبيــر عــن عمليــة التعلــم الفطــري ،وتعــود فاعليــة عناصــره
إلــى جملــة مــن العوامــل المتكاملــة ،منهــا:
ربط التعلم بالحياة والواقع ،وتفاعل المتعلم مع أقرانه وبيئته،
اعتبار المتعلم هو مركز العملية التعليمية  ،التعلّمية ال المدرّ س أو البالغ،
اعتبار أن التعلّم يحدث في كل وقت ومكان،
المشاركة الفاعلة من قبل المتعلّم ،حرية التعبير والتفكير،
احترام روح المبادرة عند المتعلّم وتشجيعها،
الحرص على بناء المهارات تباعا ،التشجيع على التعاون والتفكير المشترك...
وكذلــك ،معاملــة المتعلّــم (بغــض النظــر عــن عمــره وســياق التعلّــم أو العمــل) وأســئلته بجديــة بــل وتشــجيعه علــى التســاؤل
واالندهــاش واالســتغراب والبحــث والتشــارك والتجريــب والتعبيــر والكتابــة والدرامــا والبيانــات وطــرح األســئلة :مــاذا ،لمــاذا ،ولكــن
لمــاذا ،وأيــن ،وكيــف ،ومتــى؟ الــخ ،أي أال يتق ّبــل مــا يتلقــاه كمــا هــو ،يحفظــه ويــردده بــا أي تســاؤل!

 -14مقتبسة عن مصادر مختلفة في «موضوع» https://mawdoo3.com
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ّ
التعلم
التفكير النقدي وابعاد

( )2مهارة التفكير النقدي

تعريف

التفكير النقدي مهارة حياتية من مهارات «البُعد المعرفي» ،وهي عملية معقدة تنطوي على عدة مهارات ،منها:
 فصل الحقائق عن الرأي، طرح االسئلة،ّ
 التشجيع عل تعلم كيفية التحقق من المعلومات ،والمواقف ،واالفتراضات، تطوير طرق مختلفة في «التفكير الهادف»، التأكد من منطقية الحجة والمعلومة ،وكيفية تقيمها، فهم وجهات النظر المتعددة ،وأسبابها، االعتراف باالفتراضات، التشكك في صحة األدلة، اإلصغاء ،والمراقبة...كل تلك المهارات المتكاملة ،تؤدي إلى:
تمكين الذات ،وتحقيق الفعالية الذاتية ،والصمود والمرونة ،وتعزيز ادارة الذات،
ممارسة سلوكيات اجتماعية ب ّناءة من خالل تعزيز حرية اإلرادة والقرار،
المشاركة الواعية لدى االفراد مما يجعلهم مواطنين فاعلين في مجتمعاتهم.
ّ
التعلم
التفكير النقدي وابعاد

مهــارة التفكيــر النقــدي يمكــن أن تســتمر مــدى الحيــاة ،وهــي بذلــك تتداخــل مــع العديــد مــن المهــارات الحياتيــة فــي مجموعــات المهــارات
األخــرى ،بــل يمكــن أن تكــون فــي أســاس التعلــم الفعــال ،وبنــاء القــدرات الذاتيــة ،والعمــل المنتــج والب ّنــاء .لــذا يجــب أن يكــون إدخالهــا فــي
التنشــئة والمناهــج التعليميــة منــذ مرحلــة الطفولــة األولــى.
ومــا ال يقـ ّل أهميــة أن التفكيــر النقــدي ّ
يمثــل أيضــا جانبــا أساســيا فــي احتــرام تنــوع القــدرات والــذكاء واألدوار والحاجــات ،وبنــاء الكفــاءة
والقيــم التــي يحتاجهــا المواطنــون للمشــاركة فــي مجتمــع عــادل ومتنــوع وتعــددي وديمقراطــي ،وللمســاهمة الفعّالــة فــي تقــدم المجتمــع ككل،
وبنــاء عالقــات التعايــش والتعاطــف والتضامــن والســام.

 -1البعد المعرفي :التع ّلم للمعرفة
ترتبــط مهــارة التفكيــر النقــدي بمهــارات «التفكيــر العليــا»  ، 15مثــل التفكيــر التحليلــي ،والتأمّلــي ،واإلبداعــي ،وصنــع القــرار ،وحــ ّل
المشــكالت .لــذا تعتبــر هــذه المهــارة ركنــا أساســيا مــن اركان التع ّلــم مــن اجــل التع ّلــم ،وتع ّلــم كيــف نتع ّلــم ،ممــا يســهم فــي التعلّــم مــدى
الحيــاة .المشــكلة األســاس التــي تواجــه معظــم إن لــم يكــن كل البلــدان العربيــة ،هــي أن معظــم التعليــم ال يــزال يعتمــد علــى التلقيــن والحفــظ
واجتــرار المعلومــات ممــا يتطلــب فــي العــادة مهــارات تفكيــر أدنــى مســتوىً  ،وهــذا بالتالــي ال يشــجع علــى التمــرس بالتفكيــر النقــدي او
التفكيــر االبداعــي.

 -15مهــارات التفكيــر العليــا تعتمــد علــى أن هنــاك بعــض أنــواع عمليــات التعلّــم التــي تتطلــب تجهيـ ً
ـزا معرف ًيــا وإدراك ًيــا أكبــر مــن األنــواع األخــرى ،ولكنهــا تمتلــك أي ً
ضــا فوائــد أعــم مــن
تلــك األنــواع .علــى ســبيل المثــال :التحليــل ،والتقييــم ،والتأليــف (إنشــاء معرفــة جديــدة) والتفكيــر النقــدي وحــل المشــاكل ...والتــي تتطلــب تعلّمــا مختل ًفــا وطــرق تعليــم مختلفــة عــن طــرق
تعلّــم الحقائــق والمفاهيــم( .مصــادر مختلفــة فــي ويكيبيديــا)
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إشارات
تحديــا للطلبــة باختالف قدراتهــم في منطقتنا بســبب غياب
اكتســاب التفكيــر النقــدي يشــكل
ً
اســاليب تدريــس واضحــة لهــذه المهــارات فــي معظــم مناهجنــا الحاليــة .وحتــى حيــن يذكــر
بعــض الــدول ،عنــد اجــراء تعديــات أو تغييــر فــي مناهجهــا التربويــة ،أنهــا تعتمــد علــى تدريــس
مهــارات «القــرن الحــادي والعشــرين» قاصــد ًة بذلــك مــا يتــردد حــول مهــارات التفكيــر الناقــد ،وحــل المشــكالت
والعمــل الفريقــي ...فــإن التطبيــق يبقــى ناقصــا مــا دام إعــداد وتدريــب المعلميــن والمعلمــات ،وكذلــك االدارييــن
العامليــن فــي المــدارس ووزارات التربيــة ،منقوصــا فــي الوقــت ،والجهــد ،ومنهجيــات التدريــب ،باإلضافــة الــى أن
عمليــة التقييــم غالبــا مــا ال تتماشــى مــع المناهــج والتغيــرات المقترحــة.
يمكــن تطويــر تدريــس مهــارات التفكيــر النقــدي مــن خــال ادراجهــا فــي كافــة المناهــج الدراســية ابتــداء مــن
مرحلــة ريــاض االطفــال ،فضـ ً
ّ
والتعلــم .وقــد دلــت أبحــاث بــان التعليمــات
ـا عــن ممارســتها بانتظــام فــي التعليــم
الواضحــة ،والتعليــم التعاونــي ،والنمذجــة واســاليب التعليــم ،بــكل أشــكاله وبيئاتــه ،مــن خــال طــرح االســئلة
واالســتقصاء فــي حــل المســائل المطروحــة تشــكل عنصــرا اساســيا فــي تحصيــل الطــاب الذيــن تعلمــوا هــذه
المهــارة بشــكل واضحــة وصريــح ،وعــزز عندهــم التفكيــر العلمــي وأســاليبه.

الفعال :التع ّلم من أجل العمل واإلنتاج
 -2البعد ّ
ان مهــارات التفكيــر النقــدي مفيــدة فــي جميــع ظــروف الحيــاة بمــا فيهــا ظــروف العمــل واالنتــاج .ان تحســين مهــارات التفكيــر النقــدي هــو فــي
غايــة األهميــة ال ســيما بالنســبة ألولئــك المعنييــن بــاإلدارة واإلشــراف والريــادة واألعمــال والمهــن المعاصــرة ممــا يتطلــب مهــارات اإلبــداع
وحــل المشــكالت والتفكيــر الجمعــي والعمــل الفريقــي واتخــاذ القــرار بشــكل أفضــل وتحســين أداء الفريــق ،وبالتالــي تحســين اإلنتــاج وتيســير
بنــاء مجتمــع المعرفــة.
 -3البعد الفردي :تع ّلم المرء ليكون
التفكيــر النقــدي هــو ســمة مهمــة مــن ســمات الشــخص الناجــح .يح ّســن التفكيــر النقــدي مهــارات صنــع القــرار مــن خــال رفــع مســتوى الوعــي
وتوســيع آفــاق التفكيــر ،واتخــاذ القــرار بشــكل واع ومتعمــد .هــذا يســاعد علــى تحســين نوعيــة الحيــاة وفــرص الســعادة والنجــاح وفــي دعــم
تنميــة الثقــة بالنفــس وتحقيــق الــذات مــن خــال حمايــة الــذات؛ واالنضبــاط الذاتــي؛ وتحديــد األهــداف؛ والتخطيــط للمســتقبل.
 -٤البعد االجتماعي :التع ّلم للعيش مع اآلخرين
التفكيــر النقــدي واحــد مــن أهــم المهــارات الالزمــة لتحقيــق التنميــة البشــرية المســتدامة ،فهــو أداة أساســية فــي تقريــر المصيــر والمشــاركة
المدنيــة الفاعلــة .وهــو واحــد مــن األهــداف الرئيســة للتعليــم مــن أجــل المواطنــة .فهــو يشــجع األفــراد علــى المشــاركة مشـ ً
ـاركة نقديــة وأخالقيــة
فــي المجتمعــات المحليــة وفــي الممارســات االجتماعيــة مــن خــال تعزيــز المشــاركة الفعّالــة فــي المجتمــع ،والقــدرة علــى التعــرف علــى أشــكال
التجييــر واإلقنــاع ،والتعــرف علــى وجهــات النظــر األخــرى وتقييمهــا ،وتعزيــز التحــول االجتماعــي المســتدام والمنصِ ــف.
التفكيــر النقــدي يســهم فــي اتخــاذ القــرارات ومعرفــة األســباب التــي دفعــت الشــخص إلــى اختيــار هــذا القــرار أو ذاك و/أو حتــى أســباب
األســباب (األســباب الجذريــة) ،واحتــرام اختيــارات وآراء اآلخريــن ،وبالتالــي تكويــن الــرأي الخــاص وجعلــه معروفــا لآلخريــن .ان القصــور
فــي التفكيــر النقــدي يمكــن أن يكــون لــه تداعيــات خطيــرة علــى المســتوى الوطنــي ومســتوى المجتمــع المحلــي .إذ إن القــرارات الخاطئــة التــي
يمكــن أن تتخــذ فــي غيــاب التفكيــر النقــدي قــد تــؤدي إلــى الصــراع وإســاءة اســتخدام األمــوال والمــوارد وفــرض السياســات غيــر المالئمــة
والتدخــات التــي تضــرّ بعمليــات بنــاء المجتمــع وتقدمــه.

arabstates.unfpa.org

71

الدليل الوطني المهـارات الحيـاتيـة والتربية على المواطنـة

بناء على أبعاد التعلم األربعة:
ممهارات التفكير النقدي وتعزيز أهداف التعليم والتعلم
ً

16

كيف تلبي مهارات التفكير النقدي الحاجات األربع األساسية في عمليات التعليم والتعلم في الحياة ،وما المهارات المرتبطة بها؟

األبعاد

المهارات المرتبطة

األهداف

 )1يتعلم اإلنسان لكي يعرف ،ولكي
كيف يتعلم مدى حياته.

بالتفكير النقدي

يتعلم

لتكــون قــادرا علــى تقديــم حجــة مبــررة شــفويا
و خطيا .
لتعزيز التفكير العلمي.

التفكير في التفكير.
التساؤل.
تفسير المعلومات والتوليف

 )2يتعلم اإلنسان لكي يعمل وينتج بكفاية
وفعالية ونجاح.

لضمــان ريــادة األعمــال الناجحــة وتطويــر
األعمــال.
لضمان فعالية العمل مع اآلخرين.
لضمان الرفاهية والسالمة في مكان العمل.

التخطيط الوظيفي.
حل المشاكل المتعلقة بالعمل.
المنطق الفعال.
التفكير المبدع واالبتكاري

 )3يتعلــم اإلنســان لكــي «يكــون» ويعيــش
علــى ال ِق َيـ ٍـم ،ويســهم فــي تنميــة نفســه
مــن جميــع جوانبهــا ،ويضــع األهــداف
لحياتــه ويخطــط لهــا ،وبالتالــي يتعلــم
الحتــرام نفســه وتطويــر ثقتــه فــي
نفســه وكفاءاتــه.

لدعم تنمية الثقة بالنفس وتحقيق الذات.
لتنميــة الوعــي أو اإلدراك النقــدي مــا يســاعد
علــى فهــم األمــور بالمالحظــة والســؤال
والعقــل.
الكتســاب القــدرة علــى تثميــن التنــوع
و ا ال ختــا ف .

حماية الذات.
االنضباط الذاتي.
تحديد األهداف.
التخطيط للمستقبل.

يعيــش مــع

ليتعزز الوعي االجتماعي النقدي.
للمســاهمة فــي تعزيــز التماســك االجتماعــي
مــن خــال المشــاركة االجتماعيــة.
لدعم التحول االجتماعي المستدام.
للتعــــرف على وجهــــات نظـــــر اآلخـــــــرين
وتقييمهــا.

المسؤلية االجتماعية.
التفكير األخالقي.
اتخاذ القرارات األخالقية.

 )4يتعلــم اإلنســان لكــي
اآلخريــن ،فيتعــزز عنــده الوعــي
االجتماعــــي النقــــدي ،ويســــاهم فــي
تعزيــز التماســك االجتماعــي مــن
خــال المشــاركة االجتماعيــة.

 -16للمزيد عن التفكير النقدي ودوره في تحقيق أركان التعلم األربعة وتحديات اكتسابه أنظر «المهارات الحياتية األساسية » على الرابط:
https://www.unicef.org/arabic/lifeskills/lifeskills_25512.html
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معايير التفكير النقدي:

معاييــر التفكيــر النقــدي هــي تلــك المواصفــات العامــة التــي يتفــق عليهــا الباحثــون ،والتــي ُتتخــذ أساس ـا ً فــي الحكــم علــى نوعيــة التفكيــر
«االســتداللي» أو» التقويمــي» الــذي يمارســه الفــرد فــي معالجــة الموضــوع .ويمكــن تلخيــص هــذه المعاييــر فــي التالــي:
الوضوح :

هــو مــن أهــم معاييــر التفكيــر الناقــد باعتبــاره المدخــل الرئيــس لباقــي لمعاييــر األخــرى ،فــإذا لــم تكــن العبــارة واضحــة فلــن نســتطيع فهمهــا،
ولــن نســتطيع معرفــة مقاصــد المتكلــم ،وعليــه فلــن يكــون بمقدورنــا الحكــم عليــه .ينصــح باإلكثــار مــن االســئلة االســتيضاحية مثــل :مــاذا
تقصــد بقولــك؟
الصحة:
أن تكــون العبــارة صحيحــة وموثقــة ،وقــد تكــون العبــارة واضحــة ولكنهــا ليســت صحيحــة .ينصــح بالســؤال :هــل هــذا صحيــح بالفعــل؟ مــا
هــو مصــدر هــذه المعلومــة؟
الدقة :

الدقة في التفكير تعني استيفاء الموضوع حقه من المعالجة ،والتعبير عنه بال زيادة أو نقصان.
الربط :

يقصد به مدى العالقة بين السؤال أو المداخلة بموضوع النقاش.

العمق :

يقصــد بــه أال تكــون المعالجــة الفكريــة للموضــوع أو المشــكلة فــي كثيــر مــن األحــوال مفتقــرة إلــى العمــق المطلــوب الــذي يتناســب مــع
تعقيــدات المشــكلة ،وأالّ يجــري فــي حلهــا اســتخدام الســطحية.

االتساع :

الشمولية ويعني األخذ بجميع جوانب الموضوع.

المنطق :

أي أن يكــون االســتدالل علــى حــل المشــكلة منطقيــاً ،ألن المنطــق هــو المعيــار الــذي يســتند إليــه الحكــم علــى نوعيــة التفكيــر ،والتفكيــر
17
المنطقــي هــو تنظيــم األفــكار وتسلســلها وترابطهــا بطريقــة تــؤدي إلــى معنــى واضــح ،أو نتيجــة تقــوم علــى حجــج معقولــة.

هذا وتشمل مهارات التفكير النقدي:
التمييز بين المعلومات واالدعاءات.
التمييز ما بين الحقائق التي يمكن إثباتها.
تحديد مدى مصداقية مصدر المعلومات.
تحديد مستوى دقة العبارة.
التعرف على االدعاءات والحجج.
التعرف على االفتراضات غير المصرح عنها – أو المضمرة.
تحديد مدى قوة البرهان.
18
التنبؤ بما يترتب على القرار أو الحل.

 -17دليل مهارات الحياة األساسية لليافعين – دليل المدرب .اليونيسف .عمّان  .2014ص 34
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/45886
 -18بتصرف عن دليل المهارات الحياتية .مركز العمل التنموي -معا ،واليونيسف .رام هللا .2012 .ص 13-12
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قواعد استخدام مهارة التفكير النقدي:

يتطلب استخدام مهارة التفكير النقدي بعض القواعد .منها:
إدراك أســباب المســألة أو المشــكلة إدراكا نقديــا :نطــرح أســئلة «لمــاذا» عــن أي شــيء نســتوضح أو نســتغرب أو ال نفهــم ،ونلحقــه بأســئلة
«ولكــن لمــاذا؟» مــن أجــل التوصــل إلــى األســباب الجذريــة للمســألة وتعزيــز القــدرة علــى التحليــل وتوقــع التحــوالت.
تحديد وتعريف المسألة ،بعد طرح األسئلة التفصيلية واالستيضاحية.
تفحّ ص األدلة والمؤشرات والبراهين (آخذين باالعتبار مدى ما يمكن اعتماد مصدر هذه األدلة والمؤشرات والبراهين).
تحليل االفتراضات والتحيّزات وتأثيرها على االستنتاجات.
تجنب االستنتاج في أثناء االنفعال ،وتجنب تدخل العاطفة في التفكير.
تفادي المبالغة في التبسيط وتجاهل العقبات.
التفكير بطريقة ّ
خلقة ومحاولة التوصل إلى تفسيرات أخرى محتملة.
19
تحمل النتائج المؤقتة والفوضى والتشوش ،واستخدامها في صياغة أسئلة خالّقة تقربك إلى النتائج المطلوبة.
ما الذي يجعل التفكير النقدي مهارة حياتية أساسية:

ألنه ضروري للتعلم ،وللتفكير العلمي والبحثي واإلبداعي ،والنجاح األكاديمي ،ولعمليات أي طرح األسئلة وتحديد االفتراضات.
ألنه يساعد على أداء تنفيذي أعلى وأدق.
ألنه يشكل القدرة على تحليل المعلومات بطريقة موضوعية.
ّ
ألنه يجب أن يكون في قلب كل مادة وأن يُطبق بانتظام في التدريس والتعلم.
ألنه يحسن األداء ويساعد على القيام بوظيفة تنفيذية رفيعة المستوى.
ألنه يساعد على دخول عالم العمل المتغير باستمرار.
ألنه يم ّكن من مراجعة استراتيجيات وبرامج العمل وتكييفها لتصبح أكثر كفاءة.
ألنه يساعد على تبني خيارات أكثر أمانا.
ألنه يساعد على تمييز مدى منطقية الحجج وتقييمها.
ألنه يساعد على إعادة النظر في الحقائق وتقييمها وتركيبها.
ألنه يساعد على مواجهة التغيرات االقتصادية المعقدة وبيئات الحياة المعقدة.
وفــوق كل شــيء ألنــه شــرط كــي ينجــز التعليــم بــكل أشــكاله و ُنظمــه دوره االجتماعــي ويعــزز المشــاركة فــي المجتمــع مــا يجعلــه مــن أهــم
مخرجــات عمليــات التعليــم والتعلّــم.

 -19دليل مهارات الحياة األساسية لليافعين – دليل المدرب .اليونيسف .عمّان  .2014ص 34
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/45886
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التفكير النقدي في التعليم

1

التمرين
20

األهداف:

تمهيد لتعريفات واسئلة التفكير النقدي

المدة الزمنية:

 20دقيقة

األدوات الالزمة:

الرسم أدناه على شريحة ضوئية و/أو نسخ منها.

الخطوات:

 )1يتوزع المشاركون إلى مجموعات ثنائية أو ثالثية.
 )2نعرض الرسم على الجدار أو نوزع نسخا عنها.
 )3تناقش المجموعات األسئلة التالية 10( :دقائق)
 ماذا ترون في الرسم أكثر من أنه مضحك؟ بماذا يذكركم في واقع الحال؟ هل سبق أن مررتم بمثل هكذا تجربة في الحياة؟ ماذا يقول الرسم عن المعلم؟ ماذا عن المتعلمين؟ ما الذي يجعل المعلم يطلب هذه الطلب «الغريب»؟ ...ولكن لماذا؟ ما الذي يتعلمه المتعلمون من ذلك؟ في الجلسة المشتركة :نستمع إلى آراء من المجموعات. نناقــش بســرعة وندعــو إلــى التعمــق فــي أســباب تفكيــر المعلــم غيــر المنطقــي وغيــرالنقــدي ،ونمهــد لطــرح ورقــة التوزيــع ( 10دقائــق)
ّ
التعلــم» .نقــرأ الورقــة بالتنــاوب
 نــوزع ورقــة التوزيــع« :التفكيــر النقــدي وأبعــادونتوقــف عنــد األســئلة إذا وجــد ،ونربــط بيــن تعريفــات أساســية والتمريــن.
ّ
اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ:
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﻧﺼﺎف ﻓﻲ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﻴﻨﻜﻢ
ﺳﺄﻋﻄﻴﻜﻢ ﻧﻔﺲ اﻻﺧﺘﺒﺎر...
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ أن ﻳﺘﺴﻠﻘﻮا ﻫﺬه اﻟﺸﺠﺮة!

 -20الرسم والنصوص (بتصرف) عن :دليل مهارات الحياة األساسية لليافعين – دليل المدرب .اليونيسف .عمّان .2014
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/45886
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ورقة
توزيع

ّ
التعلم
التفكير النقدي وأبعاد

التفكير النقدي وأبعاد التع ّلم
 -1مهــارة التفكيــر النقــدي يمكــن أن تســتمر مــدى الحيــاة ،وهــي بذلــك تتداخــل مــع العديــد مــن المهــارات الحياتيــة فــي مجموعــات
المهــارات األخــرى.
 -2التفكيــر النقــدي ّ
يمثــل أيضــا جانبــا أساســيا فــي احتــرام تنــوع القــدرات والــذكاء واألدوار والحاجــات ،بنــاء الكفــاءة والقيــم التــي
يحتاجهــا المواطنــون للمشــاركة فــي مجتمــع عــادل ومتنــوع وتعــددي وديمقراطــي ،وللمســاهمة الفعّالــة فــي تقــدم المجتمــع ككل،
وبنــاء عالقــات التعايــش والتعاطــف والتضامــن والســام.
 -3ترتبــط مهــارة التفكيــر النقــدي بمهــارات التحليــل ،والتأمّلــي ،واإلبــداع ،وصنــع القــرار ،وحــ ّل المشــكالت .لــذا تعتبــر هــذه
المهــارة ركنــا أساســيا مــن اركان التع ّلــم مــن اجــل التع ّلــم ،وتع ّلــم كيــف نتع ّلــم ،ممــا يســهم فــي التعلّــم مــدى الحيــاة.
 -4المشــكلة األســاس التــي تواجــه معظــم إن لــم يكــن كل البلــدان العربيــة ،هــي أن معظــم التعليــم ال يــزال يعتمــد علــى التلقيــن والحفظ
واجتــرار المعلومــات ممــا يتطلــب فــي العــادة مهــارات تفكيــر أدنــى مســتوىً  ،وهــذا بالتالــي ال يشــجع علــى التمــرس بالتفكيــر النقــدي
او التفكيــر االبداعي.
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الهبوط على سطح القمر!

التمرين

2

21

األهداف:

التفكير النقدي في صنع القرار.

المدة الزمنية:

 30دقيقة

األدوات الالزمة :نسخ من المرفق أدناه بقائمة المواد واألسئلة بحسب عدد المجموعات.
الخطوات:

 )1يتوزع المشاركون إلى مجموعات ثالثية.
 )2نوزع المرفق أدناه ومع األسئلة ونشرح التعليمات.
 )3تعمل المجموعات معا  10دقائق.
 )4في الجلسة المشتركة نستمع إلى النتائج ونستخلص .نناقش سريعا.
 )5نطرح الردود األفضل (أدناه)
 )6نطرح األسئلة التالية:
 كيف كان صنع القرار من خالل تجاربهم؟ ما الذي جعلهم يقررون أولوية األشياء؟ هل كان أفراد المجموعة تجادلون بحجج ومعلومات ،مثال؟ أي نوع من التصرفات كان يعيق تقدم المجموعة؟لو أعدتم التجربة :ما الذي يمكن ان تقوموا به بطريقة مختلفة؟
 عبوتا اكسجين بوزن  50كلغ (للتنفس)  20لترا من الماء (لتعويض الماء المفتقد) خارطة النجوم (لنستدل على الطريق) طرود غذائية (لتعويض الطاقة المفتقدة) راديو يعمل على الطاقة الشمسية (للتواصل مع المركبة)  20مترا من حبل النايلون (لربط االغراض ،التسلق ،جر بعض االشياء) علبة اسعافات اولية (في حال االصابات) قطعة من القماش العازل (لتخفيف وهج الشمس)  3إشارات ضوئية (لتحديد موقعنا للسفينة االم) علبة من الحليب (المجفف مصدر تغذية) مسدسان محشوان (إلرسال طلب النجدة) وحدة تدفئة محمولة (مفيدة فقط في الجانب المظلم من القمر) مصباح ضوئي (مفيد فقط في الجانب المظلم من القمر) بوصلة مغناطيسية (ال يوجد لها فائدة ،ال يوجد للقمر اقطاب مغناطيسية) -عود ثقاب (ال يوجد له فائدة ال وجود لألكسجين على سطح القمر)

 -21بتصرف عن دليل المدرب لمهارات الحياة لليافعين .اليونيسف .عمّان .2014
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مرفق التمرين
انــت واثنــان مــن فريقــك فــي طريــق عودتكــم الــى المركبــة الفضائيــة فــي الجانــب المشــمس مــن القمــر بعــد انهــاء رحلــة استكشــافية
دامــت  72ســاعة .مركبتــك الصغيــرة تحطمــت علــى بعــد 300كلــم ،عــن الســفينة الفضائيــة .انــت والفريــق بحاجــة للوصــول الــى
الســفينة الفضائيــة .باإلضافــة الــى بزاتكــم الفضائيــة ،فريقــك يســتطيع حمــل االشــياء التاليــة:

 20مترا من حبل النايلون
					
 4طرود غذائية
					
علبة ثقاب
وحدة تدفئة محمولة				
علبة اسعافات اولية
بوصلة مغناطيسية
					
 3اشارات ضوئية
عبوتان من االكسجين بوزن  50كلغ

 20لترا من الماء
مصباح ضوئي
قطعة من القماش العازل
خارطة النجوم
مسدسان محشوان
علبة من الحليب المجفف
راديو يعمل بالطاقة الشمسية

اســتعملوا مــا تعرفــون عــن القمــر :ســجّ لوا أو تشــاركوا كل معلومــة عــن كل شــيء مــن األشــياء أعــاه فــي قائمــة بحســب أهميــة
ذلــك الشــيء وحاجتكــم لــه لضمــان عودتكــم إلــى الســفينة الفضائيــة.
ص ّنفوا االشياء الثالثة األكثر أهمية والثالثة األقل أهمية .ر ِّقموا من  1إلى.15
اجيبوا عن االسئلة التالية:
 -1ما هي األشياء الثالثة األكثر أهمية لنجاح مهمتكم بالبقاء أحياء والعودة بنجاح؟
 -2ماهي االشياء التي الجدوى منها؟
فسروا اجاباتكم.
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التدخين بين المنطق والمصلحة!

3

التمرين
22

األهداف:

تعزيز المناعة ضد التدخين وما شابه من مخاطر.

المدة الزمنية:

 20دقيقة

األدوات الالزمة :الشيء.
الخطوات:

 )1نقرأ النص أدناه على المجموعات الثالثية ونطرح األسئلة.
«الجميــع يقولــون ان التدخيــن مضــر .إال ان هنــاك مجموعــة تدّعــي ان»الشيشــة» ،أوالنرجيلــة ،أقــل ضــرراً صحيــا وال تضــر اجتماعيــا ،لــذا تعمــل علــى تشــجيع المقاهــي
علــى تقديمهــا للشــباب .تقــوم مجموعــة مــن أصدقائــك بمحاولــة التوعيــة ضــد التدخيــن
وترغــب بزيــارة المقاهــي والتحــدث إلــى أصحابهــا إلقناعهــم برأيهــم .والــدك يملــك أحــد
هــذه المقاهــي:
 ما هو قرارك؟ هل ستذهب معهم؟ ناقشوا هذا السيناريو في المجموعة 10( .دقائق) )2في الجلسة العامة :نستمع إلى المردود من المجموعات ونناقش سريعا.
 )3نوزع ورقة التوزيع :التفكير النقدي والبُعد االجتماعي
 يتــوزع المشــاركون إلــى  4مجموعــات ،تقــرا كل مجموعــة واحــدة مــن الفقــرات وتناقــشالســؤال التالي:
«كيــف يمكــن تطبيــق الفقــرة علــى موضــوع التدخيــن مــن أجــل تعزيــز المناعــة ضــد
التدخيــن فــي مجتمعكــم؟ المدرســة/الجامعة ،النادي...الــخ؟» ( 10دقائــق).
 )4في الجلسة العامة :تعرض كل مجموعة نتائج مناقشاتها باختصار 10( .دقائق)
 )5نعلــق باختصــار ونلملــم ونقتــرح أن بفكــر المشــاركون مــع أقرانهــم فــي كيــف يمكــن
تعزيــز المناعــة ضــد التدخيــن باســتعمال التفكيــر النقــدي 5( .دقائــق)

 -22المصدر السابق.
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ورقة
توزيع

التفكير النقدي والمسؤولية االجتماعية

التفكير النقدي والبعد االجتماعي
 -1التفكيــر النقــدي واحــد مــن أهــم المهــارات الالزمــة لتحقيــق التنميــة البشــرية المســتدامة ،فهــو أداة أساســية فــي تقريــر المصيــر
والمشــاركة المدنيــة الفاعلــة .وهــو واحــد مــن األهــداف الرئيســة للتعليــم مــن أجــل المواطنــة.
 -2التفكيــر النقــدي يشــجع األفــراد علــى المشــاركة مشـ ً
ـاركة نقديــة وأخالقيــة فــي المجتمعــات المحليــة وفــي الممارســات االجتماعيــة
مــن خــال تعزيــز المشــاركة الفعّالــة فــي المجتمــع ،والقــدرة علــى التعــرف علــى أشــكال التجييــر واإلقنــاع ،والتعــرف علــى وجهــات
النظــر األخــرى وتقييمهــا ،وتعزيــز التحــول االجتماعــي المســتدام والمنصِ ــف.
 -3التفكيــر النقــدي يســهم فــي اتخــاذ القــرارات ومعرفــة األســباب التــي دفعــت الشــخص إلــى اختيــار هــذا القــرار أو ذاك و/أو حتــى
معرفــة «أســباب األســباب» (األســباب الجذريــة) ،واحتــرام اختيــارات وآراء اآلخريــن ،وبالتالــي تكويــن الــرأي الخــاص وجعلــه
معروفــا لآلخريــن.
 -4ان القصــور فــي التفكيــر النقــدي يمكــن أن يكــون لــه تداعيــات خطيــرة علــى المســتوى الوطنــي ومســتوى المجتمــع المحلــي .إذ
إن القــرارات الخاطئــة التــي يمكــن أن تتخــذ فــي غيــاب التفكيــر النقــدي قــد تــؤدي إلــى الصــراع وإســاءة اســتخدام األمــوال والمــوارد
وفــرض السياســات غيــر المالئمــة والتدخــات التــي تضــرّ بعمليــات بنــاء المجتمــع وتقدمــه.
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( )٣مهارة حل المشكالت
تعريف

يعــد ّحــل المشــكالت عمليــة تفكيــر رفيعــة المســتوى ترتبــط بعالقــات تبادليــة مــع مهــارات ّ حياتيــة مهمــة أخــرى مثــل التفكيــر النقــدي
والتحليلــي ،وصنــع القــرار واإلبــداع .تقتضــي القــدرة علــى حــل المشــكالت وجــود عمليــة تخطيــط ،أي صياغــة طريقــة تمكــن مــن بلــوغ
الهــدف.

يبــدأ حــل المشــكالت باالعتــراف بوجــود «حالــة إشــكالية» وفهــم طبيعتهــا وحيثياتهــا .ويكــون علــى الشــخص الــذي يقــوم بعمليــة الح ـ ّل أن
يحــدد المشــكلة الواجــب حلهــا ،ويضــع خطــة الحــل وتنفيذهــا ،ومراقبــة التقــدم فــي كافــة مراحــل العمليــة وتقييمهــا.
تقتــرح العلــوم العصبيــة أً أنظمــة مختلفــة فــي الدمــاغ تشــارك فــي عمليــة الحــل وذلــك يتوقــف علــى مــا إذا كانــت مهمــة حــل المشــكلة واضحــة
المعالــم أم ال .وغالبــا مــا يتمتــع االشــخاص الذيــن لديهــم القــدرة علــى حــل المشــكالت بالتفكيــر عبــر سلســلة مــن المراحــل تنقــل مــن حالــة
راهنــة إلــى الهــدف المرغــوب.
يعـ ّد حــل المشــكالت أمــرا محوريــا فــي عمليــات ادارة النزاعــات ومعالجتهــا ،وذلــك مــن خــال اســتنباط اســتراتيجيات متعــددة للخــروج مــن
النزاعــات التــي هــي قيــد البحــث.
ترتكز العمليات المعرفية المعنية بحل المشكالت في الخطوات التالية:
 )1االستكشــاف والفهــم :أي التعــرّ ف علــى مــا نعرفــه عــن المشــكلة ،وعــن وضعهــا ،ومواصفاتهــا مــن خــال مالحظتهــا والتفاعــل معهــا ،ثــم
البحــث عــن مزيــد مــن المعلومــات عنهــا وعــن العقبــات التــي يحتمــل أن تص ّعــب حلهــا للتفاعــل معهــا.
 )2بنــاء تصــور ذهنــي منســجم عــن حالــة المشــكلة وحــول العوامــل ذات الصلــة بالمشــكلة والعالقــات فيمــا بــي تلــك العوامــل مــن أجــل
الخطيــط لح ـ ٍّل لهــا.
 )3التخطيــط للحــل والتنفيــذ :أي وضــع اســتراتيجية لحـ ّل المشــكلة مــع توضيــح الهــدف العــام مــن حلهــا -وأي أهــداف فرعيــة ،وتنفيــذ خطــة
ا لحل .
 )4الرصــد والتقييــم :أي مراقبــة عمليــة التنفيــذ ،والتقــدم فيهــا ،وردّات الفعــل ،والتأمــل فــي المعلومــات الناتجــة وتقييمهــا واســتخراج الــدروس
23
للمــرة القادمــة .أنظــر خطــوات حــل المشــكالت أدنــاه.

 -23يمكن أيضا النظر في هذه الخطوات في الجزء عن مهارة اإلبداع وعن نهج الخطوات الست الجماعي في معالجة المشكالت أو بناء المشاريع.
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ّ
بناء على أبعاد التعلم األربعة:
والتعلم
مهارات حل المشكالت وتعزيز أهداف التعليم
ً

24

كيف تلبي مهارات حل المشكالت الحاجات األربع األساسية في عمليات التعليم والتعلم في الحياة ،وما المهارات المرتبطة بها؟

المهارات المرتبطة

األبعاد

األهداف

 )1يتعلم اإلنسان لكي يعرف ،ولكي يتعلم
كيف يتعلم مدى حياته.

تحسين عمليات التعلّم ونتائجه.
اعــداد الشــباب للنجــاح فــي عالــم ســريع
التغيــر.
ّ
تبنــي وتعزيــز التعلــم المرتبــط بالحيــاة اليوميــة
والعملية.

حب االستطالع.
االنتباه.
التفكير التحليلي.

 )2يتعلم اإلنسان لكي يعمل وينتج بكفاية
وفعالية ونجاح.

تحسين مهارات صنع القرارات والتخطيط.
تعزيــز العمــل الكفــوء مــع زمــاء
العمل.
تحسين اإلنتاجية.
االبتكار.
صنع القرارات.
والعمل الجماعي الفعال.

االستقاللية والمسئولية الشخصية.
العمل المشترك.
ريادة األعمال.

 )3يتعلــم اإلنســان لكــي «يكــون» ويعيش
علــى ال ِق َيـ ٍـم ،ويســهم فــي تنميــة نفســه
مــن جميــع جوانبهــا ،ويضــع األهــداف
لحياتــه ويخطــط لهــا ،وبالتالــي يتعلــم
الحتــرام نفســه وتطويــر ثقتــه فــي
نفســه وكفاءاتــه.

المساهمة في لتنمية الذاتية الكلية.
احترام الذات والكفاءة الذاتية.
تحسين الصحة والرفاهية.

المشاركة النشطة أو الفاعلة.
التضامن والتفكير المشترك.
المسؤولية االجتماعية.
ادارة وحل النزاعات.

 )4يتعلــم اإلنســان لكــي يعيــش مــع
اآلخريــن ،فيتعــزز عنــده الوعــي
االجتماعــــي النقــــدي ،ويســــاهم فــي
تعزيــز التماســك االجتماعــي مــن
خــال المشــاركة االجتماعيــة.

التعلّم للعيش مع االخرين.
تبني وتعزيز التحول االجتماعي اإليجابي.
المســاهمة فــي الحلــول المجتمعيــة لمشــكالت
المجتمــع.
تعزيــز المشــاركة واالنخــراط االجتماعــي
والعمــل التطوعــي والعمــل الجماعــي.

المشاركة النشطة.
التضامن والتفكير المشترك.
المسؤولية االجتماعية.
إدارة وحل النزاعات.

بحل المشكالت:

 -24للمزيد عن التفكير النقدي ودوره في تحقيق أركان التعلم األربعة وتحديات اكتسابه أنظر «المهارات الحياتية األساسية االثنتي عشرة على الرابط:
https://www.unicef.org/arabic/lifeskills/lifeskills_25512.html
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األبعاد واالهداف والمهارات ذات الصلة:

 -1البعد المعرفي  -التع ّلم من أجل المعرفة:
يتطلــب النجــاح األكاديمــي اكتســاب مهــارة حــل المشــكالت كشــرط أساســي فــي العمليــة التعلّميــة ،بخاصــة فــي المــواد العلميــة التــي تعتبــر
أساســية فــي بنــاء مجتمــع المعرفــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين .يتطلــب هــذا األمــر مــن أنظمــة التعليــم والتعلــم إعــداد متعلميــن يسـ ّ
ـخرون
معرفتهــم فــي ســياقات واقعيــة مــن الحيــاة اليوميــة التــي يتعــرض لهــا المتعلمــون وذلــك مــن خــال تحديــد المشــكالت وتصــور ووضــع الحلــول
لهــذه المشــكالت واإلشــكاالت.
إن تعزيــز عمليــات تطويــر مهــارات حــل المشــكالت يتــم عبــر اســتراتيجية التعلّــم بالخبــرة القائــم علــى حــل المشــكالت .فــي هــذه العمليــة يكــون
المتعلّــم/ة أســاس العمليــة التعلميــة ،ويتــم تمكينــه/ا مــن خــال إجــراء البحــوث ،وتطبيــق المعرفــة (دمــج النظريــات والممارســات) ،وتطبيــق
المعرفــة والمهــارات إليجــاد حــل واقعــي للمشــكلة.
على هذا تر ّكز استراتيجية التعلّم المبنية على حل المشكالت على التالي:
 المتعلم مسؤول/ة عن تعلمه/ا ،مما يمنح المتعلم/ة درجة من االستقاللية ،وفرصة للتجريب يوفرها المعلم/ة.َّ
المنفذة في عملية التعلّم القائم على حل المشكالت ذات قيمة في العالم الحقيقي.
 يجب أن تكون االنشطة يجــب أن يكــون نمــوذج حــل المشــكلة المســتخدم مبنيــا علــى أن تســمح بإجــراء اســتقصاء وجمــع مزيــد مــن المعلومــات ذات الصلــة ،وبالعمــلالجماعــي والتعاوني.
 يجــب أن يكــون التعلّــم المبنــي علــى حــل المشــكالت أســاس المناهــج الدراســية وليــس جــزءا منهــا ،وان يكــون دور المعلميــن توجيهيــا فــيعمليــات التعليــم والتعلّــم
الفعال  -التع ّلم للعمل واالنتاج:
 -2البعد ّ
يعتبــر حــل المشــكالت مهــارة جوهريــة للنجــاح فــي العمــل واالنتــاج .وهــو يهــدف الــى تحســين مهــارات صنــع القــرارات والتخطيــط ،وتعزيــز
العمــل الكفــوء مــع زمــاء العمــل ،تحســين اإلنتاجيــة ،واالّبتــكار ،وصنــع القــرارات ،والعمــل الجماعــي الفعــال .وتشــمل المهــارات ذات
الصلــة :االســتقاللية ،والمســئولية الشــخصية ،والعمــل المشــترك ،وريــادة األعمــال.
 -3البعد الفردي  -تع ّلم المرء ليكون:
تعتبــر قــدرة حــل المشــكالت بشــكل ف ّعــال مهــارة جوهريــة فــي التنميــة الذاتيــة الكليــة ،واحتــرام الــذات ،والكفــاءة الذاتيــة ،وتحســين الصحــة
وحســن الحــال ،اذ انهــا تــزود المتعلّــم بالتفكيــر بشــكل متبايــن ،ومــرن ،وهــذا يــؤدي الــى تقويــة الدافــع الذاتــي ،وحــب الفضــول .كل هــذا يجعــل
المتعلــم/ة فــي حالــة مــن االنتبــاه الكلــي والمســتمر للبيئــة المحيطــة .وتشــمل المهــارات ذات الصلــة :المرونــة ،والكفــاءة الذاتيــة.
 -4البعد االجتماعي  -التع ّلم للعيش مع اآلخر:
تســهم المقــدرة علــى حــل المشــكالت فــي تحقيــق «المواطنــة الفاعلــة» مــن خــال المشــاركة والمســاهمة فــي تحديــد المشــكالت وتصــور
الحلــول الناجعــة وتنفيذهــا .وتســهم هــذه المهــارة فــي تبنــي وتعزيــز التحــول االجتماعــي االيجابــي ،وبالمســاهمة فــي الحلــول المجتمعيــة
لمشــكال المجتمــع ،وفــي تعزيــز المشــاركة واالنخــراط االجتماعــي والعمــل التطوعــي .وتشــمل المهــارات ذات الصلــة :المشــاركة النشــطة،
والتضامــن والتفكيــر المشــترك ،والمســؤولية االجتماعيــة ،وإدارة النزاعــات وحلهــا.
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مراحل تطور المشكلة أو الخالف:

ح ـ ّل المشــكالت يبــدأ باالعتــراف بوجــود خــاف أو حالــة إشــكالية بحاجــة الــى فهــم طبيعتهــا وحيثياتهــا ،ســواء كانــت المشــكلة خال ًفــا بيــن
شــخصين أو أكثــر ،أو مســألة أو مجموعــة مســائل ،أوعالقــة أو أكثــر تســبب التوتــر .والخــاف أو المشــكلة يمــران بمجموعــة مــن المراحــل
أهمهــا:
مرحلــة الخــاف :يبــدو جليـا ً أن كالً مــن األطــراف المعنييــن يريــد أشــياء مختلفــة ،فهنــاك مشــكلة يجــب حلهــا .فــي هــذه المرحلــة فــإن الحديــث
عــن الخــاف أو الصــراع يــكاد يكــون معدومــا
مرحلــة الشــخصنة :حيــث يعتبــر كل طــرف أن المشــكلة تكمــن فــي الطــرف اآلخــر ،فنشــكك فــي دوافعــه ،ونســتمع إليــه بغــرض لعثــور علــى
نقــاط الضعــف فــي حججــه وليــس إليجــاد حلــول.
مرحلــة تفاقــم المشــكلة :تتراكــم الكثيــر مــن العقبــات ويصبــح الســبيل الــى حــل الخــاف أصعــب بخاصــة الســبل إلــى حــل الخــاف ،و ُتفتــح
الملفــات القديمــة ويظهــر الميــل إلــى التعميــم باســتخدام تعابيــر مثــل «دائمـاً» أو «أبــداً» عنــد التحــدث عــن اآلخــر.
مرحلــة توقــف الحــوار :يتوقــف الحــوار بســبب صعوبــة المحادثــات « :ال يهــم علــى أي حــال!» ،ألن المحادثــة انفعاليــة وغيــر دقيقــة .يلجــأ
األطــراف إلــى تجنــب بعضهــم البعــض والتواصــل مــن خــال اإلجــراءات العدوانيــة والتحــدث عــن بعضهــم البعــض بـ ً
ـدل مــن التحــدث مــع
بعضهــم البعــض .هنــا يظهــر التصلّــب فــي المواقــف.
مرحلــة االســتعداء :حيــث يرســم واحدنــا «صــورة العــدو» عــن االخــر ،و ُتنســى المشــكلة األصليــة ويتحــول الموضــوع إلــى «هُــم» و
«نحــن» ،هُــم الشــر ونحــن الخيــر ،والثالــث إمــا معنــا أو ضدنــا!
مرحلة العداء الصريح :حيث تتحول المشكلة إلى محاولة االقتصاص وإيذاء اآلخر.
مرحلــة االســتقطاب أو التطــرف :فــي هــذه المرحلــة نصــل الــى االفتــراق حيــث ال يبقــى مــكان لإلثنيــن معــا .غالبــا مــا تــؤدي هــذه المرحلــة
الــى الطــاق ،وإنهــاء عمــل موظـ ٍ
ف مثـ ًـا ،والنفــي ،وتعليــق العمــل ،والهــروب ...مــن دون أن يتــم حــل اإلشــكال.
إمكانيــات الحلــول :نجــد فــي هــذه المراحــل أن امكانيــات الحــل بيــن المعنيــن باإلشــكال قــد تتوافــر فــي الحــاالت االربــع االولــى .أمــا فــي
الحــاالت الثــاث األخيــرة ،حيــن يتفاقــم النــزاع ،فــا بـ ّد مــن تدخــل جهـ ٍة مــا للوســاطة أو لفتــح بــاب التفــاوض بيــن االطــراف المتنازعــة .ال
بــد للوســيط أو المفــاوض مــن أن يتحلــى ببعــض الصفــات التــي مــن أهمهــا:
«ايجاد الحلول المناسبة لفض النزاع بطريقة بناءة ،غير مؤذية.
امتــاك القــدرات الالزمــة لحــل المشــكالت عــن طريــق اختيــار الحــل مــن بيــن العديــد مــن البدائــل أو إيجــاد الحلــول اإلبداعيــة أو المبتكــرة
أو جميعهــا معــا.
ايجاد الحلول للمشكالت المطروحة.
استخدام نموذج حل المشكالت بفعالية:
 االختيار من بين البدائل المتعددة. وضع قائمة بالخيارات قبل صنع القرار. التفكير في ما قد يحدث نتيجة صنع القرار.إيجاد الحلول اإلبداعية والمبتكرة لمشكل ٍة ما (التفكير خارج إطار الحدود المألوفة).
السعي نحو االبتكار والتجديد.
اســتخدام المهــارات البحثيــة ،كتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت بهــدف تحديــد أماكــن المصــادر المتوافــرة للمعلومــات ،وتجميعهــا قبــل
اتخــاذ القــرار.
تحليل تأثيرات وضغوط األقران والتأثيرات والضغوط االجتماعية واإلعالمية.
25
تحليل تصورات المرء لألعراف والمعتقدات االجتماعية.

 -25بتصرف عن دليل المدرب :مهارات الحياة االساسية لليافعين في أوضاع حياتية مختلفة .اليونيسف ،عمان .2014ص98-96
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عن خطوات حل المشكالت:

عمو ًمــا ،يمكــن اعتمــاد نهــج «الســت خطــوات» التــي تؤلــف مســارا منطقيــا ومتسلســا مــن التعلّــم ،والعمــل ،وحــل المشــكالت .قــام هــذا النهــج
الجماعــي فــي التفكيــر والعمــل والتعلــم ،علــى طريقــة «مــن قريــن إلــى قريــن» (كمــا فــي نهــج «مــن طفــل إلــى طفــل»  ...المبنــي علــى
التفاعــل مــا بيــن االطفــال وبيــن األطفــال والناشــئة مجتمعاتهــم ،مــن اجــل أن يتعلّمــوا مــن خــال لعــب دور فاعــل فــي تحســين ظــروف حياتهــم
وتقــدم مجتمعاتهــم ،وحــل مشــكالتها .يمكــن االســتفادة مــن هــذا المنهــج مــن خــال العمــل مــع اليافعيــن والشــباب فــي دولــة قطــر لالســتفادة مــن
العمــل مــع المجتمــع المحلــي والمســاهمة فــي تنميتــه.
الخطوات الست تشمل:
 )1نفهم المشكلة فهما جيدا ،ونحدد االولويات.
 )2نجمع المعلومات ،ونصنفها.
 )3نعــرض المعلومــات ونتفحصهــا ،ونناقشــتها مناقشــة نقديــة ولكــن بــروح إيجابيــة (مصــادر المعلومــات ودقتهــا ،صلتهــا بالمســالة
المطروحــة.)...
 )4نخطط لحل المشكلة :ونضع مقترحات لحلول وبدائل مختلفة.
 )5ننفيذ الحل كما تم التوافق عليه.
26
 )6ن ّقيم الحل ونعمل على تطويره مع االطراف المعنية اذا دعت الحاجة.
ويمكن دمج بعض هذه الخطوات عندما تدعو الحاجة ،والعمل على منظومة لحل المشكالت في أربع خطوات:
 )1نتعرف على المشكلة ،من خالل فهم المشكلة وجمع المعلومات عنها.
 )2ندرس المشكلة بعد فهمها وجمع المعلومات عنها ونناقشتها بصورة ايجابية.
 )3نعمل على وضع الحلول والبدائل للمشكلة ونطبق الحل.
 )4نقيّم التجربة لالستفادة من دروسها.
انواع المشكالت:

27

هناك نوعان من المشاكل اما محددة أو غير محددة( .انظر الشكل ادناه)
المشــاكل المحــددة عــادة مــا تكــون قابلــة للحــل بــدون تعقيــدات نســبيا .بالتالــي إذا اتبعنــا منهجيــة واضحــة وخطــوات متناســقة ضمــن معاييــر
متفــق عليهــا مــع جميــع االطــراف يمكننــا التوصــل الــى حــل او أكثــر.
أمــا إذا كانــت المشــكلة غيــر محــددة ومفتوحــة علــى عــدة احتمــاالت ،علينــا اوال محاولــة حصــر المشــكلة قــدر االمــكان باتبــاع منهجيــة
تعمــل علــى محاولــة حصــر احتمــاالت الخــاف .هــذه المنهجيــة تعتمــد بشــكل اساســي علــى خطــوات تســهم فــي اســتبدال بعــض المواقــف او
المعطيــات الغامضــة مــن خــال تبســيطها ،او ادمــاج بعــض عناصرهــا .كمــا باإلمــكان محاولــة تعديــل القيــم ،وعكــس ترتيــب بعــض المعطيــات
التــي يمكــن االســتغناء عنهــا او التخفيــف مــن اهميتهــا فــي النقــاش حتــى يصبــح الحــل أقــرب منــاال.

مشكالت
مغلقة/
محددة
ّ
مشكالت
مفتوحة/
غير
محددة
ّ

يمكن وضع معايير واضحة

انت تعلم ما هي المشكلة ويمكن

هناك حل واضح

هناك اساليب واضحة للعمل

تحديدها بوضوح

من ناحية الجدول الزمني،

واحد صحيح

او الحل

والناس المشاركين ،واألولويات،
والتأثيرات

انت لست متأكداً ما هي المشكلة
وما المطلوب منك عمله

من غير الممكن تحديد المشكلة
بوضوح وال يوجد جواب واضح

هناك عدة احتماالت للحل،
والعوامل غير واضحة أو
متغ ّيرة

ال يمكن فصل المشكلة
عن محيطها

 -26رزمة المنشط .ورشة الموارد العربية .بيروت  .2000الكتاب االول ،ص 125-111على موقع الناشر www.mawared.org
 -27المهارات الحياتية  -دليل الميسر .مركز الجنى واليونيسف .بيروت( .ص )169بتصرف.
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تجاوز الخط!

التمرين

األهداف:

اكتساب القدرة على كيفية استيعاب المشكلة وتحليلها والتفاعل معها.

المدة الزمنية:

 20دقيقة

األدوات الالزمة :شريط او حبل.
الخطوات:

 )1نســتخدم شــريطا لرســم خــط فاصــل علــى األرض يقســم المشــاركين إلــى مجموعتيــن
بينهمــا الخــط.
آمــر يدعــو للتنافــس« :حــان وقــت اللعــب!
حــازم
 )2نعطــى التعليمــات التاليــة بصــوت
ٍ
ٍ
ســأع ّد لثالثــة ،وعندهــا علــى كل شــخص أن ينقــل الشــخص المقابــل إلــى جهتــه مــن
الخــط ».فــي الغالــب ســيحاول المشــاركون ســحب أو ش ـ ّد بعضهــم البعــض ،مــن دون أن
يســتخدموا طريقــة سـ ْـلمية مــن نــوع أن يطلــب مــن الشــخص فــي المجموعــة المقابلــة بــأن
يتبــادل معــه المــكان بالتفاهــم بينهمــا بطريقــة ســلمية أو أن يفكــرا معــا ،مثـ ًـا ،فــي أننــا لــم
نمنعهمــا مــن تنفيــذ طلبنــا مــن خــال الــكالم وبإقنــاع الشــخص اآلخــر بتبــادل مكانيهمــا.
( 10دقائــق)
 )3نطلــب مــن المشــاركين أن يفكــروا فــي مــا حــدث :ربمــا ذ ّكرهــم التمريــن بــدروس
الرياضــة البدينــة ،أو بمشــكلة بيــن أفــراد االســرة ،أو ربمــا أن بعضهــم كان مســتعدا
لموضــوع النشــاط الــذي يــدور حــول المشــكالت 10( .دقائــق)
 )4نؤكــد للجميــع أن المشــكالت قــد تكــون ايجابيــة وحتــى مطلوبــة ألن الخــاف ال
يــدوم بالضــرورة ،بــل هــو «طاقــة» يمكــن «تحويلهــا» وإعــادة توجيههــا نحــو منافســة
واســتخدامها بطريقــة ب ّنــاءة .إنهــا الطريقــة اإليجابيــة للنظــر الــى المشــكالت فــي معظــم
28
المواقــف فــي الحيــاة ،وبخاصــة فــي دور الميســرين والقــادة فــي المجموعــة .

 -28بتصرف عن :دليل المدرب :مهارات الحياة األساسية لليافعين في أوضاع حياتية مختلفة .اليونيسف ،عمان .2014ص 43.

86

www.nama.org.qa

1
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مواجهة الضغوط

األهداف:

حل مشكلة اتخاذ قرار وسط تضارب الضغوط.

المدة الزمنية:

 45دقيقة

2

التمرين

األدوات الالزمة :ال شيء
الخطوات:

 )1نشرح للجميع:
ـدل عــال فــي نهايــة المرحلــة الثانويــة تؤهلــه للقبــول فــي أي
طالــب مجتهــد حصــل علــى معـ ٍ
تخصــص فــي التعليــم العالــي .أراده أبــوه أن يلتحــق بكليــة الهندســة ليصبــح مهندســا ،وأمــه
أرادت لــه االنتســاب لكليــة الطــب .كان الطالــب يســتمع إلــى المشــكلة تتصاعــد فــي نقــاش
29
الوالديــن الــذي يــزداد حــد ًة .كيــف يعالــج الطالــب هــذه المشــكلة؟
 )2يتــوزع المشــاركون إلــى مجموعــات ثالثيــة أو رباعيــة ليناقشــوا كيــف يمكــن حــل هــذه
المشــكلة ،باســتخدام منهجيــة حــل المشــكالت فــي ورقــة التوزيــع« :الخطــوات الســت فــي
حــل المشــكالت».
 )3نــوزع ورقــة التوزيــع :تراجــع كل مجموعــة الورقــة وتحــاول تطبيــق الخطــوات الســت
علــى المشــكلة المطروحــة 20( .دقيقــة)
 )4فــي الجلســة المشــتركة نســتمع علــى عــروض موجــزة مــن المجموعــات ،وتشــارك أهــم
الخطــوات والحلــول اإلبداعيــة ( 25دقيقــة).

 -29بتصرف عن :دليل المدرب :مهارات الحياة األساسية لليافعين في أوضاع حياتية مختلفة .اليونيسف ،عمّان  .2014ص 44.
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كيف نخرج من الصندوق؟

األهداف:

اكتساب منهجية التفكير «خارج الصندوق».

المدة الزمنية:

 45دقيقة

التمرين

األدوات الالزمة :نسخ من ورقة التوزيع «التفكير خارج الصندوق».
الخطوات:

 )1يتوزع المشاركون إلى مجموعات ثالثية أو رباعية.
 )2نطلب من الجميع التفكير في األسئلة التالية:
 ما معنى أن نكون «داخل الصندوق» وما معنى أن نكون «خارج الصندوق»؟ هل تعرفون حاالت ال بد فيها من انتقال بين وضعين؟ فــي التفكيــر خــارج الصنــدوق :مــا األســئلة التــي يمكــن أن تســاعدنا علــى التفكيــر خــارجالصنــدوق؟ ( 15دقيقــة).
 في الجلسة المشتركة :نستمع إلى عروض موجزة من المجموعات 15( .دقيقة). )3نوزع ورقة التوزيع «التفكير خارج الصندوق»:
 نتشــارك مــع المجموعــات فــي قراءتهــا واســتعراضها ومقارنتهــا بالمــردود مــنالمجموعــات.
 -نناقش معا ونراجع 15( .دقيقة).
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ورقة
توزيع

التفكير خارج الصندوق!

30

التفكير:
التفكيــر عمليــة عقليــة ،أو أنشــطة يقــوم بهــا الدمــاغ عندمــا يتعــرض إلــى «مُثيــر» (أو معلومــات) يصلــه مــن طريــق إحــدى
الحــواس .يعالــج الدمــاغ هــذه المعلومــات فينظمهــا ويوزعهــا كــي يوجهنــا إلــى مــا علينــا أن نفعــل أو نتفاعــل ،كمــا أنــه يخزنهــا.
هــذا «التفكيــر» بتنــوع مــا بيــن التفكيــر الناقــد ،والعلمــي ،والمعرفــي ،والخرافــي ،واإلبداعــي ،والمنطقــي ،والتســلطي...الخ .ولــكل
نــوع مهاراتــه .وعــن طريــق عمليــة التفكيــر َتكتســب الخبــرة معناهــا ،لكــن هنــاك فر ًقــا بيــن عمليــة التفكيــر ومهــارات التفكيــر:
مهــارات التفكيــر هــي عمليــات مح ـدّدة نمار ُســها ونســتخدمُها عــن قصــد فــي معالجــة المعلومــات ،كمهــارات تحديــد المشــكالت،
ـل أو ادّعــا ٍء معيــن.
ووضــع االفتراضــات ،أو تقييــم قــوة دليـ ٍ
الخروج من الصندوق:
ـكل مــن أشــكال الحيــاة .فالــوالدة بحـ ّد ذاتهــا هــي مثــال على «الخــروج مــن الصندوق»،
«الخــروج مــن الصنــدوق» هــو هــدف ك ّل شـ ٍ
ّ
والشــرنقة تتف ّتــح عــن الفراشــة ،والنبــات يخــرج مــن األرض ،والبيضــة تتصـدّع مــن النقــر المتواصــل بمنقــار الصــوص .كلهــا أمثلــة
عــن صــراع الحيــاة ضـ ّد حــدو ٍد وقيــود مــا وعالمــة علــى التجديــد والتطور.
بــدوره فــإن «التفكيــر خــارج الصنــدوق» هــو الشــرارة األولــى لالختراعــات التي أنتجــت :الســيارة ،والقطــار ،والطائــرة ،والمصباح
الكهربائــي ،والتطعيــم ض ـ ّد شــلل األطفــال ..الــخ .وهــو مــن عالمــات التجديــد والتطــور كذلــك .فمــا هــي األســئلة التــي يمكــن أن
تســاعدنا علــى «إخــراج فكــرة مــا» مــن الصنــدوق إلــى «حيــاة جديــدة»؟
هنا نماذج للتجريب والتطوير.
تسعة أسئلة للخروج من الصندوق:
 )1كيف تبدو األشياء التي نفكر فيها بالفعل ،وما وضعها؟ (تحديد الحاجة أو المسألة)
 )2لماذا هي هكذا؟ (السبب/األسباب وراء ما نتوصل إليه ،ولكن لماذا؟ ما سبب األسباب؟)
 )3ما الذي نريده أن يتغير؟ (مفاهيم ،وظائف)...
 )4كيف سنقوم بالتغيير؟ (خطة ،طرق ،منهج ،وسائل)...
 )5هل الخطة واقعية وتؤدي إلى النتائج؟ (منطقية ،واقعية ،تنفيذها في المتناول)...
 )6هل نحن بالفعل مهتمون بالتغيير؟ (منفتحون وراغبون)
 )7هل نتجاهل عدم الكفاءة؟ (ال تتجاهل المشكالت)
 )8هل تحوّ لت األفكار إلى تصوّ ر؟ (تحديد الهدف أو الغرض والطريقة)
 )9هل لدينا أفراد في الفريق يتمتعون بالمقدرة؟ (المهارات ،الخبرة ،التعلم ،التدريب)
 )10هل نحن على استعداد لمواكبة العملية ح ّتى النهاية؟ (التنفيذ والفعل)

 -30بتصــرف عــن مصدريــن« :المهــارات الحياتيــة  -دليــل الميســر» .مركــز الجنــى واليونيســف .بيــروت .ص167؛ و»دليــل المهــارات الحياتيــة» .مركــز العمــل التنمــوي – معــا،
واليونيســف .رام هللا  .2012الفصــل األول.
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أداة مساعدة :شجرة المشكلة وشجرة الحلول
أداة تساعد على تشخيص المشكالت من خالل تحليل المشكلة وتحديد العالقة بين الجوانب التالية وبالتالي التمهيد للخروج
«من الصندوق» والتوصل إلى الحلول ،ومتابعتها:
 آثار المشكلة ونتائجها (األغصان) المشكلة (الجذع) جذور المشكلة (األسباب واألسباب الجذرية األعمق)شجرة الحلول:
الجذع يصبح هو الهدف العام.
الفــروع هــي األهــداف الفرعيــة والملموســة التــي تظهــر مفاعيــل الخطــوات المتخــذة لحــل المشــكلة وتحقيــق الهــدف العــام ،والتــي هــي
31
الجذور.هنــا نمــوذج مــن شــجرة المشــكالت وشــجرة الحلــول:

31: http://site.iugaza.edu.ps/kdahleez/files/201402//%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D984%%D985%%D8%B4
%D983%%D984%%D8%A9-%D988%%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D984%%D8%A3%D987%%D8%AF%D8%A7%D981%.ppt
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1

مهارات العمل واإلنتاج ( التعاون وبناء الفريق؛ التفاوض؛ صنع القرار والقيادة )

 )1مهارات التعاون وبناء الفريق
التعــاون والعمــل الجماعــي همــا مــن الوســائل ال ّتــي تم ّكــن االنســان مــن تحقيــق األهــداف ال ّتــي يتطلــب تحقيقهــا ال ّتكاتــف وض ـ ّم القــدرات
وتوزيــع األدوار بشــكل متكامــل ومتناغــم .ونحــن نســتعمل التعــاون والعمــل الجماعــي فــي إدارة حياتنــا اليوميــة كأفــراد ومجتمعــات.
إن اكتســاب ق َيــم التعــاون والعمــل الفريقــي ،والمهــارات المالئمــة ،مــن جانــب الشــباب بــات ضــرورة اليــوم أكثــر مــن أي وقــت مضــى.
والعو َلمــة بمــا لهــا وعليهــا ،تزيــد مــن حاجــة الشــباب إلــى تعزيــز خاصيــة التقــارب واالنفتــاح
فالتحــوالت المحليــة واإلقليميــة والدوليــةَ ،
عندهــم لتعزيــز وعيهــم الجماعــي ،وإدراكهــم النقــدي ،وتقديــر أهميــة التكاتــف والتضامــن والمشــاركة النشــطة مــن أجــل اإلســهام فــي صياغــة
مجتمعهــم وتأهيلــه ،وضمــان فرصهــم كمواطنيــن ،فــي عالــم تل ّفــه تحديــات كبــرى ،ناهيــك عــن الحاجــة إلــى توفيــر اإلنتاجيــة والفعاليــة بمعاييــر
ومجــاالت تتحــول بســرعة.
يســعى هــذا الفصــل إلــى أن يقــدم مهــارات التعــاون وبنــاء الفريــق مــن جوانهمــا المختلفــة :فهنــاك تعريفــات المفاهيــم والمفــردات كأدوات لبنــاء
معرفــة وخطــاب مشــتركين ،تربــط المتــداول بمــا توفــره مصــادر المعرفــة والخبــرة مــن أنحــاء مختلفــة ،ويقــدم الفصــل مجموعــة مــن التماريــن
المتنوعــة فــي المضمــون والتــدرج التــي تســهم فــي ربــط واقــع التدربيــن بأهــداف الفصــل فيمــا تعــزز أوراق التوزيــع األســاس المعرفــي الــذي
يمكــن للمشــاركين دمجــه فــي ســياقات نشــاطهم.
كمــا فــي الماضــي كذلــك اليــوم ،ال أحــد ينكــر مزايــا العمــل الجماعــيّ وضرورتــه للتغلــب علــى ال ّتحد ّيــات اليوم ّيــة ال ّتــي تعتــرض اإلنســان.
ح ّتــى يكــون العمــل الجماعــيّ ف ّعــاال ال بــد مــن أن يكــون ّ
منظ ًمــا ح ّتــى يتم ّكــن ك ّل فــرد مشــارك فــي تأديــة العمــل مــن جهتــه أن يســاهم ويــؤدي
مــا عليــه.
هنــاك مجموعــات كثيــرة تعمــل معــا علــى هــدف مشــترك إال أنهــا ال تشــكل «فريقــا»! فهنــاك شــروط لتكويــن فريــق فاعــل ،ووعندمــا يعمــل
الفريــق بشــكل ج ّيــد ،يبــدو أشــبه بفــرد واحــد يقــوم بأمــور متعـدّدة فــي آن واحــد ،بــدالً مــن أن يبــدو وكأنــه تج ّمــع أفــرا ٍد يقــوم ك ّل واحــد منهــم
بعملــه الخــاص .فالــك ّل يصبــح أعظــم مــن مجمــوع األجــزاء :أي أنّ الفريــق يســتطيع أن ينجــز كفريــق أكثــر م ّمــا قــد يح ّققــه جميــع األعضــاء
ً 32
الفردييــن إذا كان ك ّل واحــد منهــم يعمــل منفــردا.
عمو ًمــا يحتــاج أعضــاء الفريــق إلــى ثالثــة أنــواع مــن المهــارات :المهــارات الفنيــة فــي مجــال عمــل الفريــق ،ومهــارات حــل المشــكالت،
ومهــارات بنــاء العالقــات والتواصــل بيــن األفــراد – والمهــارات األخيــرة تغطيهــا فصــول أخــرى مــن هــذا الدليــل.
بنــاء الفريــق عمليــة إداريــة وتنظيميــة تهــدف إلــى تكويــن جماعــة ملتزمــة ،ومتناســقة ،ومتعاونــة للقيــام بالمهــام الالزمــة لتحقيــق األهــداف.
ويســاعد بنــاء فريــق متناغــم ومتعــاون علــى توحيــد تفكيــر المجموعــة حــول الهــدف المشــترك وحــول كيفيــة تحقيقــه ،وعلــى تضافــر نقــاط
القــوة ،ومعالجــة نقــاط الضعــف .التعــاون ضمــن الفريــق يســهم فــي تحســين فعاليــة أعمالــه وتعظيــم تأثيرهــا ،وبالتالــي توليــد محصلــة أكبــر
وأفضــل مــن محصلــة أداء كل فــرد مــن أفــراده منفــردا.
كوحدة ،ح ّتى لو كان لك ّل واحد منهم مهمّة مختلفة؟
إذاً ،كيف نبني هذا النوع من الفريق ،أي مجموعة األشخاص التي تعمل ِ
ثمّة طريقتان:
األولى هي تشكيل فريق من الصفر لهدف محدّد .وقد يكون هذا الهدف قصير األمد (مثالً :إجراء حملة جمع المال على نطاق محدود).
الثانية ،أكثر زخما ً وأبعد مدى بكثير (إطالق مبادرة طويلة األمد ُتعنى بتغيير المجتمع المحلّي بشكل دائم ،وتكوين فريق عمل لها.
أخيــرا ،نشــير إلــى أن الفصــل يتنــاول أيضــا مــا للفريــق مــن نقــاط قــوة ونقــاط ضعــف ،والحــاالت التــي يؤثــر فيهــا العمــل الفريقــي تأثيــرا
خاصــا ،وخطــوات فــي بنــاء الفريــق.
 -32يمكــن االطــاع علــى مزيــد مــن التفاصيــل والخيــارات فــي بنــاء الفريــق فــي «بنــاء الفــرَ ق :توســيع القاعــدة مــن أجــل القيــادة» ،فــي القســم  4مــن الفصــل  13فــي «عــدة العمــل
المجتمعــي» .بالعربيــة علــى الرابــط ctb.ku.edu/ar/content/leadership/leadership-ideas/team-building/main
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التعاون يحرر!

األهداف:

 )1التمهيد للعمل على مفاهيم التعاون ،والفريق.
 )2التشجيع على التعاون يؤدي إلى اكتساب القوة.

المدة الزمنية:

 20دقيقة

1

التمرين

األدوات الالزمة :الرســم أدنــاه  33علــى شــريحة ضوئيــة (أو مكبــرا ورقــة كبيــرة أو منســوخا علــى عــدة نســخ
نوزعهــا فــي القاعــة).
الخطوات:

 )1تفاكر (عصف ذهني) :نعرض الرسم أو نوزع نسخا عنه.
 )2نطرح على الجميع األسئلة التالية:
 ما الذي يعزل الناس ،أحدهم عن اآلخر؟ ما الذي غيّر الوضع في الصور؟ ما الذي تغير بعدما «فكّ» الناس الحواجز؟ هل تعرفون حاالت مشابهة من مجتمعاتنا؟ ( 10دقائق) )3نــوزع ورقــة التوزيــع :عــن التعــاون والعمــل الجماعــي ،ونســتعرض نقاطهــا مــع
المشــاركين 10( .دقائــق)

 -33الرســم عــن دليــل «أفــكار فــي العمــل مــع النــاس – نهــج فــي التعلــم والتدريــب» .تكييــف وإعــداد فريــق مــن العامليــن والعامــات .الجــزء األول ،ص م .31ورشــة المــوارد العربيــة.
بيــروت  2000و .2010علــى موقــع الناشــر www.mawared.org
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ورقة
توزيع

عن التعاون والعمل الجماعي

التعــاون والعمــل الجماعــي وســيلتان مــن الوســائل ال ّتــي تم ّكــن االنســان مــن تحقيــق األهــداف ال ّتــي يتطلــب تحقيقهــا ال ّتكاتــف وضـ ّم
القــدرات وتوزيــع األدوار بشــكل متكامــل ومتناغــم .ونحــن نســتعمل العمــل الجماعــي فــي إدارة حياتنــا اليوميــة كأفــراد ومجتمعــات.
التعاون:

تهدف مهارة التعاون إلى تمكين الشباب والشابّات من:
إدراك التحديات ومعرفة كيفية تخطيها؛
تحديد األهداف المشتركة وطرق الوصول اليها؛
معرفة نقاط القوة والضعف لدى الفريق؛
تحسين فعالية إيجاد الحلول؛
تحسين التواصل بين افراد الفريق؛
اكتساب مهارات التفكير الجماعي والعمل الجماعي.
اكتساب مهارات العمل كفريق.
العمل الجماعي:

كمــا فــي الماضــي كذلــك اليــوم ،ال أحــد ينكــر الحاجــة إلــى العمــل الجماعــيّ وضرورتــه للتغلــب علــى ال ّتحد ّيــات اليوم ّيــة ال ّتــي
تعتــرض اإلنســان .ح ّتــى يكــون العمــل الجماعــيّ ف ّعــاال ال بــد مــن أن يكــون ّ
منظ ًمــا ح ّتــى يتم ّكــن ك ّل فــرد مشــارك فــي تأديــة العمــل
مــن جهتــه أن يســاهم ويــؤدي مــا عليــه.
االستماع الفعّال – االصغاء
احترام آراء اآلخرين والتجاوب معها
القدرة على التفاوض واالقناع
المبادرة إلى المساعدة
المشاركة والمساهمة
تقبّل النقد الب ّناء واالستجابة له
االتصال والتواصل
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التأمل في الحاجة إلى التعاون
بين األمس واليوم!
األهداف:

التأمل في الحاجة إلى التعاون بين األمس واليوم.

المدة الزمنية:

 15دقيقة

2

التمرين

األدوات الالزمة :نسخ من ورقة التوزيع :التأمل في الحاجة إلى التعاون بين األمس واليوم.
الخطوات:

 )1يتناوب المشاركون على قراءة األقوال في ورقة التوزيع.
 )2تفاكــر (عصــف ذهنــي) :بعــد كل قــول نتوقــف دقيقــة أو اثنتيــن لعصــف ذهنــي ســريع
حــول األســئلة التاليــة:
 -هل ما زال هذا القول صالحً ا اليوم؟ لماذا؟
 -هل حولنا أمثلة أو حالت يمكنها أن تستفيد من هذا القول اليوم؟ كيف؟
ً
 -هل تعرفون ً
مماثل من البيئة األسرية او المحلية؟
قول

إشارة
يمكــن توزيــع األقــوال علــى مجموعــات مــن المشــاركين يعملــون عليهــا بمــا يتيــح مشــاركة
الجميع.
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التمرين

عاقبة االستفراد!

األهداف:

وعي كيف أن التعاون ضرورة للبقاء والحماية!

المدة الزمنية:

 15دقيقة

األدوات الالزمة :نسخ من ورقة التوزيع :حكاية الثيران الثالثة.
الخطوات:

 )1نعيــد التذكيــر بالحكايــة المعروفــة أو نطلــب مــن مشــاركين متطوعيــن التذكيــر بهــا
(باللهجــة المحليــة إذا رغبــوا).
 )2تفاكر (عصف ذهني) :نسأل:
 ماذا حدث في القصة؟ ما الذي ترمز إليه الثيران الثالثة؟ من ّيمثل األسد؟
 -ما الذي نستنتجه من الحكاية؟

 -34عن دليل أفكار في العمل مع الناس» .الجزء الثاني .مصدر مذكور سابقا .ص 292
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ورقة
توزيع

حكاية الثيران الثالثة واألسد

كان يــا مــا كان ،ثالثــة ثيــران :أســود ،وابيــض ،وبنــي ،تعيــش فــي مزرعــة .فــي أحــد األيــام قــررت الثيــران الثــاث أن تهجــر
المزرعــة وتــرى الدنيــا .وفيمــا كانــت تتجــول فــي الحقــول قــرب الغابــة ،لمحهــا أســد جائــع .لــم تكــن الثيــران قــد رأت أســدَ ا مــن قبــل
وال كانــت تعلــم أنــه يفتــرس الحيوانــات األخــرى.
اقتــرب منهــا األســد مــن دون أن تخــاف منــه الثيــران وعــرض عليهــا أن يرافقهــا .وافقــت الثيــران .فــي المســاء ،اســتفرد األســد
بالثــور األســود والثــور البنــي وقــال لهمــا إنــه يخــاف أن يلفــت لــون الثــور األبيــض انتبــاه األعــداء فتكــون ســبب هالكهــم جميعــا.
«مــا العمــل؟» ،ســأل الثــوران الخائفــان« .ال تخافــا!» ،قــال األســد« ،أنــا ســأتولى األمــر بنفســي وأحميكمــا» .عندمــا حـ َّل الظــام،
هجــم األســد علــى الثــور األبيــض وافترســه.
فــي اليــوم التالــي ،تابــع الثــوران األســود والبنــي ســيرهما برفقــة األســد حتــى جــاءت الليلــة التاليــة حيــن اســتفرد األســد بالثــور
األســود وع ّبــر لــه عــن خوفــه مــن أن لــون الثــور البنــي قــد يجــذب انتبــاه األعــداء فتكــون نهايتهمــا معــا .هــذه المــرة تــردد الثــور
األســود فــي تصديقــه ،لكنــه خــاف ورضــخ لألمــر الواقــع ولــم يخبــر الثــور البنــي باألمــر .فــي الليلــة نفســها هجــم األســد علــى الثــور
البنــي وافترســه.
فــي اليــوم الثالــث ،ســار الثــور األســود مــع األســد ولكنهمــا كانــا يتبــادالن نظــرات تقــول إن الثــور بــات يعــرف مصيــره المحتــوم.
كان ينظــر إلــى األســد نظــرة حــزن وخــوف وتو َّســل إليــه أن يســمح لــه بــان يصعــد التلــة المجــاورة ليقــول كلمتــه األخيــرة .وافــق
األســد .وقــف الثــور األســود وقــال ودموعــه تســيل :أ ُ ْ
كلـ ُ
ـت يــوم أُكل الثــور األبيــض!».
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«كثرة األيدي تخفف العبء»

التمرين
35

األهداف:

تعزيز مفهوم التعاون ومفهوم الفريق

المدة الزمنية:

 10دقيقة

األدوات الالزمة :شــيء ثقيــل لــه  4أطــراف أو زوايــا (أو يمكــن حملــه مــن  4نقــاط) مثــل جرة/قــدر مملــوءة
مــاء ،أو طاولــة أو جــرة غــاز(... ..ويمكــن أيضــا اســتخدام أمثلــة محليــة بــدال مــن الرســم
أدنــاه :مثــال« :الجــدر مــا يقعــد إال علــى ثــاث!» ،مــن قطــر ،وتعديــل التمريــن بمــا يناســب
الخطوات:

 )1نسأل المشاركين :من يستطيع رفع هذا الشيء بأربع أصابع؟
 )2نرحب بكل المحاوالت:
 أفراد يحاولون بأربع من أصابعهم. شخصان بإصبعين من ك ٍّل منهما. أربعة أشخاص بإصبع من ك ٍّل منهم. )3نناقش معا (أو في مجموعات) ما يلي:
 ماذا رأيتم في النشاط؟ -كم طريقة توجد لرفع الوزن الثقيل؟
 -ما الذي يمكن أن يمثله الوزن الثقيل في الحياة؟
 -ماذا نستنتج من النشاط؟

))اﻟﻘﺪرة أم أرﺑﻊ ِو َدان

ﺸﻴﻠﻮﻫﺎ أرﺑﻌﺔ ((
ِﻳ ِ

ﻣﺜﻞ ﺷﻌﺒﻲ ﻣﺼﺮي

 -35بتصرف عن المصدر السابق .ص .283
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4

القسم الثالث ( الحياتية والتمارين على المهارات)

حكاية  -الفريق يفتح الطريق!

5

التمرين
36

األهداف:

وعْ ي أن الفرد والحافز ضروريان لبناء فريق فاعل.

المدة الزمنية:

 25دقيقة

األدوات الالزمة :نسخ من ورقة التوزيع :الفريق يفتح الطريق! ،ومن الفريق – تعريف.
الخطوات:

 )1نذ ّكر بالحكاية أو نطلب من مشاركين متطوعين أن يقدموها أو يمثلوها.
 )2تفاكر (عصف ذهني) :نسأل:
 ما الفرق في تصرف الرجال الثالثة؟ لماذا لم يتمكن الرجل الثاني من إزاحة الحجر؟ لماذا استطاع الرجل الثالث إزاحة الحجر وفتح الطريق؟ في عملنا أو محيطنا :من ّيمثل الرجل الثاني؟
 ما الذي نستنتجه من الحكاية؟ ( 15دقيقة) )3نســتعرض تعريــف الفريــق مــن الورقــة (أو يســتعرضعها مشــاركون) ونناقــش
ســريعا الســتخالص أعــم عناصــر التعريــف ونقــارن بالفــرق التــي يعرفهــا المشــاركون
والمشــاركات 10( .دقائــق)

 -36بتصرف عن المصدر السابق .ص  .293ويمكن أيضا ً االستعانة بتصرف بفيديو «حكمة» على الرابطyoutube.com/watch?v=gClSO_F0UA0 :
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ورقة
توزيع

حكاية  -الفريق يفتح الطريق!

37

كان يــا مــا كان ،درب وحيــد يــؤدي إلــى القريــة .تبــرز فــي وســطه حجــر كبيــر بــارز مــن األرض يجعــل مــرور العربــات مســتحيال.
بينمــا كان بائــع يقصــد القريــة ،تعثــر بــرأس الصخــرة فوقعــت بضاعتــه المحمولــة علــى كتفــه فــراح يجمعهــا ويلعــن الــدرب ،والقريــة
وأهلهــا .ثــم مــرَّ بائــع آخــر فحــدث معــه مــا كان وقــع للبائــع األول ،لكــن هــذا حــاول أن يزحــزح الحجــر ولــم يســتطع فــراح يلعــن
حظــه والقريــة كذلــك.
بعــد أيــام قصــد القريــة بائــع ثالــث فتعثــر هــو اآلخــر ،وحــاول بــدوره خلــع الحجــر البــارز مــن دون جــدوى فتركــه وأكمــل إلــى
القريــة .هنــاك جمــع فري ًقــا مــن الشــباب .راحــوا يحاولــون زحزحــة الحجــر بــا نتيجــة ،فحفــروا حولــه واكتشــفوا أن هــذا الحجــر
جــزء مــن صخــرة كبيــرة .فعــادوا وأحضــروا أدوات وحبــالّ .
ـر حــول
توزعــوا العمــل ،لــك ٍّل بحســب خبرتــه وقدراتــه ،مــا بيــن حفـ ٍ
الصخــرة ،وش ـ ّد ٍ،وتشــجيع ،حتــى اســتطاعوا ربــط الصخــرة وقلعهــا ،وإزاحتهــا مــن الطريــق ،وأعــادوا طمــر الحفــرة وم ّهــدوا
األرض فصــارت الــدرب ســالكة وآمنــة للمشــاة والعربــات كذلــك.

 -37المصدر السابق.
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القسم الثالث ( الحياتية والتمارين على المهارات)

ورقة
توزيع

الفريق  -تعريف

الفريق:
الفريــق هــو مجموعــة مــن األفــراد لهــا هــدف مشــترك ،ويمتلــك أفرادهــا مهــارات متنوعــة تك ّمــل بعضهــا بع ً
ضــا وتســتخدم هــذا
38
التكامــل إلنجــاز الهــدف المشــترك .وهــو يعتمــد «العمــل الجماعــي» .ولكــن ليــس كل مجموعــة هــي فريــق!
هنــاك مجموعــات كثيــرة تعمــل معــا علــى هــدف مشــترك إال أنهــا ال تشــكل «فريقــا»! فــي الواقــع ،الفريــق هــو مجموعــة مــن
عــال مــن اإلنجــاز ،وبغايــة مشــتركة ،وبرؤيــة مشــتركة.
األشــخاص الملتزميــن ببعضهــم البعــض وبالفريــق ،وبمســتوى
ٍ
أعضــاء الفريــق يفهمــون أنّ نجــاح الفريــق يعتمــد علــى عمــل ك ّل عضــو فيــه .والفريــق الج ّيــد يعمــل كجهــاز واحــد .فاألعضــاء
ال يعملــون مع ـا ً ســعيا ً نحــو غايــة مشــتركة فحســب ،بــل يكمّلــون ويدعمــون بعضهــم بعض ـا ً ح ّتــى يبــدو أنّ عملهــم ال يواجــه أيّ
صعوبــات.
ـق اهتمــا ٌم مشــترك باإلنجــاز ،ورؤيــة مشــتركة .فالحاجــة إلــى اإلنجــاز تو ّفــر قــوّ ة دفــع .والرؤيــة ال تو ّفــر غايـ ً
إذن ،يجمــع الفريـ َ
ـة
ً
ً
ُ
فحســب ،بــل تو ّفــر أيض ـا اتجاه ـا وبوصلــة لبلوغهــا .والرؤيــة تبقــي الجميــع فــي حركــة فــي االتجــاه نفســه ،وبالســرعة نفســها،
عامليــن معــا ً علــى تقليــل االحتــكاك بينهــم وزيــادة الكفــاءة قــدر اإلمــكان فــي مســيرتهم بفعــل االلتــزام ،وعلــى تحميــل أنفســهم
وبعضهــم بعض ـا ً المســؤولية.
وعندمــا يعمــل الفريــق بشــكل ج ّيــد ،يبــدو أشــبه بفــرد واحــد يقــوم بأمــور متع ـدّدة فــي آن واحــد ،بــدالً مــن أن يبــدو وكأنــه تج ّمــع
أفــرا ٍد يقــوم ك ّل واحــد منهــم بعملــه الخــاص .فالــك ّل يصبــح أعظــم مــن مجمــوع األجــزاء :أي أنّ الفريــق يســتطيع أن ينجــز كفريــق
أكثــر م ّمــا قــد يح ّققــه جميــع األعضــاء الفردييــن إذا كان ك ّل واحــد منهــم يعمــل منفــرداً».

 -38عن عدة العمل المجتمعي .القسم  .4بناء الفرَ ق :توسيع القاعدة من أجل القيادة .الفصل  ،13على الرابط:
https://ctb.ku.edu/ar/content/leadership/leadership-ideas/team-building/main
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التعاون في المجموعة

التمرين
39

األهداف:

إدراك أهمية التعاون في المجموعة

المدة الزمنية:

 20دقيقة

ْ
«الجيكســو» .علــى األولــى صــورة حصــان مثــا (أو مبنــى
األدوات الالزمة :صورتــان نقطعهمــا كمــا فــي
كبيــر أو مــا شــابه) وعلــى األخــرى صــورة حصــان (أو مبنــى كبيــر مختلــف الــخ).
ضــا توزيــع لعبتيــن جاهزتيــن مــن «الجيكســو» بنفــس عــدد القطــع ولكــن
إشــارة :يمكــن أي ً
بصــور مختلفة.
الخطوات:

 )1يتــوزع المشــاركون إلــى مجموعتيــن (أو أكثــر إذا كان عددهــم كبيــرا .فــي هــذه الحــال
نزيــد مــن عــدد الصــور (أو ألعــاب «الجيكســو» الجاهــزة).
 )2نعطــي المجموعــة األولــى (أو كل المجموعــات) كافــة قطــع صورهــا ،ولكننــا نخبــئ
مســب ًقا قطعتيــن مــن صــورة المجموعــة الثانيــة (أو صــور إحــدى المجموعتيــن).
 )3نطلب من كل مجموعة تركيب قطع الصورة 10( .دقائق)
 )4تنتهــي المجموعــة األولــى وغيرهــا بســرعة مــن تركيــب صورتهــا فيمــا تحــاول
المجموعــة الثانيــة لوقــت أطــول بســبب نقصــان القطــع ،وقــد تطلــب المســاعدة.
 )5بعد حوالي دقيقتين نساعدهم على إيجاد القطعتين.
 )6في الجلسة المشتركة :نطرح األسئلة التالية:
 كيف اشتغلتم أثناء التركيب؟ لماذا انهت المجموعة األولى قبل الثانية؟ كيف شعرت المجموعة الثانية:* عندما لم يجدوا القطع الناقصة؟
* عندما وجدوا القطع الناقصة عند الميسّر؟
 هل تعتقدون أن مثل هذه األمور تحصل في الحياة؟ هل لديكم أمثلة؟ كيف يمكن أن يشعر من ال يستطيع أن يقدم أي مساهمة في اجتماع أو عمل؟ ما نتائج عدم تقديم البعض أي مساهمة؟ -ما الذي يمكننا أن نفعله لمنع حدوث مثل ذلك في مجموعتنا؟

 -39بتصرف عن دليل أفكار في العمل مع الناس .مصدر مذكور سابقا .الجزء الثاني .ص .284
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التعاون في المجموعة

6

التمرين

إشارة :أدناه نموذج من رسم ّ
مقطع .ويمكن تقطيع صورة حصان أو جمل أو طبيعة أو مبنى حي في المدينة الخ.
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تحليل عوامل التعاون والتصرف
الذاتي في العمل المشترك

التمرين

األهداف:

مســاعدة أعضــاء المجموعــة المجموعــات علــى تحليــل عوامــل التعــاون وتأمــل ســلوكهم
الذاتــي فــي العمــل المشــترك.

المدة الزمنية:

 60 - 50دقيقة

األدوات الالزمة :أوراق وأوراق كبيرة وأقالم عريضة.
الخطوات:

106

www.nama.org.qa

 )1نطلــب مــن المشــاركين والمشــاركات التــوزع إلــى مجموعــات ،فــي ك ًّل منهــا 5-6
أشــخاص.
 )2نطلــب مــن المجموعــات أن تلعــب دور فريــق مــن الفــرق المعهــودة فــي المجتمــع.
أمثلــة :فريــق كــرة قــدم ،فريــق إســعاف ،فريــق ســباق التتابــع  800متــر ،فريــق معلميــن
فــي مدرســة (لصــف معيــن مثــا) ،فريــق إدارة جمعيــة خيريــة ،فريــق بنــاء منــزل تقليــدي،
فريــق تصميــم موقــع علــى اإلنترنت...الــخ( .يمكــن أن يقتــرح المشــاركون المزيــد مــن
خبراتهــم).
 )3تناقش كل مجموعة أسئلة من قبيل 15( :دقيقة)
 َمن يُفترض أن يكون من أعضاء الفريق؟ مــا أهــم مــا علــى المجموعــة االتفــاق عليــه حتــى تصبــح فريقــا ناجحــا؟ (الهدف المشــترك،توزيــع األدوار ،تكامــل األدوار ،مــن يقــود ماذا)...
 كيف يساعد كل عضو في «الفريق» على القيام بمهام الفريق بنجاح؟ مــا الــذي يمكــن أن يحصــل إنْ لــم يقــم أحــد أعضــاء الفريــق بــدوره (مــع أمثلــة بحســبالفريــق)؟
 كيــف شــعر أفــراد المجموعــة فــي حــال رفــض أحــد أعضائهــا أن يلعــب دوره بتنســيقمــع اآلخريــن؟
 )4بعــد أن تعمــل المجموعــة علــى األســئلة ،نســتمع إلــى عــروض منهــا (دقيقــة لــكل
مجموعــة).
 )5تفاكر (عصف ذهني) :نطرح على المجموعات السؤال التالي ونناقش:
 ماذا استنتجنا عن متطلبات التعاون الالزمة في عمل الفريق الفاعل؟ ( 10دقائق) )6نــوزع ورقــة التوزيــع متطلبــات الفريــق ومــا لــه وعليــه! وورقــة التوزيــع نقــاط القــوة
ونقــاط الضعــف
 نســتعرض عناويــن المتطلبــات والحــاالت النجــاح المتوقعــة ،ونتشــارك اســتعراض النقــاطمــع المشــاركين ونتوقــف ســريعا عنــد تســاؤالت أو أمثلــة 15 – 10( .دقيقــة)
 نســتعرض نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف ونناقــش :نقــرا نقطــة قــوة تليهــا نقطــة ضعــفـل مــن الواقــع15-20( .
وهكــذا .نناقــش ســريعا ،ونطلــب مــن المشــاركين التفكيــر فــي مثـ ٍ
دقيقــة).
إشــارة :يمكــن أيضــا االســتعانة بنشــاط جماعــي الســتنتاج مميــزات وتحديــات العمــل فــي
فريــق .تطــرح علــى المجموعــات  4نقــاط لبنــاء تصــور حولهــا :اختيــار دور واســم وشــعار
للفريــق ،وإقنــاع شــخص آخــر باالنضمــام إلــى الفريــق ،واالتفــاق علــى  3مميــزات و3
تحديــات تواجــه عمــل الفريــق فــي بيئتنــا االجتماعيــة.
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ورقة
توزيع

الفريق :نقاط القوة ونقاط الضعف!

40

الفريق :نقاط القوة ونقاط الضعف!
ـرق ،كمــا هــي
ـار األفضــل إلنجــاز مه ّمــة محـدّدة  ...أو قــد ال يكــون! فالفـ َ
«قــد يكــون تشــكيل فريــق مــن األشــخاص الماهريــن الخيـ َ
الحــال بالنســبة إلــى معظــم الطــرق األخــرى فــي معالجــة المهــام ،لهــا وعليهــا.

نقاط القوة؟
الفريق يوسّع إطار ما يستطيع األفراد القيام به.
تعدّد األشخاص يعني مجموعة أوسع من األفكار
الفرق بمجموعة من المواهب والمهارات
قد تتم ّتع َ
أغنى من أن نجدها مجتمع ٍة في شخص واحد
يتعلّم أعضاء الفريق مهارات جديدة من زمالئهم.
العمــل الجماعــي أكثــر كفــاء ًة مــن عمــل عــدد مــن
األشــخاص منفرديــن.
يو ّفــر العمــل الجماعــي اإلغاثــة عندمــا يواجــه أحــد
األشــخاص مشــكلة.

نقاط الضعف؟
يســتغرق ا ّتخــاذ القــرارات فــي الفريــق وقت ـا ً أطــول مــن
ا ّتخــاذ القــرارات فردي ـاً ،وقــد يكــون أصعــب بكثيــر.
قــد يكــون المجهــود الجماعــي مجهــوداً ضائعــاً ،تبعــا ً
للمه ّمــة أو المشــكلة :إن معالجــة بعــض األمــور قــد تكــون
أســهل مــع األفــراد.
قــد يتوقــف نجــاح الفريــق علــى العضــو األضعــف فــي
الفريــق أو األقــ ّل فعاليــة.
حالمــا يبــدأ الفريــق بالســير فــي ا ّتجــاه محــدّد ،ح ّتــى لــو
كان اال ّتجــاه الخاطــئ ،فهــو يبنــي زخمــاً» وقــوة دفــع،
وقــد تصبــح عــودة الفريــق إلــى مســار أفضــل أصعــب مــن
عــودة الفــرد.

ك ّل عضــو يعــرف أ ّنــه مســؤول أمــام اآلخريــن وهــذا يزيــد
مــن فعاليته.

فــي البدايــة بشــكل خــاص »:قــد ّ
الفرق بســبب
يتعثــر عمــل َ
مســائل بيــن األفــراد ،والنفــور ،واللوم».

عضــو الفريــق يمتلــك أكثــر ممــا يقــوم بــه ...وهــو ال
يشــعر كأ ّنــه يعمــل فــي فــراغ.

تماســك أعضــاء الفريــق و»والؤهــم» قــد يجعلهــم
يتصرفــون تصــرف «شــلة» فيتــردّدون فــي إبــاغ
مــرض.
اآلخريــن عندمــا يكــون عمــل الفريــق غيــر
ٍ

الفرق الجيّدة تستطيع تنشئة القادة.
َ
الرؤيــة المشــتركة ُتبقــي الجميــع فــي اتجــاه واضــح :التقـدّم
نحــو األمــام.

قــد يفقــد أعضــاء فــي الفريــق الحافـ َ
ـز بســبب غيــاب التقديــر
الفــردي لقيمــة عملهــم :فالتــوازن بيــن الجهــد الجماعــي
والتقديــر الفــردي هــو مســألة حسّاســة.

 -40عن عدة العمل المجتمعي .مصدر مذكور سابقا.
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ورقة
توزيع

متطلبات الفريق وما له وعليه!

متطلبات مهمة في تكوين الفريق الفاعل:
 )1على كل عضو ان يفهم تمامًا المشكلة/المسألة /الهدف من تشكيل الفريق.
 )2على كل عضو أن يعي كيف يسهم في إنجاح عمل الفريق وتحقيق أهدافه.
 )3على كل عضو أن يعي المساهمة الفعالة التي يقدمها كل األعضاء اآلخرون.
 )4عندما نعمل معا بشكل متعاون يكون علينا أن نفهم جوانب قوة األعضاء اآلخرين وجوانب ضعفهم (ومشكالتهم إذا وُ جد) من
واع ومن أن أجل مساعدتهم على تقديم أفضل إمكاناتهم.
أجل تكامل ٍ
 )5المجموعات التي يعي أعضاؤها أهمية المساندة المتبادلة يُرجح أن تكون أكثر فاعلية من غيرها.
41

الفرق بشكل خاص في حاالت:
قد تنجح َ
ّ
 )1وضع خطة استراتيجية لمعالجة المسائل المجتمعية.
 )2بدء ّ
منظمة أو مبادرة جديدة.
تدخل جديد ضمن ّ
 )3بدء برنامج أو ّ
منظمة أو مبادرة.
 )4بدء ائتالف أو شبكة.
ّ
 )5التخطيط لتقدير الحاجات في المجتمع المحلي وتنفيذ هذا التخطيط.
 )6تقييم ّ
منظمة ،أو مبادرة ،أو ّ
تدخل.
 )7قيادة حملة مناداة/مناصرة هدف محدّد.
 )8إدارة مناسبة أو حملة لجمع األموال.
ّ
لمنظمة أو مبادرة وإدارتها.
 )9تشكيل طاقم عمل
 )10االشتراك في المناداة (او المناصرة) المتواصلة.
 )11القيام بوظيفة محدّدة ضمن برنامج مجتمعي أو مبادرة مجتمعية.
 )12تغيير المجتمع المحلّي على المدى البعيد.

-41عن دليل أفكار في العمل مع الناس .مصدر مذكور سابقا الجزء الثالث
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تشكيل الفريق

8

التمرين

األهداف:

 )1إدراك أهمية كل فرد عند تشكيل فريق.
 )2تشجيع التعاون بين االعضاء مما يؤدي إلى تشكيل فريق فعّال.

المدة الزمنية:

 25دقيقة

األدوات الالزمة :أوراق الصقة ملوّ نة ،وأوراق بيضاء ،مالقط أو دبابيس.
الخطوات:

 )1نطلب من المشاركين والمشاركات تشكيل دائرة.
 )2نلصق ورقة ملونة على كل ورقة بيضاء ونترك ورقة واحدة من دون أي لون.
 )3نثبت االوراق على ظهور المشاركين بحيث ال يستطيع المشارك رؤية ورقته.
 )4نطلب من المشاركين تكوين ف َِرق بحسب اللون من دون كالم 10( .دقائق)
 )5نسأل الجميع:
 ماذا كان شعور الفرد الذي لم يتمكن من االنتماء إلى أي فريق (لون)؟ كيف تصرفت المجموعات تجاه هذا الشخص؟ هل من المقبول ترك أي فرد دون فريق؟ هل كان من الصعب تشكيل فرق العمل؟ لماذا؟ ( 10دقائق) )6نوزع ورقة العمل خطوات وعناصر في بناء الفريق
 )7نســتعرض عناويــن الورقــة مــع الجميــع ،نناقــش بعــض األســئلة إن وجــد ونوصــي
بــأن يقــرأ المشــاركون النــص فــي مــا بعــد ،ربمــا مــع شــركائهم فــي الدراســة أو العمــل أو
النــادي.

arabstates.unfpa.org

109

الدليل الوطني للمهـارات الحيـاتيـة والتربية على المواطنـة

ورقة
توزيع

خطوات وعناصر في بناء الفريق

42

كيف نبني الفريق؟
اختيار أعضاء الفريق:

نبدأ بأفضل األشخاص الذين يمكننا إيجادهم.
نختار أعضاء الفريق بحيث يتالءمون وينسجمون جيّداً معا.
نبحث عن أعضاء من خلفيات ووجهات نظر متنوّ عة.
نبحث عن أعضاء ملتزمين بمفهوم العمل كفريق.
نبحث عن أعضاء للفريق ملتزمين برؤيته التوجيهية.
نجد أشخاصا ً يتم ّتعون بحس الفكاهة.
خطوات بناء الفريق:

نبدأ بالرؤية.
نبني روابط وثيقة بين أعضاء الفريق.
نتأكد من أنّ «مفهوم الفريق» واضح لهم تماماً.
نشرك الفريق في التخطيط سويا ً لكيفية عمله كفريق وعمل ك ّل عضو من أعضائه.
نعالج المسائل الشخصية.
نضع معًا قواعد للفريق.
ندرس لوجستيات العمل كفريق بالتفصيل.
نبدأ عمل الفريق بمهمّة قابلة للتحقق وتتطلّب عمالً جماعيا ً إلنجازها.
نراجع النجاحات واإلخفاقات بشكل منتظم ،من أجل فهم ما حصل والتعلّم للمستقبل.
نوفر الدعم الفردي والجماعي.
نعطي األشخاص شيئا ً إضافيا ً مقابل العمل كفريق.
ُنكثر من مكافأة اإلنجازات.
عناصر ضرورية في بناء الفريق:

43

التوقعات الواضحة :معرفة كل عضو أسباب تكوين الفريق وما هي التوقعات واألهداف.
المضمون :معرفة كل عضو بأهمية مشاركته في الفريق وكيف سيساعد العمل الجماعي على تحقيق األهداف.
االلتزام :وعي كل عضو بأهمية مهاراته في دعم الفريق.
الكفاءة :وجود الخبرة والمهارات والقدرات لتحقيق األهداف التي من أجلها تكوّ ن الفريق.
القدرة على التحكم بالنفس :معرفة حدود السلطة.
التعاون :وعي كل عضو بمراحل تكوين الفريق والعمل سو ّيا ً بشكل متعاون وبطريقة فعّالة.
المعرفة :معرفة كل عضو بمهامه ومسؤولياته وحقوقه.
التواصل :التواصل ضمن أعضاء الفريق لحل الخالفات التي قد تنشأ.
االبتكار :طرح األفكار الجديدة والتفكير االبتكاري.
تحمل المسؤولية :الشعور بالمسؤولية وتحمّل النتائج سواء كانت سلبية ام إيجابية.
 -42من أجل دليل موجز في بناء فريق ومشروع االستعانة بالمورد :معا نعمل ونتعلم! –  6خطوات في بناء مشروع شبابي ،على الرابط:
mawared.org/sites/default/files/m_nml_w_ntlm.pdf
 -43دليل المهارات الحياتية .مركز الجنى واليونيسف .بيروت.
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اختبار الثقة

األهداف:

إدراك أعضاء الفريق مدى أهمية وجود الثقة فيما بينهم.

المدة الزمنية:

 40دقيقة

9

التمرين

األدوات الالزمة :أقنعــة لألعيــن (أو مــا يفــي بالغــرض)؛ مســاحة واســعة مــع بعــض العوائــق أوراق صغيــرة
عليهــا أرقــام عشــوائيّة ،وكل رقــم يُكــرر علــى ورقتيــن.
الخطوات:

 )1نطلــب مــن كل مشــارك ســحب رقــم والبحــث عــن الشــريك اآلخــر الــذي يحمــل ذات
الرقــم.
 )2نشــرح للمشــاركين والمشــاركات أن أحــد األفــراد فــي كل فريــق ســيكون معصــوب
العينيــن وسيرشــده الشــريك وهــو يمشــي مــن نقطــة البدايــة إلــى نقطــة النهايــة فــي المــكان.
 )3نضع بعض العوائق في الطريق (كراسي ،طاوالت ،حقائب.)...
 )4عنــد نقطــة النهايــة ،نطلــب مــن المشــاركين تبديــل االدوار والعــودة إلــى نقطــة البدايــة
بالطريقــة ذاتهــا.
 )5نطلــب مــن المشــاركين التعبيــر شــعورهم وهــم يمشــون متكليــن علــى تعليمــات الشــريك
وثقتهــم بــه 20( .دقيقــة)
 )6نوزع ورقة التوزيع :تحسين فعاليّة الفريق.
 )7نســتعرض الورقــة ثــم نطلــب مــن مجموعــات رباعيــة أن يتوزعــوا الفقــرات لثــاث
وأن يناقشــوا النقــاط ويقارنــوا بخبراتهــم الخاصــة .مــا الــذي يمكــن أن ي ّغيــروا؟ يضيفــوا؟
( 10دقائــق)
 )8تعرض المجموعات نتائج أعمالها في كلمات 10( .دقائق)
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ورقة
توزيع

فعالية الفريق
تحسين
ّ

تأثير الفريق على المؤسسة:
يؤثر العمل الجماعي تأثيرً ا كبيرً ا على أداء المؤسسة:
الفريق الفعّال والمتعاون يساعد المؤسسة على تحقيق االنجازات واألهداف ،بعكس الفريق الذي ال يعمل جيداً.
وجود اهداف واضحة وواقعية ضروريّ ألداء فعال وناجح للفريق.
الوضوح يزيد الدافعية عند الفريق ويوجّ هه نحو االنجاز.
عندما يشارك جميع األعضاء في تحديد هذه األهداف يقوى اهتمامهم والتزامهم بتحقيق المهام المطلوبة.
التواصل داخل الفريق هو من العوامل الحاسمة في نجاح المؤسسة.
التواصل والثقة في الفريق:
كل أنواع وطرق التواصل مهمة في عمل الفريق وفعاليته:
األلفاظ ،الصوت والنبرة والوضوح ،لغة الجسد (اتصال العيون ،تعابير الوجه ،الوضعية).
االصغاء باهتمام وتعاطف ،واحترام ،وتغليب القصد اإليجابي ،اإلصغاء إلى «ما ال يُقال».
كلما زاد االتصال ،تفاهم االعضاء أكثر أصبح التعامل بإيجابية أيسر (عند االختالف مثال) وقوبت الثقة المتبادلة.
عناصر الثقة األساسية ثالثة:
 )1األداء بمهارة ومعرفة.
 )2النزاهة :تطابق األفعال والقيم المعلنة.
 )3االتساق في التجاوب مع احتياجاتنا.

النزاهة
االتساق

األداء

عناصر
الثقة
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وثيقة عمل الفريق

األهداف:

وضع األسس األولية لوثيقة عمل الفريق

المدة الزمنية:

 45دقيقة

10

التمرين

األدوات الالزمة :أوراق وأقالم :أوراق كبيرة وأقالم عريضة.
الخطوات:

 )1نوزع المشاركين والمشاركات إلى فرق عمل لحل المسألة التالية 20( :دقيقة)
تم تكليف الفريق تشكيل فريق لتنفيذ مشروع مهم في مدة ال تتخطى الستة أشهر:
 ما األمور التي يجب أن يراعيها الفريق لتنفيذ هذه المهمة بنجاح؟ ما الالزم إلعداد الفريق لتحمل مسؤوليات العمل؟ ما األمور التي يجب تفاديها؟ )2في الجلسة المشتركة :تعرض الفرق عناوين ما توصلت إليه 10( .دقائق)
 )3نــوزع ورقــة التوزيــع عــن وثيقــة عمــل الفريــق ،ونســتعرض عناوينهــا معــا ونناقــش
النقــاط التــي يمكــن أن يطرحهــا المشــاركون والمشــاركات.
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ورقة
توزيع

وثيقة عمل الفريق

44

تعريف وثيقة عمل الفريق:
إنها مجموعة وسائل توفر المعرفة والمعلومات التي تساعد على إعداد الفريق وتهيئته للعمل.
تحدّ د األدوات :هدف الفريق ،وكيفيّة عمله ،والنتائج المرجوة من تكوينه.
إشــارة :الوقــت الــازم لوضــع الوســائل فــي وثيقــة عمــل ســيعود علينــا بفوائــد مضاعفــة مــن ناحيــة ســرعة تكويــن الفريــق ،وحُسْ ــن
عملــه.
مكونات الوثيقة:
السياق :ما المشكلة /الحاجة المطروحة على الفريق؟ ما النتائج المتوقعة؟
المهمة واألهداف :لماذا جرى تشكيل الفريق؟ ممن يتشكل الفريق؟ ماذا سيفعل؟ ومن يستهدف؟
تكويــن الفريــق وتوزيــع األدوار :مــا المهــارات والخبــرات التــي يحتاجهــا هــذا الفريــق لتحقيــق األهــداف المرجــوة؟ مــا العــدد المطلــوب؟
مــا الخبــرات المختلفــة المطلوبــة؟
الصالحيات والتمكين :ما الصالحيات التي يملكها هذه الفريق؟ وما القرارات التي من حقه اتخاذها؟
الموارد والدعم ال ُمتاح :ما الموارد المتاحة لعمل الفريق؟ ما الميزانية؟ الوقت؟ المعدات والتجهيزات؟ األفراد؟
سير العمل :كيف سيعمل؟ هل العمل يومي؟
التفاوض واالتفاق :كيف سيجري التفاوض على كل ما سبق التوصل إلى اتفاق على كل البنود السابقة؟
الفريق والمسؤولية:
هناك أربعة شروط ضرورية كي يكون من الممكن مساءلة الفريق وجعله يتحمل مسؤولية عمله:
 )1أن يفهم أعضاء الفريق تمامًا ما هو مُتوقع منهم كأفراد ،وما المتو ّقع من الفريق ككل.
 )2أن يدرك أعضاء الفريق التوقعات من تحقيق األهداف.
 )3أن ينال أعضاء الفريق التدرّ ب الالزم لتحقيق التوقعات واألهداف.
 )4أن ينال أعضاء الفريق الموارد الضروريّة والدعم الالزم لتحقيق التوقعات واألهداف.

 -44تصرف عن دليل المهارات الحياتية .مركز الجنى واليونيسف .مصدر مذكور سابقا .ص 69
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2

مهارة التفاوض

تعريف
عمو ًمــا ،التفــاوض هــو عمليــة تواصــل تجــري بيــن طرفيــن أو أكثــر حيــث يحــاول كل منهمــا الحصــول علــى مــا يريــده مــن الطــرف اآلخــر
والتوصــل فــي النهايــة إلــى اتفــاق أو حـ ٍّل مقبــول للطرفيــن.
يمــارس اإلنســان التفــاوض فــي حياتــه اليوميــة منــذ طفولتــه .فمنــذ ســنوات العمــر األولــى ،وبعدهــا ،يجــري التفــاوض وتتطــور مهــارات
التفــاوض فــي أثنــاء اللعــب والمحــاكاة بحيــث يتعلــم الطفــل كيــف يحــدد مصالحــه مقابــل مصالــح اآلخريــن مــن حولــه ،وكيــف يســتخدم الحجــج
والمبــررات بـ ً
ـدل مــن العنــف ،ويزيــد مــن ثقتــه بنفســه ،وفــي الوقــت نفســه يحتــرم اآلخريــن ووجهــات نظرهــم .كذلــك فــإن مهــارات التفــاوض
يمكــن أن تن ّمــي حمايــة الطفــل ،مثــا ،مــن خــال تعزيــز القــدرة لديــه علــى رفــض الضغــوط عليــه للمشــاركة فــي ســلوكيات خطــرة.
يســتعمل اإلنســان مهــارات التفــاوض كل يــوم فــي البيــت والمدرســة والعمــل والشــارع والمؤسســات المختلفــة ويســتعين بأســاليب متنوعــة.
وهــو بذلــك ضــروري فــي الحيــاة وحتمــي ألنــه يشــكل المخــرج الوحيــد الــذي يمكــن اســتخدامه مــن أجــل حــل مشــكل ٍة مــا بغــض النظــر عــن
45
األســاليب التــي ترافــق عمليــة التفــاوض.
وال غنــى عــن التفــاوض فــي عالــم السياســة والعالقــات الدوليــة وفــي إدارة شــؤون الدولــة والمجتمــع وفئاتــه المختلفــة .وهــو يشــكل مهــارة
أساســية فــي إنجــاح الريــادة فــي المشــاريع ،ويتطلــب مهــارات فــي اإلقنــاع.
والشــركات تعتمــد علــى التفــاوض إلنجــاز أعمالهــا .كذلــك يســاعد التفــاوض العامــل و»الموظــف علــى حمايــة نفســه مــن االســتغالل واإلســاءة
46
واالســتقواء ،فضـ ًـا عــن أنهــا تســهم فــي تحقيــق نتائــج مقبولــة فتعــزز بالتالــي ثقافــة االحتــرام والتماســك االجتماعــي»

 -45عيسى الربضي .فصل التفاوض .في دليل المهارات الحياتية .مركز العمل التنموي واليونيسف .مصدر مذكور سابقا.
 -46مبادرة المهارات الحياتية والتعلم من أجل المواطنة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا .مصدر مذكور سابقا.
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ّ
والتعلم األربعة
التفاوض وأركان عملية التعليم
ّ
ّ
التعلم األربعة:
بناء على أبعاد
والتعلم
مهارات حل المشكالت وتعزيز أهداف التعليم
ً

47

كيف تلبي مهارات التفكير النقدي الحاجات األربع األساسية في عمليات التعليم والتعلّم في الحياة ،وما المهارات المرتبطة بها؟

األبعاد

األهداف

المهارات المرتبطة
بالتفاوض

 )1يتعلم اإلنسان لكي يعرف ،ولكي يتعلم
كيف يتعلم مدى حياته.

لتعزيز عمليات التعلم المتفاوض عليها
وضمان القدرة على تحمل المسؤولية؛
التعلم الذاتي؛
لمنع التنمر والعنف ،في المدرسة مثال.

اإلصرار؛
االستماع الفعال؛
السؤال لتوضيح النقاط؛
التفكر.

 )2يتعلم اإلنسان لكي يعمل وينتج بكفاية
وفعالية ونجاح.

لتعزيز الوقاية من التعسف واالستغالل في
مكان العمل؛
لتعزيز بيئة عمل مالئمة ومنتجة؛
لتحســين فــرص العمــل وريــادة األعمــال لــدى
الشــباب.

التأثير والتعاون القيادي؛
التعاون؛
العالقات مع العمالء؛
التخطيط الوظيفي.

 )3يتعلــم اإلنســان لكــي «يكــون» ويعيش
علــى ال ِق َيـ ٍـم ،ويســهم فــي تنميــة نفســه
مــن جميــع جوانبهــا ،ويضــع األهــداف
لحياتــه ويخطــط لهــا ،وبالتالــي يتعلــم
الحتــرام نفســه وتطويــر ثقتــه فــي
نفســه وكفاءاتــه.

للمساهمة في التنمية الذاتية الشاملة؛
لتعزيز احترام الذات والفعالية الذاتية؛
لتعزيــز مهــارات التكيــف والتأقلــم الفرديــة؛
لحمايــة الــذات.

مهارات الرفض؛
الوعي الذاتي؛
احترام الذات والكفاءة الذاتية.

 )4يتعلــم اإلنســان لكــي يعيــش مــع
اآلخريــن ،فيتعــزز عنــده الوعــي
االجتماعــــي النقــــدي ،ويســــاهم فــي
تعزيــز التماســك االجتماعــي مــن
خــال المشــاركة االجتماعيــة.

لتعزيز النتائج التي تكون مقبولة من جانب
جميــع األطــراف المشــاركة فــي مســألة أو
نــزاع؛
لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان؛
لتعزيــز التفاهــم بيــن مختلــف فئــات الســكان
والمســاهمة بشــكل إيجابــي فــي إدارة المجتمــع.

التواصل الفعال؛ الحوار؛
االستماع الفعال؛
التفاعل اإليجابي؛
احترام اآلخرين.
تجنب اللغة التمييزية؛
اإلصرار المالئم.

 -47المصدر السابق.
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عناصر التفاوض:

48

يتطلب طرفين أو أكثر
مسألة أو موقف أو مصالح موضع نزاع
رغبة في التوصل إلى حل
مكان ووقت مناسبان
صفات المفاوض الناجح:

االستماع الجيد واإلنصات
االهتمام الجدي
القدرة على إدارة الحوار
القدرة على مواجهة المواقف المفاجئة
سرعة البديهة
هدوء األعصاب والصبر
دراسة المسألة أو النزاع دراسة جيدة قبل التفاوض
القدرة على التنبؤ باالحتماالت
القدرة على التـأثير واإلقناع
الحفاظ على روح المبادرة
القدرة على إدارة حوار فعال وبناء عالقات بدل هدمها
التمكن من اللغة المستعملة في التفاوض
عملية التفاوض
مراحل
ّ

49

عمومــا ،يمكــن تنقســم عمليــة التفــاوض إلــى أربــع مراحــل ،تتطلّــب جميعهــا مــن األطــراف المتفاوضــة التحـدّث بلباقــة ،والتحضيــر ،واإلصغاء
باحتــرام ،والصبر.

االستكشاف

االتفاق

تقديم
العروض
والمقترحات

المساومة

 -48مهارة التفاوض .من عروض تكوين المثقفين النظراء في مجال التثقيف بالنظير والمهارات الحياتية .األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين .وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني .المغرب.
 -49تصرف عن المصدر السابق ،ودليل المهارات الحياتية .مركز الجنى واليونيسف .مصدر مذكور سابقا.
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مراحل التفاوض:

 )1مرحلة االستكشاف والتحضير:
مرحلــة تحديــد المشــكلة وطــرح األســئلة علــى كافــة المعنييــن للحصــول علــى أكبــر قــدر مــن المعلومــات (عــن طبيعــة المســألة المطروحــة أو
المشــكلة أو النــزاع ،واألســباب ،والمعنييــن بهــا ،واحتياجــات ومطالــب كل طــرف ،وإمكانيــات الحلــول).
محاولة كل طرف معرفة وفهم متطلبات الطرف اآلخر ،وهنا يكوّ ن الطرفان إحساسا ً بنوع االتفاق الذي قد يتوصالن إليه.
تحديد طرق إدارة النزاع التي قد نستخدمها األنسب للحالة (لكن القرار النهائي يتأثر بالحوار الذي سيجري مع الطرف اآلخر).
اختيار أفضل وقت ومكان للبدء بالحوار والمفاوضات.

 )2مرحلة التفاوض:
ً
التوافق على قواعد الحوار .مثال :اإلصغاء والتعاطف ،االحترام ،التركيز على المشكلة وليس على األشخاص.
تبادل المعلومات :يكشف كل طرف للطرف اآلخر عما يريده ،فيقوم كال الطرفين بتقديم المقترحات.
يبدأ أحد األطراف بالحوار.
تحديد المعلومات التي سيتم تداولها ومناقشتها وكيف سيتم التوصل إلى القرار.
التأكد من أن الجميع على استعداد للمناقشة والتفاعل والوصول إلى حلول.
التأكد أن األمور واضحة للجميع والتأكيد على التزام الجميع بالعمل على تنفيذها.
طرح المشكلة واألسباب واالحتياجات والمخاوف والدوافع.
درس وجهة نظر الطرف اآلخر وتحديد مختلف االحتماالت المتوفرة وتقييمها.
تقديم العروض والمقترحات.
 )3المساومة:
في هذه المرحلة ،ندخل في صلب عملية التفاوض:
ً
ً
ندرس طرح الطرف اآلخر ،ونحدّد إن كان معقوال ومقبوال بالنسبة لنا أم ال.
نطرح البدائل للوصول إلى حل قد يُرضي جميع األطراف ،وتقوم كل جهة بتحليل المكاسب والتنازالت والتفكير في الحل األفضل
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 )4التوصل إلى اتفاق ومرحلة ما بعد التفاوض:
تتطلّب هذه المرحلة ك ّما ً كبيراً من العمل لضمان النتائج المرجوة:
نتوصل إلى تفاهم ونضع صيغة لالتفاق بين الطرفين،
تنفيذ كل طرف للنشاطات الخاصة به والتي تم التوافق عليها.
متابعة التفاوض والعمل المشترك.

 )5اعتبارات في التفاوض الناجع:
نفكر بصيغة «رابح – رابح» :كال الطرفين يربحان.
عند وصف طبيعة المسألة أو النزاع :نصف الوقائع واألحداث من دون أحكام أو مشاعر.
نعبر عن أحاسيسنا وأفكارنا.
نقول ما نريد بوضوح :بشكل موضوعي ودقيق مع مراعاة الطرف الثاني.
نؤكد االتفاق الحاصل بالكلمات وبوضوح ،ونلخص ما انتهت إليه عملية التفاوض.

نظريات التفاوض

ـيكية :ي ّتخــذ كل طــرف مفــاوض موقفـا ً معيّنـا ً يدافــع عنــه قــدر المســتطاع ،ويتم ّســك بموقفــه دون تقديــم تنــازالت ُتذكر،
 )1النظريــة الكالسـ
ّ
فيفشــل التفــاوض .عندهــا ،يضطــر الفرقــاء إلــى تقديــم التنــازالت عبــر تقســيم الموضــوع قيــد التفــاوض إلــى مواضيــع أصغــر .ويســتغرق هــذا
النــوع مــن التفــاوض وقتـا ً طويـاً وجهــداً ومــاالً ،وغالبـا ً مــا يــؤدي إلــى إفســاد العالقــات المســتقبلية بيــن طرفــي التفــاوض .
النظريــة المعتمــدة علــى المصالــح :تعتمــد هــذه النظر ّيــة علــى دراســة مصالــح األطــراف المعن ّيــة كأســاس للوصــول إلــى حــل يُحقــق
)2
ّ
ّ
المنظــم:
الفائــدة القصــوى للطرفيــن ،وقــد تــم البنــاء علــى هــذه النظريــة وتطويرهــا ل ُتعــرف بنظريــة التفــاوض
ّ
المنظــم :هــو عمل ّيــة تم ّكــن جميــع األطــراف المعن ّيــة مــن الوصــول إلــى أكبــر عــدد مــن المكاســب ،فتعمــل علــى التركيــز
نظريــة التفــاوض
علــى المكاســب المشــتركة وحــل نقــاط الخــاف بطريقــة منهج ّيــة عادلــة .ومــن أســس هــذه النظريــة:
فصل األشخاص عن المصالح.
التركيز على مصالح األطراف المعنيّة واالبتعاد عن التمسّك بموقف واحد ثابت.
تقديم الخيارات البديلة والعمل بفاعليّة وجديّة للوصول إلى حل.
االتفاق على معايير موضوعيّة لتقييم االتفاق.
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موقعنا يحدد زاوية نظرنا

التمرين

11

50

األهداف:

المساعدة على ان نرى أن الموقف أو الرأي هو نتيجة وضعنا وخبراتنا.

المدة الزمنية:

 10دقائق

األدوات الالزمة :ال شيء
الخطوات:

 )1نطلــب مــن شــخصين مشــاركين أن يجلســا أحدهمــا قبالــة اآلخــر ،علــى أن يكــون أحدهما
مقابــل البــاب .اآلخــر يديــر ظهــره للبــاب .فــي حــال وجــود أكثــر مــن بــاب نختــار نافــذة أو
طاولة.
 )2يتوجه شخص ثالث إليهما ويسال :أين هو الباب؟
 )3يجيــب كالهمــا علــى الفــور .يقــول األول :البــاب أمامــي فيمــا يقــول اآلخــر :البــاب
خلفــي .يحتــار الســائل ويســأل مجــددا :أيــن؟ أيــن؟ يرفــع الشــخصان الصــوت ويــرددان
بحــزم :أمامــي! ورائــي! أمامــي! ورائــي! ...وتنتهــي التمثيليــة.

 )4نسأل الجميع:
 ماذا يحصل في التمثيلية؟ من على حق في رده؟ ما الذي جعل الردين مختلفين؟ كيف تكوّ ن رأي كل واحد من اإلثنين. )5نختم بتعليق :منظورنا تتحكم به واقعنا ،وموقعنا ،وثقافتنا...فضال عن مصاحنا.
 -50مقتبــس عــن دليــل أفــكار فــي العمــل مــع النــاس» .مصــدر مذكــور ســابقا .الجــزء .1ص  .102الرســم :ســعد حاجــو .ويمكــن أيضــا رســم رقــم « »Vبيــن الشــخصين فيــراه هــذا ســبعة
فيمــا الشــخص الجالــس مقابلــه يــراه ثمانيــة.
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ورقة
توزيع

التفاوض في حياتنا  -تعريفات

التفاوض:
هــو عمليــة تواصــل تجــري بيــن طرفيــن أو أكثــر حيــث يحــاول كل منهمــا الحصــول علــى مــا يريــده مــن الطــرف اآلخــر والتوصــل
فــي النهايــة إلــى اتفــاق أو حـ ٍّل مقبــول للطرفيــن .وهــو يتطلــب مهــارات فــي اإلقنــاع.
يمــارس اإلنســان التفــاوض فــي حياتــه اليوميــة منــذ طفولتــه فــي أثنــاء اللعــب والمحــاكاة بحيــث يتعلــم الطفــل « ُخــذ وأعــطِ »،
و»مصلحتــي ومصلحتــك» ،وكيــف يســتخدم الحجــج بـ ً
ـدل مــن العنــف ويزيــد مــن ثقتــه بنفســه ،وفــي الوقــت نفســه يحتــرم اآلخريــن
ووجهــات نظرهــم.
ينمّي حماية الطفل ،مثال ،من خالل تعزيز القدرة على رفض الضغوط عليه للمشاركة في سلوكيات خطرة.
يســتعمل اإلنســان مهــارات التفــاوض كل يــوم فــي البيــت والمدرســة والعمــل والشــارع والمؤسســات بأســاليب متنوعــة .وهــو بذلــك
ضــروري فــي الحيــاة وحتمــي ألنــه يشــكل المخــرج الوحيــد الــذي يمكــن اســتخدامه مــن أجــل حــل مشــكل ٍة مــا بغــض النظــر عــن
51
األســاليب التــي ترافــق عمليــة التفــاوض
التفاوض ضرورة في عالم اإلدارة والسياسة الداخلية والخارجية.
يشكل مهارة أساسية في إنجاح الريادة في المشاريع.
والشــركات تعتمــد علــى التفــاوض إلنجــاز أعمالهــا .كذلــك يســاعد التفــاوض العامــل و»الموظــف علــى حمايــة نفســه مــن االســتغالل
52
واإلســاءة واالســتقواء ،فضـ ًـا عــن أنهــا تســهم فــي تحقيــق نتائــج مقبولــة فتعــزز بالتالــي ثقافــة االحتــرام والتماســك االجتماعــي».
مهارات التفاوض تعزز أركان عملية التعليم والتعلم األربعة من خالل:
 )1ضمان القدرة على تحمل المسؤولية ،والتعلم الذاتي ،ومنع التنمر والعنف ،مثال.
 )2تعزيز الوقاية من التعسف واالستغالل في مكان العمل؛ وتحسين فرص العمل وريادة األعمال لدى الشباب.
 )3المساهمة في التنمية الذاتية الشاملة؛ وتعزيز احترام الذات والفعالية الذاتية ومهارات التكيف والتأقلم الفردية ،وحماية الذات.
 )4تعزيــز النتائــج التــي يقبلهــا جميــع األطــراف المشــاركة فــي مســألة أو نــزاع؛ وتعزيــز ثقافــة حقــوق اإلنســان؛ وتعزيــز التفاهــم
بيــن فئــات الســكان المتنوعــة ،والمســاهمة بشــكل إيجابــي فــي إدارة المجتمــع.
53

 -51عيسى الربضي .فصل التفاوض .مصدر مذكور سابقا.
 -52مبادرة المهارات الحياتية والتعلم من أجل المواطنة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا .مصدر مذكور سابقا.
 -53المصدر السابق.
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التفاوض على حالة تلوث

األهداف:

التعرف إلى عناصر عملية التفاوض وممارسة العملية.

المدة الزمنية:

 30دقيقة

التمرين

األدوات الالزمة :نســخ مــن حالــة التفــاوض المرفقــة؛ نســخ مــن ورقــة التوزيــع للمجموعــات مــن شــروط
التفــاوض.
الخطوات:

 )1نــوزع المشــاركين والمشــاركات إلــى مجموعــات ،فــي كل مجموعــة  4أشــخاص (علــى
أنــي يكــون عــدد المجموعــات زوجيــا).
 )2نطــرح الحالــة :يفضــل كتابتهــا مســبقا بوضــوح علــى ورقــة كبيــرة (أو نعرضهــا فــي
شــريحة ضوئيــة):
يقــع معمــل دباغــة الجلــود علــى ســفح الجبــل ،علــى ضفــة النهــر الــذي يغـ ّـذي بلدتنــا «بيــت
القمــر» الســفلى .الميــاه باتــت تحمــل األلــوان والمــواد الكيماويــة إلــى الميــاه التــي تــروي
مزروعــات بلدتنــا .فــي الســنوات األخيــرة الحــظ الســكان ازديــاد األمــراض ،بمــا فــي ذلــك
حــاالت الســرطان .احتجاجــات الســكان األطبــاء تتصاعــد .اجتمــع مجلــس البلــدة لمعالجــة
الوضــع ومجلــس إدارة المعمــل للبحــث عــن حلــول.
 )3كل مجموعتين تمثالن الطرفين :مجلي البلدة ومجلس المعمل.
 )4نطب من كل مجموعة أن تدرس التالي قبل التفاوض:
 -مــن هــي األطــراف التــي ســتتفاوض؟ مــن ســنفاوض؟ هــل هنــاك أطــراف أخــرى ينبغــي
أن نأخذهــا فــي االعتبــار أو نشــركها؟
 -ما هي قضيتنا المحددة التي نرى ضرورة التفاوض عليها؟
 -ما هي أهدافنا من التفاوض مع الطرف اآلخر؟
 -من سيفاوض باسمنا :مندوب؟ كلنا؟ ( 10دقائق)
 )5بعــد أن تحــدد كل مجموعــة ردودهــا علــى األســئلة نطلــب مــن كل مجموعتيــن أن تبــدآ
التفــاوض.
 )6يجيــب كالهمــا علــى الفــور .يقــول األول :البــاب أمامــي فيمــا يقــول اآلخــر :البــاب
خلفــي .يحتــار الســائل ويســأل مجــددا :أيــن؟ أيــن؟ يرفــع الشــخصان الصــوت ويــرددان
بحــزم :أمامــي! ورائــي! أمامــي! ورائــي! ...وتنتهــي التمثيليــة.
 )7نسأل الجميع:
 ماذا يحصل في التمثيلية؟ من على حق في رده؟ ما الذي جعل الردين مختلفين؟ كيف تكوّ ن رأي كل واحد من اإلثنين. )8نختم بتعليق :منظورنا تتحكم به واقعنا ،وموقعنا ،وثقافتنا...فضال عن مصاحنا.
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3

مهارات القيادة وصنع القرار

تتنوع تعريفات القيادة والقيادي والقائد كما تتنوع أساليب القيادة أيضا.
القيــادة ،عمو ًمــا ،هــي القــدرة علــى التأثيــر فــي مجموعــة مــن األشــخاص وتحفيزهــم للوصــول إلــى أهــداف و/أو إيجــاد حلــول مشــتركة ضمــن
اإلمكانيــات المتاحة.
والقيــادة عمليــة يقــوم بهــا شــخص تختــاره مجموعــة لتيســير وتوجيــه األعمــال مــن خــال وضــع خطــط يتشــارك جميــع األعضــاء فــي تنظيمهــا
ومراقبتهــا والمســؤولية عنهــا ،وذلــك بهــدف تحقيــق أهــداف مشــتركة تتوافــق مــع وجهــات نظــر المجموعــة وتصــبّ فــي صالحهــا ككل.
صنع القرار هو عملية عقلية مهمة يلجأ إليها المرء للوصول إلى خيارات مناسبة تساعد على تحقيق األهداف.
ملهمـا ً للنجــاح .ويتمتــع هــذا الشــخص
والقيــادي/ة الناجــح/ة شــخص يي ّســر عمليــة صنــع القــرارات المناســبة (أو يتخذهــا فــي ظــروف) ويكــون ِ
ـدر كا ٍ
ف مــن المميــزات ،والكفــاءات ،والقــدرات ،والمهــارات التــي تجعلــه قــدو ًة ي ّتبعهــا اآلخــرون لتحقيــق أهــداف مشــتركة.
«القائــد» بقـ ٍ
مهــارة القيــادة ،كمــا جميــع المهــارات الحياتيــة ،تحتــاج إلــى تنميــة وتطويــر ،فهــي ليســت موهبــة أو قــدرة فطريــة .علــى ســبيل المثــال :ال
يولــد جميــع نجــوم كــرة القــدم «أبطـ ً
ـال» فــي اللعبــة بــل إن التدريــب واكتســاب المهــارات همــا مــن ضــرورات االبــداع والنجــاح والتصــرّ ف
بتواضــع وبشــكل مســؤول.
والقيــادة ال تقتصــر علــى إعطــاء التوجيهــات واتخــاذ القــرارات إنمــا تقــوم علــى تمكيــن اآلخريــن مــن القيــام بأدوارهــم ضمــن المجموعــة،
ومشــاركتهم المعرفــة ،واإلصغــاء إلــى االقتراحــات واآلراء منهــم ،والتعلــم مــن معارفهــم وخبراتهــم.
يسعى هذا الفصل عن اكتساب مهارات القيادة وصنع القرار إلى اإلسهام في تمكين الشباب والشابّات من:
اكتساب المفاهيم األساسية المتعلّقة بالقيادة.
إدراك مختلف أساليب القيادة.
صنع القرار بطريقة تشاركيّة جامعة.
معرفة كيفية التعامل مع عوائق القيادة وصنع القرار.
القيادة والقيادة الخادمة

ً
وســيلة
هنــاك الكثيــر مــن األشــخاص الذيــن يصبحــون قــادة مــن أجــل األســباب «الصحيحــة» ،أي األشــخاص الذيــن يســتخدمون القيــادة
لمســاعدة اآلخريــن وخدمتهــم ،بــدالً مــن أن تكــون مجــرد وســيلة لكســب الســلطة والمنافــع الشــخصية .لــذا ،قــد ال يخلــو الحديــث عــن «القيــادة
والقــادة» عــن انطباعــات ســلبية عنــد النــاس ،كإســاءة اســتخدام الموقــع ،وقلــة الكفــاءة وغيــر ذلــك ممــا يجعــل مــن الصعــب أن يضــع النــاس
54
ثقتهــم فــي «قادتهــم» وأن يعملــوا معهــم بكفــاءة لبلــوغ الغايــات المشــتركة.
ً
إذن ،القيــادة وأســاليبها أنــواع مختلفــة .فــي إطــار بنــاء المجتمعــات وتنميــة الشــباب تنميــة إيجابيــة ،فتحــن نركــز هنــا علــى مــا يمكــن أن نســميه:
«القيــادة الخادمــة» .والقائــد «الخــادم» ينظــر إلــى القيــادة نظــرة النجــار إلــى قدّومــه .فالق ـدّوم أداة – وهــي أداة مه ّمــة جــداً فــي حــد ذاتهــا
 ويمكــن اســتخدامها للبنــاء ،واالبتــكار ،ولتحقيــق حلــم .ولكــن ضربــة خاطئــة واحــدة يمكــن أن تــؤدي إلــى نتيجــة مؤلمــة جــداً .لــذا ،القائــدالحكيــم يكــون حريصـا ً فــي تعاملــه مــع «ســلطة القيــادة» ،تمامـا ً كمــا لــو كان يســتخدم ذلــك القــدوم ،إذ يحــاول دائمـا ً التأ ّكــد مــن أن ضربتــه
تأتــي علــى رأس المســمار.
والقيــادة تتيــح للشــخص تطويــر األحــام ،فهــي تفتــح األبــواب وتتيــح للفــرص أن تتح ّقــق .ولكــن ،يجــب االنتبــاه عنــد أداء دور القيــادة ،ألنّ
األخطــاء قــد تكــون مكلفــة ،تمامـا ً مثــل أخطــاء قـدّوم النجــار .واألســوأ مــن ذلــك أ ّنــه يمكــن اســتخدام القيــادة ،كاســتخدام القـدّوم ،للهــدم بــدالً
مــن االبتــكار ،وإليــذاء النــاس بــدالً مــن مســاعدتهم .والقيــادة يمكــن أن تد ّمــر القائــد نفســه إن لــم ينتبــه ج ّيــدا.
يعمــل القــادة «الخادمــون» كغيرهــم مــن خــال التأثيــر فــي اآلخريــن ،وفــي عمليــات ا ّتخــاذ القــرارات األفضــل ،وتحديــد االحتياجــات .غيــر
أنّ مصطلــح الشــخص القائــد الخــادم يتطلّــب ميــزات و»عقليــة» مختلفــة .وهــذا مــا تتناولــه تماريــن هــذا الفصــل.
 -54للكثيــر مــن المعلومــات عــن القيــادة بأشــكالها وأســاليبها المختلفــة يمكــن الرجــوع إلــى فصــل «بنــاء القيــادات» فــي عــدة العمــل المجتمعــي .مصــدر مذكــور ســابقا الفصــل الســادس.
 .https://ctb.ku.edu/ar/node/4098النصــوص مقتبســة بتصــرف.
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ورقة
توزيع

ميزات القائد الخادم

يعمــل القــادة الخادمــون كغيرهــم مــن خــال التأثيــر فــي اآلخريــن ،وا ّتخــاذ القــرارات ،وتحديــد االحتياجــات .غيــر أنّ مصطلــح
الشــخص القائــد الخــادم يتط ّلــب ميــزات و»عقليــة مختلفــة» .فالشــخص القائــد:
ـاو ْين» :فالقائــد الخــادم ال يعتبــر نفســه أرفــع شــأنا ً مــن الذيــن يقودهــم ،بــل يراهــم «أقرا ًنــا» يعلّمهــم كمــا
 )1يؤمــن بأ ّنــه ّ
«أول بيــن متسـ ِ
يتعلّــم منهــم.
 )2يبــرع فــي بنــاء الفريــق :فهــو يعتمــد علــى نقــاط القــوّ ة عنــد أولئــك الذيــن «يتبعونــه» ،ويكــون هــو ذاتــه تابع ـا ً عندمــا يكــون ذلــك
مناســباً :فمثــل هــذا القائــد ال يقــود باألوامــر أو اإلمــاءات ،بــل بالتيســير واإليحــاء إذ يقــود مــن خــال الســماح للجميــع بالقيــام بمــا
يقومــون بــه بشــكل ج ّيــد ...يوجّ ــه األشــخاص إلــى مواقعهــم الصحيحــة ،ثـ ّم يخــرج مــن تحــت األضــواء ويتركهــم ليلمعــوا.
ـلوب قيــادة متواضــع ال يش ـ ّكل عبئ ـا ً ثقي ـاً حيــث يتم ّكــن األشــخاص ،بمــا أ ّنهــم
 )3يتمتــع بالحكمــة والتواضــع :ي ّتبــع القائــد الخــادم أسـ َ
متســاوون ،مــن التعبيــر عــن همومهــم والعمــل بأقصــى طاقاتهــم .بــدالً مــن ذلــك ،يتشــارك القائــد الخــادم األعبــاء والفوائــد بالتســاوي
مــع هــؤالء األقــران .فــك ّل المعنييــن يســتفيدون .وإذا اقتنــع بــأنّ اآلخــر علــى حـ ّ
ـق ،فهــو يوافــق علــى اقتراحــه بــك ّل رحابــة صــدر.
 )4يســتخدم الســلطة بنزاهــة :فهــو يســتخدم القيــادة والســلطة بطريقــة شــرعية ،لمصلحــة األشــخاص الذيــن يخدمهــم .إ ّنــه يــرى القيــادة
وســيلة لتحقيــق المصلحــة العامــة ،وليــس غايــة شــخصية منشــودة.
ُ )5يشرك اآلخرين ويستمع إلى جميع الذين تتكون منها «جماعته» :يخصص القادة الخادمون بعض الوقت لإلصغاء إلى ما يريد
55
اآلخرون قوله .بل هم يعتبرون هذا اإلصغاء مهمًا جدا لهم .واالستماع يش ّكل صفة فطرية لدى القائد الخادم.
 )6يبنــي عالقــة احتــرام متبــادل مــع جماعتــه ويهتــم بهــم  -فاالهتمــام باآلخريــن هــو جــزء مــن هويتــه .ويمكنــه التعلّــم منهــم؛ فهــو ليــس
ـروج للعمــل الجماعــي بـ ً
ـدل مــن اتخــاذ القــرارات فرديــا.
معلّمـا ً فحســب ،بــل يـ ّ
 )7يســاعد النــاس علــى الحصــول علــى مــا يحتاجــون إليــه .وهــو يســعى بشــكل طبيعــي إلــى اكتشــاف مــا يريــدون ،ويســاعدهم علــى
الحصــول علــى مهــارات (كحــل المشــكالت ،مثــا) وعلــى مــا يريــدون تحقيقــه مــن أهــداف.

يتبع في الصفحة التالية

ّ
لالطالع على طرق للتحوّ ل إلى مستمعين أفضل ،انظروا الفصل عن مهارة التواصل في هذا الدليل.
-55
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ورقة
توزيع

ميزات القائد الخادم

ضــح الغايــات المشــتركة ،خصوصــا إذا مــا اختلــف فــي الــرأي حــول طــرق العمــل ،مثــا ،ويعبــر
 )8يشــرح األمــور ويناقشــها بحيــث تتو ّ
عــن األمــور بالمصطلحــات المناســبة ،أو يضعهــا فــي المنظــور الصحيــح لكــي يراهــا النــاس كمــا يراهــا هــو.
يوســع آفــاق النــاس المعنييــن :يبــدأ حيــث يكــون النــاس ولك ّنــه ال يتو ّقــف عنــد هــذا الحــدّ ،بــل يســاعد اآلخريــن علــى رؤيــة
)9
ّ
ّ
اإلمكانــات والفــرص الكامنــة أو المتاحــة .وهــو يســاعد النــاس علــى القيــام بأمــور لــم يعرفــوا أنهــم يتمتعــون بالقــدرة علــى القيــام بهــا.
آن مع ـاً.
وهــو يعمــل مــع النــاس المعنييــن لوضــع أهــداف ممكنــة ومثيــرة للتح ـدّي فــي ٍ
ُ )10يلهــم اآلخريــن لكــي يتشــاركوا ويخدمــوا :يعــرف أ ّنــه ليــس بإمكانــه القيــام بــك ّل شــيء بمفــرده  ...فالقائــد الخــادم يريــد أن يعمــل
مــع اآلخريــن ومــن أجلهــم .لذلــك ،عليــه أن يكــون قــادراً علــى إلهــام الذيــن يخدمهــم لكــي يخدمــوا اآلخريــن بدورهــم.
 )11يتمتــع بميــزات تتكــرر وتعتبــر مصــدرً ا لإللهــام :الصــدق ،الوعــي ،التعاطــف ،الشــغف ،القــدرة علــى تخطــي العوائــق
والصعوبــات ،حــسّ الفكاهــة.
 )12يق ّيــم كلّ وضــع ويســتجيب لــه .إنــه ،علــى ســبيل المثــال ،يفـ ّـوض صالحياتــه بــك ّل رحابــة صــدر إلــى شــخص آخــر يتــاءم أســلوب
قيادتــه أكثــر مــع الوضــع عندمــا يكــون ذلــك مناســبا ،فهــو يعمــل مســتخدِما ً نقــاط قــوّ ة األشــخاص .وهــو يعــرف نقــاط قوّ تــه تمامـا ً
كمــا يعــرف نقــاط ضعفــه.
 )13يتك ّيــف للتأقلــم مــع الوضــع :إذا كان منزلكــم يحتــرق فلــن يهمكــم ســماع اإلطفائــي يقــول« :مــا هــي فــي رأيكــم أفضــل طريقــة
الســتخدام وقتنــا اآلن؟» ،بــل تريــدون أن تســمعوا علــى األرجــح« :اذهبــوا إلــى الس ـلّم ،وســنخرجكم أنتــم واألطفــال مــن هنــا».
 )14يســاعد اآلخريــن ّأوالً ،ولكــن! :وبالتالــي ،ومــن حيــث تعريفــه ،فهــو يهتـ ّم بنفســه بالدرجــة الثانيــة .ولكــن ،قــد يشـ ّكل ذلــك مشــكلة
أحيانــاً .فهــو يمكــن أن يتراجــع ويتعــب .فالمهمــة التــي أخذهــا علــى عاتقــه قــد تبــدو أكبــر مــن أيّ وقــت مضــى ...فاإلرهــاق
واالستســام هــو احتمــال واقعــي للغايــة ...وليــس مــن الســهل دائمـا ً أن يبقــى اإللهــام والحمــاس .إذن ،القائــد الج ّيــد والقــوي ال يجعــل
56
اإلرهــاق يتراكــم إلــى حــد «االحتــراق» أو االنهيــار.

إن التحـ ّـول إلــى «قائــد خــادم» هو باألحرى حالــة ذهنية وليس مجموعة مــن التوجيهات.
ّ
ً
هــذا التحـ ّـول ال ّ
عملية من خطوات متسلســلة.
يتبــع
المهــم هــو العمــل علــى الميــزات حتى يبقــى الجزء «الخادم» من» القائــد» ح ًيا في أذهانكم.

 -56للمزيد عن صيانة النفس وتجنب «االحتراق» يوصى بالعودة إلى «بناء القيادات» في عدة العمل المجتمعي .مصدر مذكور سابقا .الفصل السادس
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تمهيد عن فكرة القائد الخادم!

األهداف:

استعادة فكرة «القائد الخادم» والتأمل فيها معا.

المدة الزمنية:

 15دقيقة

التمرين

1

األدوات الالزمة :نسخ للجميع من هذا التمرين..
الخطوات:

 )1نــوزع نســخا مــن هــذا التمريــن (أو ننقــل النصــوص أدنــاه مكبــرة علــى ورقــة كبيــرة
معلقــة).
فكــرة «القائــد الخــادم» ليســت جديــدة فــي الواقــع .فهــي تــرد عنــد مختلــف الثقافــات
ونصــوص الحكمــة وصــاح البشــر .منهــا ،علــى ســبيل المثــال:
 ما قيل قديماً« :خادم القوم سيّدهُم» مــا جــاء قبــل آالف الســنين عنــد الصينييــن (فــي كتــاب التــاو تي-تشــينغ ،أو كتــابالحكمــة):
ّ
«إن األنهــار والبحــار تحظــى بــوالء وتقديــر مئــات الجــداول (المنحــدرة) مــن الجبــال ألنهــا
تبقــى تحتهــا .وهــي بذلــك قــادرة علــى أن تحكــم جميــع جــداول الجبــال .فالحكيــم الــذي
يرغــب فــي أن يكــون أعلــى مــن اآلخريــن ،يبقــى دونـا ً منهــم؛ إ ّنــه يبقــى خلفهــم إذا رغــب
فــي أن يتقدّمهــم .هكــذا ،لــن يشــعر اآلخــرون بالثقــل ح ّتــى ولــو كان الحكيــم فوقهــم؛ فمــع أنّ
57
الحكيــم يتقـدّم اآلخريــن ،إال إنّ هــؤالء ال يــرون فــي ذلــك أي ضــرر»
ً
 ونقل عن المعلم والفيلسوف اإلغريقي أرسطو قوله :كيف لي أن أع ّلم إال صديقا! وتقول قصيدة صينية قديمة عن المعلم القائد:هب إلى قومكِ ،
أح َّبهم ،تَ َّ
علم منهم؛ َخ ِّطط معهم؛
ِا ْذ ْ
ِاخدمهمِ ،ا ْبدأ بما لديهم؛
أساسا لعملك .فإن أفضل القادة هم
ليكن ما يعرفونه من َق ْبل
ً
ُ
عملهم ،يقول
يتم
أولئك الذين عندما ُت ْن َجز َم ُ
هامهم ،عندما ّ
58
كل الناس« :لقد فعلنا ذلك بأنفسنا»
 )2تفاكــر (عصــف ذهنــي) :نقــرأ مــع الجميــع األفــكار أعــاه عــن القائد/المعلم/الخــادم/
الصديــق ،ونديــر نقاشــا ســريعًا حــول التالــي:
« )3ماذا تعني لنا هذه األقوال؟ وهل مازالت صالحة في عصرنا هذا؟»
 )4ما األقوال المشابهة التي يمكن أن ترد إلى أذهاننا من واقعنا نحن؟ ( 10دقائق)
 )5هــل عرفتم/تعرفــون أشــخاصا تقدّرونهــم جــدا ويلفــت انتباهكــم فيهــم ميــزات مشــابهة
(يفضــل تجنــب النمــاذج السياســية أو الروحيــة).

 -57المصدر السابق.
وبيــل بــاور .تعديــل د .مــي حــداد .تحريــر غانــم بيبــي .مؤسســة
ـر
ـ
ورن
ـد
ـ
ديفي
ـداد
ـ
إع
ـب».
ـ
والتدري
ـم
ـ
التعل
ـي
ـ
ف
ـي
ـ
الصح
ـل
ـ
العم
ـل
ـ
«دلي
ـاب
ـ
كت
ـي
ـ
ف
ـا
ـ
وردت
ـة
ـ
الصيني
ـدة
ـ
والقصي
 -58قــول أرســطو
ِ
األبحــاث العربيــة ،بيــروت .1989
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القسم الثالث ( الحياتية والتمارين على المهارات)

تمهيد حول مفهوم القيادة

األهداف:

استكشاف مفهوم القيادة عند المشاركين والمشاركات

المدة الزمنية:

 15دقيقة

2

التمرين

األدوات الالزمة :أوراق كبيرة وأقالم عريضة.
الخطوات:

 )1تفاكــر (عصــف ذهنــي) :نطلــب مــن الجميــع أن يذكــروا فــي كلمــات مــا يخطــر فــي
بالهــم عنــد ســماع كلمــة «قيــادة».
 )2نســجل الكلمــات علــى ورقــة كبيــرة .نطــرح أســئلة قليلــة لالســتيضاح االتفــاق علــى
الكلمــات التــي تصــف مــا يقولــه المشــارك/ة.
 )3نعلق الورقة في مكان واضح من الغرفة للمقارنة أو العودة إليها عند اللزوم.
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مهارات وصفات القيادي

األهداف:

تحليل مهارات القيادة وصفات القائد.

المدة الزمنية:

 30دقيقة

التمرين

األدوات الالزمة :أوراق كبيرة وأقالم
الخطوات:

128
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 )1نطلــب مــن المشــاركين/ات التفكيــر بشــكل فــردي بشــخص يعتبرونــه قائـ ًدا – أو أكثــر
مــن شــخص واحــد (قــد يكــون هــذا الشــخص مــن مجتمعهــم أو مــن خارجــه ،أو حتــى مــن
خــارج بلدهــم .يفضــل أال يكونــوا قــادة سياســيين أو دينييــن).
 )2نوزع المشاركين/ات إلى ثالث مجموعات ( 3-5أشخاص في المجموعة).
 )3نطــرح الســؤال التالــي علــى المجموعــات« :مــا هــي المهــارات والصفــات الج ّيــدة التــي
تجعــل مــن هــؤالء األشــخاص قــادة جيّديــن؟»
 )4نطلــب مــن ك ّل مجموعــة أن تتشــارك وتختــار ثــاث صفــات أو مهــارات يتمتــع بهــا
القائــد الج ّيــد ،وكتابتهــا علــى ورقــة كبيــرة – ورســمها إن أمكــن 15( .دقيقــة)
 )5في الجلسة المشتركة :تعرض ك ّل مجموعة ورقتها بسرعة ( 1دقيقة لكل مجموعة)
 )6نقارن ونلخص المواصفات والمهارات في عروض المجموعات.
 )7تفاكر (عصف ذهني) :نسأل عن الفرق بين المدير والقائد 5 – 3( .دقائق)
نــوزع ورقــة التوزيــع «الفــرق بيــن اإلدارة والقيــادة» ونســتعرض عناوينهــا مــع الجميــع
تمهي ـ ًدا للعمــل علــى القيــادة ومواصفاتهــا 10( .دقائــق)
 )8تفاكر (عصف ذهني) :نسأل عن الفرق بين المدير والقائد 5 - 3( .دقائق)
نــوزع ورقــة التوزيــع «الفــرق بيــن اإلدارة والقيــادة» ونســتعرض عناوينهــا مــع الجميــع
تمهيـ ًدا للعمــل علــى القيــادة ومواصفاتهــا 10( .دقائــق)

3

القسم الثالث ( الحياتية والتمارين على المهارات)

ورقة
توزيع

الفرق بين اإلدارة والقيادة

اإلدارة والقيادة:
كثيــراً مــا نعجــب بقــدرة شــخص مــا وقوّ تــه فــي التأثيــر فــي اآلخريــن ،فــي العائلــة ،أو بيــن األصدقــاء ،أو العمــل ،أو المجتمــع بشــكل
عــام .وكثيــراً مــا نســمع تعلي ًقــا مــن نــوع« :لديــه/ا شــخصية قياديــة» ،أو لديــه/ا «كاريزمــا»  . 59فهــل هــذا الشــخص مديــر أم قائــد؟
مــا الفــرق بيــن اإلدارة والقيــادة؟

اإلدارة:

القيادة:

هــي عمليــة يقــوم بهــا شــخص يجــري تعيينــه ليكــون
مديراً/رئي ًســا علــى مجموعــة أشــخاص – غال ًبــا مــن دون
الرجــوع إليهــم .هــذه العمليــة ُتط ّبــق فــي العــادة فــي ســياق
خطــط ّ
منظمــة ومراق َبــة ال يمكــن تجاوزهــا ،وذلــك بهــدف
تحقيــق أهــداف مرســومة مســب ًقا بغــضّ النظــر عمــا إذا
كانــت تناســب مصالــح المجموعــة العاملــة وآراءهــا أم ال.

القــدرة علــى التأثيــر فــي مجموعــة مــن األشــخاص
وتحفيزهــم للوصــول إلــى أهــداف و /أو إيجــاد حلــول
مشــتركة ضمــن اإلمكانيــات المتاحــة.
هــي عمليــة يقــوم بهــا شــخص تختــاره مجموعــة ليقــوم
بتيســير وتوجيــه األعمــال ،مــن خــال وضــع خطــط
يتشــارك فــي تنظيمهــا وتنفيذهــا ومراقبتهــا والمســؤولية
عنهــا جميــع األعضــاء ،وذلــك بهــدف تحقيــق أهــداف
مشــتركة تتوافــق مــع وجهــات نظــر المجموعــة وتصــبّ
60
فــي صالحهــا ككل.

المدير:

الشخص القيادي /القائد:

 )١يت ّم تعيينه من «فوق» رؤوس المجموعة.
 )2يستم ّد القوة والسلط من موقعه الرسمي.
 )3يرأس المجموعة.
 )4يتح ّكم باألمور من وراء مكتبه ،عادة.
 )5يمــارس دوره فــي إطــار قواعــد وقوانيــن ّ
منظمــة
وحازمــة ،بهــدف تطبيقهــا حرفيــاً.

 )1تختاره المجموعة وتقبل به.
 )2يستم ّد القوة من المجموعة.
 )3عضو من أعضاء المجموعة.
 )4يعمل مع الجميع في الميدان.
 )5يمــارس دوره فــي إطــار مــرن لــه بعــد إنســاني يرتقــي
عــن القوانيــن والتعليمــات التــي ال يمكنهــا أن تكــون
صالحــة لجميــع الحــاالت.

الشخص القيادي الناجح:
ً
ـدر
يي ّســر عمليــة صنــع القــرارات المناســبة (أو يتخذهــا فــي ظــروف) ويكــون ِ
ملهمـا للنجــاح .ويتمتــع هــذا الشــخص «القائــد» بقـ ٍ
كا ٍ
ف مــن المميــزات ،والكفــاءات ،والقــدرات ،والمهــارات التــي تجعلــه قــدو ًة ي ّتبعهــا اآلخــرون لتحقيــق أهــداف مشــتركة.
يتبع في الصفحة التالية
ضـاً
 ( -59كاريزمــا هــي الجاذبيــة المقنِعــة أو الســحر الــذي يُمكــن أن يُلهــم التفانــي فــي اآلخريــن .وهــي مصطلــح يونانــي أصـاً مشــتق مــن كلمــة نعمــة ،أي هبــة إلهيــة تجعــل المــرء مُف َّ
لجاذبيتــه) ( .ويكيبيديــا عــن مصــادر مختلفــة).
 -60دليل المهارات الحياتية .مركز الجنى واليونيسف .مصدر مذكور سابقا.
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ورقة
توزيع

الفرق بين اإلدارة والقيادة

مهارة القيادة:
كمــا جميــع المهــارات الحياتيــة ،تحتــاج إلــى تنميــة وتطويــر ،فهــي ليســت موهبــة أو قــدرة فطريــة .علــى ســبيل المثــال :ال يولــد
جميــع نجــوم كــرة القــدم «أبطـ ً
ـال» فــي اللعبــة بــل إن التدريــب واكتســاب المهــارات ضروريــان لتحويــل الموهبــة إلــى مهــارات
وقــدرات ونجــاح.
هي من المهارات األساسية للفرد كي يصبح صاحب شخصية (قوية وجذابة) في المجتمع ويتصرّ ف بشكل مسؤول.
يمكن للشباب/ات أن يكتسبوها وأن يصبحوا/ن أيضا ً قياديين/ات لمجموعات شبابية.
ال يمكــن أن تنجــح مــن دون شــخص قيــادي ج ّيــد ،أو قياديــة ( وال يمكــن ألي قيــادي/ة النجــاح مــن دون مجموعــة مشــاركة وفعالــة
وجــادّة فــي عملهــا!)
ال تقتصر على إعطاء التوجيهات واتخاذ القرارات إنما تقوم أيضًا على:

قدرات تشمل
تمكين اآلخرين من القيام بأدوارهم في المجموعة ،وتشارك المعرفة معهم.
اإلصغاء إلى االقتراحات واآلراء.
اكتساب المفاهيم األساسية المتعلّقة بالقيادة.
إدراك مختلف أساليب القيادة.
صنع القرار بطريقة تشاركيّة جامعة.
معرفة كيفية التعامل مع عوائق القيادة وصنع القرار.
اإللهام والتحفيز على تحقيق هدف مشترك.
المبادرة.
61
تحمّل المسؤولية عند اإلخفاق أو التعثر.

مهارات تشمل
ح ّل المشكالت والتحليل.
صنع القرار.
التخطيط والتنظيم.
االتصال والتواصل واإلصغاء.
بناء الفريق.

 -61أنا أتعامل ،مهارات القيادة .منظمة أطفال الحرب الهولندية ( .)2010نقال عن دليل المهارات الحياتية .مركز الجنى واليونيسف .مصدر مذكور سابقا .ص 35
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أساليب القيادة

األهداف:

فهم أساليب القيادة بحسب الوضع والحاجة

المدة الزمنية:

 45دقيقة

4

التمرين

األدوات الالزمة :نســخ مكبّــرة مــن الرســوم المرفقــة عــن أســاليب القيــادة الثالثــة (مــع تغطيــة أســماء
األســاليب) وعليهــا األســئلة األربعــة؛ أوراق كبيــرة وأقــام عريضــة.
الخطوات:

 )1نكبّر ً
نسخا عن الرسوم المرفقة عن أساليب القيادة ونعلّقها في أنحاء الغرفة.
 )2نوزع المشاركين/ات إلى ثالث مجموعات.
 )3نطلب من ك ّل مجموعة:
 -1التجول في القاعة والتأمّل في كل رسم من الرسوم المعلقة 10( .دقائق)
 -2قراءة األسئلة أدنى الرسوم.
 -3اختيــار رســم والوقــوف بجانبــه والــرد علــى األســئلة وتســجيل النتائــج علــى ورقــة
كبيــرة فــي كلمــات ( 20دقيقــة):
 ما االسم الذي تقترحون لهذا األسلوب في القيادة؟ ما الفرق بينه وبين األسلوبين اآلخرين؟ متى نستخدم هذا األسلوب وذاك؟ ما هو األسلوب األفضل بالنسبة لكم؟ هل جميع األساليب فعّالة؟ )4في الجلسة المشتركة نستمع إلى عروض المجموعات ونناقش سريعا 10( .دقائق)
 )5نكشف عن أسماء األساليب ،ونوزع ورقة التوزيع « :أساليب القيادة»
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ورقة
توزيع

أساليب مختلفة في القيادة
(لالستخدام مع التمرين رقم )4

القيادة التوجيهية

القيادة الالتدخلية

القيادة التشاركية

أسئلة المجموعات (فيما أسماء األساليب مغطاة):
ما االسم الذي تقترحون لهذا األسلوب في القيادة؟
ما الفرق بينه وبين األسلوبين اآلخرين؟
متى نستخدم هذا األسلوب أو ذاك؟
ما هو األسلوب األفضل؟
هل جميع األساليب فعّالة؟
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ورقة
توزيع

أساليب القيادة

الشــخص القيــادي الج ّيــد هــو مــن يقــوم بتحليــل ســليم للموقــف بنــا ًء علــى احتياجــات المجموعــة ،ويك ّيــف أســلوب قيادتــه مــع الوضــع.
ـكل عــام ،هنــاك ثالثــة أســاليب أساســية معتمــدة فــي القيــادة:
بشـ ٍ
 -1أسلوب التوجيه:
يقوم هذا األسلوب على إعطاء توجيهات ،أو تعليمات ،ألعضاء المجموعة لتنفيذ مهمات معيّنة للوصول إلى الهدف المحدّد.
غالبـا ً مــا يُســتعمل هــذا األســلوب فــي الحــاالت التــي تكــون فيهــا كفــاءات أعضــاء المجموعــة غيــر كافيــة مقارنـ ً
ـة بالمهــام المطلوبــة
مــا يتطلــب مــن القيــادي إعطــاء توجيهــات معينــة لصالــح تحقيــق الهــدف.
لكــن هنــاك مــن القــادة َمــن يســتغل األســلوب إلثبــات قدراتــه وفــرض الســيطرة (واســتغالل «ســلطته») علــى أعضــاء المجموعــة
وتجاهــل أفكارهــم وآرائهــم ،مــا يــؤدي إلــى رد فعــل منهــم علــى «تســلط» القائــد .النتيجــة :قــد ينخفــض أداء المجموعــة بســبب
شــعورهم باإلحبــاط وعــدم التقديــر ،وتتراجــع اإلنتاجيــة .وفــي حــال غيــاب هــذا «القائــد» يضيــع الفريــق ويرتبــك.
 -2أسلوب «عدم التدخل» (الالتدخل):
هــذا األســلوب مناســب حيــن يتمتــع أعضــاء المجموعــة قــدرة وكفــاءة عالييــن ،فــا حاجــة عندهــا إلــى «التوجيــه» ،بــل يكتفــي
الشــخص القائــد بِ»التيســير» ودعــم القــرارات المناســبة التــي يعمــل عليهــا الجميــع.
علــى عكــس قيــادة التوجيــه ،فــإن وجــود القائــد «رمــزيّ » فــي المجموعــة ،وهــو يتــرك مســؤولية اتخــاذ القــرار إلــى أعضــاء
المجموعــة .ال يصلــح هــذا األســلوب فــي جميــع األوقــات ،ففــي بعــض األحيــان يــؤدّي غيــاب التوجيــه أو اإلرشــاد إلــى ارتبــاك فــي
عمــل المجموعــة ،وضعــف تماســكها وضياعهــا.
 -3القيادة التشاركية:
يقوم هذا األسلوب على عملية التشارك والتشاور مع جميع أعضاء المجموعة ،كفريق عمل.

62

يكــون دور الشــخص القيــادي «تيســير» عمليــات التشــارك والتشــاور ،فتندمــج المصالــح جميعهــا ،وتتن ّمــى قــدرات األعضــاء بشــكل
ج ّيــد مــن خــال تشــارك المعلومــات والخبــرات.
يجري توزيع المهام المختلفة على الجميع ،ك ٌل بحسب درجة القدرة والكفاءة والمهارات التي يملكها.
رغم جوانب قوته ،فاألسلوب قد يبطئ عملية اتخاذ القرار ،وال يكون فعاالً في حاالت الطوارئ.

63

يتبع في الصفحة التالية

- 62من أجل المزيد عن القيادة التشاركية يمكن مراجعة دليل أفكار في العمل مع الناس .مصدر مذكور سابقا .الجزء الثاني .ص .235
 -63بتصرف عن أنا أتعامل ،مهارات القيادة .مصدر مذكور سابقا.
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ورقة
توزيع

أساليب القيادة

أسلوب القيادة
القيادة
التوجيهية

القيادة
الالتدخلية

القيادة
التشارك ّية

حسنات
توجيهات واضحة.
أدوار واضحة.

سيئات محتملة
التشاور في اتخاذ القرار قليل أو معدوم.
احتمال أن يؤدي إلى إساءة استخدام السلطة.

سرعة في اتخاذ القرار.

احتمال أن يؤدي إلى انعدام التحفيز.

اهتمام قليل.

عدم وضوح في اتخاذ القرار.

إمكانية أن يلعب أفراد المجموعة أدواراً عديدة.

ضعف في التنسيق والتحكم.

مصلحة المجموعة مقابل الهيمنة.

احتمال أن يؤدي هذا األسلوب إلى ق ّلة المبادرة.

متساوية وشاملة الجميع.
االهتمام بالمجموعة ورعايتها.
تعزيز التضامن والوحدة واالحترام المتبادل.

بطء في اتخاذ القرار.
يصعب على ذوي القدرات المتفاوتة اإلسهام
بالمستوى نفسه.
احتمال أن يعطل األفراد ذوي القدرات المحدودة
عمل المجموعة.
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أين نحن من مهارات القيادة
وصنع القرار؟!
األهداف:

استكشاف أين نحن من مهارات القيادة وصنع القرار.

المدة الزمنية:

 25دقيقة.

5

التمرين

األدوات الالزمة :نسخ من ورقة التوزيع« :أين نحن من مهارات القيادة وصنع القرار؟»
الخطوات:

 )1نــوزع نسـ ً
ـخا مــن التمريــن علــى المشــاركين والمشــاركات مــن دون صفحــة اإلجابــات
والنقــاط.
 )2نعطي الجميع  15دقيقة للعمل على األسئلة.
 )3يضع المشارك/ة عالمة في الخانة التي تعبر عن رأيه في الجملة.
 )4بعدها نوزع جدول اإلجابات والنقاط.
 )5نستعرض األسئلة واألجوبة ونناقش التساؤالت واالستنتاجات معا.
 )6نــوزع ورقــة التوزيــع «االســتعداد لــدور قيــادي خــادم  -للتذكيــر» علــى الجميــع
ونقرأهــا معــا مــن دون نقــاش .نوصــي بالتأمــل فيهــا واســتخدامها فيمــا بعــد.
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ورقة
توزيع

استكشاف أين نحن من مهارات
القيادة وصنع القرار؟ () 1

أين نحن من مهارات القيادة وصنع القرار؟ ( ) 1
 )1القائد الناجح يو َلد وال يُص َنع!
 )2يجب معاملة العاملين بلباقة طالما أنهم ينفذون ما يُطلب منهم
 )3القائد الناجح يعتمد على العاملين معه بمقدار ما يعتمدون على أنفسهم.
 )4القائد يشرح دائمًا األسباب عندما يطلب من العاملين القيام بمهمة معينة.
ثمن كان.
 )5القائد الناجح يحقق أهدافة بأي ٍ
 )6مدير الفريق أو القائم ال يأتمن أح ًدا غير نفسه على عمل حيوي ومهم حتى وإنْ تطلب األمر
ساعات عمل إضافية.
 )7مفتاح القيادة الناجحة هو في الثبات على أسلوب معين من القيادة.
 )8يمكن أن أتقدم بتوصية بترقية مرؤوس عندي لمركز يوازي مركزي أو يكون أعلى منه إذا
كان هناك ما يبرر ذلك.
 )9القائد يمكن أن يُشرك بعض العاملين في عملية اتخاذ القرار من دون أن يؤدي ذلك إلى تهديد
مكانة القائد.
 )10إذا فشل الفريق في تحقيق هد ٍ
ف محدد نتيجة فشل أحد أعضاء الفريق فإن على قائد الفريق
أن يشرح ذلك لمدرائه.
 )11أعتبر أنه من غير الممكن االستغناء عني في موقعي الحالي.
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ورقة
توزيع

استكشاف أين نحن من مهارات
القيادة وصنع القرار؟ () 2

أين نحن من مهارات القيادة وصنع القرار؟ (  ( - ) 2األجوبة )

أوافق

ال أوافق

 )1القائد الناجح يو َلد وال يُص َنع!
 )2يجب معاملة العاملين بلباقة طالما أنهم ينفذون ما يُطلب منهم
 )3القائد الناجح يعتمد على العاملين معه بمقدار ما يعتمدون على أنفسهم.
 )4القائد يشرح دائمًا األسباب عندما يطلب من العاملين القيام بمهمة معينة.
ثمن كان.
 )5القائد الناجح يحقق أهدافة بأي ٍ
 )6مدير الفريق أو القائم ال يأتمن أح ًدا غير نفسه على عمل حيوي ومهم حتى وإنْ تطلب األمر
ساعات عمل إضافية.
 )7مفتاح القيادة الناجحة هو في الثبات على أسلوب معين من القيادة.
 )8يمكن أن أتقدم بتوصية بترقية مرؤوس عندي لمركز يوازي مركزي أو يكون أعلى منه إذا
كان هناك ما يبرر ذلك.
 )9القائد يمكن أن يُشرك بعض العاملين في عملية اتخاذ القرار من دون أن يؤدي ذلك إلى تهديد
مكانة القائد.
 )10إذا فشل الفريق في تحقيق هد ٍ
ف محدد نتيجة فشل أحد أعضاء الفريق فإن على قائد الفريق
أن يشرح ذلك لمدرائه.
 )11أعتبر أنه من غير الممكن االستغناء عني في موقعي الحالي.
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ورقة
توزيع

االستعداد لدور قيادي «خادم»  -للتذكير

هنــا قائمــة للتذكيــر والمراجعــة ّ
تلخــص أبــرز النقــاط عنــد التحضيــر لــدور قيــادي فــي المجموعــة والمجتمــع :نضــع عالمــة «
عنــد النقــاط التــي حققنــا.
نحن مستعدّون لقبول نداء الخدمة ،خدمة المجموعة والمجتمع ،والمحافظة عليه.
لقد طوّ رنا في أنفسنا ميزات القائد الخادم ومهارات القيادة الخادمة.
نرى أنفسنا أوائل بين متساوين.
نستخدم «سلطة» وصالحيات القيادة بنزاهة وأمانة وإنصاف.
نعرف أهمية التفاصيل اليومية.
نهتمر ألمر الجماعة التي نعمل معها.
نساعد الناس للحصول على ما يريدون ويحتاجون.
نمد أيدينا ونصل إلى األفراد والجماعات التي نعمل لها ومعها.
نحاول إلهام اآلخرين.
نتكيّف لنتأقلم مع األوضاع.
نستمع ونصغي إلى اآلخرين.
نشرك اآلخرين.
ِ
نروّ ج للعمل الجماعي وندعمه.
ّ
نعزز مهارات ح ّل المشكالت.
نعرف كيف نجد اإللهام.
نعرف أنّ مساعدة اآلخر هي جزء من مساعدة الذات.
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انواع عمليات اتخاذ القرار ومن يشارك فيها؟

القاعــدة العامــة تقــول :يجــب أن يشــارك النــاس فــي صنــع القــرارات التــي تؤثــر فــي حياتهــم ،وكلمــا ازداد تأثيــر القــرار علــى حيــاة النــاس
فــإن أهميــة مشــاركتهم تــزداد أيضــأ .ولكــن ال يمكــن إشــراك كل النــاس فــي كل قــرار يتخــذ .ففــي حيــاة المؤسســة ،يتخــذ أفــراد علــى كافــة
المســتويات قــرارات فرديــة كثيــرة تعمــل فــي مجملهــا علــى ضمــان عمــل المؤسســة وفاعليتهــا .كمــا أن «ثقافــة» وتقاليــد اتخــاذ القــرار فــي
64
المجتمــع تلعــب دورا مه ًمــا فــي الطريقــة التــي يلجــأ إليهــا النــاس فــي اتخــاذ قراراتهــم

ال قرار:

المجموعة تقرر عدم اتخاذ قرار بسبب:

( )1العجز عن االتفاق أو لنقص في المعطيات
( )2تجاهل اقتراح من مشارك (احباط صاحبه وربما انسحابه)

قرار
الشخص الواحد :ما
له وما عليه!

في حاالت الطوارئ ،عند الحاجة إلى قرار من خبير مثال:
( )1سواء مع أو بدون استشارة المجموعة كلها أو بعضها ،عندما يكون شخص واحد مسؤوال.
«يفوض» آخرين.
( )2على المسؤول أن يدرك متى يتخذ القرار ومتى
ّ
( )3في القرارات التفصيلية النابعة عن قرار جماعي أكبر.
عندما يعرقل شخص واحد العملية باقتراحات اللحظة األخيرة أو باستعمال نفوذه/سلطته.
في الحاالت العادية عندما يتخذ شخص واحد كل القرارات ،الصغيرة والكبيرة:
( )1يخسر خبرة الطاقم ويحرم الطاقم من التطور واإلسهام في حياة ونمو المؤسسة
( )2يكون كمن يدير متجر كبير بعقلية إدارة دكان!
() 3قد يجد نفسه وحيدا عند الحاجة.

القرار الجماعي:
ما له وما عليه.
وهو ما يهمنا في هذا
الدليل أكثر من غيره.

تتفاوت طرق الموافقة  -مع أو من دون تصويت .في حال التصويت:
تصويت باألكثرية البسيطة:
( )1أفعل الطرق ولكن قد تخلق عدم اهتمام عند األقلية أو عد والء للقرار.
تصويت باإلجماع:
 جيد إذا كانت موافقة الجميع صادقة (رغم ندرة ذلك في القرارات المهمة). يعــزز الوحــدة والتعــاون وااللتــزام (عــاد ًة مــا يكــون نتيجــة تفــاوض و« مســاومات» وتأقلــم ،وبعــد مناقشــاتحــرة تحتــرم حــق الجميــع فــي التعبيــر وحــق األقليات...الــخ)
 قد يستغرق وقتا أطول إال أن التنفيذ يكون أفضل وأسرع. قــد ال يكــون «حقيقيــا» إذ يخــاف البعــض مــن االعتــراض ،أو تهيمــن «شــلة» أو «أقويــاء» عليــه مســبقا،أو يفضــل البعــض الصمــت النعــدام الحريــة و « األمــان» (خصوصــا فــي مجموعــة أكبــر وقــد يــؤدي إلــى
ال مبــاالة البعــض).
كلما ازداد تأثير القرار في حياة الناس وأهميته لهم ،ازدادت أهمية مشاركتهم في صنعه!

 - 64دليل أفكار في العمل مع الناس .مصدر مذكور سابقا .الجزء الثاني .الفصل السابع ،ص .296

arabstates.unfpa.org

139

الدليل الوطني للمهـارات الحيـاتيـة والتربية على المواطنـة

تجربة عملية مشتركة في
صنع القرار
األهداف:

تجربة عملية مشتركة في صنع القرار.

المدة الزمنية:

 30دقيقة

التمرين

األدوات الالزمة :أوراق كبيــرة وأقــام عريضــة؛ نســخ مــن ورقــة التوزيــع« :ســت خطــوات أساســية علــى
طريــق صنــع القــرار وتنفيــذه».
الخطوات:

 )1نوزع المشاركين والمشاركات إلى مجموعات ،في كل مجموعة  4-5أشخاص.
 )2نطلــب مــن كل مجموعــة اختيــار قــرار يومــي (أو أكثــر) يتخذونــه كل يــوم تقريبــا (أيــن
ســنقضي األمســية اليــوم :مبــاراة رياضيــة ،ســينما ،فــي النــادي ،...مــاذا نع ـ ّد للعشــاء)...
ونســأل:
– مــا الخطــوات التــي اتبعوهــا فــي التوصــل إلــى القــرار؟ وفــي تنفيــذه؟ وفــي معرفــة مــا
إذا كانــت الخطــوات ســليمة؟
 تسجل المجموعات الخطوات على ورقة كبيرة للعرض 10( .دقائق) )3في الجلسة العامة :تعرض كل مجموعة خطواتها بسرعة.
 )4نطلــب مــن المجموعــات أن تعــرض أهــم الخطــوات التــي اتبعتهــا وكذلــك أهــم
الصعوبــات التــي واجهتهــا فــي التوصــل إلــى قــرار 3( .دقائــق لــكل مجموعــة)
 )5نــوزع ورقــة التوزيــع «ســت خطــوات أساســية علــى طريــق صنــع القــرار وتنفيــذه»:
نراجــع الخطــوات بحســب ورقــة التوزيــع ،نقــارن بالعــروض ونناقــش معــا 15( .دقيقــة)
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ورقة
توزيع

ست خطوات أساسية على
طريق صنع القرار وتنفيذه

 )1تحديد
ووصف
المسألة
أو المشكلة

 مــا المســألة /المشــكلة؟ مــاذا نعــرف عــن ذلــك؟ مــا الظــروف المحيطــة والســياق المحيطــة («الصــورةالكبــرى»)؟ مــا أســبابها؟ كيــف حدثــت؟
 مــن هــم المعنيــون بهــا؟ مــا الــذي نريــد أن نفعلــه أو ننجــزه ،أو :مــا هــي النتيجــة أو الهــدف المرجــو فــيالنهايــة؟
 -من سيتخذ القرار؟

 )2تحديد
الخيارات /الحلول /
االحتماالت:

 ما الخيارات/الحلول/االحتماالت المختلفة المطروحة؟ ما المعلومات اإلضافية المطلوبة؟ ما األسباب التي تدعم هذا االحتمال/الحل/الموقف أو ذاك ،وما األسباب التي تعارضه؟ قــد يتطلــب األمــر جمــع معلومــات إضافيــة ووقائــع مــن مصــادر موثوقــة لتوضيــح مزيــد مــن جوانــبالوضــع أو المســألة وتقليــب الحلــول والنتائــج وخبــرات اآلخريــن الممكنــة .مــن المهــم عــدم التســرع وتجــاوز
هــذه الخطــوة.
 -تحديد الخيارات.

 )3اختيار
االحتمال /الحل
األنسب :اتخاذ
القرار.

 تحليــل النتائــج اإليجابيــة والســلبية لــكل خيار/حــل علــى المــدى القريــب والبعيــد( .يمكــن االســتعانة بآخريــنمــن أصحــاب المعرفــة والخبــرة).
 دراســة كل خيــار أو احتمــال بنــاء علــى األســئلة التاليــة :هــل يمكــن أن يســبب أي أذى أو ضــرر؟ هــل هــومنصــف لــي واآلخريــن؟ هــل يتماشــى مــع الغايــة المرجــوة؟ هــل فيــه احتــرام لنفســي واآلخريــن؟ هــل يضعنــي
موضــع ثقــة؟ هــل يتماشــى مــع كونــي مواطنــا يحتــرم القوانيــن ويعمــل بهــا؟
 اختيــار الحــل المناســب ،بعــد مقارنــة إيجابيــات وســلبيات الخيــارات المتاحــة وبنــا ًء علــى القيــم الذاتيــةوالمشــاعر واإلمكانيــات المتاحــة :مــا هــو القــرار بوضــوح؟ مــا الــذي جعلنــا نختــاره؟
 كيف نصل إلى تحقيق قرارنا؟ ما اإلجراءات المطلوبة؟ ما المواد؟ من يعمل ماذا ،ومتى ،وكيف؟إشارات:
 عنــد العجــز عــن االختيــار :يمكــن اللجــوء إلــى أشــخاص موثوقيــن وعارفيــن للنظــر إلــى األمــور نظــرةأوضــح.
 تيســير الجلســة وقيادتهــا :ضمــان حريــة المشــاركة والتعبيــر للجميــع بــدون خــوف أو تــردد ،وتســهيل التفاكــرـر أو تعديل.
واإلبــداع فــي طــرح األفــكار ،وتقليبهــا واقتــراح تطويـ ٍ

 )4وضع خطة لتنفيذ  -تحديد :متى وكيف سيتم تنفيذ القرار ،ومن سيقوم بماذا
القرار المتخذ
 تحديد المساعدة المطلوبة ومن هو المعني بها. )5تنفيذ القرار

 رصد التطبيق. توثيق عملية التنفيذ والخطوات. -تشارك التوثيق واستخدامه في التقييم.

 )6تقييم القرار:
تنفيذه ،الوضع
الجديد ،النتائج،
وكيفية المتابعة.

 نراجــع ونق ّيــم :هــل يجــري تطبيــق القــرار؟ هــل يجــري حــل المشــكلة أو المســألة؟ هــل اتجــاه التطبيــق ســليم؟أيــن وصلنــا؟ هــل علينــا أن نعــدل فــي الهــدف أو اإلجــراءات؟ هــل مــا زلنــا نتعــاون؟
 هل تم الوصول إلى الهدف؟ هل تغيّر الوضع؟ ما هو الشعور تجاه القرار والوضع الجديد؟ تحديــد التغييــرات التــي مــن الممكــن إدخالهــا علــى القــرار لجعــل الوضــع أفضــل( .مثـ ًـا :قــد ال يكــون مــاتحقــق هــو هدفنــا األصلــي تما ًمــا ولكــن هــل مــا تحقــق يرضينــا؟ مــا الــذي يجــب تحســينه فــي المســتقبل؟)
لنتذكر :إن عدم اتخاذ قرار هو قرار في حد ذاته!
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توسيع النظر وتقليب االحتماالت

التمرين
65

األهداف:

 )1اعتماد بُعد النظر عند اتخاذ القرار.
 )2التعود على التفكير معا في كل الحلول المحتملة قبل القرار

المدة الزمنية:

 40دقيقة

األدوات الالزمة :أوراق كبيــرة وأقــام عريضــة؛ نســخ مــن ورقــة التوزيــع« :ســت خطــوات أساســية علــى
طريــق صنــع القــرار وتنفيــذه».
الخطوات:

 )1نطرح على الجميع الحالة التالية:
«تواجــه مجموعتنــا الســؤال التالــي :هــل يلبــي أعضــاء ائتالفنــا (أو مجلــس الطلبــة فــي
المدرســة أو الحــي أو فــرع الكشــافة )...طل ًبــا مــن مــدارس الحــي للتدريــب علــى اســتخدام
المهــارات الحياتيــة فــي الطــرق الكفيلــة بخفــض العنــف .اإلغــراء كبيــر :لدينــا المــوارد
المالئمــة لتقديــم العــروض كمــا أن المهمــة تعنــي دعايــة طيبــة فــي اإلعــام .لكــن ائتالفنــا
قــام ليدعــم المنظمــات المحليــة وبنــاء قدراتهــا .كيــف نــرد علــى الطلــب ومــا العمــل بهــذا
القــرار الــذي يبــدو ســهال؟»
 )2نديــر تفاكــرً ا (عص ًفــا ذهن ًيــا) ونســجل الــردود فــي كلمــات علــى ورقــة كبيــرة10( .
دقائــق)
 )3نتشارك التالي مع الجميع.
« )4الواقــع يقــول إن األمــر يســتدعي أن ننظــر إلــى الوضــع نظــرة أوســع مــن مختلــف
الزوايــا .فاالئتــاف الــذي ننتمــي إليــه يعتبــر نفســه «أداة تحفيــز علــى التغييــر» .وقــد
عمــل أعضــاء االئتــاف لســنوات وبذلــوا جهــو ًدا كبيــرة مــن أجــل أن يدفعــوا ويحفــزوا
أعضــاء المجتمــع المحلــي اآلخريــن علــى المشــاركة المبــادرة ،بــدل ان يقومــوا بالعمــل كلــه
بأنفســهم .وقــد حاولــوا أن يحفظــوا االئتــاف مــن الوقــوع فــي فــخ أن يصبــح منظمــة تقديــم
خدمــات مباشــرة .وكانــت تلبيــة الطلــب ســتضع االئتــاف فــي خانــة مــزوِّ دي الخدمــات ،فــي
الوقــت الراهــن علــى األقــل .فهــل إن تقديــم هــذه العــروض هــو فــي الواقــع فــي مصلحــة
االئتــاف الفضلــى فــي نهايــة المطــاف؟»
« )5مــن الســهل أن تغرينــا اللحظــة بالذهــاب فــي اتجاهــات معينــة ،وأن نغفــل عــن
«الصــورة الكبــرى» ،أو المخطــط األكبــر الــذي نعمــل فــي إطــاره .لــذا علــى أصحــاب
القــرار أن يتمتعــوا بفهــم أعمــق للنتائــج المحتملــة التــي ســيخلّفها القــرار علــى المســألة التــي
يعملــون عليهــا وعلــى منظمتهــم ككل».

يتبع في الصفحة التالية

 - 65دبتصرف عن عدة العمل المجتمعي .مصدر مذكور سابقا .على الرابط:
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/leadership/leadership-functions/make-decisions/main
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توسيع النظر وتقليب االحتماالت

الخطوات:

7

تمرين

 )6نطرح الحالة التالية على الجميع:
 «يقــف مجلــس المؤسســة أمــام المهمــة التاليــة :اختيــار عضــو جديــد فــي المجلــس.المرشــحان :ســالم وســليم .مــا القــرار المالئــم هنــا؟
 )7نديــر تفاكــرً ا (عص ًفــا ذهن ًيــا) ونســجل الــردود فــي كلمــات علــى ورقــة كبيــرة10( .
دقائــق)
 )8نتشارك التالي مع الجميع.
« )9تبــدو المهمــة ســهلة .أمــا فــي الواقــع فــإن المجلــس يجــد نفســه أمــام ســتة قــرارات
مختلفــة:
 انتخاب سالم. انتخاب سليم. انتخاب سالم وسليم ،أي تغيير عدد أعضاء المجلس المعتاد. عدم انتخاب سالم وال سليم. تأجيل عملية االنتخاب. قرار بأن يتشارك المقعد ك ٌل من سالم وسليم.العبرة هنا هيّ :ال نكون قصيري النفس عند تقليب الخيارات».
 )10نوزع ورقة التوزيع« :عوامل تعرقل اتخاذ القرار المناسب»:
 فــي عصــف ذهنــي نســأل :مــا أهــم األســباب التــي يمكــن أن تعرقــل اتخــاذ القــرارالمناســب ،فــي رأيكــم :فــي بيئتنــا؟ مجتمعنــا؟ عملنــا؟»
 بعــد دقائــق مــن الــردود فــي كلمــات ،نســتعرض عناويــن الورقــة معــا ونطلــب مــنالمشــاركين التأمــل فيهــا الحقــا.
 )11إذا كان هناك ما يكفي من الوقت ( 20دقيق إضافية):
 نطــرح الســؤال أعــاه علــى مجموعــات ثالثيــة أو رباعيــة ،ونعطــي  10دقائــق للتفاكــر(عصــف ذهنــي) فــي المجموعــة ولمراجعــة عناويــن الورقــة.
 فــي الجلســة العامــة :نســتمع إلــى المــردود مــن المجموعــات ونطلــب أن يطرحــوا مــايمكــن مــن حلــول.
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ورقة
توزيع

عوامل تعرقل اتخاذ القرار المناسب

هنــاك عـدّة أســباب تحــول دون قــدرة الشــخص أو المجموعــة علــى الوصــول إلــى قــرار مناســب .وتختلــف هــذه األســباب بحســب
الشــخص أو أعضــاء المجموعــة وثقافتهــم/ن والبيئــة االجتماعيــة والظــروف المحيطــة بالعمــل .وبمــا أنّ صناعــة القــرار جــزء مــن
عمليــة القيــادة ،ال يمكــن تيســير عمــل أي مجموعــة دون أن يمتلــك الشــخص القيــادي مهــارات صنــع القــرار .ومــن أبــرز المعيقــات
التــي يمكــن أن تحـ ّد مــن فعاليــة صنــع القــرار:
التحديــد الخاطــئ للمشــكالت :هنــاك مشــكالت تتطلّــب دراســة مفصّلــة وهنــاك مشــكالت ســهلة وبســيطة .الخطــر هــو الخطــأ هنــا فــي
تحديــد أولويــات ح ـ ّل المشــاكل ،وهــدر الوقــت بإعطائــه للمشــاكل الثانويــة.
ّ
والتأثر بما يحيط بنا ما يجعل قراراتنا ردّة فعل ال أكثر.
التسرع في اتخاذ القرارات :نتيجة عدم التفكير الكافي
ّ
التفكير المغلق :خطأ اتخاذ قرارات لح ّل مشكلة ما بالنظر في إطار ضيّق بدل حلول مبتكرة.
أحادية القرار :غالبا ً ما يكون قراراً فرديا ً تعسّفيا ً دون الرجوع إلى المجموعة.
ضعف االتصال :غياب فهم عملية اتخاذ القرار عن أعضاء المجموعة؛ وبالتالي أخطاء في تطبيق القرار كبيراً.
شــخصية القائــد :تأثرهــا بالســلوك الشــخصي وبمؤثــرات خارجيــة أو مؤثــرات داخليــة كالضغــوط النفســية ،واتجاهاتــه ،وقيمــه،
وأفــكاره ،وخبراتــه ،ممــا يؤثــر تباعــا ً علــى أعضــاء المجموعــة.
التردد والخوف :هذا يجعل المستقبل غامضاً ،ويدفع إلى االعتقاد أن قرارته يجب أن تكون صحيحة مائة في المائة دوماً.
توافــر المعلومــات :عــدم وجــود قنــوات اتصــال تؤ ّمــن المعلومــات الكافيــة المتعلّقــة بالمشــكلة بيــن القائــد وأعضــاء المجموعــة يمثــل
مشــكلة إضافيــة إلــى المشــكلة المــراد حلّهــا.
بيئة القرار :الحالة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتي ال يمكن صناعة القرار بمعزل عنها.
استخدام معلومة خاطئة ،أو المعارضة صاخبة ،أو «التنمّر» ،أو احتقار مشارك في االجتماع.
المخاوف غير المعلنة :تثير االنقسام والخالف وتعطل النقاش الموضوعي.
الوالءات المسبقة لجماعة أو شخص أو طائفة أو شلّ ٍة ما بدل تظهير الصراعات وتوليد مناخ أفضل.
الصراعــات الشــخصية وتصــادم المصالــح (المعلنــة والخفيــة) بيــن األشــخاص تحــرف النقــاش وتزيــف الحجــج وتتيــح طــرح اآلراء
الشــخصية بـ ً
ـدل مــن المعلومــات الضروريــة.
قرار ما بغض النظر عن صوابه.
النية المب ّيتة أو األجندة الخفية عند مشاركين لتمرير
ٍ
الحد من حرية التعبير أو فشل القائد في خلق المناخ المالئم لصنع القرار الصالح.
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1

مهارات التمكين الذاتي( الصمود والمرونة والتواصل )

مهارة التنمية الذاتية
التنمية الذاتية
ً
من الصعب تعريف الذات تعريفا واضحا .وتتفاوت التعريفات بحسب النظريات والمعتقدات منها:

66

سا للوعي الداخلي.
 الذات هي الفرد ،أو الكيان ،بوصفه انعكا ً مفهــوم الــذات هــو نظــرة الفــرد إلــى نفســه والتــي تتشــكل مــن التفاعــل مــع البيئــة المحيطــة والعالقــة مــع اآلخريــن ،ومــن تفســير الفــرد68
لســلوكه وتقييمــه لخصائصــه وقدراتــه ،ومــن مواجهــة التحديــات
67

التنميــة الذاتيــة تعبيــر واســع يتحقــق مــن خــال اكتســاب وممارســة عــدد مــن المهــارات الذاتيــة التــي تتكامــل فــي مــا بينهــا ،تصــبّ الواحــدة
فــي األخــرى وتعززهــا .يتنــاول هــذا الجــزء بعضــا مــن تلــك المهــارات الذاتيــة ويقــدم تماريــن تســاعد علــى اكتشــاف مــا يمتلكــه اإلنســان منهــا
وكيــف يمكــن اكتســابها .فــي مقــدم تلــك المهــارات «التمكيــن الذاتــي».
التمكين الذاتي:
هــو التمكيــن الشــخصي ،وإكســاب الــذات اإلمكانــات والقــدرات والمهــارات الشــخصية الالزمــة .أنهــا العمليــات التــي يســتخدمها اإلنســان
لتطويــر نفســه ومهاراتــه وتحســين قدراتــه مــن أجــل تلبيــة احتياجاتــه فــي عالمــه المتغيــر .لــذا تتعــدد المهــارات والقــدرات المطلوبــة بقــدر مــا
تتعــدد الحاجــات والعوامــل التــي تتحكــم بالحيــاة حــول اإلنســان .منهــا :زيــادة المعرفــة الذاتيــة (معرفــة اإلنســان نفســه وعــن نفســه) ،وبنــاء
تقديــر الــذات والثقــة بالنفــس ،وتحســين إدراك الفــرد لذاتــه (أو الوعــي الذاتــي) ،وضبــط الــذات (أو الضبــط الذاتــي) ،وبنــاء الهويــة الذاتيــة (أو
إعــادة بنائهــا) ودمجهــا بالهويــة المجتمعيــة ،ومعرفــة القيــم الذاتيــة ،واكتشــاف وتطويــر القــدرات والمواهــب الكامنــة ،وتحقيــق الطموحــات،
ً
فضــا عــن مهــارات التواصــل وبنــاء الصمــود النفســي
والتخطيــط لتطويــر الــذات وتحقيــق الخطــط ،وتحســين نمــط الحيــاة ونوعيتهــا،
والمرونــة ،والشــعور بالمســؤولية الــخ.

 -66مصادر مختلفة .منها :دليل المهارات الحياتية .مركز العمل التنموي  -معا واليونيسف .مصدر مذكور سابقا.
 -67هناك تعريفات أخرى .في الفلسفة مثال ،الذات هي مجمل الصفات التي تميز شخصًا عن آخر ،وهي منبع الوعي والعامل المسؤول عن األفكار واألفعال.
 -68الصحة النفسية للشبان والشابات – دليل للعاملين مع الشباب .الوحدة األولى .ورشة الموارد العربية .2012
www.mawared.org/ar/resources/lsh-lnfsy-llshbn-wlshbt
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ّ
ّ
التعلم األربعة:
بناء على أبعاد
والتعلم
مهارات التمكين الذاتي وتعزيز أهداف التعليم
ً

69

مهــارات التمكيــن الذاتــي التــي يصــب مــردود كل منهــا فــي بنــاء الــذات وتمكينهــا مــن أن تلبــي الحاجــات األربــع األساســية فــي عمليــات التعليــم
والتعلــم فــي الحياة:
ّ
التعلم
أبعاد

األهداف

 )1يتعلــم اإلنســان لكــي يعــرف ،ولكــي
يتعلــم كيــف يتعلــم مــدى حياتــه .هــذا
يحسّــن قــدرة اإلنســان علــى التحكــم
بعواطفــه ،والتركيــز علــى «التعلــم»
لتحســين عمليــات التعلــم ومُخرجاتهــا،
أي مردودهــا عليــه.

اكتســاب المهــارات والقــدرات التاليــة يســاعد علــى ذلــك :الضبــط الذاتــي ،والكفــاءة الذاتيــة،
والمثابــرة ،والشــجاعة ،واإلصــرار...

 )2يتعلــم اإلنســان لكــي يعمــل وينتــج
بكفايــة وفعاليــة ونجــاح.

المهارات والقدرات التي تساعد على ذلك تشمل :الكفاءة الذاتية ،وإدارة الوقت ،والمهارات
التنظيمية ،والموثوقية.

 )3يتعلــم اإلنســان لكــي «يكــون» ويعيش
علــى ال ِق َيـ ٍـم ،ويســهم فــي تنميــة نفســه
مــن جميــع جوانبهــا ،ويضــع األهــداف
لحياتــه ويخطــط لهــا ،وبالتالــي يتعلــم
الحتــرام نفســه وتطويــر ثقتــه فــي
نفســه وكفاءاتــه.

مــا يســاعد علــى ذلــك امتــاك مهــارات وقــدرات تشــمل :تحديــد األهــداف ،والتخطيــط
لتحقيقهــا ،والمســاعدة الذاتيــة.

 )4يتعلــم اإلنســان لكــي يعيــش مــع
اآلخريــن ،فيتعــزز عنــده الوعــي
االجتماعــي النقــدي ،ويســاهم فــي
تعزيــز التماســك االجتماعــي مــن
خــال المشــاركة االجتماعيــة

مــا يســاعد علــى ذلــك اكتســاب مهــارات وقــدرات تشــمل :التوجيــه الذاتــي ،والتأمــل الذاتــي،
والوعــي الذاتــي ،واإلدراك النقــدي ،والوعــي االجتماعــي.

تمارين التمكين الذاتي:
هذا الفصل يغطي ثالثا من المهارات األساسية في التمكين الذاتي :التنمية الذاتية ،والتواصل ،والصمود والمرونة.
70
تمارين التمكين الذاتي تغطي المهارات التالية:
 -1الذات وأنا؟
 -5احتياجاتنا نحن
 -2ما هي الذات« :من أنا ومن نحن؟»
 -6احتياجاتنا في مجتمعنا
 -3كيف أقدّر ذاتي؟
 -7مخزون اإليجابيات الذاتية
 -4صفاتي وأنا
 -8حديث النفس اإليجابي ،الخ
تتعــدد التماريــن التــي تســتهدف التمكيــن الذاتــي وتتنــوع مصادرهــا كمــا تتنــوع التســميات فيهــا وتسلســلها .ســعينا فــي هــذا االختيــار إلــى تلبيــة
احتياجــات الفئــات المســتهدفة فــي الســياق القطــري.....
 -69بتصرف عن «أبعاد التعلم األربعة» في تقرير جاك ديلور :التعلم :ذلك الكنز المكنون .اليونسكو 1996
 -70جرى اختيار وتعديل وتحرير التمارين من مراجع عدة ،منها دليل المهارات الحياتية .مركز الجنى واليونيسف .مصدر مذكور سابقا.
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الذات وأنا!

التمرين
71

األهداف:

التعرّ ف على األوجه المختلفة للذات

المدة الزمنية:

 25دقيقة.

األدوات الالزمة :أوراق كبيــرة للعــرض؛ أقــام تلويــن؛ مقصــات؛ أوراق كبيــرة عليهــا تعريفــات المفاهيــم
أدنــاه.
الخطوات:

 )1نحضر التعريفات المطلوبة مسبقا على أوراق كبيرة للعرض (او على اللوح).
 )2نطبّق هذا النشاط قبل مناقشة المفاهيم المبنية على الذات.
 )3نــوزع المشــاركين والمشــاركات إلــى مجموعــات صغيــرة ( 4كحــد أقصــى فــي كل
مجموعــة).
 )4نطلــب مــن المجموعــات التمييــز بيــن المفاهيــم التاليــة ومحاولــة التعبيــر عنهــا بطرقهــا
الخاصــة (بالكتابــة أو الرســم)« :احتــرام الــذات» ،و«الكفــاءة الذاتيــة» و«الثقــة بالنفــس»
و«مفهــوم الــذات».
 )5تعرض أفكارهم في جلسة مشتركة 15( .دقيقة)
 )6فــي الجلســة المشــتركة :نناقــش مــع المجموعــات األفــكار المشــتركة التــي طرحــت مــن
قبــل ونضيــف شــروحا باســتخدام ورقــة التوزيــع 10( .دقيقــة)

 -71المصدر السابق .ص . 7
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القسم الثالث ( الحياتية والتمارين على المهارات)

ما هي الذات« :من أنا ومن نحن؟»

األهداف:

تعزيز التفكير والتحليل

المدة الزمنية:

 40دقيقة.

2

التمرين

األدوات الالزمة :أوراق كبيرة للعرض؛ أقالم؛ أوراق صغيرة
الخطوات:

 )1نطلــب مــن كل مشــارك ومشــاركة التفكيــر لبضــع دقائــق بـــ  10أشــياء يعتبــرون أنهــا
تش ـ ّكل هويتهــم ،ثــم كتابــة اســم كل شــيء علــى ورقــة صغيــرة 10( .دقائــق)
 )2نطلــب مــن كل شــخصين تشــارك مــا كتبــاه والتفــاوض الختيــار  8أشــياء يعتبرانهــا
أساس ـيّة وأكثــر أهم ّيــة (مــن  20ورقــة إلــى  10( .)8دقائــق)
 )3نطلــب مــن كل فريقيــن تكويــن مجموعــة ومناقشــة مــا كتبتــاه والتفــاوض الختيــار 6
أشــياء يعتبرونهــا أساسـيّة وأكثــر أهم ّيــة فــي تحديــد هويتهــم (مــن  16ورقــة إلــى 10( .)6
دقائــق)
 )4نناقش معً في جلسة مشتركة:
 -كيف وجدتم هذا التمرين؟
 -هل كان من الصعب التخلي عن أفكاركم الخاصة؟
 -كيف جرى التوافق على االختيارات؟
( 10دقائق)
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أقدر ذاتي؟
كيف ّ

األهداف:

تقريب مفهوم تقدير الذات

المدة الزمنية:

 25دقيقة.

التمرين

األدوات الالزمة :أوراق كبيرة للعرض؛ أقالم
الخطوات:

 )1نستخدم العصف الذهني ونسأل الجميع« :ما معنى تقدير الذات؟»
 )2نسجّ ل المردود في كلمات على أوراق كبيرة أو على لوح .من الردود المحتملة:
 تقدير الذات هو كيف ترى نفسك. تقدير الذات هو كيف تقيّم نفسك سلبا ً أم إيجاباً. تقدير الذات هو قدراتك أو إمكانياتك. تقدير الذات هو كيف تحب نفسك ولماذا 10( .دقائق) )3نطرح السؤال التالي :كيف يتكون تقدير الذات؟ من أين يأتي؟
 )4من ردود المحتملة أن تقدير الذات يتكون من:
 كيفية تربية األهل. من نظرة المجتمع لألشخاص. من العادات والتقاليد. من كيفية معاملة اآلخرين لنا. من تفكيرنا الشخصي؛ من رأينا الشخصي في أنفسنا. )5نسجل الردود في كلمات على أوراق كبيرة.
 )6نناقــش مــع المشــاركين والمشــاركات المصــادر المحتملــة لتكويــن تقديــر الــذات،
ونســجلها علــى أوراق العــرض 10( .دقائــق)
 )7نستعرض تعريف تقدير الذات من ورقة التوزيع :مفاهيم الذات وتعريفات ( 5دقائق)
 )8نناقــش ســريعا مــع المتدربيــن والمتدربــات :إلــى أي مــدى تشــعرون بالثقــة عنــد التركيــز
علــى اإليجاب ّيــات فــي أنفســكم؟ ( 10دقائق)
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القسم الثالث ( الحياتية والتمارين على المهارات)

ورقة
توزيع

مفاهيم الذات وتعريفات

مفاهيم مبنية على الذات
مفهوم الذات:
72
من الصعب تعريف الذات تعري ًفا واضحا .وتتفاوت التعريفات بحسب النظريات والمعتقدات .منها:
73
سا للوعي الداخلي.
الذات هي الفرد ،أو الكيان ،بوصفه انعكا ً
مفهــوم الــذات هــو نظــرة الفــرد إلــى نفســه والتــي تتشــكل مــن التفاعــل مــع البيئــة المحيطــة والعالقــة مــع اآلخريــن ،ومــن تفســير
74
الفــرد لســلوكه وتقييمــه لخصائصــه وقدراتــه ،ومــن مواجهــة التحديــات.
التنميــة الذاتيــة تعبيــر واســع يتحقــق مــن خــال اكتســاب وممارســة عــدد مــن المهــارات الذاتيــة التــي تتكامــل فــي مــا بينهــا ،تصــبّ
الواحــدة فــي األخــرى وتعززهــا .يتنــاول هــذا الجــزء بعضــا مــن تلــك المهــارات الذاتيــة ويقــدم تماريــن تســاعد علــى اكتشــاف مــا
يمتلكــه اإلنســان منهــا وكيــف يمكــن اكتســابها .فــي مقــدم تلــك المهــارات «التمكيــن الذاتــي».
تعريف الذات:
ً
مــن الصعــب تعريــف الــذات تعريفــا واضحــا .وتتفــاوت العريفــات بحســب النظريــات والمعتقــدات .ألســباب عمليــة نســتخدم فــي هــذا
75
الدليــل التعريــف التالــي:
سا للوعي الداخلي.
الذات هي الفرد ،أو الكيان ،بوصفه انعكا ً

76

وتنبثــق عــن مفهــوم الــذات مفاهيــم أخــرى ،منهــا وتقديــر الــذات ،والثقــة بالنفــس ،وضبــط النفــس ،والكفــاءة أو الفعاليــة الذاتيــة،
والوعــي الذاتــي ...والتأمــل الذاتــي ،والتمكيــن الذاتــي أو تنميــة الــذات ...وغيرهــا ممــا يــرد كمهــارات فــي اإلطــار أعــاه.
التمكين الذاتي:
هــو تنميــة الــذات ،أي العمليــات التــي يســتخدمها اإلنســان لتطويــر نفســه ومهاراتــه وتحســين قدراتــه لتلبيــة احتياجاتــه فــي عالمــه
المتغيــر .لــذا تتعــدد المهــارات والقــدرات المطلوبــة بقــدر تعــدد الحاجــات والعوامــل التــي تتحكــم بالحيــاة حــول اإلنســان .منهــا:
زيــادة المعرفــة الذاتيــة ،وتحســين إدراك الفــرد لذاتــه (أو الوعــي الذاتــي) ،وبنــاء الهويــة الذاتيــة (أو إعــادة بنائهــا) ودمجهــا
بالهويــة المجتمعيــة ،ومعرفــة القيــم الذاتيــة ،وتطويــر القــدرات والمواهــب ،واكتشــاف وبنــاء القــدرات الدفينــة ،وتحقيــق الطموحــات،
والتخطيــط لتطويــر الــذات وتحقيــق الخطــط ،وتحســين نمــط الحيــاة ونوعيتهــا...
تقدير الذات:
تقديــر الــذات هــو النظــرة إلــى الــذات باعتــزاز .وتتعــدد المفاهيــم التــي تقــوم بتعريــف تقديــر الــذات لتتض ّمــن طريقــة معاملــة النفــس
واالحتــرام ومجموعــة مــن القيــم والمشــاعر .ويعــود مفهــوم تقديــر الــذات إلــى كيفيــة رؤيــة اإلنســان لنفســه وكيفيــة شــعوره تجاههــا.

يتبع في الصفحة التالية
 -72امصادر مختلفة .منها :دليل المهارات الحياتية .مركز العمل التنموي  -معا واليونيسف .مصدر مذكور سابقا.
 -73هناك تعريفات أخرى .في الفلسفة مثال ،الذات هي مجمل الصفات التي تميز شخصًا عن آخر ،وهي منبع الوعي والعامل المسؤول عن األفكار واألفعال.
 -74الصحة النفسية للشبان والشابات – دليل للعاملين مع الشباب .الوحدة األولى .ورشة الموارد العربية .2012
 -75مصادر مختلفة.
 -76هناك تعريفات أخرى .في الفلسفة مثال :الذات هي مجمل الصفات التي تميز شخصًا عن آخر ،وهي منبع الوعي والعامل المسؤول عن األفكار واألفعال.
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ورقة
توزيع

مفاهيم الذات وتعريفات

العالقة بين تقدير الذات والنجاح:
هناك عالقة وثيقة بين تقدير الذات والنجاح ،كما هو متفق عليه بين الباحثين ،لكن يقع الخالف حول طبيعة هذه العالقة؛
هل من الضروري أن يكون اإلنسان ناجحا ً في حياته كي يُقدّر نفسه؟ أم أن ّ
الثقة تسبق النجاح؟
العالقــة بيــن تقديــر الــذات والنجــاح هــي عالقــة تبادل ّيــة .فالثقــة بالــذات ضرور ّيــة للنجــاح فــي الحيــاة والتفــوق ،والنجــاح يــؤدي إلــى
زيــادة الثقــة بالــذات .فــك ّل منهمــا يغــذي اآلخــر .مــن هنــا قــرر علمــاء النفــس تقســيم تقديــر الــذات إلــى جزأيــن :المكتســب والشــامل.

تقدير الذات
سب
المك َت َ

تقدير الذات
الشامل

التقديــر الناتــج عــن تحقيــق اإلنجــازات ،فكلمــا
أنجزنــا فــإن تقديرنــا ألنفســنا يكبــر.

الشــعور باالعتــزاز بالنفــس مــن دون ســبب أو
مبــرر ،أي أن اإلنســان ال يبنــي اعتــزازه علــى
مهــارات وإنجــازات معيّنــة حققهــا ،بــل إن اعتــزازه
أمــر مــا.
بنفســه يبقــى حتــى عنــد الفشــل فــي
ٍ

تقدير الذات:
هــو حصيلــة مــا نتعــرض لــه مــن تجــارب وردّات فعــل .إنــه كيــف يشــعر اإلنســان تجــاه نفســه بشــكل عــام .وهــو يتوقــف علــى
المهــارات والقــدرات التــي تبنيهــا تنميــة الــذات وعلــى أداء اإلنســان ،ومظهــره ،وحكــم اآلخريــن عليــه.
77
 تقدير الذات العالي يقوي الثقة بالنفس ويساعد على اتخاذ القرارات بأقل قدر من التأثر بأحكام اآلخرين وآرائهم: اإلنســان الــذي يملــك تقديــرا ضعيفــا ألفــكاره ومشــاعره وقدراتــه ،وإلــى قلقــه واهتماماتــه ونظرتــه إلــى الحيــاة والتحديــات ...يجــدصعوبــة فــي تشــكيل آرائــه الخاصــة ويكــون غيــر قــادر علــى التعبيــر عــن مواقفــه وآرائــه ومواجهــة اآلخريــن .كلمــا ســمع الطفــل
أو الشــاب/ة مديحــا وتشــجيعا لمــا يفعــل ويتصــرف يتعــزز تقديــره لذاتــه وثقتــه فــي نفســه.
 تقديــر الــذات العالــي يســاعد علــى يمكنــه أن يتقبــل أخطــاءه وبتعلــم منهــا ويتخطاهــا أكثــر مــن غيــر ،ويخفــف مــن تأثيــرات78
النكســات إذا حصلــت.
الثقة بالنفس:
هــي تعبيــر عــن كيــف نثــق فــي أنفســنا وعــن مقــدار ثقتنــا فــي أنفســنا .ويمكــن أيضــا أن تع ّبــر عــن كيــف نريــد أن نقــدم أنفســنا إلــى
النــاس والعالــم وصورتنــا فــي عيــون اآلخريــن( .المزيــد فــي ورقــة التوزيــع عــن الثقــة بالنفــس)
ضبط النفس:
هــي القــدرة علــى تنظيــم ومراقبــة الســلوكيات والمشــاعر والدوافــع .وهــي مهمــة لفئــة واســعة مــن المهــارات ذات الصلــة التــي تشــمل
تحقيــق الــذات ،والكفــاءة الذاتيــة ،والوعــي الذاتــي ،وتحديــد األهــداف الشــخصية ،والتخطيــط للحياة...
وهي «مهارة أساسية» ألنها:
 تعزز استقاللية الطفل الفردية ووكالته ومساعدته الذاتية التي تعتبر مهمة للحد من مخاطر االستغالل والتعسف. تزيــد االهتمــام بقيــاس قــدرة الشــباب علــى العمــل نحــو تحقيــق أهــداف طويلــة األجــل ،بمــا فــي ذلــك قدرتهــم علــى االنضبــاط الذاتيوالمثابــرة فــي مواجهــة الصعوبــات وقدرتهــم علــى التركيــز علــى أهــداف وغايــات متوائمــة بوضوح.

 -77بتصرف عن دليل المهارات الحياتية .مركز العمل التنموي -معا ،واليونيسف .مصدر مذكور سابقا .ص 77
 -78الصحة النفسية للشبان والشباب...الوحدة األولى .إعداد زينة عوض ود .غسان عيسى وغانم بيبي وآخرون .ورشة الموارد العربية2012 .
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القسم الثالث ( الحياتية والتمارين على المهارات)

التمرين

صفاتي وأنا

األهداف:
المدة الزمنية:

4

اكتشاف نقاط قوة الذات
 30دقيقة

األدوات الالزمة :أوراق كبيرة للعرض؛ أقالم ،أوراق للكتابة للجميع.
الخطوات:

 )1نطلــب مــن المشــاركين والمشــاركات تســجيل عشــر صفــات شــخصيّة يرونهــا فــي
أنفســهم تبــدأ بـــ «أنــا».......؛ أو» أنــا شاب/شــابة.».................
مثال :أنا شاب متعاون ،أنا فتاة مجتهدة ،أنا شخص عصبي الخ 10( .دقائق)
 )2نذ ّكر المشاركين أننا لن نجمع األوراق منهم ولن ُتقرأ أمام الجميع.
 )3بعــد ذلــك ،نطلــب منهــم أن يضعــوا إشــارة «صــح» بجانــب الصفــات التــي يحبونهــا فــي
أنفســهم ،وعالمــة ســؤال (؟) بجانــب الصفــات التــي يرغبــون فــي تغييرهــا.
( 5دقائق)
 )4فــي الجلســة المشــتركة :بعــد أن يتأمــل كل مشــارك ومشــاركة فــي القائمتيــن (الصفــات
الطيبــة والصفــات التــي تحتــاج إلــى تحســين) ،ومــدى التــوازن بينهمــا ،نطلــب منهــم أن
يع ّبــروا فــي كلمــات عــن رأيهــم فــي األســئلة التاليــة:
 ما عالقة القائمتين والتوازن بينهما بالشعور بتقدير الذات؟ كيف يمكن ان نحسّن التوازن بينهما؟ ما أهم الصفات الجيدة التي تساعد على تحسين تقديرنا ألنفسنا؟( 15دقيقة)
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احتياجاتنا نحن!

التمرين
79

األهداف:

التعرف إلى احتياجات الذات

المدة الزمنية:

 30دقيقة

األدوات الالزمة :أوراق كبيرة للعرض؛ أقالم ،نسخ من هرم ماسْ لو
الخطوات:

 )1علــى ورقــة كبيــرة :نحضــر مســبقا رســما مكبــرا لهــرم ماســلو (أنظــر ورقــة التوزيــع)
ودرجاتــه مــن االحتياجــات.
 )2نشرح فكرة هرم ماسلو ونرد على االستفسارات 10( .دقائق)
 )3نوزع المشاركين والمشاركات إلى خمس مجموعات.
 )4نحدد لكل مجموعة إحدى درجات االحتياجات في هرم ماسلو.
 )5نطلب من كل مجموعة:
 أن يفكروا في واقعهم :ما االحتياجات التي تتوافق مع هذه الدرجة من الهرم؟ مناقشة كيف يمكن تلبية هذه االحتياجات. تسجيل المردود في كلمات على أوراق كبيرة 10( .دقائق) )6نطلب من كل مجموعة أن تعرض ورقتها سريعا في جلسة مشتركة.
( 5دقائق)
 )7نسجل مردود كل مجموعة في كلمات على رسم الهرم المكبر.
 )8نناقــش معــا أهــم االحتياجــات التــي نــرى أنهــا تهــم أكثــر مــن غيرهــا فــي واقــع
المشــاركات والمشــاركين.
( 30دقيقة)

 -79بتصرف عن دليل المهارات الحياتية .مركز الجنى واليونيسف .مصدر مذكور سابقا .ص 11
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احتياجاتنا في مجتمعنا

األهداف:

فهم وربط احتياجاتنا الذاتية بالحياة اليومية في مجتمعنا.

المدة الزمنية:

 80دقيقة

6

التمرين

األدوات الالزمة :أوراق كبيرة للعرض؛ أقالم؛ مجالت مصورة قديمة؛ رسم هرم ماسلو مكبّرا.
الخطوات:

 )1نوزع المشاركين والمشاركات إلى خمس مجموعات.
 )2نحدد إحدى درجات الهرم لكل مجموعة.
 )3نــوزع مجــات قديمــة ونطلــب مــن كل مجموعــة أن تقــصّ صــورا لتكــوّ ن ملصقــا
ضــح االحتياجــات التــي تتوافــق مــع االحتياجــات فــي درجــة الهــرم المخصصــة
(كــوالج) يو ّ
لهــا 60( .دقيقــة)
 )4تعرض كل مجموعة ملصقها ونناقش معا 20( .دقيقة)
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مخزون اإليجابيات الذاتية

التمرين
80

األهداف:

توعية المشاركين على نقاط القوة لديهم وقدراتهم.

المدة الزمنية:

 35دقيقة

األدوات الالزمة :أوراق؛ أقالم؛ نسخ للجميع من ورقة التوزيع «التنمية الذاتية».
الخطوات:

 )1نشــرح :التفكيــر الدائــم بهــذه اإليجابيــات الذاتيــة ،أو الشــخصية ،يُبرمــج الدمــاغ علــى
العمــل بشــكل إيجابــي والتركيــز علــى فكــرة أنــك إذا وظفــت هــذه القــدرات والصفــات
بالشــكل الجيــد فأنــت تــزداد قدراتــك وفرصــك علــى أن تحقــق مــا ترغــب فــي فعلــه أو
تحقيقــه.
 )2نطلــب مــن المشــاركين والمشــاركات رســم جــدول كهــذا ثــم تعبئتــه بأكبــر عــدد ممكــن
مــن اإلنجــازات والقــدرات والصفــات التــي يعتــزون بهــا مــن دون إهمــال حتــى أبســط
األمــور 15( .دقيقــة)
 )3نوزع ورقة التوزيع «التنمية الذاتية» على الجميع لقراءتها ( 10دقائق).
 )4نــوزع إيجابيــات التنميــة الذاتيــة علــى المجموعــات لتناقــش الســؤال :كيــف تــرون
انعــكاس هــذه اإليجابيــات علــى حياتكــم؟ ( 15دقيقــة).
 )5تستعرض كل مجموعة ما توصلت إليه ونناقش معا 10( .دقائق)

إنجازاتي
ّ
أعتز بها:
التي

قدراتي:
أستطيع أن ...

 -80بتصرف عن دليل المهارات الحياتية .مركز العمل التنموي -معا ،واليونيسف .مصدر مذكور سابقا
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القسم الثالث ( الحياتية والتمارين على المهارات)

حديث النفس اإليجابي

األهداف:

التمرّ ن على حماية الذات من األفكار السلبية

المدة الزمنية:

 30دقيقة

8

التمرين

األدوات الالزمة :قصاصــات الصقــة صغيــرة عليهــا أفــكار ســلبية عنــد الشــخص عــن نفســه ،أو مخــاوف
(بالمذكــر والمؤنــث حســب المجموعــة) مــن نــوع :انــا متــردد ،أنــا أخــاف ،أنفــي قبيــح،
أنــا ســمين ،أنــا فاشــل ،أنــا ســيئ ،أنــا مكتئــب ،أنــا متعجــرف ،أنــا يائــس ،أنــا وحيــد ،أنــا
مضط َهــد ،أنــا مقهــور ،أنــا غيــر محبــوب ،انــا ضائــع ،أنــا متشــائم دائمــا... ،الــخ.
الخطوات:

 )1يجلس المشاركون والمشاركات في دائرة.
 )2نضــع ورقــة الصقــة علــى جبيــن كل مشــارك/ة وعليهــا صفــة أو خــوف مــا مــن دون
أن يــرى المشــارك/ة مــا هــو مكتــوب عليهــا.
 )3يتحــرك أفــراد المجموعــة ويتفاعلــون تجــاه كل شــخص ويتصرفــون بنــاء علــى مــا
يقــرؤون علــى الورقــة علــى جبينــه (مــن دون أن يقرؤوهــا بصــوت مســموع) .ردود الفعــل
يمكــن ان تشــمل :التهــرب مــن الشــخص ،تجنبــه ،التعبيــر بالوجــه أو اليديــن عــن الرفــض
أو التعاطــف أو الشــفقة ،أو التســاؤل الصامــت ...الــخ 10( .دقيقــة)
 )4يجلــس الجميــع .ينــزع كل شــخص الورقــة مــن علــى جبينــه ويقرأهــا بينهــا وبيــن نفســه
ويفكــر بالصفــة وكيــف كانــت بــردود أفعــال االخريــن نحــوه وكيــف كان شــعوره بالمقابــل
( 5دقائــق)
 )5نطرح االسئلة التالية في نقاش عام بصوت مسموع:
 مــا الــذي كان يحصــل وكيــف أثــرت ردود أفعــال االخريــن عليــك وعلــى شــعورك نحــونفســك ،وكيــف كان رد فعلــك عندمــا عرفــت الصفــة علــى الورقــة؟ وهــل كانــت الصفــة
تشــبهك او تع ّبــر عــن؟ (التفكيــر)
 بالعــادة كيــف تــرى نفســك فــي العــادة؟ مــا هــي االفــكار التــي تــراودك عــن نفســك عندمــاتقــف امــام المــرآة؟ كيــف يتأثــر شــعورك عندمــا تفكــر بهــذه الطريقــة الســلبية؟ كيــف يؤثــر
ذلــك علــى ســلوكك أو رد فعلــك أو تعاطيــك مــع النــاس حولــك (الربــط بالواقــع):
 كيــف يمكــن ان تتفــادى بالمســتقبل هــذه االفــكار الســلبية او هــذا الصــراع الداخلــي،مــاذا يمكنــك ان تقــول لنفســك ،لتفكــر بإيجابيــة وكيــف ممكــن ان ينعكــس هــذا ايجابــا علــى
تصرفاتــك وعالقاتــك مــع نفســك واالخريــن (التطبيــق) ( 15دقيقــة)
 )6نســتخلص :انــت الحــارس الوحيــد علــى افــكارك ،فالتفكيــر الســلبي يــؤدي إلــى مشــاعر
ســلبية وردود فعــل وســلوكيات ســلبية ،وبالتالــي إلــى دمــارك وانحــراف مســارك .مــن
يعطينــا أمثلــة؟ هــل العكــس صحيــح؟ ( 5دقائــق)
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الثقة بالنفس () 1

األهداف:

تعزيز الثقة بالنفس

المدة الزمنية:

 30دقيقة

التمرين

األدوات الالزمة :أوراق كبيرة للعرض؛
الخطوات:

 )1نطلــب مــن الجميــع العمــل فــي مجموعــات ثنائيــة .نطــرح علــى كل المجموعــات
األســئلة التاليــة لتناقشــها ونــرد علــى أي استفســار مــن المشــاركين والمشــاركات:
 -1ما هي أسباب انعدام الثقة بالنفس؟
 -2كيف تؤثر قلة الثقة بالنفس سلبا على اإلنسان؟
 -3كيف تؤثر الثقة بالنفس إيجابا ً على اإلنسان؟
ّ
ـرار
 -4مــا هــي العالقــة بيــن العلــم والمعرفــة مــن جهــة ،وبيــن الثقــة بالنفــس
واتخــاذ القـ َ
مــن جهــة ثانيــة؟
 -5برأيك ،كيف يمكن ألي شخص أن يكتسب ثقة عالية بنفسه؟ ( 10دقائق)
 )2نطلــب مــن كل مجموعــة مناقشــة ســؤال أو اثنيــن (بحســب الوقــت والعــدد) وتلخيــص
آرائهــا فــي كلمــات أو رســم أو تمثيــل أدوار 20( .دقيقــة)
 )3فــي الجلســة المشــتركة :نســتمع إلــى العــروض ســريعا ثــم نســتعرض تعريــف الثقــة
بالنفــس وطــرق تقويتهــا.
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الثقة بالنفس ()2

تمارين فردية

9

التمارين التالية يمكن أن يمارسها المشارك أو المشاركة في البيت لزيادة الثقة بالنفس:
الهدف :بناء الثقة بالنفس

التمرين األول :أنا رائع!
 )1يقف اإلنسان أمام المرآة وينظر في العينين بتركيز.
 )2يحــدث اإلنســان نفســه ويتكلــم معهــا بطريقــة إيجابيــة فيقــول مثــا :أنــا رائــع؛ أنــا مُم َّيــز؛ أنــا لــدي القــدرات
التــي تؤهّلنــي للوصــول إلــى هدفــي؛ مــن المؤكــد أننــي ســأنجح؛ أنــا شــخص غير عــاديٍّ وشــخصيتي فريــدة...
 )3تكرار هذا التمرين يوميا ً يمكن أن يحقق نتائج ممتازة للشخص في حياته.

نسجل اإليجابيات ونتذكر!
التمرين الثاني:
ّ
 )1يخصــص اإلنســان دفتــرا يســجّ ل فيــه (كل يــوم أو كلمــا أتيحــت لــه الفرصــة) :األشــياء اإليجابيــة التــي
يراهــا فــي نفســه واألشــياء اإليجابيــة التــي يفعلهــا ،كمــا يســجل امتنانــه الشــخصي ألنــه نجــح فــي كل ذلــك.
 )2يراجع السجل كلما سنحت له الفرصة وكلّما شعر باإلحباط.
 )3الســجل يســاعد اإلنســان علــى أن يتذكــر كل األعمــال الطيبــة واإلنجــازات التــي قــام بهــا خــال النهــار،
مثــل النجــاح فــي مقابلــة مــن أجــل عمــل ،أو قــراءة كتــاب.
 )4مراجعتها كل ليلة.
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ورقة
توزيع

احتياجات الذات

ماسلو
احتياجات اإلنسان :هرم ْ
اقتــرح العالــم ابراهــم ماسْ ــلو تصنيــف احتياجــات اإلنســان المختلفــة التــي يســعى إلــى تحقيقهــا فــي حياتــه .جــاء التصنيــف علــى شــكل
هــرم تتــدرج عليــه االحتياجــات بحســب األهميــة واألولوية.
يعتبــر ماســلو أن االحتياجــات التــي ال يجــري تلبيتهــا تــؤدي إلــى إحبــاط وتوتــر ،كمــا يعتقــد أنــه مــن المســتحيل تحقيــق حاجــة
«أعلــى» قبــل إشــباع الحاجــة «األدنــى» مــن الهــرم.
 )1االحتياجات الجسدية (الفيزيولوجية):
هي حاجات اإلنسان للبقاء :مثل التنفس ،والطعام ،والماء ،والنوم...
 )2احتياجات األمان:
ً
الســامة الجســدية بعيــدا مــن االعتــداء والعنــف ،واألمــان فــي الوظيفــة ،واألمــان النفســي والمعنــوي ،واألمــان األســري ،وأمــان
الممتلــكات ،واألمــان الصحــي.
 )3االحتياجات االجتماعية:
العالقــات العاطفيــة ،والحصــول علــى الحــب ،والعالقــات األســرية الســليمة ،والقــدرة علــى اكتســاب األصدقــاء ،والرغبــة فــي
االنتمــاء إلــى مجموعــات كبيــرة (كالجماعــات الدينيــة والرياضيــة والمنظمــات المهنيــة).
 )4الحاجة إلى التقدير:
رغبــة الشــخص فــي تحقيــق مكانــة اجتماع ّيــة طيبــة والحصــول علــى منصــب يُكســبه اإلحســاس بالثقــة والقــوة ،باإلضافــة إلــى كســب
احتــرام اآلخرين.
 )5الحاجة لتحقيق الذات:
رأس الهــرم ،يفتــرض ماســلو أن أســمى الحاجــات هــي حاجــة اإلنســان إلــى تحقيــق ذاتــه .يلبــي هــذه الحاجــة اســتخدام القــدرات
والمهــارات الحاليــة والمحتملــة لتحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن اإلنجــازات الشــخصية وغيــر الشــخصية.
81

ﻣﺸﺎرﻳﻊ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺗﺤﺪي ،ﻓﺮص ﻟﻺﺑﺘﻜﺎر واﻹﺑﺪاع واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻲ

ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺬات

ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻬﻤﺔ  ،ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻻآﺧﺮﻳﻦ ،ﻫﻴﺒﺔ ،ﻣﻜﺎﻧﺔ

اﻟﻘﺒﻮل ،اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻹﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ ﻧﺎﺟﺢ

اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ

اﻻﻧﺘﺴﺎب

اﻷﻣﺎن

اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ،اﻷﻣﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،اﻷﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

،اﻹﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺒﻘﺎء ،اﻟﻤﺎء ،اﻟﻄﻌﺎم ،اﻟﻨﻮم
اﻟﺪفء ،اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ

اﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
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القسم الثالث ( الحياتية والتمارين على المهارات)

ورقة
توزيع

التقييم الذاتي

82

تهدف عملية تقييم الذات إلى معرفة معلومات عن الذات بشكل منظم من أجل تنميتها.
تشمل هذه المعرفة تحديد نقاط الضعف ،ونقاط القوة ،والتوجهات ،والتأثيرات الخارجية ،والقيم ،واألهداف المستقبلية.
هناك عدة طرائق لتقييم الذات .هنا ثالث منها:
 )1تقييم الذات من خالل نظرتنا إلى أنفسنا.
 )2تقييم الذات من خالل نظرة اآلخر إلينا.
 )3تقييم الذات من خالل مواقف معينة.
عملية التقييم الذاتي تساعد كل إنسان:
 على معرفة جوانب القوة وجوانب الضعف لديه، التعرف على المؤثرات المحيطة والقيم الخاصة التي تلعب دوراً في تحديد توجهاته المختلفة ،ومدى ثقته بنفسه، تقييم أهدافه ومدى مالءمتها لقدراته الذاتية، التعرّ ف على كيفيّة تطوير نفسه باتجاه تحقيق أهدافه.متطلبات:
ً
ً
تحتــاج عمليــة تقييــم الــذات ،إلــى عقــل منفتــح ونظــرة نقديــة تجــاه النفــس .فأحيانـا يكــون مــن الصعــب علــى الشــخص ،مثـا ،النظــر
بموضوعيــة إلــى أمــور تخــص ذاتــه ،وتقييمهــا .لهــذا ،ومــن خــال الطــرق واألدوات المختلفــة ،يمكــن أن يســتعين اإلنســان أيضـا ً
83
بغيــره لمعرفــة ذاتــه ،فهنــاك أشــخاص يمكــن أن يســاعدونا علــى االنتبــاه إلــى أمــور ذاتيــة لــم نكــن نعيهــا عــن أنفســنا.
الهــدف مــن عمليــة تقييــم الــذات هــو الســعي إلــى تطويــر النفــس وتنميتهــا وليــس الوقــوع فــي دوامــة أفــكار عــن الــذات مــن دون
هــدف.
عمليــة تقييــم الــذات عمليــة يجــب أن تكــون مســتمرة ودوريــة ،وهــي تعتمــد علــى الهــدف المنشــود مــن إجرائهــا كل مــرة؛ فالتطويــر
الذاتــي عمليــة تراكميــة ومتغيــرة مــع اختــاف الظــروف.
توصيات:
 تشــتمل عمليــة تقييــم الــذات النواحــي اإليجابيــة والســلبية كذلــك .لــذا مــن الضــروري مراعــاة مشــاعر المشــاركين والمشــاركاتعنــد طــرح أمــور ســلبية،
 التأكيــد المســتمر علــى أن لفــت االنتبــاه إلــى مــا هــو ســلبي هدفــه مســاعدة اإلنســان علــى أن يشــتغل علــى هــذه الجوانــب ويطوّ رهــابشــكل فعال.
 حتماً ،ليس الهدف من إلقاء الضوء على األمور السلبية التأثير على ثقة الشخص في نفسه ومقدار احترامه لذاته. علينــا نحــن اليســيرين االنتبــاه إلــى تعليقــات المشــاركين والمشــاركات ،والتأكيــد علــى ضــرورة المحافظــة علــى احتــرام الغيــردائمــا.
 -82دليل المهارات الحياتية .مركز الجنى واليونيسف .مصدر مذكور سابقا .ص 15
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ورقة
توزيع

الذاتية
التنمية
ّ

84

عملية التنمية الذاتية...وأخواتها!
التنمية الذاتية عملية منهجية مستمرة تعتمد على خطوات متتابعة تشمل:
تقييم الذات ومعرفة نقاط القوة والضعف.
تحديد الوجهة العامة واألهداف العامة والخاصة.
التقدم باتجاه تحقيق األهداف مع التقييم المستمر لمدى التقدم.
التعلم باستمرار.
«التنمية الذاتية» (التنمية الشخصية) هو مصطلح يستخدم كثيرا ،ولكن قليالً ما يوجد شرح له:
جوهــر التنميــة الذاتيــة :أن يســتثمر اإلنســان فــي ذاتــه بحيــث يتم ّكــن ،ويصبــح فــي اســتطاعته أن يديــر نفســه وحياتــه بطريقــة فعالــة
بغــض النظــر عــن أي معوقــات أو صعوبــات فــي طريقــه.
تسمح التنمية الذاتية لإلنسان أن «يستبق» األمور ،وأن يبادر ،بدل أن ينتظر حتى تحدث.
رغم أن أهداف اإلنسان قد ال تتحقق دوماً ،إال أن حياته وثمارها سيكونان أفضل عندما يفعل ما بوسعه لتحقيق أهدافه.
يش ّكل االلتزام والعمل على التنمية الشخصية الخطوة األولى نحو تحقيق «االكتفاء الذاتي».

من إيجابيات التنمية الذاتية:
 )1الوعــي الذاتــي :هــو مبتــدأ عمليــة التنميــة الذاتيــة والخطــوة األولــى فيهــا .فهــو يســاعد اإلنســان علــى «معرفــة ذاتــه» الحقيق ّيــة،
ومعتقداتــه ،واألهــداف التــي يســعى إلــى تحقيقهــا..
 )2معرفــة االتجــاه :عندمــا يحقــق اإلنســان الوعــي الذاتــي ،يصبــح قــادرا علــى معرفــة األحــام التــي يســعى إلــى تحقيقهــا .بالتالــي
يصبــح اتخــاذ القــرار أســهل ،ألن اإلنســان بــات يعــرف أكثــر مــا يفضلــه ويناســبه ،واالتجــاه الــذي يــؤدي بــه إلــى تحقيــق حلمــه
وأهدافــه ،وكيــف يكــرس الوقــت والجهــد لتحقيــق األهــداف.
 )3تحســين التركيــز والفعاليــة :تســاعد التنميــة الذاتيــة علــى توضيــح األمــور ،وزيــادة الفاعل ّيــة ،م ّمــا يم ّكــن الشــخص مــن القيــام بمهــام
متعــددة تخــدم اهتماماتــه .مــع تطــور الشــخصية الذاتيــة ،يصبــح تحديــد األولويــات أســهل ،كمــا يصبــح باإلمــكان تحديــد المهمــة التــي
مــن شــأنها أن تعطــي أفضــل نتيجــة بنــاء علــى المــوارد المتاحــة فــي تلــك اللحظــة .خطــوة فخطــوة ،يأتــي تحســين التركيــز والفعاليــة
مــع معرفــة واســتثمار نقــاط القــوى لــدى الشــخص.

يتبع في الصفحة التالية
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ورقة
توزيع

الذاتية
التنمية
ّ

 )4المزيــد مــن التحفيــز :عندمــا نعــرف مــا يجــب تحقيقــه ،يصبــح مــن األســهل أن نعــرف فوائــد اتخــاذ اإلجــراءات ،حتــى عندمــا
تكــون المهمــة المقبلــة غيــر ممتعــة! عندمــا يكــون مــن الممكــن أن نــرى فائــدة واضحــة فهــذا يســاعدنا علــى االندفــاع نحــو اتخــاذ
اإلجــراءات الالزمــة ،ألنــه «حيــث هنــاك إرادة هنــاك طريــق» .التطــور الشــخصي القــوي ،يمكننــا مــن تطويــر اإلرادة الالزمــة.
 )5مرونــة أكبــر :هنــاك دائمـا ً أوقــات صعبــة فــي الحيــاة ،فلذلــك يجــب أن يتم ّتــع اإلنســان بالمهــارات والصفــات الالزمــة للتعامــل معهــا
بشــكل فعــال .والتنميــة الشــخصية ال يمكــن أن تمنــع حــدوث كل األشــياء الســيئة ،إال أنهــا ســوف تســاعد الشــخص علــى التعامــل
معهــا عندمــا تحــدث ،فتــزداد الثقــة والمرونــة والمهــارات الشــخصية للتعامــل مــع أي احتمــال.
 )6المزيــد مــن العالقــات ال ُم ْرضيــة :العالقــات هــي ســيف ذو حديــن؛ ترفــع اإلنســان أو تحبطــه .عندمــا يعمــل الشــخص علــى تطويــر
شــخصيته ،يصبــح قــادراً علــى تمييــز العالقــات التــي تســتحق العنــاء واالهتمــام مــن تلــك التــي يجــب أن تنتهــي .عندهــا يســتطيع
اإلنســان تنميــة المهــارات الالزمــة لالســتفادة مــن العالقــات الشــخصية ذات الطابــع اإليجابــي فــي حياتــه.
 )7حديــث الــذات اإليجابــي :حديــث الــذات أو النفــس ،هــو مــا يقولــه اإلنســان لنفســه فــي داخلــه أو بصــوت مســموع .يحصــل حديــث
الــذات أحيانــا مــن دون تخطيــط مســبق ،وهــو يســاعد اإلنســان علــى معرفــة شــعوره تجــاه نفســه.
هناك ثالثة أشياء يمكن للفرد القيام بها لتغيير اتجاه حديث الذات:
 )1االستماع بانتباه إلى ما يقوله لنفسه ...وتدوين ما يسمع حيث أمكن.
 )2مراقبة حديث الذات :هل يميل الحديث تجاه اإليجابية أم السلبية؟ نبدأ تفحص حديث الذات كالتالي:
هل هناك أدلة فعلية لما أفكر فيه؟
ماذا كنت أقول لو كان صديق لي في وضع مماثل؟
هل هناك طريقة أكثر إيجابية للنظر إلى هذا الموضوع؟
هل يمكنني أن أفعل أي شيء لتغيير ما أشعر به؟
 )3نغ ّيــر حديــث الــذات :نحــاول أم نتحـدّى األفــكار الســلبية بأفــكار إيجابيــة .علــى ســبيل المثــال ،إذا كنــا نعتقــد« :لــن أتمكــن أبــدا
مــن القيــام بذلــك» ،نســأل أنفســنا« :هــل هنــاك أي شــيء يمكننــي القيــام بــه بحيــث يســاعدني علــى القيــام بذلــك؟» .نتجنــب التحــدث
بلغــة محــدودة ونبحــث عــن األشــياء التــي قــد تحســن األوضــاع الصعبــة.
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ورقة
توزيع

الثقة بالنفس

85

الثقة بالنفس:
هــي أن يكــون إيمــان اإلنســان بنفســه إيجاب ّيـاً ،وكذلــك إيمانــه بقدرتــه علــى الوصــول إلــى أهدافــه وأحالمــه ،وبتحقيــق النجــاح بعيــداً
عــن الســلبيّة واإلحبــاط.
اإلنسان الواثق بنفسه يرى في كل محنة فرصة تقوده إلى النجاح في الحياة.
والثقــة بالنفــس تختلــف اختالفـا ً كليـا ً عــن الغــرور الــذي يصيــب بعــض النــاس ،فيشــعر بأنــه أعلــى وأرقــى مــن البشــر ،بينمــا اإلنســان
الواثــق بنفســه ال يقــارن ذاتــه بأحــد.
خطوات لزيادة الثقة بالنفس:
 )1ممارسة هوايات يحبها اإلنسان تحسين مزاجه وتغير انطباعه عن ذاته من انطباع سلبي إلى انطباع آخر إيجابيّ .
« )2التحــدث إلــى النفــس» كل يــوم حديث ـا ً إيجاب ّي ـاً .تكــرار هــذا الحديــث اإليجابــي ينتــج عنــه ارتفــاع فــي ثقــة الشــخص بنفســه؛
والســبب فــي ذلــك يعــود إلــى أنّ العقــل الباطــن (الالواعــي) ال يفــرّ ق بيــن مــا هــو حقيقــة ومــا هــو خيــال ،ومــع تكــرار الــكالم
اإليجابــيّ كل صبــاح يؤمــن العقــل بــكل الصفــات اإليجاب ّيــة التــي يتحـدّث بهــا الشــخص عــن نفســه ،ويســاعده علــى تحســين حالــه.
 )3وضــع أهــداف صغيــرة وتحقيقهــا ،واالســتمتاع بشــعور النجــاح والوصــول إلــى الهــدف المــراد ،هــذه الخطــوة مــن شــأنها تعزيــز
الثقــة بالنفــس.
 )4القراءة بشكل كبير في كافة العلوم البشرية؛ ألن العلم والمعرفة والثقافة تزيد من مقدار النفس بالنفس.
 )5االهتمــام بالمظهــر واألناقــة :مظهــر اإلنســان هــو أول مــا يــراه اآلخــرون ،واالهتمــام بــه يعـ ّ
ـزز مــن الثقــة بالنفــس ،ويحســن مــن
صــورة الشــخص لــدى اآلخريــن.
 )6الصالة ،والتأمل ،والرياضة الروحية ...كل هذه األمور تزيد من شعور اإلنسان بالطمأنينة والسكينة.
 )7الحفاظ على البسمة دائما ً لما لها من أثر سحري وإيجابي على الشخص نفسه وعلى المحيطين به.
 )8مراقبــة األكل الــذي يتناولــه اإلنســان :االبتعــاد عــن الوجبــات الســريعة واألطعمــة المحـ ّ
ـاة بســكاكر صناعيــة .كل هــذه األطعمــة
مــن الممكــن أن تصيــب اإلنســان باإلجهــاد والخمــول والتعــب ،وتؤثــر فــي عملــه ،وتــؤدي بــه إلــى الســمنة أيضـاً ،كمــا أنهــا تســهم
علــى المــدى البعيــد بتقليــل ثقــة اإلنســان بنفســه.

 -85موضوع.كوم https://mawdoo3.com :

166

www.nama.org.qa

القسم الثالث ( الحياتية والتمارين على المهارات)

2

مهارات الصمود والمرونة

تتنــوع الكلمــات التــي تســتعمل فــي تســمية مهــارات التعامــل مــع التغييــرات والضغــوط المحيطــة باإلنســان 86 .كل األســماء تحــاول أن تنقــل
المعنــى نفســه تقري ًبــا ،ولــو بكلمــات تختلــف بحســب الحاجــة .مــن األســماء المســتعملة :الصمــود ،المناعــة ،والصالبــة الداخليــة ،والمرونــة
الداخليــة ،والقــدرة علــى التكيــف ،والمتانــة ،والقــدرة علــى التأقلــم ،والقــدرة علــى االرتــداد ،والقــدرة علــى التحمــل ،والقــدرة علــى االرتــداد
87
والتعافــي ،والقــدرة علــى االنتعــاش ،الــخ .وكلهــا تعبــر عــن مهــارة مــن مهــارات «تمكيــن الــذات».
الصمــود مهــارة أساســية تعبــر عــن قــدرة نفســية عنــد اإلنســان علــى مواجهــة التغييــرات فــي حياتــه ،والضغــوط ،والصعوبــات ،وأوقــات الشــدة
والمــرض ،واســتعادة العافيــة النفســية ،وبالتالــي تعزيــز الصحــة العامــة.
والتغييــر مــن طبيعــة الحيــاة ،بمــا فــي ذلــك التغييــر الخارجــي المحيــط باإلنســان والتغييــر الداخلــي .مــن أمثلــة ذلــك :حيــن ينتقــل اإلنســان مــن
مرحلــة عمريــة إلــى أخــرى ،وحيــن يتعلــم كيــف يطــور نفســه ويتعلــم ويعمــل ويعيــش مــع اآلخريــن ،وحيــن تتحــول توقعاتــه وآمالــه وتصبــح
أكبــر ،وحيــن تــزداد التوقعــات مــن اإلنســان وشــروط العمــل الفاعــل والمجــزي هــي أيضــا أو تتغيــر إلــى األصعــب ،وحيــن ال يتمكــن مــن
تلبيــة طموحاتــه فــي العمــل المناســب والحيــاة الكرســمة لنفســه وألهلــه ،وحيــن يفتقــر أو يتشــرد أو يحــرم مــن الحريــة واألمــل بفعــل حــرب
أو احتــال أو حصــار الــخ.
والصمــود ،والقــوة الداخليــة ،والمرونــة ،والقــدرة علــى التعامــل مــع التغييــر ...كلهــا تســاعد نفس ـيًا علــى تجــاوز خيبــات األمــل ،أو الفشــل،
أو صعوبــات التعلــم ،أو آثــار األزمــات والنكســات وظــروف النزاعــات والكــوارث ،وعلــى الصمــود النفســي و»امتصــاص» نتائــج الضغــوط
النفســية عنــد اإلنســان ،ثــم «االرتــداد» واســتعادة األمــل ومتابعــة المســير ،واســتعادة صحــة نفســية ســليمة.
والصحــة النفســية تشــمل :ســامة مشــاعر اإلنســان ،واتــزان عواطفــه .وكلنــا تتغيــر مشــاعرنا فــي حياتنــا بحســب مــا تتغيــر أوضاعنــا وعالقاتنا
والمواقــف التــي تواجهنــا ،فنعيــش مشــاعر مختلفــة كالخــوف ،والفــرح ،والغضــب ،والحــزن» الــخ.
الضغــوط النفســية :التغيــرات فــي حيــاة اإلنســان ومحيطــه و»الظــروف والعوامــل الخارجيــة غيــر اإليجابيــة» يمكــن أن تولّــد ضغوطــا نفســية..
أي أن الضغــوط هــي نتيجــة تغيــرات أو أحــداث أو ظــروف لهــا تأثيــر علــى مشــاعر اإلنســان أو حياتــه ،وتتطلــب منــه أن يســتجيب لهــا،
فيصمــد أمامهــا ،ويســتعمل «صالبتــه الداخليــة» ومرونتــه وقدرتــه علــى التكيــف مــن أجــل أن يحمــي نفســه مــن تأثيراتهــا النفســية عليــه ومــن
نتائجهــا وأن يســترجع القــدرة علــى المتابعــة .إنــه بذلــك مثــل الشــخص الــذي يقــع لســبب مــا لكنــه يســتخدم قــواه لكــي «يرتــد» فيقــف ويســتعيد
المبادرة.
لذلك:
قد تكون التغيرات أو األحداث أو الظروف مفاجئة أو حادّة أو مزمنة ومستمرة.
مــن الطبيعــي أن تــزداد الضغــوط النفســية فــي الظــروف الصعبــة وأوقــات الحــروب والنزاعــات العنيفــة وظــروف التهجيــر والنــزوح ،وفــي
ظــروف التغيــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة (بمــا فيهــا التحــوالت المهنيــة واألســرية ،مثــا).
كل شخص يتأثر بطريقة مختلفة بالضغوط المختلفة .ولكل إنسان قدرته وحدوده الخاصة في تحمل الضغوط.
كل إنسان يحتاج إلى تنمية مهارات وقدرات تساعده على التعامل مع التغيرات بنجاح.
 -86ترجمات مختلفة لمصطلح  resilienceباإلنجليزية
 -87يســتفيد هــذا الفصــل مــن عــدد مــن المصــادر األساســية ،أهمهــا :مبــادرة المهــارات الحياتيــة والتعليــم مــن أجــل المواطنــة والمهــارات الحياتيــة األساســية االثنتــي عشــرة .اليونيســف
وصنــدوق األمــم المتحــدة وآخــرون؛ والمهــارات الحياتيــة :دليــل الميســر .مركــز الجنــى واليونيســف – بيــروت؛ ودمــج الرعايــة النفســية والدعــم فــي صلــب القطــاع التربــوي – دليــل
للمــدارس والجماعــات العاملــة مــع األطفــال واألســر المتأثــرة بالفقــر والنزاعــات واإليــدزMainstreaming Psychosocial Care Support within the Education
 .System. REPPSI, 2009؛ وباتريســيا هارمــان وكريســتين سكوتشــمر .المشــاركة فــي إعــادة بنــاء الحيــاة .ورشــة المــوارد العربيــة  .2000ونعومــي ريتشــمان .التواصــل مــع
األطفــال .غــوث األطفــال البريطانــي وورشــة المــوارد العربيــة.1999 ،
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الصمود في حاالت التعليم والتعلم:
كلنــا نعــرف إنســا ًنا – أو تلميــذا/ة – عــاد فتم ّكــن َتمكــن مــن التغلــب علــى الكثيــر مــن صعوبــات الحيــاة وبــات شــخصًا ناجحً ــا وراض ًيــا .فمــا
88
الــذي ســاعده علــى أن يقــوى علــى الرغــم مــن الصعوبــات التــي واجههــا؟
يشير الصمود إلى قدرة اإلنسان المعني هنا إلى:
مواجهة الظروف المعاكسة في الحياة والتغلب عليها واكتساب المزيد من القوة منها،
أن «يرتدّ» بعد ضغط أو شدة والتكيف إيجابيا ليخرج ربما أقوى مما كان وأكثر مناعة.
االستمرار والنجاح برغم كل الظروف القاسية المحيطة به.
اإليمان بأن في مستطاعه التغلب على األزمة ألنه يعرف أنه يتمتع ببعض القدرة على التحكم بما يحدث.
أن يعطي الصعوبات معنى أعمق ،فيبحث في أسبابها األساسية وفي نتائجها األوسع.
ينبغــي التشــجيع علــى تنميــة هــذه القــدرات فــي كل فرصــة ممكنــة .وهنــاك عوامــل تعــزز الصمــود والمرونــة والقــدرة علــى التكيــف عنــد
األطفــال والشــباب (وكل متعلّــم/ة) وبالتالــي تعــزز الحمايــة والقــدرة علــى التعلّــم .مــن هــذه العوامــل:
رعاية وعالقات إيجابية مع الكبار من مقدمي الرعاية.
بيئة أسرية إيجابية تمنح العطف ،والحب ،والثقة ،والدعم ،والتفاعل اإليجابي.
بيئة من النظام ،واإلنصاف ،والقدوة اإليجابية ،وكذلك من االستقرار والحس باالنتماء إليها.
التشجيع على التعبير وتشارك المشاعر.
النظر أيضًا إلى ما يستطيع المتعلم أن يقوم به وليس فقط إلى ما ال يستطيع القيام به.
تنمية تقدير الذات عنده/ا ،ومساعدته/ا على اكتساب مهارات التواصل الصحية،
األصدقاء واألقران الذين يلعبون أدوارً ا إيجابية ويشكلون مصدر تآزر ومتعة وارتياح؛
الكافي من المأكل والملبس والتعليم والخدمات الصحية والطبية؛
االستقرار المالي.
توفر نظام من اإليمان الروحي أو الديني أو الثقافي الذي يعطي الطفل والشاب فكرة عن الخطأ والصواب وإطارً ا من القيم.
89
مدرسة أو إطار من التعلم ومعلمين يدعمون ويوفرون فرصًا لتحقيق إنجازات.
كيف يعبر الصمود عن نفسه؟
الثقة بالنفس ،وتقدير الذات ،وحس الفكاهة ،والرضى عن النفس.
القدرة على التمتع بتنوّ ٍع من المشاعر ،والقدرة على التعبير عنها.
القدرة على استرجاع الكثير من المشاعر ،واألفكار ،والخبرات في حياة المتعلم والبناء عليها ،والتمسك بها.
اإلحساس باالنتماء ،وهذا يشمل الشعور بالصلة بآخرين من الناس في إطار من الرعاية والمساندة المتبادلين.
اإلبداع والفضول ،واالنفتاح ،وحب التعلم ،والقدرة على استخدام المخيلة وحل المشكالت.
الميسر:
دور المعلم أو
ّ
تتوقــف نتائــج التعليــم والتعلــم ،أو التدريــب والتــدرب ،علــى مهــارات المعلــم الميســر فــي التواصــل مــع المتعلميــن (وكذلــك علــى مهــارات
الكبــار مــن حولهــم) .ومــن أهــم الوســائل فــي ذلــك :اإلنصــات ،والفهــم المتبــادل ،وإعطــاء المتعلــم الفرصــة فــي التعبيــر عــن األمــور التــي
90
تشــغل بالــه والصعوبــات التــي تواجهــه.

 -89دمج الرعاية النفسية والدعم في صلب القطاع التربوي .مصدر مذكور سابقا.
 -90أحمد شيخاني .مصدر مذكور سابقا.
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ّ
ّ
التعلم األربعة:
بناء على أبعاد
والتعلم
مهارات الصمود واستجابة التغيير وتعزيز أهداف التعليم
ً

91

كيف تلبي مهارات الصمود الحاجات األربع األساسية في عمليات التعليم والتعلم في الحياة ،وما المهارات المرتبطة بها؟

ّ
التعلم
أبعاد

األهداف

المهارات المرتبطة
بالصمود والمرونة:

 )1يتعلم اإلنسان لكي يعرف ،ولكي يتعلم
كيف يتعلم مدى حياته.

إعــداد اإلنســان لمواجهــة التحديــات الصعبــة
فــي المدرســة والحيــاة.
تعزيــز المناعــة والوقايــة والتكيــف فــي أوقــات
الضغــوط والشــدة.

التأقلم مع الضغوط.
التفكير اإليجابي.
التفكير التحليلي.
بناء عالقات إيجابية مع األقران...

 )2يتعلم اإلنسان لكي يعمل وينتج بكفاية
وفعالية ونجاح.

إعداد اإلنسان للعمل المنتج في مجتمع
المعرفة وثورة تقنيات العمل واالتصال.
اللتغلب على الصعوبات في مكان العمل.
التغلب على البطالة

التحكم باإلجهاد،
المهارات المالئمة لمجتمع المعرفة
واألعمال والصناعات المرتبطة بتقنيات
االتصال.

 )3يتعلــم اإلنســان لكــي «يكــون» ويعيش
علــى ال ِق َيـ ٍـم ،ويســهم فــي تنميــة نفســه
مــن جميــع جوانبهــا ،ويضــع األهــداف
لحياتــه ويخطــط لهــا ،وبالتالــي يتعلــم
الحتــرام نفســه وتطويــر ثقتــه فــي
نفســه وكفاءاتــه.

تطويــر آليــات التكيــف الشــاملة القائمــة علــى
تنميــة الــذات
والكفاءة الذاتية.
تعزيز السلوكيات الصحية.

الكفاءة الذاتية.
تطوير الذات.
التنظيم العاطفي والسلوكي.
الصمود والمرونة الداخلية.

 )4يتعلــم اإلنســان لكــي يعيــش مــع
اآلخريــن ،فيتعــزز عنــده الوعــي
االجتماعــــي النقــــدي ،ويســــاهم فــي
تعزيــز التماســك االجتماعــي مــن
خــال المشــاركة االجتماعيــة.

تعزيــز قــدرة المجتمعــات المحليــة علــى
االســتجابة لحــاالت الطــوارئ.
تحويل الصدمات إلى فرص في التنمية.
الكشــف عــن األســباب الجذريــة لهشاشــة
الوضــع والفقــر والتصــدي لهمــا.

التكيف مع الشدائد.
التضامن.
التخفيف من حدة الصعوبات والضغوط.
التأهب للطوارئ.

 - 91بتصرف عن “أبعاد التعلم األربعة” .مصدر مذكور سابقا؛ ومبادرة المهارات الحياتية والتعليم ...مصدر مذكور سابقا.
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ورقة
توزيع

الشباب والتغيير وإدارة التغيير

92

التغيير يعني التعديل ،أو إدخال تغيير على قديم ،أو حتى االستبدال بجديد.
ـع مــا مــن حــال إلــى حــال .ويتطلــب التغييــر رد الفعــل المناســب الــذي يم ّكــن اإلنســان
فالتغييــر هــو حصــول «تحــوّ ل» فــي وضـ ٍ
مــن «التكيــف» معــه بنجــاح.
ظهــر قــدرة اإلنســان علــى فهــم الوضــع الجديــد وأســبابه ونتائجــه ومــا
و»إدارة التغييــر» هــي مجموعــة الجهــود المســتمرة التــي ُت ِ
يتطلــب مــن أجــل تحقيــق النجــاح .ومهــارات الصمــود والمرونــة والتكيــف تســاعد علــى «اســتيعاب» الجديــد وتطويــر قــدرات جديــدة
والتمكــن مــن مواكبــة التطــور وتحديــد التحديــات والمشــكالت المســتجدة والتغلــب عليهــا.
تهدف هذه المهارة إلى تمكين الشباب والشابّات من امتالك:
التكيف مع التغيير من خالل القدرة على الصمود والبقاء والنمو.
القدرة على تشخيص التغيير والحاجات والمشكالت الناجمة والمنهجيات والحلول الفاعلة.
القدرة على التعامل مع التغيرات في أسرع شكل ممكن وأكثر فعالية.
القدرة على التعرف إلى التغيير وكيفية التعامل معه.
التغيير هو أم ٌر مستم ٌر يجب االستعداد دوما ً إلدارته .وهناك قوى تدعم التغيير وقوى تمنع التغيير وتقاومه.
عوامل كثيرة تسبب التغيير حولنا .منها:
العولمــة؛ متطلبــات ســوق العمــل؛ كســاد األســواق؛ تحــوالت المعرفــة والمعلومــات؛ تقنيــات االتصــال والتواصــل وانتشــار وســائط
التواصــل االجتماعــي؛ نقــص الدوافــع والتحفيــز؛ اإلحبــاط؛ تغيــر أســلوب الحيــاة فــي العالقــات والغــذاء والصحــة والترفيــه؛ تأثيــرات
ثقافــة االســتهالك؛ التحــول فــي القيــم وأشــكال التعــاون والتعاضــد؛ التباعــد بيــن األجيــال؛ تحــوالت الثقافــة االجتماعيــة الســائدة؛
التحــول فــي الحقــوق والحريــات...
أوجه االستجابة للتغيير:
يعبــر التغييــر عــن نفســه فــي أوجــه مختلفــة .منهــا :طريقــة التفكيــر والمواقــف؛ التوجهــات واألهــداف واالســتراتيجيات والخطــط؛
الســلوكيات؛ طــرق وأشــكال التطبيــق؛ النتائــج؛ الــخ.
على التكيف مع التغيير:
تحســين القــدرة علــى التطويــر واإلبــداع؛ وتحســين الثقــة بالنفــس ،والقــدرة علــى تحقيــق األهــداف وتحقيــق األهــداف بفعاليــة وكفــاءة؛
وتحســين جــودة األداء؛ وتحســين جــودة الســلع والخدمــات؛ وتحســين العالقات...الــخ.
عوامل قد تدفع إلى مقاومة التغيير:
الخــوف علــى القيــم واألفــكار الســائدة؛ انعــدام الثقــة بالنفــس؛ التخــوف مــن التغييــر واالعتقــاد بــأن التغييــر غيــر ضــروري؛ االعتقــاد
بــأن التغييــر غيــر ممكــن؛ الخــوف مــن الفشــل الشــخصي؛ فقــدان المكانــة أو الســلطة أو االمتيــازات؛ التعارضــات االجتماعيــة ،أو
الثقافيــة ،أو التنظيميــة التــي يســببها؛ االســتياء مــن التدخــل الــخ.

 - 92بتصرف عن دليل المهارات الحياتية – دليل المدرب .مركز الجنى واليونيسف .مصدر مذكور سابقا .ص 49
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التغيير عبر الزمن

1

التمرين
93

األهداف:

إدراك المشــاركين والمشــاركات للتغييــر الــذي يحصــل مــن حولهــم وأهميــة التغييــر فــي
المســتقبل.

المدة الزمنية:

 50دقيقة

األدوات الالزمة :أوراق توزيع محضّرة مسبقا؛ نسخ من الصور في ورقة التوزيع :التغيير عبر الزمن»ً.
الخطوات:

 )1نوزع المشاركين والمشاركات إلى مجموعات في كل منها  4-5أفراد.
ّ )2
نوزع على كل مجموعة صورة مختلفة من الصور المرفقة.
 )3نطلب من كل مجموعة مناقشة محتويات الصورة 10( :دقائق)
 ما الذي سبّب التغيير؟ ما تأثير التغيير على حياتهم اليوم وفي المستقبل؟ ( 10دقائق). كيف تكيّف البشر مع المتغيرات هذه؟ )4في الجلسة المشتركة :نستمع إلى عروض سريعة من المجموعات.
 )5تعــود المجموعــات إلــى االنعقــاد وتناقــش أحــد التغيــرات التاليــة فــي مجتمعهــا :التغيــر
فــي األكل؛ التغيــر فــي المســكن؛ التغيــر فــي العالقــات العائليــة؛ التغيــر فــي حيــاة األفــراد؛
التغيــر فــي المهــن 10( :دقائــق)
 ما الذي سبّب التغيير؟ -ما تأثير التغيير على حياتهم اليوم وفي المستقبل؟
 -كيف يتكيّفون مع المتغيرات هذه؟
 )6فــي الجلســة المشــتركة :نســتمع إلــى المجموعــات ونســجل عناويــن عروضهــا فــي
كلمــات ونعلــق األوراق علــى الجــدار للمقارنــة فيمــا بعــد 15( .دقيقــة)
 )7نــوزع ورقــة التوزيــع «الشــباب والتغييــر وإدارة التغييــر» .نســتعرض عناوينهــا معــا
ونطلــب مــن المشــاركين قراءتهــا بتم ّعــن فيمــا بعــد ،والعــودة غــدا بــأي أســئلة ،إذا وجــد.
( 5دقائــق)

 - 93بتصرف عن المصدر السابق.
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ورقة
توزيع

مع التمرين رقم ()1
التغيير عبر الزمن

تطور البيوت القطرية

تطور الحاسوب

مكيّف عن دليل المهارات الحياتية .مركز الجنى واليونيسف .بيروت
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الصمود والتكيف

2

التمرين
94

األهداف:

إدراك المشــاركين والمشــاركات أهميــة مهــارات الصمــود والتكيــف فــي عمليّــة التغييــر
الناجحــة.

المدة الزمنية:

 60دقيقة

األدوات الالزمة :أوراق كبيرة وأقالم
الخطوات:

ّ
التــوزع إلــى مجموعــات مــن  4-5فــي كل
 )1نطلــب مــن المشــاركين والمشــاركات
مجموعــة.
 )2نقــول للمجموعــات :نحــن نعيــش فــي بيئــة ســريعة التغيــر وهــي تخلــق متطلبــات أعلــى
باســتمرار وضغوطــا مختلفــة علــى الشــباب والشــابات خصوصــا وعلــى المجتمــع عمومــا.
وكلنــا نعــرف إنســا ًنا – أو تلميــذا/ة – ّ
تعثــر فــي التحصيــل الدراســي أو المهنــي ثــم عــاد بعــد
فتــرة فتم ّكــن مــن التغلــب علــى الكثيــر مــن صعوبــات الحيــاة والتعلــم وتم ّكــن مــن الصمــود
والتكيــف 20( :دقيقــة .يمكــن تقســيم األســئلة علــى مرحلتيــن :أ/ب ،ثــم ت/ث):
 ما هي العوامل الداخلية التي يمكن أن تكون قد جعلته ّيتعثر (أو يُحبط)؟
 -ما هي العوامل الخارجية التي خلقت صعوبات في وجهه؟
 -مــا هــي العوامــل الداخليــة التــي أعطتــه المرونــة وســاعدته علــى أن يقــوى علــى الرغــم
مــن الصعوبــات التــي واجهتــه؟
 -مــا هــي العوامــل الخارجيــة التــي ســاعدته علــى أن يقــوى ويســتعيد اإلرادة والعــزم
والقــدرة علــى الصمــود لمناقشــة العوامــل والقــدرات التــي تم ّكنهــم مــن الصمــود والتكيــف
مــع بيئــة ســريعة التغ ّيــر.
 )3فــي الجلســة المشــتركة :تطــرح المجموعــات مــا خرجــت بــه ونســجل النتائــج فــي
كلمــات علــى أوراق كبيــرة 15( .دقيقــة)
 )4نــوزع ورقــة التوزيــع عــن الصمــود أو المرونــة الداخليــة ونســتعرض عناوينهــا معــا.
( 10دقائــق)

 - 94نصوص مكيفة بتصرف عن المصدر السابق.
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ورقة
توزيع

مع التمرين رقم ()2
الصمود  -أو المرونة الداخلية

95

ما الذي يمكن أن يساعد اإلنسان على أن يقوى على الرغم من الصعوبات التي تواجهه؟
يشير الصمود إلى قدرة اإلنسان على:
مواجهة الظروف المعاكسة في الحياة ،والتكيف معها ،والتغلب عليها.
أن «يرتدّ» بعد ضغط أو شدة ليخرج ربما أقوى مما كان وأكثر مناعة.
96
االستمرار والنجاح برغم كل الظروف القاسية المحيطة به (وخصوصا عند األطفال)
اإليمان بأنه يستطيع التغلب على الصعوبات ،وأن يتأمل فيها ،ويتعمّق في إدراك أسبابها ونتائجها ليعالجها.
في حاالت التعليم والتع ّلم:
ينبغــي تشــجيع تنميــة هــذه القــدرات فــي كل فرصــة ممكنــة .وهنــاك عوامــل تعــزز الصمــود والمرونــة والقــدرة علــى التكيــف عنــد
األطفــال والشــباب (وكل متعلّــم) وبالتالــي تعــزز الحمايــة والقــدرة علــى التعلــم .مــن هــذه العوامــل:
رعاية وعالقات إيجابية مع الكبار من مقدمي الرعاية.
بيئة أسرية إيجابية تمنح العطف ،والحب ،والثقة ،والدعم ،والتفاعل اإليجابي.
بيئة من النظام ،واإلنصاف ،والقدوة اإليجابية ،وكذلك من الروتين والحس باالنتماء.
التشجيع على التعبير وتشارك المشاعر.
النظر أيضًا إلى ما يستطيع وليس إلى ما ال يستطيع القيام به فحسب.
تنمية تقدير الذات عنده/ا ،ومساعدته/ا على اكتساب مهارات التواصل الصحية،
األصدقاء واألقران الذين يلعبون أدوارً ا إيجابية ويشكلون مصدر تآزر ومتعة وارتياح؛
الكافي من المأكل والملبس والتعليم والخدمات الصحية والطبية؛
االستقرار المالي.
توفر نظام من اإليمان الروحي أو الثقافي الذي يعطي اإلنسان فكرة عن الخطأ والصواب وإطارً ا من القيم.
97
مدرسة أو إطار من التعلم ومعلمين يدعمون ويوفرون فرصًا لتحقيق إنجازات.
كيف يعبر الصمود عن نفسه؟
بالثقة بالنفس وتقدير الذات ،وحس الفكاهة ،والرضى عن النفس ،والقدرة على التعبير عن تنوّ ع من المشاعر.
باإلحســاس باالنتمــاء ،وهــذا يشــمل الشــعور بالصلــة بآخريــن مــن النــاس فــي إطــار مــن الرعايــة والمســاندة المتبادليــن؛ كالصلــة
باألســرة ،واألصدقــاء ،والمجتمع...الــخ.
98
باإلبداع ،و حُب الفضول ،واالنفتاح ،وحب التعلم ،والقدرة على استخدام المخيلة ،وحل المشكالت.

 -95نصوص مكيفة بتصرف عن المصدر السابق
 -96بتصرف عن باتريسيا هارمان وكريستين سكوتشمر .مصدر مذكور سابقا.
 Mallman-97مصدر مذكور سابقا .ص .12
 -98المصدر السابق ص .13
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التمرين
صعوبة التغيير والتكيف

3

99

األهداف:

إدراك المشاركين والمشاركات أهمية التركيز عند القيام بالتغيير.

المدة الزمنية:

 25دقيقة

األدوات الالزمة :أوراق وأقالم
الخطوات:

 )1نطلب من كل مشارك ومشاركة كتابة توقيعه/ا  10مرات.
 )2بعدهــا نطلــب مــن كل مشــارك ومشــاركة كتابــة توقيعــه/ا  10مــرات ولكــن باســتعمال
اليــد األخــرى.
 )3نتحــدث مــع المشــاركين والمشــاركات أثنــاء قيامهــم بالمهمــة لتشــويش انتباههــم ،ثــم
نالحــظ كــم منهــم عــاد إلــى اســتعمال اليــد األولــى 10( .دقائــق)
 )4في مناقشة سريعة نطرح سؤالين على الجميع 5( :دقائق)
 إلــى أي درجــة يكــون التغييــر صعبًــا عندمــا ال يكــون الفــرد معتــا ًدا علــى األمــر أومســتع ًدا لــه؛
 ما أهمية التركيز عند القيام بأمر جديد والمثابرة على التغيير. )5نوزع ورقة التوزيع « صعوبة التغيير والتكيف »:
 -نستعرض محتوياتها معا
 -نطــرح أســئلة عنــد كل فقــرة ونطلــب أمثلــة مــن واقــع حيــاة المشــاركات والمشــاركين.
( 10دقائــق)

 - 99بتصرف عن دليل المهارات الحياتية – دليل المدرب .مركز الجنى واليونيسف .مصدر مذكور سابقا ص 56
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ورقة
توزيع

مع التمرين رقم ()3
صعوبة التغيير والتكيف

هناك  4مراحل في التعامل مع التغيير:
ال غنــى عــن التغييــر فــي الحيــاة ،ســواء نحــو األفضــل أو األســوأ .بشــكل عــام ،فــإن األفــراد والمجتمعــات يمــرّ ون بأربــع مراحــل
عنــد مواجهــة تغييــر ملمــوس فــي الحيــاة:
 )1ردّات الفعل األولى قد تشمل الصدمة ،االستغراب ،االستهجان ،التجاهل ،التشكك ،الرفض ،المحاربة الخ.
 )2التغيير يصطدم بالواقع :هنا تختلف المواقف بحسب اختالف المعرفة ،والمصالح ،والوعي الخ:
البعض يشعر بالخوف مما يعتبره نتائج سلبية على حياته وحياة المجتمع ومصالحه الفضلى ،وربما على ق َيمه.
البعض اآلخر يدرك ضرورة التعامل مع التغيير وينمّي القدرة على الصمود والتكيف بأفضل ما أمكن.
البعض الثالث يتراوح بين الموقفين.
 )3يزداد فهم التغيير واالستعداد للتكيف واستيعاب التغيير فيما يبقى البعض على االستنكار أو الخوف أو الرفض.
ُ )4تثمــر مهــارات الصمــود والتكيــف والتعلــم ،ويبــدأ اســتبطان التغييــر ،ويُعــاد تشــكيل أنمــاط الحيــاة والنشــاطات والســلوكيات
وجنــي ثمــار التغييــر ...فيمــا قــد يهــادن بعــض الرافضيــن علــى مضــض.
التكيف (التأقلم):
هــو القــدرة علــى فعــل األمــور بطريقــة مختلفــة ،بمــا فــي ذلــك الترحيــب بالتغييــر ،وتغييــر اإلجــراءات المعتــادة ،وتطبيــق التغييــر
علــى العمــل والحيــاة .وتشــمل ميــزات التكيــف االساسـيّة مــا يلــي:
التجاوب بإيجابية مع التغيير – الترحيب بطريقة جديدة بالتفكير.
االعتراف بوجهات نظر اآلخرين واحترامها.
التأقلم مع القوانين ،واإلجراءات ،وطرق العمل على ضوء معلومات جديدة.
امتالك مهارات تساعد على إدارة عمليّة التغيير بحسب تغيّر األوضاع.
إدارة التغيير هي:
عملية تهدف إلى تغيير األفكار واالتجاهات والقيم لتتناسب مع االحتياجات الجديدة.
الجهــود ،والخطــط ،واالســتراتيجيات ،واإلجــراءات ،للتعامــل مــع المتغيــرات الداخليــة أو الخارجيــة ،مــن أجــل زيــادة الفعاليــة فــي
تلبيــة االحتياجــات وتحقيــق واألهــداف.
مرحلة االنتقال من الوضع الحالي إلى وضع آخر مرغوب به ضمن فترة انتقالية.
عوامل تساعد على ﻗﺒﻮل اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ً
قبول إيجاب ًيا ومثمرا:
أن يكــون اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﺧﺘﻴﺎريـا ً وﻟﻴﺲ ﻣﻔﺮوضـاً :لمــاذا التغييــر مهــم؟ مــا هــو ســبب التغييــر؟ مــا هــي خطــورة عــدم التغييــر؟ مــاذا يمكــن
أن يحــدث لــو لــم يتــم التغييــر؟ إن فشــلت هــذه المرحلــة ،تحصــل المقاومــة للتغييــر.
أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻧﺤﻮ اﻷﻓﻀﻞ ما يولّد الرغبة في المشاركة ودعم التغيير وأن ﻳﻠبي اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ االﺣﺘﻴﺎﺟﺎت.
اكتساب اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ومعرفة كيفية حصول التغيير.
القدرة على اكتساب واستخدام مهارات الصمود والتكيف والسلوكيات من خالل التعلم ،والتدرب ،والتخطيط.
التعاون ،والدعم ،والتشجيع ،واالعتراف بنجاح التغيير والحفاظ عليه.
المراقبة ،والمتابعة ،والتحسين المستمر ،وإدخال التعديالت المالئمة لتحقيق األهداف المرغوب بها.
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مهارة التواصل

تعريف
ً
اإلنســان كائــن اجتماعــي بطبعــه ،يحــبّ أن يتصــل باآلخريــن ،وأن يتفاعــل ويتواصــل معهــم .ونحــن نســتطيع أن نســتخدم أشــكال وطرقــا
متعــددة فــي التواصــل ،وتختلــف مناســبات اســتخدامها :بالنظــر ،والتعبيــر اللفظــي والــكالم ،والكتابــة ،األحاســيس ،وتعابيــر الوجــه ،وحــركات
اليديــن والجســم ،واإلشــارات ،والرمــوز واللعــب ،وتكويــن األشــكال ،والموســيقى ،والغنــاء ،والحكايــات ،والتمثيــل ،والدمــى ،والتصويــر،
والرقــص ،والتعبيــر غيــر اللفظــي (كمــا فــي لغــة الجســد) ،وتعابيــر الوجــه ،ونبــرة الصــوت ،والدعابــات ،والنظــر ...وغيــر ذلــك.
100

والهدف من التواصل هو «تشارك معنىً ما من خالل تبادل معلومات» في إطار العالقات االجتماعية.
والتواصــل هــو «عمليــة اتصــال تســير فــي اتجاهيــن ،تشــمل :محاولــة فهــم األفــكار والمشــاعر التــي يعبــر عنهــا اآلخــرون ،واالســتجابة
بطريقــة نافعــة ومســاعدة ».وهــذا يتطلــب:
مهارة في اإلصغاء إلى اآلخر ،وفهم الرسالة التي يعبر عنها.
مهارة في إيصال األفكار والمشاعر بطريقة تساعد المستمع (أو المتلقي) على فهمها جيدا.
مــن المفتــرض أن هــذه المهــارات تشــكل جــزءًا مــن الحيــاة االجتماعيــة اليوميــة العاديــة .أمــا فــي كثيــر مــن الحــاالت (كمــا عنــد العمــل مــع
101
األطفــال والشــباب مثــا) فقــد يتطلــب التواصــل الفاعــل التفكيــر فــي كيفيــة دعــم عمليــة التواصــل بطــرق مختلفــة.
مهارة التواصل مهمة في حياة كل إنسان:
في اكتساب وممارسة جميع مهارات الحياة األخرى.
فــي بنــاء العالقــات وإدارتهــا (مثـ ًـا ،فــي كســب الصداقــات والحفــاظ عليهــا وتمكيــن الــذات ،والعمــل ،واســتخدام المهــارات األخــرى .كمــا أنهــا
«مفتــاح المواطنــة الفاعلة».
في التعلم (و»التكلم المؤثر واالستماع الفعال») ،وهي جزء ال يتجزأ منه.
في عرض األفكار والمعلومات وتوصيلها.

 -100بتصــرف عــن دليــل المهــارات الحياتيــة .مركــز العمــل التنمــوي -معــا ،واليونيســف .مصــدر مذكــور ســابقا .ص 201؛ ودليــل المهــارات الحياتيــة – دليــل المــدرب .مركــز الجنــى
واليونيســف .مصــدر مذكــور ســابقا .ص 19
 -101نعومي ريتشمان .التواصل مع األطفال .غوث األطفال البريطاني وورشة الموارد العربية .1999 ،على موقع الناشر .www.mawared.org
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ّ
ّ
التعلم األربعة:
بناء على أبعاد
والتعلم
مهارات التواصل وتعزيز أهداف التعليم
ً

102

كيف تلبي مهارات التواصل الحاجات األربع األساسية في عمليات التعليم والتعلم في الحياة ،وما المهارات المرتبطة بها؟

ّ
التعلم
أبعاد

األهداف

المهارات المرتبطة
بالتواصل

 )1يتعلم اإلنسان لكي يعرف ،ولكي يتعلم
كيف يتعلم مدى حياته.

اكتســاب القــدرة علــى التعبيــر عــن رأي أو
حجــة ،شــفويا أو خطيــا.
اكتســاب القــراءة بطالقــة والكتابــة بوضــوح
ودقــة...

عــرض ومناقشــة األفــكار والمفاهيــم
وطرحهــا وشــرحها وإيصالهــا
بوضوح.
االستماع الفعال...

 )2يتعلم اإلنسان لكي يعمل وينتج بكفاية
وفعالية ونجاح.

التمكين للعمل الفعال مع آخرين.
االستخدام الفعال لوسائل االتصال المختلفة
لتعزيز الكفاءة واإلنتاجية.
اكتساب مهارات المقابلة والسلوك في مكان
العمل والعالقات مع الزبائن.
تحسين القابلية للحصول على عمل/وظيفة
واالحتفاظ به/ا....

التقدم الى عمل/وظيفة.
المقابالت.
اإلقناع.
العرض الشفوي.
التخطيط ،والتقييم الذاتي.
التواصل الخطي...

 )3يتعلــم اإلنســان لكــي «يكــون» ويعيش
علــى ال ِق َيـ ٍـم ،ويســهم فــي تنميــة نفســه
مــن جميــع جوانبهــا ،ويضــع األهــداف
لحياتــه ويخطــط لهــا ،وبالتالــي يتعلــم
الحتــرام نفســه وتطويــر ثقتــه فــي
نفســه وكفاءاتــه.

تطوير الثقة بالنفس.
التمكين الشخصي من خالل فعالية
االســتعراض الــذات ،والمهــارات االجتماعيــة
 /مهــارات
العالقات.

إدارة العالقات.
تحقيق الذات.
استعراض الذات.

 )4يتعلــم اإلنســان لكــي يعيــش مــع
اآلخريــن ،فيتعــزز عنــده الوعــي
االجتماعــــي النقــــدي ،ويســــاهم فــي
تعزيــز التماســك االجتماعــي مــن
خــال المشــاركة االجتماعيــة.

توصيــل األفــكار إلــى مُتلقيــن متنوعيــن مــع
احتــرام وجهــات النظــر األخــرى.
تجنــب أشــكال التواصــل التــي تنطــوي علــى
تمييــز والتــي مــن المرجــح أن تــؤدي إلــى
نــزاع.
تعزيــز التفاهــم بيــن مختلــف فئــات الســكان
والمســاهمة بشــكل إيجابــي فــي إدارة المجتمــع.

الحوار.
االستماع الفعال.
التواصل التعاطفي في اتجاهين.
تجنب اللغة التمييزية.
اإلصرار المالئم.

« - 102أبعاد التعلم األربعة » .مصدر مذكور سابقا ،ومبادرة المهارات الحياتية والتعليم من أجل المواطنة والمهارات الحياتية األساسية االثنتي عشرة .مصدر مذكور سابقا.
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اكتساب مهارات التواصل ،اللفظية وغير اللفظية ،يم ّكن اإلنسان من:
إجراء محادث ٍة شخصية أو للعمل ،للتعليم أو للتعلم.
المشاركة في حديث أو تفاعل أو تبادل معلومات.
شخص آخر أو آخرين ،واستقبالها ،بشكل سليم وفعال.
نقل المعلومات إلى
ٍ
استقبال المعلومات من شخص آخر ،أو من آخرين ،بطريقة مفيدة وفعّالة.
محاورة اآلخرين بنجاح وتحسين فرص اإلقناع.
تحقيق األهداف المرجوة.
بناء روح الثقة واالحترام المتبادل مع اآلخر.
بالمقابــل ،عندمــا يعجــز اإلنســان عــن نقــل أفــكاره بطريقــة ســليمة وفعّالــة ،يحصــل خلــل فــي عمل ّيــة التواصــل وهــذا قــد يؤثــر علــى أهدافــه
الشــخصية و/أو المهنيــة 103 .لذلــك ،فــإن اكتســاب مهــارات التواصــل أمــر ضــروري ج ـ ّداً ألنــه مــن مفاتيــح الســعادة والنجــاح .ومــن دون
104
عمليــة التواصــل «ال تســتطيع أي جماعــة القيــام بنشــاطاتها المخطــط لهــا ،وال تســتطيع أن تكــون وحــدة واحــدة.»...
مثال :كيف يساعد التواصل على التع ّلم؟
يساعد التواصل الجيد بين الكبير والصغير ،وبين المعلم والتلميذ ،على توفير فرص التعلم والنجاح ،ألنه:
يعطي الشعور باألمان والثقة واالرتياح والتعاطف.
يخفف من الصمت والخجل ،ويساعد على التعبير عن المشاعر واألفكار.
يساعد اإلنسان على فهم نفسه وفهم محيطه ،خصوصًا على المستوى االنفعالي.
يساعد على رؤية الوضع أو المسألة من زوايا مختلفة.
مــا يســاعد علــى التواصــل الفعــال ،ومــا ال يســاعد :لــكل مجتمــع ثقافــة اجتماعيــة تحــدد طر ًقــا مميــزة وعــادات فــي التواصــل اللفظــي،
والتواصــل غيــر اللفظــي ،والتعبيــر عــن المشــاعر .وهــذه يتعلمهــا األطفــال فيمــا هــم يكبــرون بوصفهــا جــزءًا مــن «المعرفــة االجتماعيــة»
الضروريــة .هنــا بعــض مــا يســاعد ومــا ال يســاعد فــي اكتســاب مهــارة التواصــل الجيــد:

 - 103مــن المدهــش ح ًقــا كيــف تتحــول العناصــر التــي تبــدو بــا حــل إلــى أشــياء قابلــة للحــل عندمــا يُصغــي أحدهــم إليــك ”.عالــم النفــس كارل روجــرز ،فــي أحمــد شــيخاني .مصــدر مذكــور
ســابقا .ص 45
 -104دليل المهارات الحياتية .مركز العمل التنموي – معا ،واليونيسف .مصدر مذكور سابقا.
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توصيات في التواصل الجيد:
 )1معرفة ومراعاة ثقافة وعادات التالميذ وأهلهم االجتماعية في التواصل.
 )2نستخدم نبرة صوت مقبولة ،وتعابير الوجه المريحة والمشجعة،
 )3نستخدم لغة في مستوى التلميذ أو المتدرب عموما،
 )4نشجع على حرية التعبير بصراحة،
 )5نمتنع عن :المقاطعة ،والحدة ،والتسرع في إصدار األحكام أو االستنتاجات أو التمسك بها ،وال ننفعل،
 )6توصيات في االستماع الفعال:
نستمع بإصغاء :نظهر االهتمام ،ونعيد صياغة ما سمعناه،
نتأكد من فهمنا ما نسمع فعيد ونستنتج« :هل هذا ما قلت كما فهمت منك؟».
نظهر االهتمام ونشجع على االستمرار في الكالم.
105

ما ال يساعد على التواصل الفعال:
 )1عندما يتحدث اآلخر ينشغل معظمنا بالتفكير في ما نريد نحن أن نقول لآلخر فال نستمع وال نسمع!
 )2نستمع بشكل متقطع :ننشغل بشؤون شخصية فيما اآلخر يتكلم ،فنفقد االتصال مع أفكاره.
 )3نقاطع كالم اآلخر.
« )4نتوقع» ما سيقوله اآلخر ،فنستبق بقية كالمه وال نتركه يكمل كالمه بكلماته هو.
 )5ننظر إلى اآلخر ولكنا ال نسمع :عقلنا يكون مشغوال بأمور أخرى!
 )6نسمع ما يقوله اآلخر ولكننا ال نفهم ،وال نستفسر.
 )7نسمع رأيًا معارضًا فنتوقف عن االستماع و/أو نحضّر لهجوم مضاد.
 )8نكون قدوة في التواصل الحسن:
ال نقلل من قيمة اآلخر أو احترامه نفسه (خصوصا مع التالميذ والشباب!)
ال نأمر وال ننهر!
ال نخيف اآلخر وال نهدد بعواقب!
ال ننتقد وال نلوم وال نحكم على اآلخر بشكل سلبي«( :أنت مخطئ كالعادة!»)...
ال نســتخدم أوصافــا مســيئة وال نســتهزئ وال نحــرج اآلخــر :ال مقارنــة بشــخص آخــر ،وال َوعــظ وال «محاضــرة» وال «أسـ َت َذة »،وال إعطــاء
دروس فــي األخــاق أو الســلوك...

 - 105للمزيد عن تمارين االستماع وأنواعه وموانعه وفنونه ،أنظر أيضًا :دليل «أفكار في العمل مع الناس .مصدر مذكور سابقا .الجزء الثاني ،ص .208
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هل تسمعني :تمهيد من الواقع

األهداف:

التمهيد لربط التواصل بالحياة اليومية للمتدربين وجميع الناس.

المدة الزمنية:

 15دقيقة

التمرين

1

األدوات الالزمة :نسخ من ورقة التوزيع المرفقة (أو عرض الصور على شريحة واحدة).
الخطوات:

 )1نوزع ورقة الصور األربع (أو نعرضها).
 )2عصف ذهني :نسأل الجميع أن يعلقوا بكلمات قليلة:
 -ماذا نرى في الصور؟
 -ما المشترك بين الصور؟ ما الفرق بينها؟
 -هل في حياتكم حاالت مشابهة؟ أعطونا أمثلة!
 )3نستنتج بعض األفكار التي تربط التمرين بموضوع الجلسة وأهدافها.
 )4مهم :نجمع الصور الستعمالها في التمرين رقم .3
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ورقة
توزيع

هل تسمعني:

هل تسمعني؟

حاالت من الواقع

خخخخخخخخخ
خخخخخخخخخ
خخخخخ .......

 - 106مصدر الصور :المهارات الحياتية – دليل الميسر .مركز الجنى واليونيسف .المرفقات .مصدر مذكور سابقا.
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2

التمرين

ماهي عملية التواصل
ومكوناتها؟
األهداف:

 )1التعرف على «عملية االتصال والتواصل» وكيفية إنجاحها ،بما في ذلك:
 )2التفاعل مع أشخاص ومجموعات.
 )3إظهار الثقة ،واإلدراك ،ومهارات اإلصغاء المطلوبة.
 )4جمع وتلخيص مجموعة من المعلومات واألفكار من عدّة مصادر.

المدة الزمنية:

 45دقيقة

األدوات الالزمة :أوراق عرض؛ أقالم
الخطوات:

 )1نكتب كلمة «تواصل» على اللوح
 )2عصف ذهني في دقائق :نطلب من المشاركين والمشاركات أن يذكروا أمثلة عن حاالت
تتطلب منهم أن «يتواصلوا» ،وأمثلة عن وسائل التواصل 5( .دقائق)
 )3عندما ينتهي المشاركون والمشاركات من ذلك ،نعطي أمثلة كالتحدث على الهاتف ،أو
التحدث عبر الرسائل أو المشاركة في حوار ما ،أو تقديم مشروع ،أو استخدام لغة الجسد...
 )4نكتب أيضا كلمة «اتصال».
 )5عصف ذهني في دقائق :نطلب من المشاركين والمشاركات أن يشرحوا الفرق بين
الكلمتين :اتصال وتواصل 5( .دقائق)
 )6نعرض هذا الرسم أدناه ( 107أو نوزع نسخا من الرسم).
 )7في تفاكر (عصف ذهني) نطلب من المشاركين والمشاركات أن يشرحوا ما فهموا منه.
( 5دقائق)
 )8في مجموعات ثالثية أو رباعية يعمل المشاركون على:
 ذكر أكبر عدد ممكن من العوامل التي تسهّل التواصل في حياتهم. ذكر أكبر عدد ممكن من العوامل التي تعرقل أو تصعّب التواصل في حياتهم 15( .دقيقة) )9نوزع ورقة التوزيع على المجموعات :مكونات التواصل وتعريفات.
َّ
الموزعة 10( .دقائق)
 )10نطلب من المجموعات مقارنة نتائج التفاكر بمحتويات الورقة
 )11ندير جولة أخيرة من النقاش حول التحديات المحلية في التواصل 5( .دقائق)

اﻟﻬﺪف

اﻟﻤﺮﺳﻞ

ﻗﻨﺎة
اﻷﺗﺼﺎل

اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ

اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
اﻟﺮاﺟﻌﺔ

اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

ﺑﻴﺌﺔ اﻷﺗﺼﺎل

 - 107الرســم لوليــد السويســي مكيفــا عــن :المهــارات الحياتيــة – دليــل الميســر .مركــز الجنــى واليونيســف .بيــروت ،ودليــل المهــارات الحياتيــة ،عــن مركــز العمــل التنمــوي واليونيســف.
مصــدر مذكــور ســابقا .ص 213
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ورقة
توزيع

مكونات التواصل وتعريفات (للميسر
ومبسطة للمشاركين؟؟؟)

االتصــال :هــو محاولــة نقــل معلومــات (أو معانــي أو أفــكار) مــن شــخص إلــى آخــر مــن أجــل تحقيــق هــدف معيــن أو أكثــر مــن
هــدف.
التواصــل :هــو اتصــال وتفاعــل وتبــادل بيــن شــخصين أو جهتيــن .فــي حيــاة كل إنســان منــا الكثيــر مــن عمليــات االتصــال
والتواصــل كل يــوم!
تهدف عملية التواصل إلى:
عرض معلومة ،أو فكرة ،أو وجهة نظر أي «رسالة»ٍ ما.
التأثير في معلومات ،أو أفكار ،أو مواقف اآلخرين ...أي الهدف.

اﻟﻬﺪف

اﻟﻤﺮﺳﻞ

ﻗﻨﺎة
اﻷﺗﺼﺎل

اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ

اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
اﻟﺮاﺟﻌﺔ

اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

ﺑﻴﺌﺔ اﻷﺗﺼﺎل

التواصل إذن هو عملية نقل واستقبال وتفاعل .الرسم يفسر العناصر المختلفة الالزمة لتحقيق التواصل ،ووظيفة كل منها:
ً
«رسالة» معينة إلى شخص (أو أشخاص) .وهو الذي يحدد الهدف من االتصال.
المرسِ ل :الشخص الذي ينقل
المستقبل)،
الهدف :هو الغرض الذي نريد أن نحققه من التواصل (أو من نقل الرسالة إلى
ِ
ـتقبل :هــو الشــخص الــذي «يتلقــى» «الرســالة» مــن المرسِ ــل ،و»يــرد» عليهــا (يتفاعــل معهــا و»يُر ِجــع» أثرهــا عليــه إلــى
المسـ ِ
المرسِ ــل.
الرسالة :هي الناتج الفعلي لعملية التواصل التي يريد المرسل أن تتحقق.
والمستقبل والتي تستعمل لنقل الرسالة.
قناة االتصال :هي حلقة الوصل بين المرسِ ل
ِ
ـتقبل والمرسِ ــل ،أو المعلومــات «الراجعــة» مــن المســتقبل نتيجــة التفاعــل
«المــردود» أو «التغذيــة الراجعــة» :رد الفعــل بيــن المسـ ِ
بينهمــا .المــردود المتبــادل يســمح للمرســل ،مثـ ًـا ،أن يحكــم علــى نتيجــة االتصــال ومــدى فاعليتــه.
المستقبل تجاه الرسالة ،إمّا سلبا ً أو إيجابا ً أو أن يتجاهلها.
االستجابة :ما يقرر أن يفعله
ِ
بيئة االتصال :هي «الوسط» الذي تتم فيه عمليّة التواصل بكل عناصره المختلفة.
يتبع في الصفحة التالية
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ورقة
توزيع

للتذكير:
ِ
المرسل وأن يطرحه بأسلوب
واضحا عند
يجب أن يكون الهدف
ً
يوفر كل الشروط لتحقيقه.

من أجل تواصل مؤثر:
نركز على الوقائع والحقائق أكثر من االفتراضات أو اآلراء ،وال نخلط بينها،
نحرص قدر اإلمكان على دقة المعلومات التي نستعملها،
نحاول أن نعرف الطرف اآلخر أفضل معرفة ،وأن نعرف نظرتهم إلينا،
نتشارك بأكبر قدر ممكن من المعلومات وبأفضل ما لدينا من معلومات (للحفاظ على مصداقيتنا وسمعتنا).
أمثلة على صعوبات التواصل:
محاولة إرضاء الجميع عند التواصل مع مجموعة.
بشكل كاف.
رسالة المرسل غير واضحة وال مفهومة
ٍ
المستقبل ال يسمع الرسالة بتركيز.
ِ
المستقبل ال يستطيع إدراك «الهدف» من التواصل وال «تسلّم» محتوى الرسالة.
ِ
المستقبل ال يبْدي أي ردّة فعل.
ِ
المستقبل ،أو ال يعترف به وال يتفاعل معه ،أو ال يرد عليه.
من
الراجع)
(األثر
«المردود»
يعجبه
ال
ل
المرسِ
ِ
ضعف القدرة على التركيز (بسبب االلتهاء بأشياء أخرى ،أو التشوش في قناة التواصل كخط الهاتف مثال...
اللغة المستخدَ مة غير مناسبة (المفردات صعبة ،كلمات أجنبية.)...
ما الصعوبات األخرى التي يمكن إضافتها؟
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ورقة
توزيع

أنواع التواصل

التواصل نوعان :لفظي وغير لفظي.
 )1التواصل اللفظي:
المستقبل.
هو التواصل الذي نستخدم فيه الكلمات واأللفاظ واألصوات .تنتقل «الرسالة» بالصوت من فم المرسِ ل إلى أذن
ِ
تتأثــر الرســالة اللفظيــة بعــدة عوامــل :اللغــة والكلمــات المســتخدمة ،ونبــرة الصــوت ،وحســن ال ُّنطــق (مخــارج األلفــاظ) ،ووضــوح
الصــوت الــخ .فمثـاً ،يختلــف معنــى الجملــة «أنــا مــا قلــت بأنــك أخــذت المــال منــي» ألن معنــى الجملــة ســيختلف باختــاف اللفــظ
وبحســب التشــديد علــى كلمــة معينــة منهــا.
 )2التواصل غير اللفظي:
هو التواصل الذي ال نستخدم فيه األلفاظ والكلمات واألصوات .تنتقل الرسالة غير اللفظية عبر نوعين من الوسائل هما:
لغــة الجســد ،مثــل تعابيــر الوجــه ،وحــركات العينيــن والحاجبيــن ،واتجــاه النظــر ،ونــوع النظــرة ،وحــركات ووضعيــات اليديــن
والكفيــن ،واإلشــارات ،وحــركات الــرأس واألرجــل والشــفاه واللســان والفــم ووضعياتهــا ،ووضعيــة الجســم (أثنــاء الوقــوف
والجلــوس ،مثــا).
االتصــال الرمــزي للتعبيــر عــن ق َيـ ٍـم وأحاســيس معينــة .أمثلــة :الشــعر (اللحيــة ،الشــاربان ،التســريحة) ،والمجوهــرات والحُلــي،
ومــكان الجلــوس ،ومســتحضرات التجميــل ،وأنــواع المالبــس الــخ.
مــن وســائل االتصــال غيــر اللفظــي :التواصــل بالعينيــن والنظــرات ،االبتســام والتكشــير ،إظهــار االهتمــام ،االســترخاء ،التجــاوب
الــخ.
توصيات مفيدة في التواصل الناجح:
 )1طريقــة النظــر مهمــة فــي أي عمليــة اتصــال ،فالعيــن تســمح بالتعــرف علــى اآلخــر محاولــة معرفــة نياتــه .لذلــك يجــب النظــر
فــي عيــن الشــخص الــذي نحــاول أن نتواصــل معــه .يســاعد ذلــك علــى تســهيل عمليــة نقــل الرســالة ،وإظهــار االهتمــام ،وإظهــار
ردة افعــل أو «إرجــاع األثــر».
 )2تعابير الوجه :يمكن أن ُـتظهر ما ال يقوله اللسان ،مثل الخوف ،والفرح ،والحزن ،واالهتمام من خالل تعابير الوجه.
 )3لغة الجسد :وضعيات أعضاء الجسم مهمة جداً .أمثلة:
تكتيف الذراعين فوق الصدر يمكن أن تعني :قلة اهتمام ،تح ّفظ ،عدم التعاطف ،مع المتحدث
ترك اليدين متوازيين مع الجسم :سلوك إيجابي.
الوقوف مستقيم القامة :إظهار المودة والتعاطف مع المتحدث.
تمييل الظهر كثيراً إلى الوراء يمكن ان يدل على خمول أو غرور.
تمييل الجسم كثيرً ا إلى األمام قد يشير على موقف عدائي.
التواصل بالعينين بطريقة متقطعة وغير كافية ألن ذلك يظهر أن الفرد غير واثق ومتوتر مما يحصل
هــز الــرأس كثيــراً عالمــة علــى الموافقــة وعــدم االنتظــار لســماع اآلخــر حتــى يكمــل :يمكــن أن تعنــي اســتعجاله أو عــدم التفكيــر
جيــدا فــي مــا نســمع!
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ورقة
توزيع
وضع اليدين خلف الظهر أو في الجيبين :قد يعني التحفظ أو حتى قلة لياقة.
التحرك كثيراً :قد يعني كثرة القلق.
االبتسام الزائد :قد يُشعر الطرف اآلخر بعدم الراحة أو اإلرباك!
الرجوع إلى الخلف عند طلب النصيحة :قد يدل على الغموض وعدم اليقين.
النظر إلى الساعة أو الهاتف :يُظهر أن الشخص يفضل أن يكون اآلن في مكان آخر.
إشارة :يمكن تعزيز األمثلة أعاله بأمثلة محلية بحسب المنطقة أو الجماعة.
ً
فــي الواقــع ال تظهــر حــدود فاصلــة تما ًمــا بيــن نوعــيّ االتصــال ،فالنوعــان يُســتخدمان معـا ليدعــم كل منهمــا اآلخــر فــي توصيــل
نقــص فــي تأثيــر
المعانــي والقيــم واألحاســيس ،إال أننــا عــاد ًة مــا نركــز علــى االتصــال اللفظــي ،وهــذا األمــر قــد يــؤدي إلــى
ٍ
التواصــل ،بخاصـ ٍة عنــد حــدوث أي نــوع مــن التعــارض بيــن التواصــل اللفظــي والتواصــل غيــر اللفظــي ،أي بيــن مــا نقــول ومــا
«تقولــه» تعابيرنــا وأجســامنا.
عوامل تساعد على إنجاح التواصل:
لغة مشتركة ومفهومة
توفر االستعدادية لدى األطراف
وضوح الرسالة وبساطتها
تو ّفر المهارات المناسبة لدى المرسل إليصال المعلومة
مالءمة الرسالة للمستوى الثقافي والتعليمي والعاطفي لجميع األطراف مع احترام الخصوصيات
108
توفر المناخ المناسب لعملية االتصال من ناحية الزمان والمكان
اتجاهان في االتصال  -االتصال والتواصل:
 )1االتصــال فــي اتجــاه واحــد :عندمــا يدخــل المحاضــر إلــى قاعــة محاضــرات فيهــا العشــرات مــن الطــاب .يلقــي در ًســا مــا لســاعة
ونصــف ،مث ـاً ثــم ينهــي المحاضــرة ويغــادر مــن دون أي ســؤال أو جــواب .هــذا نســميه :اتصــال فــي اتجــاه واحــد .هنــا يرســل
ـتقبل مــن دون أي تجــاوب (أو مــردود أو إرجــاع أثــر الرســالة عليــه) مــن جانــب المســتقبل .فــي حصــل
المرسِ ــل الرســالة إلــى المسـ ِ
ً
هــذا النــوع مــن االتصــال ،غالبـا مــا يكــون دور المرسِ ــل ،أي المحاضِ ــر فــي هــذه الحالــة ،مجــرد «التلقيــن» ال تبــادل المعلومــات.
أمثلــة أخــرى علــى االتصــال فــي اتجــاه واحــد تشــمل :عندمــا يقــرأ اإلنســان كتا ًبــا أو رسـ ً
ـالة أو يتصفــح موق ًعــا مــا .هنــا يلعــب
ـتقبل ،إذ تنتقــل المعلومــات فــي اتجــا ٍه واحــد مــن دون أن يكــون هنــاك اتصــال غيــر لفظــي ولغــة جســد.
اإلنســان دور المسـ ِ
ـتقبل
 )2االتصــال فــي االتجاهيــن ،أو التواصــل :فــي هــذا النــوع مــن االتصــال يحصــل تبــاد ٌل فــي المعلومــات ،فالمرسِ ــل والمسـ ِ
يتبــادالن الموقعيــن ويلعــب كل منهمــا الدوريــن .ويكــون «المــردود» (األثــر الراجــع) عنصــرً ا أساســ ًّيا فــي هــذا النــوع مــن
االتصــال ،يكــون هنــاك ظهــور أوضــح لالتصــال غيــر اللفظــي ولغــة الجســد ،بدرجــات متفاوتــة ،بحســب الوســيلة المســتخدمة لنقــل
الرســالة .مثـاً ،إذا أخذنــا المحاضــرة أعــاه وأعطينــا المحاضــر المجــال لتعديــل المحاضــرة بحســب تجــاوب الحضــور (تعليقــات
الحاضريــن وأســئلتهم ولغــة أجســادهم) ،يصبــح لدينــا تواصــل ،اتصــال فــي االتجاهيــن.
ً
تواصل ،أو اتصاال في اتجاهين ،رغم عدم وجود كل عناصر التواصل غير اللفظي.
مثال آخر :التحدث عبر الهاتف يعتبر
 - 108المصدر السابق .ص.214
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تعارض أنواع االتصال

التمرين

األهداف:

 )1إظهار أهمية االتصال غير اللفظي في إيصال رسالة ما ،بما في ذلك:
أ -تمكين المتدربين من االنتباه إلى لغة الجسد وأهميتها في إيصال معلومة أو موقف.
ب -التدرب على مطابقة االتصال اللفظي وغير اللفظي.

المدة الزمنية:

 30دقيقة

األدوات الالزمة :البطاقات المرفقة
الخطوات:

 )1نحضّــر مســب ًقا عــددا مــن القصاصــات او البطاقــات ،عليهــا الكلمــات الــواردة فــي
النمــوذج أدنــاه.
ّ )2
نمثــل مشــه ًدا صغيــرً ا :نخــرج ثــم نعــود ونغلــق البــاب خلفنــا بقــوّ ة ،ونرمــي كتابــا علــى
الطاولــة بعنــف ،ونقــف عابســين ومكتوفــي اليديــن ،ونتوجــه إلــى الحضــور قائليــن« :اليــوم
ســيكون يومــا جميــا ...وســوف نقــوم بأمــور مفيــدة ومسـلّية!»
 )3نسأل المشاركات والمشاركين:
 هل اقتنعتم بكالمي؟ -كيف كان «تواصلي» معكم؟
 -هل كنتم مرتاحين لتصرفاتي؟ ( 10دقائق)
 )4نشــرح أهميــة التواصــل غيــر اللفظــي ولغــة الجســد فــي عمليــة التواصــل ،ونســتعين
بورقــة التوزيــع:
 )5نــوزع الورقــة ونســتعرض عناوينهــا ونطلــب مــن المشــاركات والمشــاركين االحتفــاظ
بهــا ومراجعتهــا فــي البيــت أو المدرســة أو إطــار العمــل.
 )6نســأل :مــا هــي أشــكال التواصــل غيــر اللفظــي التــي تعتبــر إيجابيــة أو ســلبية فــي
مجتمعنــا المحلــي؟
 )7نطلــب مــن عــدد مــن المتدربيــن أن يســحبوا بطاقــات وأن يعبــروا بوجوههــم وأجســامهم
عــن الكلمــات المكتوبــة مــن دون اســتعمال كلمــات.
 )8نطلــب مــن ســائر المشــاركات والمشــاركين ان يحــزروا المشــاعر المختلفــة التــي جــرى
التعبيــر عنها.
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بطاقات /قصاصات التمرين رقم ()3

الخوف

األلم

القلق

الضجر

الحزن

العصبية

االنزعاج

الندم

الحماس
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االتصال الرمزي

التمرين

األهداف:

 )1معرفــة مــدى إدراك المتدربيــن لالتصــال الرمــزي مــن خــال مراقبة مواقف وأشــخاص
فــي الحيــاة اليومية

المدة الزمنية:

 60دقيقة

األدوات الالزمة :صور
الخطوات:

 )1نحضّر نسخ الصور التي استخدمنا في التمرين رقم .1
ّ )2
نوزع المتدربين إلى مجموعات من  4-5أشخاص في المجموعة.
 )3نوزع الصور على المجموعات :كل مجموعة تتدارس إحدى الصور.
 )4نطلب من المجموعات مناقشة الصور بسرعة وتسجيل المالحظات عن:
 ما هي عناصر التواصل اللفظي وعناصر التواصل غير اللفظي في الصورة؟ مــا العناصــر التــي تســاعد علــى تواصــل جيــد ومــا العناصــر التــي تعرقــل التواصــلالجيــد؟ ( 10دقائــق)
 )5في الجلسة المشتركة :تطرح كل مجموعة مالحظاتها ونناقش معا 10( .دقائق)
 )6نسأل الجميع 20( :دقيقة)
 -هل كان من السهل التعليق على هذه الصور؟
 -هــل األشــخاص الموجــودون فــي الصــور يســتعملون لغــة الجســد بطريقــة مدروســة أم
عفويــة؟
 ما هي أهمية االتصال غير اللفظي إذن؟ -ما أشكال التواصل التي لو تغيرت يمكن أن تفيدهم في حياتهم الدراسية والعادية؟
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ورقة
توزيع

مهارة االستماع الفاعل واإلصغاء

ال يقتصــر اإلصغــاء علــى «ســماع» الكلمــات فقــط .فاألهــم هــو «االســتماع» «واإلصغــاء» و»فهــم» مــا فــي هــذه الكلمــات مــن
معنــى أو معانــي .لذلــك يجــب:
أن نركز اهتمامنا على اآلخرين،
أال نسمح ألي شيء أن يصرف انتباهنا عن التواصل معهم.
التواصل الفاعل يحتاج إلى الثقة واالحترام المتبادل ،كما يتطلب أن نسمع بانتباه ،أو نصغي ،بعضا ً إلى بعض.
109
علينا أن نصغي كي نسمع .واإلصغاء الجيد يحتاج إلى مهارة ،وانضباط ،وتواضع.
 )1من أهداف االستماع الفاعل  -أو االستماع اإليجابي:
التشجيع على التكلم بحرية وصراحة.
تغطية األمور المهمّة فعال للناس.
ً
تعامل سليما.
التعامل مع األمور والمشاكل
الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات ،وتشاركها.
اكتساب نظرة أعمق في المشاكل وفهم أفضل ،وفرصة للتعبير عنها.
محاولة تحديد أسباب المسائل أو المشكالت المطروحة ،والتوصل معًا إلى معالجة مالئمة.
تعزيز مهارات التفكير الجماعي ،والتفكير النقدي ،والتعاطف ،والعمل معا.
 )2مشكالت وسلوكيات تمنع االستماع الفاعل:
ّ
فتشت أفكارنا.
االستماع المتقطع :نفكر بأسرع مما نسمع
االستماع في وضع خطر :تستفزنا كلمة أو إشارة فنقاطع ونفقد «اتصالنا» بالمتكلم.
استماع األذن المفتوحة والعقل المغلق :ال ننتظر وال نستفهم بل نقرر في أنفسنا أن الكالم أو الموضوع مملّ.
استماع «العين الزجاجية» :نركز نظرنا على المتكلم ،و»تجمد» عيوننا لك تفكيرنا يكون قد تسرب إلى مكان آخر!
استماع «الموضوع مع ّقد عليّ » :ال نفهم ما نسمع ما يستلزم طلب توضيح أكثر.
استماع «ال تهز القارب» :نتوقف عن االستماع عندما نسمع ما يتعارض مع أفكارنا أو آرائنا بدل أن نصبر ونستفهم.
 )3لتعزيز اإلصغاء ،يجب أن نعمل على أن:
ُنظهر االهتمام.
نتفهّم الشخص اآلخر.
نعبر عن التجاوب والتعاطف.
نحدد ونوضح المشكلة  -في حال وجودها.
نصغي تمامًا إلى أسباب المشكلة.
نساعد اآلخر على الربط بين المشكلة وأسبابها.
نشجع اآلخر على تطوير قدرته على التعامل مع المشكلة ،وعلى إيجاد حلول لها.
 )4أثناء اإلصغاء يجب أن نمتنع عن:
الحدة في النقاش.
المقاطعة.
التسرع في إصدار األحكام ،أو التعبير عن أحكام مسبقة ،أو التمسك بها.
تقديم النصيحة قبل أن يطلبها اآلخرون.
القفز إلى استنتاجات.
110
السماح النفعاالت المتحدث أن تنعكس علينا وتجعلنا ننفعل أيضا
 - 109عقبــات أو موانــع االســتماع ،فــي «أفــكار فــي العمــل مــع النــاس .مصــدر مذكــور ســابقا .الجــزء  .2ص  .212أنظــر أيضــا :دليــل المهــارات الحياتيــة .مركــز العمــل التنمــوي
واليونيســف .مصــدر مذكــور ســابقا .ص .207ودليــل المهــارات الحياتيــة – دليــل الميســر .مصــدر مذكــور ســابقا.
 - 110أفكار في العمل مع الناس .مصدر مذكور سابقا .الجزء  .2ص .212
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ّ
المتقطع
االتصال

التمرين

األهداف:

إظهار أهمية اإلصغاء والعوامل التي قد تؤثر سلبا ً على اإلصغاء وعمليّة االتصال.

المدة الزمنية:

 20دقيقة

األدوات الالزمة :ال شيء
الخطوات:

 )1نطلب من المشاركين الجلوس أو الوقوف في دائرة أو في ّ
خط متصل.
ـخص أن يهمــس هم ًســا كلمــة فــي أذن الشــخص الــذي يجلــس إلــى
 )2نطلــب مــن أول شـ ٍ
جانبــه (همســة مــرة واحــدة مــن دون تكــرار أو توضيــح).
 )3الشــخص المســتمِع يهمــس بــدوره مــا ســمعه (أو مــا يعتقــد أنــه ســمعه) فــي أذن الشــخص
بجانبــه مــن الجهــة األخرى.
 )4تســتمر عمليــة تناقــل الكلمــة بالهمــس حتــى الوصــول إلــى الطــرف اآلخــر مــن الخــط
أو الدائــرة.
 )5المتلقي األخير يقول ما سمعه علناً.
 )6نناقش معا ما يلي:
 -أين «انقطع» االتصال؟
 -ما األسباب التي أدت إلى انقطاع االتصال؟
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االصغاء الفاعل

6

التمرين

األهداف:

 )1إظهار أهمية اإلصغاء وتعلّم المهارات المطلوبة لحسن اإلصغاء.
 )2إظهار السلوك المالئم والالئق ألي محيط.
 )3إظهار كيفية تأثير سلوك المستقبل على مرسل الرسالة.

المدة الزمنية:

 60دقيقة

األدوات الالزمة :أوراق ،قصاصات ،وعاء
الخطوات:

 )1نحضّر مسبقا ً البطاقات الواردة في مرفق التمرين أدناه.
 )2نــوزع المشــاركين والمشــاركات إلــى ثــاث مجموعــات ،ونعطــي كل مجموعــة رقم ـا ً
مــن  1إلــى  :3المجموعــة  1تمثــل المتحــدث ،فيمــا المجموعتــان  2و 3تســتمعان.
 )3نطلــب مــن أفــراد المجموعتيــن  2و 3أن يســحب كل فــرد منهمــا بطاقــة تعليمــات مــن
الوعــاء وأن ين ّفــذ التعليمــات بعــد أن يبــدأ المتحــدث كالمــه بقليــل.
 )4نطلــب مــن المتحــدث (مــن المجموعــة  )1أن يتكلــم علــى أي موضــوع يخصــه هــو
أو هــي .أمثلــة :خالفــات أخيــرة مــع العائلــة أو األصدقــاء ،أو رحلــة قــام بهــا ،أو رياضــي
اشــتراه ولــه ميــزات فريــدة ،أو ...
 )5يراقــب أفــراد المجموعــة  1تصرفــات أفــراد المجموعتيــن  2و 3فــي االســتماع إلــى
الــكالم.
 )6بعــد عــدة دقائــق ،نجمــع الفريــق رقــم 1ونســألهم عــن رأيهــم فــي «مهــارات» اإلصغــاء
عنــد أصدقائهــم فــي المجموعتيــن األخرييــن.
 )7نطلــب مــن المجموعــة  1تحديــد المشــاركين الذيــن جعلوهــم يشــعرون بالراحــة أكثــر
مــن غيرهــم فــي أثنــاء الــكالم ،فنطلــب مــن هــؤالء قــراءة التعليمــات التــي كانــت مكتوبــة
علــى بطاقاتهــم.
 )8نطلــب مــن المجموعــة  1تحديــد المشــاركين الذيــن لــم يُظهــر عليهــم اهتمــام بالــكالم
ّ
ينفــذون
شوشــون :نشــرح للمجموعــة  1أنهــم كانــوا
والمتكلــم أو كانــوا يقاطعــون أو َيو ِ
التعليمــات علــى بطاقاتهــم .نطلــب مــن هــؤالء قــراءة التعليمــات علــى بطاقاتهــم.
 )9نذ ّكر الجميع بمهارات االستماع اإليجابية.
 )10نطرح على الجميع األسئلة التالية لمناقشة عامة:
 ما شعورك عندما ال يُصغي الشخص الذي تخاطبه باهتمام؟ من منكم يتذكر موقفا ً استعمل فيه مهارات استماع سلبية؟ أي مهارات استماع إيجابية تستعملها بكثرة؟ إذا قــام شــخص بالتحــدث معــك عــن موضــوع مهــم جـدّا دون أن يكــون لديــك الوقــت أوالوضــع المناســب لإلصغــاء ،كيــف تتصــرف؟) األجوبــة يمكــن أن تشــمل أن تكــون صريحـا ً
وتطلــب إكمــال الحديــث فــي وقــت آخــر مناســب أكثــر).
 -ما هي برأيك المواقف التي تؤثر سلبا ً على عملية اإلصغاء؟
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قصاصات التمرين رقم (  :) 6اإلصغاء الفاعل  -تعليمات
ضــر القصاصــات مســبقا .نقــص الجمــل ونضعهــا فــي وعــاء .يمكــن تكــرار القصاصــات لتوفيــر العــدد الكافــي للمشــاركات
نح ّ
والمشــاركين.

194

نقدِّ م نصيحة حتى من
دون أن ُيطلب منا .مثل:
«كان عليك أن  ،»...أو
«لو كنت مكانك لكنت
عملت!)»...

نقاطع كالم المتحدث من
دون إذن!

ننتقد المتحدث لمجرد
إزعاجه ونقاطعه« :ولكن
لماذا فعلت ذلك ،»...أو
«هذا كالم سخيف!»...

نقاطع المتكلم وأن نحكي
قصة مماثلة حدثت معك!

نقاطع المتحدث
ونستفسر« :لم أفهم ما
قلت ...اشرح لي أكثر»!

نقاطع المتحدث
بالمجاملة« :يعجبني
كالمك عن!»...

نتدخل ونغ ّير الموضوع!

نوشوش جارنا في
الجلسة أثناء الحديث!

نبدأ باالستماع ثم ُنظهر
الملل :نتلفت حولنا،
وننظر من النافذة أو إلى
الجدار أو الساعة!»...

نعارض كالم المتحدث
ونحاول أن نتحدى ما
يقول!

نعطي المتحدث اهتمامنا
الكامل وال نتلهى وال
نشتت تفكيرنا ...ننظر إلى
المتكلم!

نتواصل بالنظر مع
المتحدث!

نهز الرأس باستمرار
عالمة الموافقة على كالم
ّ
المتحدث!

نط ّيب للمتحدث« :جيد!»،
«هذا حكي!» ،نعم نعم...
كما وكمان!»

ال نقاطع الكالم إال عند
الضرورة الملحة...نعتذر
من المتحدث ونطلب
إكمال الحديث فيما بعد،
وننسحب بهدوء

نعبر عن إعجابنا بتعابير
الوجه.
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جيد؟!
هل أنت مستمع ّ

7

التمرين
111

األهداف:

تعزيز مهارة االستماع بصمت والقدرة على فهم المشكالت.

المدة الزمنية:

 90 - 60دقيقة

األدوات الالزمة :أوراق كبيرة
الخطوات:

 )1نطرح الهدف من التمرين والخطوات.
 )2نوزع المشاركين على مجموعات من  4-6أشخاص في المجموعة.
 )3فــي كل مجموعــة :يُطلــب مــن كل شــخص أن يتكلــم دقيقتيــن أو ثــاث عــن مواضيــع
يعتقــد أنهــا مهمــة للمجموعــة .أمثلــة:
 «تكلم عن تجربتك أو مشاعرك عندما ُطلب منك أن تكون قياديا/قيادية في مجموعة؟
 متى أدركت أول مرة أن بعض الناس يتمتعون بامتيازات أكثر من غيرهم:أ -أن آخرين يتمتعون بامتيازات أكثر منك!
ب-أنك أنت تتمتع/تتمتعين بامتيازات أكثر من غيرك!»
أو« :حاول ان تصف تجربة أو حادثة أسعدتك ج ًدا أو أغضبتك ج ًدا»! )4تســتمع المجموعــة بصمــت إلــى كل شــخص مــن دون أن تطــرح أي أســئلة أو تعلّــق.
( 20دقيقــة)
 )5في الجلسة المشتركة :نسأل المجموعات:
أ -ما الذي ساعد على االستماع الجيد؟
ب -ما الذي منع االستماع الجيد؟
ت -ما الذي يجب أن نركز عليه في االجتماعات وورش العمل من أجل:
 أن يستمع كل شخص بانتباه أكبر إلى اآلخرين؟ كيف يمكن أن يساعد كل شخص اآلخرين على االستماع إليه/عندما يتكلم؟ )6نسجل الردود في كلمات على أوراق كبيرة.

 - 111المصدر السابق .بتصرف .ص .210
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مهارات التواصل:
جيد؟!»
«هل أنا مستمع ّ
األهداف:

اختبار مهارة االستماع الفعال وتطويرها.

المدة الزمنية:

 20دقيقة

التمرين

األدوات الالزمة :استمارة اختبار «هل أنا مستمع جيّد؟»
الخطوات:

 )1نــوزع اســتمارة التمريــن (ورقــة التوزيــع المرفقــة) علــى المشــاركين والمشــاركات مــن
دون جــدول احتســاب النتائــج والتقييــم.
 )2نوضــح للجميــع أن االختبــاري شــخصي وأننــا لــن نعلــن النتائــج الفرديــة ،ولــن نجمــع
األوراق :نشــجع الجميــع علــى تســجيل ردود صريحــة بينهــم وبيــن أنفســهم مــن أجــل
اكتشــاف مــا يجــب تحســينه فــي مهــارات االســتماع لديهــم.
 )3يشــتغل كل مشارك/مشــاركة علــى اســتمارته/ا ويحســب نتائجــه بنفســه ولنفســه ،ويحتفــظ
بورقتــه 10( .دقائق)
 )4نــوزع نســخا مــن جــدول النتائــج والتقييــم حتــى يراجــع كل شــخص ورقتــه بينــه وبيــن
نفســه ،ويحــدد المهــارات التــي عليــه أن يحســنها.
 )5نستعرض مع الجميع األسئلة والردود اإليجابية على كل سؤال.
 )6نرد معا على األسئلة ،إذا وجد.
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ورقة
توزيع

مهارات التواصل « -هل أنا مستمع جيد؟
استمارة التمرين رقم (.)8

نقرأ الجمل أدناه ونضع عالمة في خانة لرأي الذي نعتقد أنه صحيح« :أوافق» أو «ال أوافق»

أوافق

ال أوافق

 )1أنتظر حتى ينتهي الشخص اآلخر من كالمه قبل أن أتكلم
 )2عندما أسجل مالحظات عن كالم أو محاضرة فأنا أكتب النقاط والجمل الرئيسة
 )3عندما أسمع رأيُا مخال ًفا أفقد صبري فأقاطع أو أسد أذني وأتوقف عن االستماع
 )4أرز فقط على الكلمات التي يقولها الشخص ،فالكلمات أهم من طريقة الكالم
 )5أبحث عن طرق الستخدام المعلومات التي أحصل عليها من آلخرين
 )6أعلم أن االستماع الجيد عملية غير سلبية وأن عليّ أن أستمع بانتباه
 )7أبحث عن أشكال التواصل غير اللفظية ،فكالم العيون والنظرات تساعدني على تفسير الكالم
 )8عندما يخطر في بالي رد ٌّ أو فكرة في أثناء تكلم أحدهم فإني أنتظر حتى يٌنهي كالمه ثم أعبر
عن رأيي بصوت مسموع
 )9ال أسمح لفكري أن يشرد عندما يتكلم شخص آخر وأحاول أن أتجاهل ما يمكن أن يلهيني
 )10من المهم النظر إلى الشخص اآلخر عند التحدث معه وجعله يشعر أنني أستمع إليه ،وأعطيه
إشارات تؤكد له أنني أستمع إلى ما يقول
 )11عندما ال أوافق على ما أسمع فإنني أطرح أسئلة قبل أن أقرر رأيي في الموضوع المطروح
 )12االستماع واإلصغاء كلمتان تعنيان الشيء نفسه
 )13أنا مستمع جيد ،وأستطيع أن أصغي فيما أعمل على أشياء أخرى أيضا
 )14يبقى عقلي منفتحا وأتقبّل األفكار األخرى حتى لو كانت غير تقليدية في رأيي
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ملحق
ورقة
التوزيع

النتائج :هل أنا مستمع جيد؟
ملحق ورقة التوزيع  -التمرين () 8

الحتساب النتيجة :نجمع النقاط أمام كل بند.
 )1أوافــق( 1 :نقطــة)؛ ال أوافــق( 0 :ال نقطــة)
 )2أوافــق( 1 :نقطــة)؛ ال أوافــق( 0 :ال نقطــة)
 )3أوافــق( 0 :نقطــة)؛ ال أوافــق ( 1 :نقطــة)
 )4أوافــق( 0 :نقطــة)؛ ال أوافــق ( 1 :نقطــة)
 )5أوافــق( 1 :نقطــة)؛ ال أوافــق( 0 :ال نقطــة)
 )6أوافــق( 1 :نقطــة)؛ ال أوافــق( 0 :ال نقطــة)
 )7أوافــق( 1 :نقطــة)؛ ال أوافــق( 0 :ال نقطــة)
 )8أوافــق( 0 :نقطــة)؛ ال أوافــق ( 1 :نقطــة)
 )9أوافــق( 1 :نقطــة)؛ ال أوافــق( 0 :ال نقطــة)
 )10أوافــق( 1 :نقطــة)؛ ال أوافــق( 0 :ال نقطــة)
 )11أوافــق( 1 :نقطــة)؛ ال أوافــق( 0 :ال نقطــة)
 )12أوافــق( 0 :نقطــة)؛ ال أوافــق ( 1 :نقطــة)
 )13أوافــق( 0 :نقطــة)؛ ال أوافــق ( 1 :نقطــة)
 )14أوافــق( 1 :نقطــة)؛ ال أوافــق( 0 :ال نقطــة)

الشرح:
 14 - 12نقطة :أنت مستمع جيد جدا.
ً
 11 - 9نقطة :لديك إمكاني أن تصبح مستمعًا جيدا.
 8 - 6نقاط :يجب أن تشتغل على مهارات اإلصغاء بانتباه عندك ،وال يكفي أن «تستمع» فحسب.
 6 - 0نقاط :أنت بحاجة إلى تغييرات جدية في مهارات االستماع عندك
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لكن ماذا تعني بكالمك؟!!

9

التمرين
112

األهداف:

 )1تطوير مهارة االستماع حتى عندما نختلف مع اآلخر
 )2تمكين المشاركين والمشاركات من فهم واحترام رأي اآلخر حتى عند تضارب اآلراء
 )3تعزيز مهارة إدارة محادثة ودية بدال من محادثة عصبية أو عدائية

المدة الزمنية:

 60دقيقة

األدوات الالزمة :أوراق كبيرة
الخطوات:

 )1نوزع المتدربين إلى مجموعات ،في كل منها شخصان.
 )2نشرح:
 كل مجموعة ستناقش موضوعًا يختلف عليه االثنان فيها. أحدهمــا ســيبدأ بجملــة عــن الموضــوع المختــار .شــريكه ســيعارض وســيواصالن الحــوارإلــى أن يطلــب منهمــا التو ّقــف.
ـوع مــا يختلــف عليــه الشــخصان أو يثيــر الجــدل،
 نطلــب مــن كل مجموعــة اختيــار موضـ ٍّ
نــوزع عليهــم عــددا مــن المواضيــع( .أمثلــة :حريــة الــرأي للشــباب ،المســاواة بيــن
أو
المــرأة والرجــل ،فــرص العمــل ،الدراســة الجامعيــة ،الخدمــة المدنيــة ،البدانــة والمأكــوالت
الســريعة ،العمــل التطوعــي ،قــراءة الكتــب الورقيــة والقــراءة اإللكترونيــة ،الهوايات.الــخ).
إشارة :يستحسن أن تتعدد المواضيع مع تفادي أي أمثلة حساسة (دينيّة أو سياسيّة)
قد تؤثر في وظيفة التمرين.
 )3نطلب منهم البدء بالحوار .مثال:
 -يتحدث كل واحد/ة منهما ويطرح رأيه.
ً
 -بعــد هــا ّ
ً
ً
يلخــص كل الشــخص اآلخــر مــا قالــه األول تلخيصــا مُرضيــا أو عــادل« :مــا
فهمتــه منــك هــو ،»....ويســتخدم فــي التلخيــص كلمــات مختلفــة قــدر اإلمــكان.
 بعــد التلخيــص يمكــن أن يقــول صاحــب الــكالم« :نعــم هــذا مــا قصدتــه» أو مــا يشــبهذلــك – أو يصحــح.
 -يجري تبادل األدوار .ويكمالن إلى أن نعلن انتهاء الوقت.
 )4نعود إلى الجلسة المشتركة ،ونسأل أفراد المجموعات:
 ما الصعوبات التي واجهتكم في االستماع والتحاور؟ كيف شعرتم أثناء محاولة التحاور؟ ما أسباب الصعوبات في رأيكم؟ )5نسجل الردود على أوراق كبيرة معلّقة.
 )6نسأل الجميع :كيف يمكن تحسين التواصل بيننا؟ ونكتب عناوين الردود.
 )7نختتم التمرين بالتذكير سريعا بقواعد التواصل المفيد والفاعل ( االستماع بتركيز ،عدم
المقاطعة ،تلخيص ما قاله اآلخر للتأكد من أننا فهمنا كل ما يريد أن يقول...الخ).

 - 112بتصرف عن المصدر السابق ،ودليل المهارات الحياتية – دليل الميسر .مركز الجنى واليونيسف .مصدر مذكور سابقا.
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ّ
البناء
النقد

التمرين

األهداف:

إظهــار ان اختيــار الكلمــات وأســلوب مرســل الرســالة يؤثــران علــى كيفيّــة اســتقبال
المســتقبل للنقــد.

المدة الزمنية:

 60دقيقة

األدوات الالزمة :أوراق وأقالم
الخطوات:

 )1نوزع المجموعة إلى مجموعات من شخصين في كل مجموعة.
 )2نطلب من شخص أن ينتقد شريكه/ا في المجموعة ،كما يريد.
 )3نطلب من كل مشارك/مشاركة أن يسجل االنتقاد عليه على ورقة.
 )4يقوم كل مشارك/ة بإعادة صياغة االنتقاد حتى يصبح «نق ًدا ب ّناءً».
 )5يسجل كل مشارك/ة النقد الب ّناء على الورقة ذاتها.
 )6يقرأ كل مشارك/ة الجملتين للجميع ،ونطلب منهم:
 أن يختاروا الجملة األفضل. أن يفكروا بجملة أخرى لتصحيح جملهم. )7نطرح األسئلة التالية للمناقشة:
 ما هي أهمية تغيير الكلمات في إيصال الفكرة ذاتها بطريقة أفضل وفعالة أكثر؟ هل سبق أن انزعجت من انتقا ٍد بطريقة بناءة؟ )8نوزع ورقة التوزيع :المردود (أو التغذية الراجعة أو األثر المرتد) والنقد الب ّناء.
 )9نطلــب مــن المجموعــات أن تتنــاوب علــى مراجعــة الفقــرات فــي الورقــة وأن تعــرض
أهــم أفكارهــا علــى الجميــع 10( .دقائــق)
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ورقة
توزيع

المردود (أو التغذية الراجعة أو األثر المرتد)
ّ
البناء
والنقد

ما هو المردود (أو «األثر المرتد» أو «التغذية الراجعة» أو «األثر المرتجع)؟
تكثــر بالعربيــة ترجمــات مصطلــح وارد مــن اإلنجليزيــة هــوِ « :في ْْدبــاك»  ،feedbackكمــا يــرد فــي العنــوان وفــي مختلــف
األدبيــات .و»التغذيــة الراجعــة» ترجمــة حرفيــة للمصطلــح باإلنجليزيــة .فــي هــذا الدليــل نســتخدم مختلــف المفــردات وخصوصــا
مــرادف «المــردود» الــذي يعطــي المعنــي وييســر االســتخدام.
المــردود ،أو األثــر المرتــد ،هــو مــا «يرتــد» إلينــا مــن شــخص أرســلنا إليــه «رســالة» (أو عّبرنــا لــه عــن رأي أو فكــرة أو تقييــم
أو ردة فعــل علــى أداء منــه أو تصرف...الــخ) .والمــردود يســتخدمه المديــر/ة فــي توجيــه العامليــن ،والمعلــم فــي توجيــه الطــاب،
واألهــل فــي توجيــه أطفالهــم ...ويعانــي بعضهــم مــن صعوبــة بالغــة فــي أدائهــا بنجــاح.
والمــردود قــد يخبرنــا أشــياء ال نــو ّد ســماعها ،عندهــا قــد يصبــح الحصــول عليــه لالســتفادة منــه أمــرً ا صعبــا .تســتهدف الخطــوات
التاليــة مســاعدتنا فــي الحصــول علــى المــردود و/أو تقديمــه بطــرق فاعلــة:
النقد الب ّناء:
يُتيح النقد الب ّناء:
التفاعل مع أشخاص ومجموعات.
إظهار الثقة ،واإلدراك ،ومهارات اإلصغاء المطلوبة.
تقديم العوامل األساسية لكيفية نقد شخص ،وكيفية استقبال نقد ما ،وكيفية تقييم الذات.
بعض نصائح النقد الب ّناء:
عندما نقم مردو ًدا سلبيًا:
نحرص على وصف السلوك المعين وردة فعلنا عليه.
نكون دقيقين ونتجنب انتقاد «شخصية» اآلخر أو ِق َيمه أو معتقداته أو هويته.
نتذ ّكر :الهدف ليس تغيير شخصية الفرد بل مساعدته على تحسين جوانب عنده«( .عند اللزوم ،ال نغ ّير الرأس بل القبعة!»)
ب «جرعات» قليلة :ال نحتفظ به وال نكدسه وال نرهق الشخص اآلخر به.
نعطي المردود ِ
نتأكد من أن يكون المردود «ب َّناءً» وليس «ه َّداما».
نســتعمل طريقــة الســندويش :نبــدأ بنقــد إيجابــي ،يليــه فــي الوســط النقــد الســلبي ،ونختــم بنقــد إيجابــي مشــجّ ع ،فهــذا يســاعد علــى
بنــاء احتــرام الــذات والثقــة بالنفــس.
ال نقدم مردو ًدا (أثرً ا مرت ًدا) حين يكون الطرف اآلخر غير مستعد لسماعه.

يتبع في الصفحة التالية
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ورقة
توزيع

عند ممارسة النقد الب ّناء:
نقدم النقد في أقرب وقت ممكن بعد حدوث السلوك أو األمر الذي نريد التعليق عليه.
نتأكد من تقديم النقد السلبي على انفراد.
نركــز علــى جوانــب العمــل أو الســلوك ،ونبتعــد قــدر اإلمــكان عــن توجيــه النقــد إلــى الشــخص نفســه ،أي أننــا ننتقــد الموقــف ال
الشــخص فــي حــد ذاتــه.
من المهم أن نبدي تفهمنا وتعاطفنا وتضامننا وأن نظهر اهتمامنا بالقضية التي يطرحها اإلنسان.
نتعاطى بإيجابية فال ُنصدر أحكامًا مسبقة ،وال نتخذ مواقف شخصية ،وال نتحامل أو ننفعل.
بالمقابــل ،علــى اإلنســان الــذي يتلقــى مثــل هــذا االنتقــاد أن يســتمع بانتبــاه ،وأن يتقبّلــه علــى أمــل االســتفادة منــه ،وأن يبتعــد عــن
االنفعــال واللجــوء إلــى «الدفــاع» الفــوري .فالنقــد ،حتــى لــو كان شــخصياً ،يســاعد علــى معرفــة نقــاط القــوة ،ونقــاط الضعــف
وتعديلهــا ،والنظــر إلــى مــا هــو أفضــل وأشــمل.
مــن هنــا أهميــة النقــد الب ّنــاء الــذي يعتمــد علــى الموضوعيــة فــي المقارنــة بيــن مــا هــو جيــد ومــا هــو ســيئ :النقــد الب ّنــاء غرضــه أن
113
يســاعدنا علــى أن نخفــف مــن الســلبيات ونتجنبهــا ،و/أو علــى تحســين اإليجابيــات وتطويــر االســتفادة منهــا.
من أساليب تقديم النقد الب ّناء استخدام تقنية السندويش.

 - 113معدّلة عن دليل المهارات الحياتية .مركز العمل التنموي واليونيسف .مصدر مذكور سابقا .ص  ،209ودليل المهارات الحياتية – دليل الميسر .مصدر مذكور سابقا.
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1

مهارات المواطنة والعيش مع اآلخر( المشاركة ،التعاطف ،المناصرة )

 )1مهارة المشاركة
تعريف
مشاركة اإلنسان في «العمليات والقرارات واألنشطة» ،وتأثيره عليها ،هما من إجراءات «تمكين» الفرد والمجتمع.
تعنــي المشــاركة أن يكــون لإلنســان ،وخصوصًــا األطفــال والشــباب« ،الحــق فــي االســتماع إليهــم ،وإشــراكهم فــي الحيــاة المدرســية»
واألســرية ،وأن يكــون لهــم «كلمــة فــي تعليمهــم» ،اليــوم وفــي المســتقبل.
والمشاركة «مهارة حياتية أساسية» ألنها:
 تعني تقدير «آرائهم وأفكارهم» ومنحهم رأيًا وتح ّكمًا في تعلمهم ورسم اتجاهات حياتهم. تعني االنخراط الطوعي والمبني على المعرفة والمعلومات في صياغة القرارات الحياتية ،ألنفسهم وللمجتمع.ً
فاعل في تحسين حياة الفرد وتحسين حياة المجتمع المحلي/الجماعة والمجتمع ككل – والدنيا.
 تلعب دورً ا -تزوّ د المتعلم/ة بالقدرات الالزمة «إلطالق اإلجراءات االستباقية والمشاركة فيها».
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ّ
ّ
التعلم األربعة:
بناء على أبعاد
والتعلم
مهارات المشاركة وتعزيز أهداف التعليم
ً

114

كيف تلبي مهارات المشاركة والتشبيك الحاجات األربع األساسية في عمليات التعليم والتعلم في الحياة ،وما المهارات المرتبطة بها؟

ّ
التعلم
أبعاد

األهداف

المهارات المرتبطة
بالتشبيك

 )1يتعلم اإلنسان لكي يعرف ،ولكي يتعلم
كيف يتعلم مدى حياته.

تحسين عمليات التعلم ومُخرجاتها.
تعزيــز الممارســات الديمقراطيــة فــي كل أطــر
الدراســة والتعلــم.

مهارات مرتبطة بالتشبيك:
عرض ومناقشة األفكار والمفاهيم
وطرحها وشرحها وإيصالها بوضوح.
االستماع الفعال.
التخطيط والتنظيم.
الحوار.
التركيز.
التفكير التحليلي.

 )2يتعلم اإلنسان لكي يعمل وينتج بكفاية
وفعالية ونجاح.

التمكين من العمل الفعال مع آخرين.
تعزيز ق َيم وأخالقيات العمل وحقوق اإلنسان.
تعزيز الكفاءة واإلنتاجية الفردية والجماعية.

مهارات مرتبطة بالمشاركة:
ااإلدارة التنظيمية.
التواصل الفعال.

 )3يتعلــم اإلنســان لكــي «يكــون» ويعيش
علــى ال ِق َيـ ٍـم ،ويســهم فــي تنميــة نفســه
مــن جميــع جوانبهــا ،ويضــع األهــداف
لحياتــه ويخطــط لهــا ،وبالتالــي يتعلــم
الحتــرام نفســه وتطويــر ثقتــه فــي
نفســه وكفاءاتــه.

تطوير الثقة بالنفس.
التمكين الشخصي من خالل فعالية
االســتعراض الــذات ،والمهــارات االجتماعيــة
 /مهــارات
العالقات.

مهارات مرتبطة بالمشاركة:
مهارات التمكين عموما.
الثقة بالنفس.
التفويض.
التفكير النقدي.

 )4يتعلــم اإلنســان لكــي يعيــش مــع
اآلخريــن ،فيتعــزز عنــده الوعــي
االجتماعــــي النقــــدي ،ويســــاهم فــي
تعزيــز التماســك االجتماعــي مــن
خــال المشــاركة االجتماعيــة.

توصيــل األفــكار إلــى مُتلقيــن متنوعيــن مــع
احتــرام وجهــات النظــر األخــرى.
تجنــب أشــكال التواصــل التــي تنطــوي علــى
تمييــز والتــي مــن المرجــح أن تــؤدي إلــى
نــزاع.
تعزيــز التفاهــم بيــن مختلــف فئــات الســكان
والمســاهمة بشــكل إيجابــي فــي إدارة المجتمــع.

مهارات مرتبطة بالمشاركة:
االستماع الفعال.
الحوار.
التفكير التحليلي والناقد.
التواصل والتعاطف في اتجاهين.
التشبيك.
التوسط.
تجنب األحكام المسبقة والتمييز.

 -114التعريفــات واألهــداف بتصــرف عــن «أبعــاد التعلــم األربعــة» .مصــدر مذكــور ســابقا؛ ودليــل المهــارات الحياتيــة .مركــز العمــل التنمــوي -معــا ،واليونيســف .مصــدر مذكــور ســابقا؛
ومبــادرة المهــارات الحياتيــة والتعليــم مــن أجــل المواطنــة والمهــارات الحياتيــة األساســية االثنتــي عشــرة .مصــدر مذكــور ســابقا؛ و
Regional desk review analysis of youth participation and country specific studies of Tunis, Jordan and Kuwait. ESCWA and Faculty
of Health Sciences, AUB. Beirut 2017
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فوائد المشاركة الشبابية!
مشــاركة اليافعيــن والشــباب فــي اتخــاذ القــرارات فــي األســرة ،والمدرســة ،والجامعــة ،والعمــل ،والبرامــج ،والمجتمــع  ،وفــي بنــاء الهيئــات
115
المختلفــة المتعلقــة بحياتهــم وإدارتهــا:
 )1تزيد من مشاعر االنتماء عندهم ،ومن تمكينهم من اكتساب خبرات جديدة.
 )2تعطيهم فرصة لفهم مشاعرهم والتعبير عنها ،وفهم مشاعر اآلخرين وأخذها في االعتبار.
 )3تنمّي مهارات التواصل وتساعدهم على تعلم الموازنة بين السعي لتلبية احتياجاتهم ومراعاة حقوق اآلخرين.
ُ )4تكسبهم ثقة في النفس من خالل تعامل اآلخرين باحترام مع آرائهم ومشاعرهم.
ُ )5تكسبهم معرفة ومعلومات مفيدة وذات صلة عن حياتهم وبيئتهم وعالقاتهم ،مما ينعكس على مختلف جوانب حياتهم.
 )6تساعدهم على التعبير عن المشاعر والحاجات ،وفهمهما ،وفهم حاجات ومشاعر اآلخرين.
 )7تساعدهم على بناء مهارات التخطيط والتقييم والتواصل والمناقشة والتوسط.
 )8تساعد األسرة والمجتمع على احترام وتقدير األطفال والشباب بحسب األعمار والقدرات.
 )9تساعد على توثيق العالقات والتعاون داخل األسرة وفي المجتمع.
 )10تساعد على تعامل أفضل مع الفوارق داخل األسرة (كالفارق بين البنت والصبي)،
 )11تســاعدهم علــى الحصــول علــى معلومــات تعينهــم علــى فهــم أعمــق لألمــور مــن حولهــم تســاعد علــى ترشــيد القــرارات التــي تهمهــم وتهــم
األســرة والجماعــة ،وتنفيذهــا بنجــاح ،والمشــاركة فــي تحمــل المســؤولية عــن متابعتها.
 )12تساعد الشباب واألهل (والمدرسة والمجتمع) على تدبّر مراحل المراهقة ،واإلعداد للعمل واالستقاللية ،ومسائل التمييز الجندري.
 )13تحسّن بيئة التعلم والتعليم ،كما تحسّن األداء ،و ُتعزز فعالية المجالس الطالبيةً ،
مثل.
 )14تساعد على التدرب على ممارسة عناصر المواطنة الفاعلة والمسؤولة.
 )15تساعد على االنتقال من مرحلة عمرية واجتماعية إلى أخرى والمشاركة فيها بفعالية.
 )16تساعد على بناء المجتمع وتنميته ،وعلى اإلعداد لقيادته.
 )17تخفف من العزوف عن المشاركة ،والغربة عن األجيال األكبر ،وتساعد على التجسير بين األجيال والثقافات.
 )18تعــزز قيــم التشــارك والتعــاون والتعاضــد والتكافــل ،والتقــدم م ًعــا – فــي األســرة وفــي المجتمــع ،علــى أســاس مــن الحقــوق والواجبــات
والحريــات.
 )19تعــزز روحيــة التطــوع وتســاعد علــى اإلحســاس بأنهــم «يمتلكــون» بيئتهــم وأنشــطتهم والقوانيــن التــي شــاركوا فــي وضعهــا ألنفســهم
والمســؤولية عنهــا وعــن تطبيقهــا.
 )20تساعد على التاسيس لروح ومهارات المبادرة والريادة ،فؤديا وجماعيا,
 )21تهيئ لالنتقال إلى أشكال متدرجة من التكامل والتشبيك والشراكات الخ.
 )22تجعل البرامج أكثر فاعلية ،وتعبيرً ا عن احتياجاتهم وأكثر تلبية ألعمارهم ،وأكثر مرونة وتكيفا.

 -115مصــادر مختلفــة منهــا :المصــدر الســابق؛ ورزمــة المنشــط .مصــدر مذكــور ســابقا؛ والعمــل مــع األهــل فــي ضــوء اتفاقيــة حقــوق الطفــل .إعــداد فريــد أنطــون .اليونيســف وورشــة
المــوارد العربيــة ورادا بارنــن .بيــروت .2001.2001
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المشــاركة :مبدأ وحق
المشــاركة حــق أساســي مــن حقــوق اإلنســان ،وأحد أهم مبادئ اتفاقيــة حقوق الطفل (حتى  18مــن العمر) .وتترجم

مــواد عــدة فــي االتفاقيــة مبــدأ المشــاركة هذا ،كما في حريــة التعبير والمعتقــد ،وتكوين اآلراء الخاصــة ،والتعبير عنها
بحريــة فــي جميــع المســائل التــي تمــس الطفل ،وإيالء آرائه االعتبار الواجب (وفقا لســن الطفــل ونضجه) ،والحرية في
طلــب المعلومــات واألفــكار ،وإذاعتها ،وتكويــن الجمعيات واالجتمــاع ،والحماية( .المواد .)15-12

شروط تيسير مشاركة اليافعين والشباب تشمل:
دراســة أشــكال المشــاركة فــي البيئــة المحيطــة :األســرة ،المدرســة ،الجامعــة ،الجمعيــة ،مــكان العمــل الــخ ،والعمــل علــى جعــل أصواتهــم
مســموعة أكثــر بشــكل أفضــل وأكثــر تأثيــرا.
اإلصغاء إليهم واحترام آرائهم واسئلتهم وفسح المجال لهم للتعبير بحرية.
مساندتهم في اكتساب طرق التعلم النشط والتفكير النقدي والعمل معا.
تعزيز دورهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم وبمصلحتهم الفضلى (هذا لب المشاركة) ،بما في ذلك:
التحفيــز علــى طلــب المعلومــات الكافيــة ،وتيســير وصولهــم إليهــا ،طــرح البدائــل المختلفــة ومســاعدتهم علــى تقييمهــا ،وتوفيــر «أجــواء
مريحــة» تطمئنهــم 116 ،وعلــى أخــذ المبــادرة ،أو تلقفهــا ،وتطويرهــا إلــى أشــكال مختلفــة مــن الريــادة.

 -116بتصرف عن رزمة المنشط .المصدر السابق.
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تحديات تواجه المشاركة بمستوياتها
فــي التطبيــق ،تواجــه المشــاركة صعوبـ ٌ
ـات كثيــرة وتحديــات تتفــاوت مــن مجتمــع إلــى آخــر ،ومــن ســن إلــى ســن ،كمــا تختلــف اختال ًفــا ملمو ًســا
بيــن الذكــور واإلنــاث .هنــا عناويــن أبــرز التحديــات المطروحــة فــي مجتمعاتنــا ،فــي مقابــل الكثيــر مــن النمــاذج اإليجابيــة التــي ال ُتع َّمــم بمــا
117
يكفــي:
 )1عدم كفاية المعرفة لدى المحيطين باألطفال والشباب عن أهمية المشاركة في:
في تطورهم الصحي في مختلف مراحل العمر.
في اكتسابهم مهارات مهمة أخرى.
في التمهيد لبناء المواطنة الفاعلة.
 )2عدم كفاية المعرفة عن وظيفة المشاركة اليوم ،ودرجاتها واهمية التدرج في ممارستها.
« )3المنــاخ الســائد فــي الثقافــة العربيــة ال يســمح عــادة» لألصغــر عمــرً ا بالتعبيــر عــن الــرأي ،فيمــا تتميــز «التنشــئة االجتماعيــة  ...بمفاهيــم
الطاعــة وســماع األوامر».
 )4االعتقــاد بــأن األطفــال والشــباب غيــر قادريــن علــى تحمــل مســؤوليات واتخــاذ قــرارات ،وأن الكبــار «يعرفــون مصلحــة أوالدهــم أكثــر
منهــم».
 )5النهج األبوي واألشكال السائدة من السلطات في األسرة والمدرسة ،والجامعة ،والمجتمع التي «تجعل المشاركة الحقيقية محدودة».
 )6انتشار مناهج التنافس السلبي في المدرسة والمجتمع ،والفردية ،واالستئثار أكثر من مناهج التعاون والتعلم معا وقيم التشارك.
 )7مواقف الكثير من المعلمين والمعلمات والهيئات اإلدارية التربوية السلبية تجاه مشاركة الطالب الفعلية في إدارة العملية التعلمية.
 )8ضعــف تمثيــل الشــباب تمثيـ ًـا مجد ًيــا فــي الحيــاة واألطــر االجتماعيــة والسياســية ،وفــي وضــع ومتابعــة منطلقــات وأهــداف التوجهــات
الشــبابية علــى وجــه الخصــوص.
 )9الحاجــة إلــى التــدرب علــى ممارســة حريــة التعبيــر فــي البيــت وفــي المدرســة واالبتعــاد عــن عــادات وســلوكيات الطاعــة والقمــع والتعنيــف
إذا كان للمشــاركة أن تتحــول إلــى جــزء مقبــول وذي قيمــة نمائيــة مــن الحيــاة ،طــوال العمــر.
 )10التمييز الجندري ضد الطفلة والفتاة والشابة والذي ما زال يُنتج عوائق ذهنية وعملية تأكل من الحق في المساواة والمشاركة.
 )11أشكال التمييز المختلفة األخرى في المجتمعات بسبب اللغة ،أو الهوية ،أو اللون ،أو المكانة االجتماعية.
 )12التصــورات الســلبية عــن فتــرة المراهقــة الحاســمة واألهميــة الكبــرى للمشــاركة فيهــا ،ســواء للمراهــق/ة أو للمحيطيــن بــه/ا ،واعتبارهــم
«غيــر مؤهليــن للثقــة» ،و»عب ًئــا» بـ ً
ـدل مــن اعتبارهــم مــور ًدا وذخــرا.
 )13التردد في إشراك األطفال والشباب في إدارة شؤونهم إشرا ًكا متدرجً ا.
 )14قلــة توثيــق الممارســات الناجحــة وتشــاركها كنمــاذج يقتــدى بهــا ومصــدرا ألدلــة علــى جــدوى المشــاركة (كمــا مثــا ،فــي هيئــات التطوع،
ومجالــس الطلبــة وغيرهمــا ،وإدارة الفصول الدراســية.)...
 )15غياب سياسة شبابية وطنية محورها المعرفة العلمية ،ومعرفة السياق الثقافي االجتماعي بما له وعليه ،والحقوق ،والمشاركة.
 )16ضعــف «االتســاق فــي التعامــل مــع الشــباب (مــا بيــن البيــت ،والمدرســة ،والجامعــة ،وبرامــج التطــوع والتأهيــل والنديــة ،ووســائل
اإلعــام )...فــي طــرح حاجــات الشــباب ومشــكالتهم» مقارنــة بااللتزامــات المعلنــة عــن أهميــة الشــباب للحاضــر والمســتقبل.

 -117بتصــرف عــن مصــادر مختلفــة :د .هــدى بــدران ،فــي تحويــل حقــوق الطفــل إلــى واقــع .ورشــة المــوارد العربيــة ورادا بارنــن1995 .؛ ورزمــة المنشــط .مصــدر مذكــور ســابقا؛
وتقريــر الشــباب فــي دولــة قطــر .مصــدر مذكــور ســابقا؛ ووثيقــة سياســة الشــباب .مصــدر مذكــور ســابقا؛ والعمــل مــع األهــل .مصــدر مذكــور ســابقا؛ و.Regional desk review
مصــدر مذكــور ســابقا.
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البعــض يعتقــد أن المشــاركة هي للقوي وليــس «للتقوية»!
إن هــذا يحــرم األطفــال والشــباب الذيــن نعتقــد أنهم أقل قــوة (كاألطفال األميين ،وأصحــاب الحاجات الخاصة،
والعامليــن ،والبنات )...من المشــاركة!

118

هارت عن مشاركة األطفال!
س ّلم ْ
فــي العــام  ،1992نشــرت منظمــة اليونيســف سـلّم هــارت عــن المشــاركة الــذي وضعــه العالِــم روجــر هــارْ ت .يســاعد ســلم لمشــاركة علــى
تصــور المســتويات المختلفــة لمشــاركة األطفــال والشــباب .فــي العــادة ،يجــري تكييــف السـلّم لخدمــة مبــدأ المشــاركة وتقريبــه إلــى الجميــع.
في شكله المبسط ،يُدرج السلّم  8درجات ،أو مستويات:
119

الدرجات  3 – 1ال يعتبرها هارت مشاركة:
في األولى :يجري «توظيف» األطفال أو حتى استغاللهم (جعل األطفال أو الشباب يتواجدون أو يدعمون).
في الثانية :األطفال هم مجرد «ديكور»! (مجرد وجود األطفال أو الشباب هو كل مدى مشاركتهم).
في الثالثة :مشاركة األطفال رمزية( .حيث يبدو األطفال والشباب وكأنهم ينخرطون فيما هذا غير صحيح).
في الرابعة :يُعهد إلى األطفال بمهام وتزويدهم بالمعلومات .المشاركة تبقى جزئية.
في الخامسة :يجري استشارة األطفال وتزويدهم بالمعلومات .المشاركة تبقى جزئية.
الدرجــات  6-8هــي التــي تعتبــر مشــاركة تتضمــن مشــاركة الشــباب فــي اتخــاذ القرار .وتشــمل أدوارهم المشــاركة فــي القرارات والمســؤوليات
مــع الكبــار ،وقيــادة شــبابية ،وندية أو شــراكة بيــن الشــباب والكبار:
في السادسة :الكبار يبادرون ،والقرار يُتخذ مع األصغر.
في السابعة :الصغار يقودون ويبادرون.
في الثامنة :األصغر والكبار يتشاركون اتخاذ القرار.

 -118العمل مع األهل .في ضوء اتفاقية حقوق الطفل .إعداد فريد أنطون .اليونيسف وورشة الموارد العربية ورادا بارنن .بيروت .2001
 -119ســلم هــارت وشــرح درجاتــه نقــا عــنRegional desk review analysis of youth participation and country specific studies of Tunis, Jordan :
and Kuwait. ESCWA and Faculty of Health Sciences, AUB. Beirut 2017
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الريادة والمبادرة والتنمية الشبابية
يشــكل تكامــل المهــارات الحياتيــة روافــد تصــب فــي تنميــة الفــرد والمجتمــع تنميــة ايجابيــة ،فــي اتجــاه ترســمه ثالثــة أهــداف اســتراتيجية
متضافــرة :تنميــة المجتمــع معرفيــا ،وتنميــة المجتمــع اقتصاديــا ،وتنميــة التماســك االجتماعــي مــن خــال المشــاركة والمواطنــة الفعالــة.
وتنميــة المجتمــع تنميــة إيجابيــة تبنــي علــى تنميــة الشــباب تنميــة إيجابيــة .وتنميــة الشــباب اإليجابيــة هدفهــا توفيــر الفرصــة لــكل شــاب وشــابة،
بــا اســتثناء ،لبنــاء قدراتــه وقدراتهــا إلــى أقصــى حــد -وليــس مجــرد حمايتهمــا مــن المخاطــر ،وهــي التــي يجــب أن تشــكل نهــج التعاطــي مــع
120
الشباب.
مشــاركة الشــباب الفعليــة فــي التفكيــر واتخــاذ القــرار وتحمــل المســؤولية هــي مفتــاح إســهام الشــباب فــي تنميــة أنفســهم ومجتمعهــم .فالشــباب
هنــا هــم «الغايــة والوســيلة» ،وهــم «المســتثمرون الذيــن يبــادرون إلــى تحديــد المشــكالت /الحاجــات ثــم تحديــد الحلــول» مــن خــال دور
فاعــل فــي التطبيــق .والطريــق إلــى ذلــك مرصــوف بمهــارات التعلــم النشــط ،والمشــاركة ،والتفكيــر النقــدي ،والتعبيــر عــن الــراي ،والتعــرف
إلــى الــذات وتمكينهــا ،والتواصــل ،والمبــادرة والريــادة وغيرهــا مــن المهــارات الشــخصية واالجتماعيــة.
ويشكل نهج «من شاب إلى شاب» أداة مهمة لتحقيق التنمية الذاتية والمجتمعية تنمية إيجابية.
المبادرة في صلب الريادة
تشــكل المبــادرة القــدرة علــى استشــراف مــا يجــب عملــه ،والمباشــرة بعملــه ،بالتعــاون مــع الغيــر .والريــادة هنــا ،تعنــي «أخــذ المبــادرة ،أي
أن يخطــو اإلنســان الخطــوة األولــى نحــو بلــورة وتحقيــق فكــرة ،طمــوح ،عمــل ،مشــروع ،مهمــة ...وخصوصــا الخطــوة التــي تشــجع اآلخريــن
علــى المشــاركة فــي ذلــك .والريــادة يمكــن أن تكــون فرديــة أو جماعيــة .ويمكــن أن تأتــي مــن أجــل:
التعرف أكثر على الذات و/أو تحقيق الذات
تعزيز الموقع في المجتمع
كسب االحترام والسمعة الطيبة
لتعزيز االستقاللية وإثبات القدرات
لتعزيز الوضع االجتماعي و/أو االقتصادي
متعة االجتماع والتبادل مع األقران
متعة تعلم وتشارك المهارات
تشارك المشكالت والهموم والبحث المشترك عن حلول
دعم قيام المواطنة الفعالة.
عوامل داعمة:
بيئة محيطة تشجع على التفكير البدع والتعبير
بيئة تساعد على اكتساب مهارات التعلم والتعلم النشط وتنمية الذات
بيئة تشجع على اكتساب مهارات التعاون والتشارك والمشاركة والشراكة
بيئة تشجع على اكتساب مهارات االستكشاف والحصول على المعلومات والخبرات
بيئة حافزة ومصدر متعة!

 -120يســتفيد هــذا الجــزء مــن دليــل «الشــباب اآلن – دليــل تطبيقــي حــول مشــاركة الشــباب مســتوحى مــن برنامــج التنميــة الشــبابية الخــاص باتحــاد غــوث األوالد» .اتحــاد غــوث األوالد.
بيــروت 2003
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خاو ْيه»!
«إن كبر ابنك
ِ

األهداف:

التمهيد لطرح المشاركة من واقع الحال.

المدة الزمنية:

 15دقيقة

األدوات الالزمة:
الخطوات:

1

التمرين

أوراق كبيرة
 )1نكتــب المثــل «إنْ كِبــر ابنــك خاويــه» علــى ورقــة كبيــرة معلقــة( .أو :إن كبــر ولــدك
خاويــه ،أو صادقــه!)
 )2عصف ذهني :نسأل الجميع أن يعلقوا بكلمات قليلة:
 -ما معنى هذا المثل القديم؟
 -هل مازال صالحا اليوم؟
 -ما الذي يفرق في العالقات إذا بادر األب /أو األم إلى «مصادقة» االبن /أو االبنة؟
 -من يعرف حاالت تؤيد هذا المثل أو ال تؤيده؟
 )7نســتنتج بعــض األفــكار ونذ ّكــر بــإن المقصــود بالمثــل األب واألم مــن جهــة ،واالبــن
واالبنــة مــن جهــة أخــرى ،ونشــير إلــى مــا فــي «المصادقــة» مــن احتــرام المتبــادل والثقــة
العالقــة والمشــاركة.

arabstates.unfpa.org
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لكل إنسان دور وأهمية!

األهداف:

اكتشاف دور كل إنسان اإليجابي وعدم التمييز.

المدة الزمنية:

 15دقيقة

األدوات الالزمة:
الخطوات:

التمرين

أوراق كبيرة
 )1نحكــي حكايــة األســد األســير المعروفــة :وقــع األســد فــي شــبكة الصيــاد ولــم يســتطع
تخليــص نفســه منهــا .مــرّ بــه فــأر فخجــل األســد مــن نفســه ونهــره .إال أن الفــأر بــادره:
كثيــرا مــا نلجــأ إليــك أيهــا الســيد لحمايتنــا واليــوم دوري ،فأنــا أســتطيع مســاعدتك .حــزن
األســد علــى نفســه ولكنــه تذكــر ورطتــه وراح يســمع متشــككا ،ثــم تجــادال لدقائــق .الفــأر
راح يقــرض حبــال الشــبكة حتــى تمكــن األســد مــن الهــرب والنجــاة بنفســه.
 )2عصف ذهني :نسأل الجميع 10( :دقائق)
 -ماذا كانت مشكلة األسد الحقيقية ،وهل كانت مجرد الوقوع في الفخ؟
 -كيــف كان ســيكون مصيــره لــو كان رفــض مشــاركة َمــن كائــن يبــدو صغيــرا ضعي ًفــا
مقارنـ ً
ـة بنفســه؟
 -مــا المهــام التــي يمكــن أن يقــوم بهــا الطفــال والشــباب لمســاعدة أنفســهم واآلخريــن :فــي
البيــت؟ فــي المدرســة/الجامعة؟ فــي المجتمــع؟
 -ماذا كانت ستكون النتيجة لو أن الفأر أطاع بدون سؤال وال نقاش؟
 -كيــف يمكننــا أن نقنــع األهــل وغيرهــم بــأن المشــاركة فــي الــرأي والتخطيــط وحــل
المشــكالت حاجــة عنــد الجميــع ،بحســب الســياق والحاجــة؟
 )3نسجل أبرز الردود في كلمات على ورقة كبيرة.
 )4نلخص بعض االستنتاجات 5( .دقائق)

إشارة للميسر/ة:

يمكــن ان نطلــب مــن مشــاركين (ربمــا مــن عمريــن مختلفيــن) أن يلعبــا دوري األســد والفــار
أمــام الجميــع ،وأن ير َت ِجــا الحوار.
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تصرفات مواقف سلبية وإيجابية
تجاه مشاركة

3

التمرين

األهداف:

التعرف على تصرفات مواقف سلبية وإيجابية تجاه مشاركة األطفال والشباب.

المدة الزمنية:

 15دقيقة

األدوات الالزمة :أوراق كبيرة؛ ورقة كبيرة عليها «المشاركة كحق»  -في اإلطار أدناه.
الخطوات:

 )1نوزع الجميع إلى مجموعات من  4-5أشخاص في المجموعة.
 )2نطلــب مــن المجموعــات أن تفكــر معــا وبســرعة فــي مواقــف وردود أفعــال مــن جانــب
الكبــار (فــي البيــت ،المدرســة ،الجامعــة ،العمــل) تجــاه األطفــال والشــباب ،بحيــث تكــون
المواقــف وردود األفعــال:
 ســلبية (مثــل :عــدم الــرد علــى األســئلة ،المقاطعــة ،التأنيــب ،المقارنــة بآخريــن ،التذمــرمنهــم ،اتخــاذ القــرار عنهــم فــي المهنــة وتوزيــع الوقــت أو فــي اختيــار األصدقــاء... ،الــخ).
 إيجابيــة (مثــل اإلصغــاء وعــد المقاطعــة والــرد بجديــة وحـ ّـث علــى المزيــد مــن األســئلة،
المعاملــة بالمثــل ،إشــراكهم فــي تقريــر كيفيــة تقضيــة الوقــت معــا ،عــدم التمييــز بيــن
الجنســين ،تحميلهــم مســؤوليات مالئمة...الــخ).
 )3تكتــب المجموعــات الــردود فــي كلمــات علــى عموديــن علــى ورقــة كبيــرة15( .
دقيقــة)
 )4تعرض المجموعات حصيلة أعمالها في كلمات أمام الجميع 5( .دقائق)
 )5نعلــق ونســأل« :ولكــن لمــاذا؟» ،أو« :مــا نتائــج التصرفــات الســلبية واإليجابيــة علــى
الطرفيــن؟» ( 10دقائــق)
 )6نعلق الورقة وعليها الجملة التالية:

المشاركة :مبدأ وحق
المشاركة حق أساسي من حقوق اإلنسان ،وأحد أهم مبادئ اتفاقية حقوق الطفل (حتى  18من العمر) .مواد عدة
في االتفاقية تترجم مبدأ المشاركة هذا ،كما في حرية التعبير والمعتقد ،وتكوين اآلراء الخاصة ،والتعبير عنها
بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل ،وإيالء آرائه االعتبار الواجب (وفقا لسن الطفل ونضجه) ،والحرية في
طلب المعلومات واألفكار ،وإذاعتها ،وتكوين الجمعيات واالجتماع ،والحماية( .المواد .)12-15

 )7نقــرأ الجملــة معــا ونتوقــف عنــد األســئلة عــن مفرداتهــا ومــا يترتــب عليهــا .نذ ّكــر بــأن
البــاد العربيــة وافقــت علــى االتفاقيــة وصادقــت عليهــا 10( .دقائــق)
 )8نلخص ببعض االستنتاجات ونختم 5( .دقائق)
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ماذا لو :آثار المشاركة على جوانب
حياتنا
األهداف:

التعرف أكثر على آثار المشاركة في الحياة العملية.

المدة الزمنية:

 15دقيقة

األدوات الالزمة:
الخطوات:

التمرين

أوراق كبيرة
 )1نوزع الجميع إلى مجموعات ثالثية أو رباعية.
 )2نطلــب مــن المجموعــات أن تفكــر معــا وبســرعة فــي الســؤال التالــي (نــوزع المجــاالت
أدنــاه علــى المجموعــات ونتــرك لهــا إضافــة مجــاالت أخــرى مــن الواقــع):
«لــو كانــت مشــاركة اليافعيــن والشــباب مقبولــة أكثــر فمــا أهــم مــا يمكــن أن يتغيــر فــي
المجــاالت التاليــة»:
 علــى أفــراد األســرة وعلــى العالقــات داخــل األســرة بيــن الوالديــن واألجــداد مــن جهــةواألبنــاء والبنــات مــن جهــة أخــرى؟
 على المعلمين والمعلمات وعلى العالقات معهم؟ في تصميم البرامج الشبابية وإدارتها؟ في طرق التعليم؟ في صحة الشباب ومشكالتهم الصحية؟ في االستعداد للحياة المهنية واختيار المستقبل المهني؟ في مكان العمل؟ في المنظمات التطوعية؟ في المجلس الطالبية؟ غير ذلك؟ )3تكتب المجموعات الردود في كلمات على ورقة كبيرة 15( .دقيقة)
 )4تعرض المجموعات حصيلة أعمالها في كلمات أمام الجميع 5( .دقائق)
 )5نعلــق ونســأل« :ولكــن مــا الــذي يجعــل للمشــاركة هــذا األثــر؟» ونشــجع الجميــع علــى
طــرح أمثلــة مــن حياتهــم ( 10دقائــق)
 )6نوزع ورقة التوزيع« :فوائد المشاركة للجميع!».
 )7نســتعرض معــا عناويــن الورقــة ونتوقــف عنــد األســئلة أو لربــط المحتويــات بنتائــج
التمريــن أعــاه .يمكــن أن يتنــاوب المشــاركون والمشــاركات علــى قــراءة الفوائــد.
 )8نتيح  10دقائق ألسئلة وتعليقات.
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ورقة
توزيع

فوائد المشاركة للجميع!

مشــاركة اليافعيــن والشــباب فــي اتخــاذ القــرارات فــي األســرة ،والمدرســة ،والجامعــة ،والعمــل ،والبرامــج ،والمجتمــع  ،وفــي بنــاء
121
الهيئــات المختلفــة المتعلقــة بحياتهــم وإدارتهــا:
 )1تزيد من مشاعر االنتماء عندهم ،ومن تمكينهم ،واكتساب خبرات جديدة.
 )2تعطيهم فرصة لفهم مشاعرهم والتعبير عنها ،وفهم مشاعر اآلخرين وأخذها في االعتبار.
 )3تكسبهم ثقة في النفس من خالل التعامل باحترام مع آرائهم ومشاعرهم.
ُ )4تكسبهم معرفة ومعلومات مفيدة وذات صلة عن حياتهم وبيئتهم وعالقاتهم ،مما ينعكس على مختلف جوانب حياتهم.
 )5تنمّي لديهم مهارات التواصل ،التخطيط والتقييم والمناقشة والتوسط.
 )6تساعدهم على الحصول على معلومات تعينهم على فهم أعمق لألمور من حولهم.
 )7تساعد على ترشيد القرارات التي تهمهم وتهم األسرة والجماعة ،وتنفيذها بنجاح ،والمشاركة في تحمل المسؤولية عن متابعتها.
 )8تساعد األسرة والمجتمع على احترام وتقدير األطفال والشباب بحسب األعمار والقدرات.
 )9تساعد على توثيق العالقات والتعاون داخل األسرة وفي المجتمع.
 )10تساعد على تعامل أفضل مع الفوارق داخل األسرة (كالفارق بين البنت والصبي).
 )11تساعد الشباب واألهل (والمدرسة والمجتمع) على تدبّر مراحل المراهقة ،واإلعداد للعمل واالستقاللية ،ومسائل التمييز الجندري.
 )12تحسّن بيئة التعلم والتعليم ،كما تحسّن األداء ،و ُتعزز فعالية المجالس الطالبيةً ،
مثل
 )13تساعد على التدرب على ممارسة عناصر المواطنة الفاعلة والمسؤولة.
 )14تساعد على االنتقال من مرحلة عمرية واجتماعية إلى أخرى والمشاركة في بناء المجتمع وتنميته ،ومن اإلعداد لقيادته.
 )15تخفف من العزوف عن المشاركة ،والغربة عن األجيال األكبر ،وتساعد على التجسير بين األجيال والثقافات.
 )16تعــزز قيــم التشــارك والتعــاون والتعاضــد والتكافــل ،والتقــدم م ًعــا – فــي األســرة وفــي المجتمــع ،علــى أســاس مــن الحقــوق
والواجبــات والحريــات.
 )17تعــزز روحيــة التطــوع وتســاعد علــى اإلحســاس بأنهــم «يمتلكــون» بيئتهــم وأنشــطتهم والقوانيــن التــي شــاركوا فــي وضعهــا
ألنفســهم والمســؤولية عنهــا.
 )18تهيئ لالنتقال إلى أشكال متدرجة من الشراكات ،كالتكامل والتشبيك الخ.
 )19تجعل البرامج أكثر فاعلية ،وتعبيرً ا عن احتياجاتهم وأكثر تلبية ألعمارهم ،وأكثر مرونة وتكيفا.
 -121عن مصادر مختلفة منها .أنظر النص الكامل في الفصل الخاص بالميسّر.
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يحد من
ما الذي يمكن أن
ّ
المشاركة وفوائدها؟
األهداف:

ما الذي يمكن أن يح ّد من المشاركة وفوائدها؟

المدة الزمنية:

 30دقيقة

التمرين

األدوات الالزمة :كرة؛ لوحتان
الخطوات:

 )1نعـ ّد مســب ًقا لوحتيــن .علــى األولــى نكتــب« :تســاعد علــى المشــاركة الكاملــة» ،وعلــى
األخــرى« :ال تســاعد علــى المشــاركة».
 )2نعلق إحدى اللوحتين على الجهة اليسرى من الغرفة واألخرى مقابلها.
 )3نضع الكرة في الوسط.
 )4يبــدأ أحــد المشــاركين بذكــر عامــل إيجابــي أو ســلبي ،أي أنــه يدعــم تمتــع الفتيــة
والشــباب بالمشــاركة الفاعلــة أو ال يدعــم (أو حتــى يعرقــل).
 )5إذا كان العامــل إيجابيــا يحــرك المشــارك/ة الكــرة باتجــاه لوحــة «تســاعد على المشــاركة
الكاملة».
 )6يتلــوه مشــارك يختــار عامـ ًـا يتــرك تأثيــرً ا ســلبيًا فيحــرك الكــرة نحــو لوحــة «ال تســاعد
علــى المشــاركة» .وهكــذا دواليــك حتــى يشــارك الجميــع .يمكــن أن تشــمل العوامــل:
برامــج التلفزيــون؛ األعمــال التطوعيــة؛ التربيــة األســرية للذكــور؛ التربيــة األســرية
لإلنــاث؛ األنديــة المدرســية؛ المناهــج الدراســية؛ مقــررات اللغــة العربيــة؛ مقــررات اللغــة
األجنبيــة؛ برامــج بنــاء المهــارات الحياتيــة؛ صفحــات الشــباب فــي الصحــف؛ المــدارس
الحكوميــة؛ المــدارس الخاصة...الــخ .ويمكــن االســتعانة بأمثلــة مــن التمريــن الســابق.
 )7نــوزع ورقــة التوزيــع عــن « تحديــات تواجــه المشــاركة بمســتوياتها!» ونســتعرض
عناوينهــا ونتيــح دقائــق للمقارنــة واإلضافــات واألمثلــة مــن واقــع الحــال.
 )8ننهــي اللقــاء بجولــة مــن الــدروس المســتفادة مــن الجلســة يضعهــا كل مشــارك/ة فــي
جملــة واحــدة 10( .دقائــق)

218

www.nama.org.qa

5

القسم الثالث ( الحياتية والتمارين على المهارات)

ورقة
توزيع

تحديات تواجه المشاركة بمستوياتها!

فــي التطبيــق العملــي ،تواجــه المشــاركة صعوبـ ٌ
ـات كثيــرة وتحديــات تتفــاوت مــن مجتمــع إلــى آخــر ،ومــن ســن إلــى ســن ،كمــا
تختلــف اختال ًفــا ملمو ًســا بيــن الذكــور واإلنــاث .هنــا عناويــن بعــض التحديــات المطروحــة فــي مجتمعاتنــا ،فــي مقابــل الكثيــر مــن
122
النمــاذج اإليجابيــة التــي ال ُتعمــم كثيــرا:
 )1عدم كفاية المعرفة لدى المحيطين باألطفال والشباب عن أهمية المشاركة في اكتساب الصحة والمهارات الحياتية.
« )2المنــاخ الســائد فــي الثقافــة العربيــة ال يســمح عــادة» لألصغــر عمــرً ا بالتعبيــر عــن الــرأي ،فيمــا تتميــز «التنشــئة االجتماعيــة
 ...بمفاهيــم الطاعــة وســماع األوامــر».
 )3االعتقــاد بــأن األطفــال والشــباب غيــر قادريــن علــى تحمــل مســؤوليات واتخــاذ قــرارات ،وأن األهــل «يعرفــون مصلحــة
أوالدهــم أكثــر منهــم».
 )4المنهــج «األبــوي» واألشــكال الســائدة مــن الســلطات فــي األســرة والمدرســة ،والجامعــة ،والمجتمــع التــي «تجعــل المشــاركة
الحقيقيــة محــدودة».
 )5مناهج التنافس السلبي في المدرسة والمجتمع ،والفردية ،واالستئثار ،أكثر من مناهج التعاون والتعلم معا والتشارك.
 )6مواقف الكثير من المعلمين والمعلمات والهيئات اإلدارية التربوية السلبية تجاه مشاركة الطالب الفعلية.
 )7ضعف تمثيل الشباب في الحياة والمنظمات االجتماعية والسياسية ،وفي وضع منطلقات وأهداف شبابية.
 )8التمييز الجندري ضد الطفلة والفتاة والشابة.
 )9أشكال التمييز المختلفة األخرى في المجتمعات بسبب اللغة ،أو الهوية ،أو اللون ،أو المكانة االجتماعية.
 )10التصــورات الســلبية عــن فتــرة المراهقــة الحاســمة واألهميــة الكبــرى للمشــاركة فيهــا ،للمراهــق/ة وللمحيطيــن بــه/ا ،واعتبارهــم
غيــر مؤهليــن للثقــة ،و»عب ًئــا» ـــأكثر مــن اعتبارهــم مور ًدا وشــركاء.
 )11قلة توثيق الممارسات الناجحة وتشاركها كنماذج يقتدى بها ومصدرا ألدلة على جدوى المشاركة.
 )12غياب سياسة شبابية وطنية محورها معرفة الواقع ،الحقوق ،والمشاركة.
 )13ضعــف «االتســاق فــي التعامــل مــع الشــباب (فــي البيــت ،والمدرســة ،والجامعــة ،وبرامــج التطــوع والتأهيــل والنديــة ،ووســائل
اإلعــام )...فــي طــرح حاجــات الشــباب ومشــكالتهم» مقارنــة بااللتزامــات المعلنــة عــن أهميــة الشــباب للحاضــر والمســتقبل.

 -122مصــادر مختلفــة :د .هــدى بــدران ،فــي تحويــل حقــوق الطفــل إلــى واقــع .ورشــة المــوارد العربيــة ورادا بارنــن1995 .؛ و»رزمــة المنشــط فــي العمــل مــع الفتيــان والناشــئة .ورشــة
المــوارد العربيــة2000 .؛ وتقريــر «الشــباب فــي دولــة قطــر :وثيقــة تحليــل الوضــع وتقديــر االســتجابة .نمــاء وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان2018 ،؛ ووثيقــة « سياســة الشــباب  -هنــا
واآلن» وزارة الشــباب المصريــة ومجلــس أوروبــا2005 .؛ والعمــل مــع األهــل .مصــدر مذكــور ســابقا؛ و . Regional desk reviewمصــدر مذكــور ســابقا.
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2

مهارة التعاطف

التعاطــف هــو القــدرة علــى أن نتعــرّ ف مشــاعر اآلخريــن وأن نتماهــى معهــا ،أي أن نتمكــن مــن أن «نعيــش مشــاعر شــخص آخــر ونضــع
أنفســنا مكانــه» .ويشــكل اكتســاب مهــارة التعاطــف جان َبــا أساس ـيًا مــن جوانــب التــدرب علــى اكتســاب الــذكاء العاطفــي.
الذكاء العاطفي:
يرتكــز الــذكاء العاطفــي علــى قــدرة اإلنســان علــى فهــم أحاسيســه وأحاســيس اآلخريــن ،وتحفيــز ذاتــه وتحفيــز اآلخــر ،وإدارة المشــاعر
الداخليــة والخارج ّيــة علــى حــد ســواء .امتــاك هــذه المهــارة يُح ّســن نوع ّيــة حياتنــا وعالقاتنــا مــع اآلخريــن .وهــذا يشــمل تحســين قدرتنــا علــى
التعاطــف والتســامح والســيطرة علــى الغضــب .فــي يومنــا هــذا ،تزيــد أهميــة كفاءاتنــا العاطفيــة عــن أهميــة الكفــاءات الذهنيــة ،ومــن هنــا تكمــن
أهميــة تطويرهــا.
تهدف مهارات الذكاء العاطفي إلى تمكين الشباب والشابّات من:
123
التعرّ ف على أسس ومكوّ نات الذكاء العاطفي وتنميتها.
التعرف على طرق وأساليب تساعد الفريق على تنمية روحية التفكير والعمل الجماعي.
تعزيز القدرة على التعاطف والتسامح والسيطرة على الغضب.
بناء العالقات على االحترام المتبادل ،والتعاون.
تنمية الشعور بالمسؤولية عن اآلخر.
مكونات الذكاء العاطفي:
ّ
تتعدد مكوّ نات الذكاء العاطفي لكنها تتكامل ،وتتنوع القدرات التي يساعد على بنائها.
المكوّ نات:
 )1وعي الذات :أن يعرف اإلنسان عواطفه ،ويعي ذاته ،ويدرك مشاعره وهي أساس الثقة بالنفس وأساس اتخاذ القرار عند اإلنسان.
 )2إدارة الــذات :أن يعــرف اإلنســان كيــف يعالــج انفعاالتــه وجوانبــه الوجدانيــة والعاطفيــة ،وبالتالــي كيــف يعالــج المشــاعر التــي تؤذيــه،
وكيــف يجعلهــا تتوافــق مــع مواقفــه الحياتيــة.
 )3الوعي االجتماعي :أن يعي اآلخرين وانفعاالتهم ،وبالتالي التعامل مع الناس والمجتمع بمهارة واقتدار وحل المشكالت والنزاعات.
 )4إدارة العالقــات والتعاطــف :القــدرة علــى التعــرّ ف علــى اآلخريــن وفهــم عواطفهــم ،فيمــا التعاطــف يعنــي مهــارة قــراءة مشــاعر اآلخريــن
وتمييــز تعبيراتهــم مــن خــال أصواتهــم ووجوههــم وحتــى تلميحاتهــم ،والقــدرة علــى أن يضــع اإلنســان نفســه مــكان اآلخريــن.
 )5التحفيــز :القــدرة علــى تحفيــز الــذات واآلخريــن ،والســعي نحــو دوافــع أبعــد وأســمى مــن المــال والمكانــة ،ويعطــي هــذا البعــد دافعـا ً للســعي
وراء األهــداف بمثابــرة وطاقة.

مكونات الذكاء العاطفي:
ّ

القدرات في الذكاء العاطفي:
 )1فهم مشاعري ومشاعر اآلخرين.

الوعي
الذاتي

 )2التعامل مع اآلخرين.

إدارة
الذات

التحفيز

 )3تكوين العالقات.
 )4التعبير عن العواطف المختلفة.
 )5االنضباط الذاتي والتحكم بالعواطف.

الوعي
االجتماعي

التعاطف
وإدارة
العالقات

 )6االستقاللية ،والقدرة على اتخاذ القرارات.
 )7المثابرة ،والعمل الجاد.

 -123عن أنواع الذكاء أنظر دليل الكبار والصغار يتعلمون .الجزء الثالث .على موقع الناشر ورشة الموارد العربيةwww.mawared.org .
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التعاطف:
يشكل اكتساب مهارة التعاطف جان َبا أساسيًا من جوانب التدرب على اكتساب الذكاء العاطفي .والتعاطف هو:
القدرة على أن أتعرّ ف مشاعر اآلخرين وأن أتماهى معها ،أي أن أتمكن من أن «أعيش مشاعر شخص آخر وأضع النفس مكانه».
تف ّهــم معانــاة اآلخريــن والمصاعــب التــي يمــرّ ون بهــا وامتــاك القــدرة علــى معرفــة احتياجاتهــم ورغباتهــم مــا يــؤدي إلــى فهــم الســلوك المالئــم
للتعامــل معهــم ومعرفــة ردود فعلهــم.
بنــاء التعاطــف يمهــد الطريــق إلــى اكتســاب عالقــات مُرْ ضِ يــة ومنتِجــة ،وإلــى تفهــم أكبــر ونظــرة أكثــر رحمــة ورأفــة تجــاه كل الكائنــات
ومعاناتهــا« 124.كأفــراد فــي المجتمــع فــإن مهمتنــا هــي رعايــة بــذور الرحمــة فــي أحدنــا اآلخــر ،حتــى تنبــت وتترعــرع ،وتجعلنــا قادريــن علــى
125
مســاعدة جميــع الكائنــات ممــن يعانــون أو يعيشــون األلــم ،ســواء فــي مجتمعاتنــا المحليــة أو فــي كل مــكان مــن العالــم».

التعاطــف ( )Empathyهــو أكثــر بكثيــر من العطف أو الشــفقة (.)Sympathy
تســتعمل الكلمــات مثــل ّ
ّ
والتعاطــف عموم ًا بشــكل غير واضح ،وهناك تداخل فــي معانيها:
الشــفقة والعطــف
ّ
الفعالــة فــي معاناة الفرد اآلخر بدال ً مــن التماهي معه.
الشــفقة هــي المشــاركة
ّ
العطــف يشــير إلــى المشــاعر التــي تدفعنا لالنســجام مع ّ
العاطفي مع محنة
الشــخص اآلخــر ،مثل التماهــي
ّ

المريض.

التعاطــف ،فيشــير إلــى فهم عواطف ّ
أمــا ّ
يتضمن العاطفة والفهم المشــترك.
الشــخص اآلخــر ،إذ
ّ

التسامح:
ّ
مفهــوم التســامح يعنــي قبــول آراء اآلخريــن وســلوكهم علــى مبــدأ االختــاف ،وهــو يتعــارض مــع مفهــوم التس ـلط والعنــف ،ويُعتبــر هــذا
المفهــوم مــن أحــد أهــم ســمات المجتمــع الديمقراطــي .يقــوم مفهــوم التســامح علــى مبــادئ حقــوق اإلنســان العالميــة ،التــي ربطــت بيــن التســامح
وحقــوق اإلنســان والديمقراطيــة والســلم ،وبالتالــي ارتقــت بالتســامح إلــى صــورة قيمــة قانونيــة تتطلــب الحمايــة مــن قبــل المجتمــع الدولــي.
ويتضمــن التســامح العناصــر التاليــة:
قبول تنوع واختالفات ثقافات عالمنا واحترام هذا التنوع.
االعتراف بالحقوق العالمية لإلنسان والحريات األساسية لآلخر.
احترام التعددية السياسية والثقافية والديمقراطية.
االعتراف لكل واحد بحقه في حرية اختيار معتقداته ،والقبول بأن يتمتع اآلخر بالحق نفسه دون فرض آراء أي شخص على اآلخرين.

124- Being Compassionate, in Community Tool Box. Chapter 28. https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/spirituality-and-community-

 -125المصدر السابق.

building/being-compassionate/main
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ّ
ّ
التعلم األربعة:
بناء على أبعاد
والتعلم
مهارة التعاطف وتعزيز أهداف التعليم
ً

126

كيف تلبي مهارات الذكاء العاطفي والتعاطف الحاجات األربع األساسية في عمليات التعليم والتعلم في الحياة،

ّ
التعلم
أبعاد

األهداف

المهارات المرتبطة
بالتعاطف  /المشاركة

 )1يتعلم اإلنسان لكي يعرف ،ولكي يتعلم
كيف يتعلم مدى حياته.

تعزيــز المــزج المهــم للغايــة بيــن العاطفــة،
واإلدراك ،والذاكــرة مــن أجــل تعلّــم ناجــح.

مهارات مرتبطة بالتعاطف:
احترام اآلخر.
التعاون.
التنظيم الذاتي.

 )2يتعلم اإلنسان لكي يعمل وينتج بكفاية
وفعالية ونجاح.

تسهيل العمل بنجاح بفضل قيادة متجاوبة
وبيئة عمل محفزة.

مهارات مرتبطة بالتعاطف:
االستماع الفعال.
التواصل الفعال.
العمل بروحية الفريق.

 )3يتعلــم اإلنســان لكــي «يكــون» ويعيش
علــى ال ِق َيـ ٍـم ،ويســهم فــي تنميــة نفســه
مــن جميــع جوانبهــا ،ويضــع األهــداف
لحياتــه ويخطــط لهــا ،وبالتالــي يتعلــم
الحتــرام نفســه وتطويــر ثقتــه فــي
نفســه وكفاءاتــه.

تحفيز السلوك االجتماعي اإليجابي.
منع العدوانية.
التمهيد للتفكير تفكيرً ا منطقيًا وأخالقيا.
تطوير الثقة بالنفس.

مهارات مرتبطة بالمشاركة:
هم العواطف والتحطم بها.
االستماع الفعال.
احترام اآلخرين.

 -126التعريفــات واألهــداف بتصــرف عــن «أبعــاد التعلــم األربعــة» .مصــدر مذكــور ســابقا؛ ومبــادرة المهــارات الحياتيــة والتعليــم مــن أجــل المواطنــة والمهــارات الحياتيــة األساســية االثنتــي
عشــرة .مصــدر مذكــور ســابقا؛ وعــن دليــل المهــارات الحياتيــة :دليــل المي ّســر .مصــدر مذكــور ســابقا؛ والمصــدر الســابق؛ وعــن:
 . Regional desk reviewمصدر مذكور سابقا.
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«من دون تفكير!»

األهداف:

الربط مع مفهوم الذكاء العاطفي.

المدة الزمنية:

 20دقيقة

1

التمرين

األدوات الالزمة :أوراق كبيرة؛ أوراق بيضاء؛ أقالم عريضة.
الخطوات:

 )1نكتب «الذكاء العاطفي» على ورقة كبيرة.
 )2عصــف ذهنــي :نطلــب مــن جميــع المشــاركين/ات أن يقولــوا مــا يــرد فــي أذهانهــم عنــد
ســماع تعبيــر «الــذكاء العاطفــي»  -مــن دون تفكيــر مطــوّ ل أو نقــاش.
 )3نكتب كلماتهم .من خالل النقاش سيستنتج المشتركون ماهية المفهوم.
 )4نحاول أن نعطي الجميع فرصة للتعبير.
 )5بعد عدة دقائق :نعطي الجميع فرصة لمناقشة عامة وتبادل األفكار 10( .دقائق).
 )6نسجل على ورقة كبيرة أهم نقاط النقاش.
 )7نــوزع ورقــة التوزيــع عــن تعريــف الــذكاء العاطفــي .نســتعرض المحتويــات مــع الجميع
مــع لفــت االنتبــاه إلــى مهــارة التعاطــف 5( .دقائــق)
 )8نقارن التعريف بحصيلة العصف الذهني والنقاش 5( .دقائق)
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ورقة
توزيع

ومكوناته
الذكاء العاطفي
ّ

الذكاء العاطفي:

يرتكــز الــذكاء العاطفــي علــى قــدرة اإلنســان علــى فهــم أحاسيســه وأحاســيس اآلخريــن ،وتحفيــز ذاتــه وتحفيــز اآلخــر ،وإدارة
المشــاعر الداخليــة والخارجيّــة علــى حــد ســواء.
امتــاك هــذه المهــارة يُح ّســن نوع ّيــة حياتنــا وعالقاتنــا مــع اآلخريــن .وهــذا يشــمل تحســين قدرتنــا علــى التعاطــف ،والتســامح،
والســيطرة علــى الغضــب ،واالحتــرام المتبــادل ،والشــعور بالمســؤولية عــن االخــر ،وروحيــة العمــل الجماعــي.

مكونات الذكاء العاطفي:
ّ

 )1وعــي الــذات :أن يعــرف اإلنســان عواطفــه ،ويعــي ذاتــه ،ويــدرك مشــاعره وقــت حصولهــا .هــذه المعرفــة هــي أســاس الثقــة
بالنفــس وأســاس اتخــاذ القــرار عنــد اإلنســان.
 )2إدارة الــذات :أن يعــرف اإلنســان كيــف يعالــج انفعاالتــه وأمــوره الوجدانيــة والعاطفيــة ،وبالتالــي كيــف يعالــج المشــاعر التــي
تؤذيــه.
 )3الوعــي االجتماعــي :أن يعــي اإلنســان اآلخريــن وانفعاالتهــم ،وبالتالــي التعامــل مــع النــاس والمجتمــع بمهــارة واقتــدار ،وحــل
المشــكالت والنزاعــات.
 )4التعاطــف وإدارة العالقــات :إنهمــا القــدرة علــى قــراءة مشــاعر اآلخريــن وتمييــز تعبيراتهــم مــن خــال أصواتهــم ووجوههــم
وحتــى تلميحاتهــم ،والقــدرة علــى أن يضــع اإلنســان نفســه مــكان اآلخريــن.
 )5التحفيــز :القــدرة علــى تحفيــز الــذات واآلخريــن ،والســعي نحــو دوافــع أبعــد وأســمى مــن المــال والمكانــة ،ويعطــي هــذا البعــد
دافعـا ً للســعي وراء األهــداف بمثابــر ٍة وطاقــة.
 )6القدرات في الذكاء العاطفي:
الوعي
الذاتي
فهم مشاعري ومشاعر اآلخرين.
التعامل مع اآلخرين.
تكوين العالقات.
إدارة
التحفيز
الذات
التعبيرعن العواطف المختلفة.
االنضباط الذاتي والتحكم بالعواطف.
االستقاللية ،والقدرة على اتخاذ القرارات.
المثابرة ،والعمل الجاد.
الوعي
االجتماعي

إشارة

التعاطف
وإدارة
العالقات

التعاطــف يتجــاوز معنــى كلمــة عطــف أو شــفقة .عمومــ ًا ،تســتعمل كلمــات مثــل ّ
الشــفقة

والعطــف ّ
والتعاطــف بشــكل غيــر واضــح ،وهنــاك تداخــل فــي معانيهــا:
ّ )1
ً
الفعالة في معاناة الفرد اآلخر بدال من التماهي معه.
الشفقة هي المشاركة
ّ

 )2العطــف يشــير إلــى المشــاعر التــي تدفعنــا لالنســجام مــع ّ
ـي مــع محنــة
الشــخص اآلخــر ،مثــل التماهــي العاطفـ ّ

المريــض.
ّ
أما ّ
يتضمن العاطفة والفهم المشترك.
التعاطف ،فيشير إلى فهم أو إعادة بناء عواطف الشخص اآلخر ،إذ
ّ
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سفينة نوح!

األهداف:

تحليل مفهوم الذكاء العاطفي وفهم مكوناته.

المدة الزمنية:

 45دقيقة

2

التمرين

األدوات الالزمة :حبــل؛ بطاقــات ملونــة؛ صناديــق؛ علــب صغيــرة (أو ســال أو أكيــاس) علــى عــدد
المشــاركين/ات.
الخطوات:

 )1نــوزع البطاقــات الملوّ نــة علــى المشــاركين/ات ونطلــب منهــم التفكيــر بثالثــة أشــخاص
أو أشــياء يعتبرونهــا األهــم واألعــز بالنســبة لهــم وكتابــة اســم أو صفــة كل شــخص /شــيء
علــى بطاقــة وأن يضعــوا البطاقــات معـا ً فــي الصندوق(الســلة/الكيس) 5( .دقائــق)
 )2نعلــن أن الســفينة علــى وشــك اإلبحــار إلــى جزيــرة «الخــاص» وأنهــا لــن تعــود نتيجــة
الحــرب القائمــة فــي بالدهــم.
ً
 )3نطلــب مــن الجميــع الوقــوف وســط القاعــة جنبـا إلــى جنــب كمجموعــة واحــدة وكأنهــم
علــى ســطح الســفينة المغــادرة.
 )4الحبل ّ
يمثل حدود سطح السفينة .يقف الجميع في دائرة داخل الحبل.
 )5نعلــن أننــا فــي منتصــف الطريــق إلــى الجزيــرة ،وأن عاصفــة تضــرب الســفينة الثقيلــة،
وأن علــى كل فــرد التخلّــي عــن شخص/شــيء عزيــز (مــن الثالثــة) كــي ينجــوا.
 )6يســتطيع «الــركاب» أن يفاوضــوا اآلخريــن كــي يتخلــى اآلخــرون عــن أكثــر مــن
شخص/شــيء واحــد ً
بــدل منهــم.
 )7مستبعد البطاقات التي جرى التخلي عنها ونكمل التمرين.
 )8نعلــن للجميــع أنهــم اآلن بأمــان لكــن الجزيــرة مازالــت بعيــدة ،وأن الوقــود قليــل مــا
يعنــي أن علــى كل فــرد التخلّــي مــرة أخــرى عــن شخص/شــيء حتــى ينجــوا.
 )9مجــددا ندعــو الجميــع إلــى اســتبعاد شخص/شــيء عزيــز وأنهــم يســتطيعون التفــاوض
علــى أمــل أن يتخلــى اآلخــرون بــدال منهــم.
 )10نســحب البطاقــات المســتبعدة ،ونخبــر المســافرين أنهــم ســيصلون بأمــان مــع آخــر
شخص/شــيء احتفظــوا بــه.
 )11نطرح األسئلة التالية للنقاش العام:
 -هــل كان مــن الصعــب اختيــار أفضــل األشخاص/األشــياء التــي سنســافر معهــا علــى
ســطح الســفينة؟
 -هل كان من الصعب التخلي عن خياراتنا؟
 -هــل ســبق ومررتــم بتجربــة مشــابهة فــي تمريــن ســابق؟ هــل ســبق أن ســمعتم عــن هكــذا
مواقــف قاســية عاطفيــا مــن أحــد أفــراد العائلــة بســبب تهجيــر أو مــا شــابه؟
 -هــل اســتخدمتم فــي التمريــن أيـا ً مــن مهاراتكــم االجتماعيــة عنــد التفــاوض مــع اآلخريــن
علــى ســطح الســفينة؟
 -هل كنتم تفكرون وكأنكم فريق واحد لديه هدف واحد هو الوصول إلى برّ األمان؟
 -ما هي النقاط المثيرة في التمرين؟ ما النقاط المؤلمة؟
 -هل كانت هناك لحظات ممتعة /فرحة /سعيدة؟
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التمرين
«أنت عيوني»

127

األهداف:

التعبير عن مفهوم التعاطف.

المدة الزمنية:

 45دقيقة

األدوات الالزمة :قماش (أو شال أو قناع) لتغطية العيون؛ كراسي أو أغراض أخرى يمكن وضعها عوائق.
الخطوات:

 )1نخصص جانبًا من الغرفة (أو خارجها) للعبة ،ونحدد ّ
خط البداية وخط النهاية.
 )2نضع كراسي (أو صناديق ،أو أكياس الخ).
 )3نطلــب مــن أول مشــارك/ة اختيــار شــريك/ة والوقــوف معــه/ا عنــد خـ ّ
ـط البدايــة .األوّ ل
ّ
يمثــل دور المرشــد («أم عاطــف») الــذي ســوف يقــود «أبــو عاطــف» وهــو مغمــض
العينيــن بأمــان فــي طريقــه مــن خــط البدايــة علــى خــط النهايــة .الهــدف هــو أن يصــل «أبــو
عاطــف» إلــى خــط النهايــة بيــن العوائــق بســام بفضــل إرشــادات «أم عاطــف» الشــفهية.
 )4يبقــى الشــخص المرشِ ــد (هنــا أم عاطــف) عنــد خـ ّ
ـط البدايــة ويعطــي إرشــادات كالميــة
تــدل اآلخــر إلــى الطريــق مــع حمايتــه مــن االصطــدام بالحائــط أو العوائــق.
 )5نكرر اللعبة مع آخرين بحسب الوقت المتاح ،ثم بعد وصول جميع المشاركين/ات إلى
ّ
خط النهاية ،ناقش/ي النقاط التالية:
 ماذا كان شعورك عندما أغمضت عينيك/ي؟ ماذا كان شعورك عندما كنت أنت عيون اآلخر؟ هل كان من السهل أن نتفهّم الصعوبات التي واجهت الشخص المغمضة عيناه؟ -ماذا نسمّي دافع الشخص األول (شفقة؟ عمل خيري ،تعاطف ،تسامح)؟

 -127بتصرف عن دليل المهارات الحياتية – دليل الميسر .مركز الجنى واليونيسف .مصدر مذكور سابقا.

226

www.nama.org.qa

3

القسم الثالث ( الحياتية والتمارين على المهارات)

التفكير اإليجابي والتفكير
السلبي والواقع
األهداف:

استبدال أنماط التفكير السلبي بأنماط التفكير اإليجابي

المدة الزمنية:

 30دقيقة

4

التمرين

األدوات الالزمة :نسخ من قائمة مرفقة من نماذج التفكيرين؛ نسخ من ورقة التوزيع« :عن التفكير اإليجابي
والتفكير السلبي»..
الخطوات:

 )1نوزع المشاركين إلى مجموعات في كل منها  3أو  4أشخاص.
 )2نوزع نسخا من قائمة التفكيرين السلبي واإليجابي (ورقة التوزيع :أنماط التفكير وأمثلة
من الواقع)
 )3نطلب من المجموعات أن تتفاكر معًا (تدير عص ًفا ذهنيًا) وأن تحاول ملء خانات
األمثلة 10( .دقائق).
 )4في الجلسة المشتركة :نستمع إلى مجموعة من األمثلة في قوائم المجموعات.
( 10دقائق)
 )5نوزع ورقة التوزيع «عن التفكير اإليجابي وتنميته» ونستعرض المحتويات ونناقش
سريعا 10( .دقائق)

arabstates.unfpa.org

227

الدليل الوطني للمهـارات الحيـاتيـة والتربية على المواطنـة

ورقة
توزيع

نمط تفكير سلبي
توقعات سلبية وغير واقعية.

أنماط التفكير وأمثلة من الواقع:

مثال من الحياة على
تفكير سلبي

نمط تفكير إيجابي
نبدأ بوعي األمور :نمسك
باألفكار السلبية لحظة
إدراكها ونعيد النظر فيها.

المبالغة.

ننظر إلى األمور بواقعية.

قراءة الموقف قراءة سلبية.

نرى األمور في سياقها
(وقتها ،مكانها ،ظروفها،
ونسأل «ولكن لماذا...؟»)

عزل األمور عن سياقها.

نبحث عن األمور اإليجابية
ونركز عليها.

حديث النفس السلبي.

نركز على إيجاد حلول بدل
توزيع اللوم.

«شخصنة» المشكالت
(بغض النظر عن الوقائع).

نستخدم عبارات إيجابية
مشجعة.

استخدام عبارات مُحْ ِبطة.

نتحمل المسؤولية.

لوم النفس أو توزيع اللوم
على اآلخرين.
االستقطاب (في اتجاهات
متناقضة تماما).
 -128معدل بتصرف عن «دليل المهارات الحياتية» مركز العمل التنموي ،معا واليونيسف .مصدر مذكور سابقا.
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مثال على
تفكير إيجابي

القسم الثالث ( الحياتية والتمارين على المهارات)

ورقة
توزيع

عن التفكير اإليجابي وتنميته

129

التفكير اإليجابي:
هو وسيلة فعالة إلدارة الضغوط والتوتر ومواجهة الظروف الصعبة.
هو التعامل مع تحديات الحياة بنظرة إيجابية بشكل يبني وال يهدم ما نسعى إليه.
عدم تج ّنب أو تجاهل األشياء التي ال تعجبنا أو تلك التي تع ّكر صفاء تفكيرنا.
أن نرى التركيز على الجوانب اإليجابية عند التعامل مع األشخاص.
يعني تكوين نظرة إيجابية عن الذات وقدراتها.
يزيد من تفاعل الشخص مع ذاته ومع المجتمع.
وسيلة لتحقيق األهداف والنجاح والرضى عن النفس.
يحتاج إلى «تمرين» يومي حتى يصبح حالة فكرية دائمة.
خطوات في تنمية التفكير اإليجابي:
ً
(مثل :ندرّ ب أنفسنا على أن نرى النصف الممتلئ من الكوب
نشتغل على التخلّص من «التفكير السلبي» ونغير المعتقدات السلبيّة
ً
بدل من النصف الفارغ فحسب).
نحدد أهدافا إيجابيّة لكل عمل نقوم به.
نستخرج العبر من تجاربنا غير الناجحة تمامًا.
نتواصل مع األشخاص اإليجابيين.
نعوّ د أنفسنا على تكرار الكلمات والعبارات اإليجابيّة.
نبتعد عن الوحدة والعزلة واالنطواء ،ونشغل أوقات الفراغ بممارسة التمارين الرياضيّة أو الهوايات.
نتج ّنب استخدام األلفاظ المطلقة ،مثل «مستحيل» وأبدا».
نتجنب أحكام األبيض واألسود (ونعترف بوجود اللون الرمادي بتدرجاته العديدة!) أي نتجنب« :كل شيء أو ال شيء»!

 -129بتصرف عن المصدر السابق وعن دليل المهارات الحياتية :دليل الميسّر .مركز الجنى واليونيسف .مصدر مذكور سابقا.
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التمرين
سباق الكوم

130

األهداف:

فهم المشاعر السلبية.

المدة الزمنية:

 30دقيقة

األدوات الالزمة:

مجموعــة أو  3مجموعــات مــن أي أغــراض متفرقــة يمكــن تجميعهــا ،مثــل مالبــس
مختلفــة ،وأقمشــة متنوعــة ،وحقائــب شــخصية ،وأكيــاس ،الــخ.

الخطوات:

 )1نـوزع المشـاركين والمشـاركات إلـى مجموعتيـن أو ثلاث (بحسـب مـا يتوافـر مـن
أغـراض).
يتناوبـوا ،علـى جمـع ونقـل األغـراض
 )2نشـرح للجميـع :علـى أعضـاء كل مجموعـة أن َ
بحسـب الخطـوات أدنـاه ،وأن يـؤدوا فـي كل مـرة حركـة تتناسـب والغـرض الـذي حملوه.
نرسم خط البداية ونضع األغراض عند أبعد مكان ممكن في الغرفة أو خارجها.
نطلب منهم االصطفاف عند خط البداية ضمن خطوط أو طوابير.
نوضّـح :علـى المتسـابق/ة األوّ ل الركـض نحـو مجموعـة األغـراض وأن يختـار غرضـا ً
ً
حركـة مـا ،وأن يرجـع بالغـرض إلـى المتسـابق/ة التالي فـي مجموعته
واحـداً ،وأن يـؤدي
الـذي يحمـل الغـرض نفسـه ويركـض إلى المجموعـة ليأتي بغـرض آخر ...وهكـذا إلى أن
تنتهـي أغـراض المجموعـة التـي يحملهـا جميعهـا آخر متسـابق.
نعطي المجموعات الوقت الكافي إلنهاء المهمة.
بعد االنتهاء من التسابق ،نناقش النقاط التالية:
 ماذا شعرتم في بداية السباق؟ عندما اقترب السباق من نهايته :كيف كان شعوركم وأنتم تنقلون األغراض؟ هل سبق ألحدكم أن عاش ضغوطا ً متراكمة في العمل أو في الحياة الشخصية؟ كيف كان من الممكن جعل التمرين أسهل؟ كيف؟ هل علينا أن نحمل معنا جميع «أفكارنا السلبية» (األغراض) أينما ذهبنا؟ ماذا بإمكاننا أن نفعل حين نكون مثقلين باألعمال والهموم؟ -لمن نلجأ حين نكون محاطين باألفكار السلبية؟

 -130المصدر السابق .ص127
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6

التمرين
تأمل وختام

131

األهداف:

تأمل ختامي.

المدة الزمنية:

 10دقائق

األدوات الالزمة:

ورقة كبيرة معلقة عليها العبارات في اإلطار أدناه:

الخطوات:

أهم  5كلمات

«أنا أعترف أنني ارتكبت خطأً»

أهم  4كلمات

«أنت/أنتم قمت/قمتم بعمل ج ّيد»

أهم  3كلمات

«ما رأيك أنت/أنتم؟»

أهم كلمتين

«هل تمانع/تمانعين؟»

أهم كلمة

«شكراً!»

 )1نعلق الورقة وعليها العبارات.
 )2نطلب من مشاركين/مشاركات قراءة الجمل واحدة بعد األخرى.
 )3نسأل الجميع:
فـي ضـوء تماريـن الـذكاء العاطفي والتعاطـف :ماذا يخطر في بالدكم عند قراءة أو سـماع
هـذه العبـارات (واحدة بعد األخرى)؟
 )4نسـتمع سـريعا لبضـع دقائـق ونعلـق في ختام الجلسـة عـن البعض يعتبر هـذه العبارات
هـي أهـم عبارات الـذكاء العاطفي.
 )5نطلب تعليقات سريعة لدقيقة أو اثنتين ،وننهي الجلسة.

ً
معدل عن دليل المهارات الحياتية :دليل الميسّر .مركز الجنى واليونيسف .مصدر مذكور سابقا.
-131
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3

مهارة التشبيك والمناصرة

التشــبيك تعبيــر حديــث نســبيًا فــي العمــل االجتماعــي واإلنمائــي .وهــو يعنــي ضـ ّم جهــود ومهــارات وخبــرات أفــراد ومؤسســات م ًعــا مــن أجــل
تحســين نتــاج جهودهــا و/أو تعظيــم آثارهــا وتوســيع انتشــارها .إال أن اإلنســان يعــرف التشــبيك وفوائــد الشــبكة كأداة منــذ عصــور.
والتشــبيك ،بذلــك ،هــو عمليــة مــن عمليــات العمــل ،والتطويــر ،والتشــارك ،والتنســيق ،والتعــاون ،يقــوم بهــا أفــراد أو مجموعــات أو مؤسســات
132
يجمعهــم اهتمامــات أو مصالــح مشــتركة ،وذلــك مــن أجــل تحقيــق هــدف محـدّد أو أكثــر.
يتوقف نجاح التشبيك على عدد من العوامل ،منها:
حاجة/قضية حقيقية وواضحة عليها توافق بين أفراد ،أو مجموعات أو مؤسسات.
الطوعية في التشبيك واالنتماء.
قناعة لدى شركاء الشبكة بجدوى التشبيك واإلخالص في إنجاحه.
إدارة مرنة للشبكة وتكون ال مركزية قدر اإلمكان.
الشبكات تتنوع بحسب الهدف والظروف .فقد تكون:
قصيرة األمد ،أو مؤقتة للغاية ،أو طويلة األمد.
محلية أو مجتمعية أو عالمية.
ذات هيكلية مر ّكزة أو مرنة.
المناصــرةُ :تعتبــر حمــات المناصــرة (أو المنــاداة أو المدافعــة) واحــدة مــن أهــداف التشــبيك وكذلــك أداة مــن أدوات عملــه .فالمناصــرة هــي
عمل ّيــة المســاندة والتأييــد لقضي ـ ٍة مــا – اجتماعيــة أو سياســية  -تقــوم بهــا قــوى وجماعــات وأفــراد للتأثيــر علــى مشــرّ عين وص ّنــاع قــرار
وغيرهــم ممــن فــي أيديهــم مفاتيــح التغييــر.

 -132يســتعين هــذا الفصــل بعــدد مــن المصــادر ،فيكيفهــا ويضيــف إليهــا .منهــا :دليــل المهــارات الحياتيــة .مركــز العمــل التنمــوي ،معــا ،واليونيســف .مصــدر مذكــور ســابقا؛ والمهــارات
الحياتيــة  -دليــل المي ّســر .مركــز الجنــى واليونيســف .مصــدر مذكــور ســابقا؛ وعــدة العمــل المجتمعــي  .مصــدر مذكــور ســابقا؛ وأفــكار فــي العمــل مــع النــاس .مصــدر مذكــور ســابقا؛ ورزمــة
المنشــط .مصــدر مذكــور ســابقا؛ وتقريــر عــن ورشــة العمــل حــول الشــباب فــي دولــة قطــر .مصــدر مذكــور ســابقا.
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التشبيك والشبكات من حولنا

األهداف:

تعريف مفهوم التشبيك.

المدة الزمنية:

 20دقيقة.

1

التمرين

األدوات الالزمة :أوراق كبيرة (أو لوح).
الخطوات:

 )1نطلب مشاركة الجميع في عصف ذهني في جلسة مشتركة ونسأل:
 مــا الفــرق بيــن الصيــد بالصنــارة والصيــد بالشــبكة؟ متــى نســتعمل هــذه ومتــى نســتعملاألخــرى؟ مــا الــذي نصنــع منــه الصنــارة ومــا الــذي نصنــع منــه الشــبكة؟
 ما أول ما يرد إلى الذهن عند سماع الكلمتين «تشبيك وشبكة»؟ هل تعرفون أمثلة وحاالت تعبر عن التشبيك والشبكة من المجتمع؟ )2نسجل المردود منهم في كلمات على ورقة كبيرة (أو على اللوح).
 )3نشجع على تبادل آراء سريع ولكن من دون نقاش مطوّ ل.
 )4نستعرض النتائج مع الجميع فنعلق أو نعدّل أو نضيف.
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لماذا التشبيك والشبكات؟

التمرين
133

األهداف:

استكشاف األسباب التي تدعو إلى التشبيك و/أو إلى تشكيل شبكة.

المدة الزمنية:

 45دقيقة.

األدوات الالزمة :أوراق كبيرة (أو لوح)؛ أوراق؛ أقالم عريضة.
الخطوات:

 )1نوزع المشاركين/ات إلى مجموعتين متساويتين بالعدد.
 )2نطلب من المجموعة األولى الوقوف في دائرة تكون فيها األكتاف شبه متالصقة
والوجوه نحو الخارج.
 )3نطلب من المجموعة الثانية الوقوف في دائرة خارجية حول الدائرة األولى ،والوجوه
نحو الداخل ،مع ترك خطوة بين كل شخص وآخر.
 )4نشرح:
التمرين سيكون على مرحلتين.
 المرحلة األولى: المجموعة الداخلية تبقى ثابتة دائماً ،فيما تتحرّ ك المجموعة الخارجية باتجاه عقاربالساعة في ك ّل مرّ ة نقول فيها :تبديل!
 تتحرك المجموعة مسافة شخص واحد في كل مرة. وجه كل شخص من الدائرة الخارجية يجب أن يكون مقابل وجه شخص من الدائرة الداخلية. نطلب من كل مشاركين متقاب َلين التعارف وجمع معلومات أحدهما عن اآلخر. سوف تقول «تبديل» كل عشر ثوان. نكرّ ر العملية ح ّتى يتسنى لكل شخص مقابلة باقي المشاركين/ات.المرحلة الثانية:
 نطلب من المشاركين/ات المحافظة على التشكيل نفسه. نقول «تبديل» كل  10ثوان ونطلب من المشاركين/ات البحث عن قضية مشتركة معالشخص المقابل.
 نشرح :القضايا يمكن أن تكون :اجتماعية ،تعليمية ،تشريعية ،بيئية ،سياسية ،اقتصادية،صحية ...الخ) .
إشارة للميسر :يمكن أن نساعد من خالل إعطاء أمثلة من واقع الحال :البدانة ،الحوادث
والشباب ،اإلدمان ،اختالف التفكير في األسرة والمدارس ،قلة مشاركة الشباب ،معدالت
الطالق ،سن الزواج والتزويج ،فرص التطوع ،التطوع الجذاب ،االستماع إلى الشباب،
إشراك الشباب ومشاركتهم المؤثرة ،تعدد الثقافات والجنسيات واللغات ،مثل حق
بالحضانة ،اعطاء الجنسية لطفل ،الحق بحماية الطفل ،حقوق الالجئين ...الخ).
 )5بعد االنتهاء من المرحلتين يعود الجميع إلى الجلسة المشتركة ونستمع سريعا إلى
عناوين القضايا التي تبادلها المشاركون والمشاركات 5( .دقائق)
 )6نفكر في العناوين ونختار  5 - 4قضايا عامة ونطلب من المشاركين/ات تشكيل
مجموعات بحسب المواضيع ..في كل مجموعة  4-5أشخاص.
 )7تعمل المجموعات على المواضيع:
 هل القضية المطروحة مح ّقة وتستأهل التشارك والعمل عليها معا؟ ما الذي يمكن أن نفعله من أجل أن حل القضية؟ ( 10دقائق) )8بعد انتهاء التمرين ،نناقش سريعا النقاط التالية:
 هل سبق لكم أن بحثتم عن قضية مشتركة بينكم وبين آخرين من قبل؟ لماذا يحتاج حل قضية إلى نشر المعلومات عنها؟ ما أهمية العمل المشترك في ح ّل قضية ما؟ ( 10دقائق). )9نوزع ورقة التوزيع« :عن التشبيك والشبكات» ونستعرض عناوينها معا ونناقش
تمهي ًدا للتمارين التالية 10( .دقائق)

 -133بتصرف عن المهارات الحياتية  -دليل الميسّر .مركز الجنى واليونيسف .مصدر مذكور سابقا ومصادر أخرى.
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ورقة
توزيع

عن التشبيك والشبكات

134

التشبيك والشبكة:

التشــبيك تعبيــر يعنــي تطويــر التواصــل والتعــاون والعالقــات ،بيــن أفــراد ومؤسســات ،وجمــع جهــود ومهــارات وخبــرات م ًعــا مــن
أجــل تحســين نتائــج الجهــود و/أو تعظيــم آثارهــا وتوســيع انتشــارها .إال أن اإلنســان يعــرف التشــبيك وفوائــد الشــبكة كأداة منــذ عصور.

والتشبيك ،بذلك ،هو عملية من عمليات التطوير والتواصل والتشارك والتنسيق والتعاون ،يقوم بها أفراد أو مجموعات أو مؤسسات
يجمعهم اهتمامات أو مصالح مشتركة ،وذلك من أجل تحقيق هدف محدّد أو أكثر .وينتج عن عملية التشبيك المجتمعي ما يسمّى بالشبكة.
يتوقف نجاح التشبيك على عدد من العوامل ،منها:
حاجة/قضية حقيقية وواضحة عليها يتوافق عليها أفراد و/أو مؤسسات.
الطوعية في االنتماء والتشبيك إلى الشبكة.
قناعة لدى الشركاء في الشبكة بجدوى التشبيك واإلخالص في إنجاحه.
ثقة متبادلة بين األطراف ،وإبداء الشفافية المناسبة لتحقيق الهدف او االهتمام المتفق عليه.
إدارة مرنة وال مركزية قدر اإلمكان.
صب ٌر وحكمة واهتمام ومشاركة فعالة في إنضاج التشبيك وصيانته.
النجاح في التركيز على االهتمام أو الهدف المتفق عليه.
الشبكات تتنوع بحسب الهدف والظروف .فقد تكون:
قصيرة األمد ،أو مؤقتة للغاية ،أو طويلة األمد.
محلية (في الحي ،بين مدارس ،)..أو مجتمعية (في المدينة ،في البلد ككل ،)...أو حتى عالمية.
ذات بنية مر ّكزة أو مرنة فضفاضة.
أمثلة :شبكة الهيئات العاملة على حقوق الطفل .شبكة أندية الشباب ،شبكة الحفاظ على البيئة ،شبكة رواد األعمال الشباب ،شبكة
المنظمات الكشفية ،ائتالف دعم سياسة شبابية وطنية... ،الخ.
ينتج عن عملية التشبيك المجتمعي ما يسمّى الشبكة (أو ما يشبه ذلك من أسماء كاالئتالف أو التحالف أو التنسيقية أو االتحاد.)...
أسباب تدعو إلى التشبيك:
نشــر وتشــارك المعلومــات عــن هــدف أو قضيــة اجتماعيــة أو تشــريعية أو سياســية( .أمثلــة :فــرص تطويــر الكفــاءات للشــباب قبــل
العمــل ،أو حقــوق الالجئيــن ،أو العامليــن أو أقليــات أو نســاء.)...
دعــم تشــريعات أو قوانيــن جديــدة أو وقــف أو تعديلهــا( .أمثلــة :تشــريعات للرعايــة الصحيــة ،والسياســة الشــبابية ،والتدخيــن،
والوقايــة ،واألشــخاص المعوقيــن ،حقــوق المــرأة ،أو للــزواج واألســرة الــخ).
توفيــر خدمــات معينــة( .أمثلــة :مــد المــاء والطــرق إلــى مناطــق محــددة ،توفيــر مدرســة أو مالعــب وأنديــة ،وقــف تلويــث مصــادر
المــاء ،توفيــر تســهيالت ألصحــاب الحاجــات الخاصــة ،توفيــر أنديــة وتســهيالت التســلية فــي األماكــن األبعــد ،الــخ).
تأميــن الدعــم والحمايــة ألفــراد أو مجموعــات أو مؤسســات أو دول( .أمثلــة :حمايــة مؤسســات الحقــوق ،والحرّ يــات ،والنســاء،
ومحاربــة الفســاد ،والتمييــز العنصــري واالجتماعــي ،أو حمايــة البيئــة والكائنــات الحيــة الــخ).
مقاومــة واقــع ظالــم مفــروض علــى المجتمــع يمنــع فرصــه فــي الحريــة والتطــور( .أمثلــة :تمييــز عنصــري ،احتــال ،عنــف ضــد
المــرأة أو األطفــال أو أقليــات الــخ).
وتفســر أســباب التشــبيك لمــاذا نجــد أن التشــبيك يترافــق والمنــاداة (أو المناصــرة ،المدافعــة ،)...وأن المهــارات فــي كليهمــا تتداخــل
وتتكامل.
 -134بتصرف عن المهارات الحياتية  -دليل الميسّر .مركز الجنى واليونيسف .مصدر مذكور سابقا ومصادر أخرى.
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التمرين

التحضير لبناء شبكة

األهداف:

 )1فهم منطلقات بناء شبكة ومستويات التشبيك.
 )2استكشاف خطوات البناء ومستويات التشبيك

المدة الزمنية:

 60دقيقة.

األدوات الالزمة :أوراق كبيــرة (أو لــوح)؛ أقــام عريضــة؛ نســخ عــن االســتمارة المرفقــة للمجموعــات؛ نســخ
مــن ورقــة التوزيــع «بنيــة الشــبكة ومســتويات التشــبيك» للجميع.
الخطوات:

 )1يتوزع الجميع إلى مجموعات ،في كل منها  4-5أشخاص.
 )2بنــا ًء علــى التمريــن األوّ ل ،نطلــب مــن مجموعــات عمــل العــودة إلــى القضية/القضايــا
المشــتركة التــي ُ
طرحــت.
 )3نـ ّ
ـوزع االســتمارة المرفقــة علــى المجموعــات ،ونطلــب منهــم نقــل محتويــات االســتمارة
إلــى ورقــة كبيــرة.
 )4تناقش كل مجموعة ويتوافق أفرادها على كيفية تعبئة بنود االستمارة 15( .دقيقة)
 )5فــي الجلســة المشــتركة :يعــرض من ّســق مــن كل مجموعــة مــا توصلــت إليــه بنــاء علــى
محتويــات االســتمارة .ونناقــش معــا:
 هل األهداف المطروحة واضحة ومحدّدة؟ هل الرؤية ممكنة أم خيالية؟ هل الرسالة واضحة ومباشرة؟ هل لدى جميع الشبكات الموارد الكافية لبناء الشبكة وتفعيلها؟ لماذا اختارت المجموعة العضوية المفتوحة أو العضوية المغلقة؟ ( 30 - 20دقيقة) )6نوزع ورقة التوزيع «بنية الشبكة ومستويات التشبيك»:
 نســتعرض المحتويــات فقــر ًة فقــرة ،ونناقــش م ًعــا ونجــع علــى طــرح أمثلــة وتســاؤالت.( -25 15دقيقــة)
إشارة للميسر :يمكن أن يتناوب المشاركون على قراءة الورقة وتيسير النقاش.

يتبع في الصفحة التالية
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القسم الثالث ( الحياتية والتمارين على المهارات)

استمارة
التمرين

استمارة التمرين رقم () 3
منطلقات بناء شبكة

اسم الشبكة:
عدد األعضاء:
نمط العضوية:
مفتوحة لمن يرغب:
مغلقة (للمؤسسين فقط)
هدف الشبكة الرئيس:
رؤية الشبكة:
رسالة الشبكة (دورها):
الموارد البشرية المتاحة:
الموارد األخرى المساعدة:
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ورقة
توزيع

بنية الشبكة ومستويات التشبيك

135

أربع خطوات في إعداد شبكة:
 )1نحــدد األفــراد و/أو المجموعــات أو المؤسســات أو المهنيــة بموضــوع التشــبيك (ونطــور القائمــة الحقــا مــع الشــركاء) ،ونسترشــد
بالواقعيــة والتدرج.
 )2نقتــرح «الحلفــاء» المحتمليــن لقضيتنــا ،نتواصــل ونعمــل علــى التواصــل وبنــاء جســور الثقــة بيــن األعضــاء (تشــارك
المعلومــات ،لقــاءات للتفاكــر  -العصــف الذهنــي  -والتخطيــط).
 )3نناقش األفكار والمواضيع المطروحة لدعم القضية المتفق عليها.
 )4عندمــا تتضــح األمــور ونتفــق عليهــا :صياغــة والرؤيــة ،والرســالة (الــدور) ،واألهــداف المشــتركة ،ومنهجيــة العمــل ،وتشــكيل
الشــبكة معــا.
136

ستة عناصر أساسية في بناء الشبكة:
 )1وضع تعريف واحد للشبكة يكون متفقا عليه بين جميع األعضاء.
 )2االتفاق على رسالة وغاية وأهداف واستراتيجيات عمل الشبكة ،وبنيتها ،ونسترشد بالواقعية والتدرج حيث يلزم.
 )3االتفاق على طبيعة العضوية في الشبكة ،وهل هي مغلقة (لألعضاء الرسميين) أو مفتوحة.
 )4تحديد أدوار واختصاصات أعضاء الشبكة.
 )5إعداد قائمة بالمهارات ،والموارد الفردية أو المؤسساتية التي عند المشاركين والتي يمكن ان تخدم التشبيك.
 )6توقيع اتفاقية العمل المشترك.
س ّلم مستويات التشبيك:
تتنــوع مســتويات التشــبيك بحســب الحاجــة والظــروف والعوامــل المســاعدة .ويمكــن أن يتــدرج العمــل تباعــا كلمــا ازدادت الثقــة
والقناعــة بجــدوى التشــبيك مــن مســتوى علــى آخــر .وتختلــف المس ـمّيات ومضمونهــا (ودرجــات االلتــزام) باختــاف القناعــات،
والدوافــع المحرِّ كــة ،والمــردود ،وحتــى القناعــات الشــخصية فــي كثيــر مــن األحيــان.
 )1التشــاور المنظــم :تبــادل اآلراء والمعلومــات عــن مســائل محـدّدة مــن دون التخطيــط ألي عمــل أو إطــار عمــل مشــترك ملــزم
ألي طــرف مــن األطــراف.
 )2التنســيق :وهــو أعلــى مــن التشــاور مــن حيــث درجــة التشــبيك وبنــاء إطــار للعمــل المشــترك ولــو كان قصيــر المــدى ولبرنامــج
أو نشــاط محـدّد.
 )3التعاون :ويتضمّن التخطيط والتنفيذ ألنشطة وبرامج مختلفة مع شركاء لهم االهتمام نفسه
 )4التكامــل :التعــاون يمكــن أن يصــل إلــى درجــة التكامــل بيــن جهــات وبرامــج تختلــف فعالياتهــا لكنهــا تعمــل فــي اتجــاه واحــد،
مثــل المــدارس ،والنقابــات ،وجمعيــات التطــوع والكشــافة ،ومراكــز بنــاء المهــارات ،وبرامــج حقــوق الطفــل وأصحــاب الحاجــات
الخاصة...الــخ.
 )5الشــراكة :هــي الوصــول إلــى بدرجــات التعــاون والتكامــل إلــى التخطيــط لخدمــة المصالــح المشــتركة علــى مــدى أبعــد .وهــذا
يمكــن أن يشــمل وذلــك ،مثـ ًـا ،مــن خــال بنــاء ائتــاف أو تحالــف بيــن جميــع الشــركاء للعمــل المشــترك بــك ّل تفاصيلــه مــن حيــث
األهــداف والبرنامــج والعمــل والمهــام واآلليــات والخطــط والمتابعــة واإلشــراف والمراقبــة والتقييــم فــي ك ّل المراحــل .يمكــن أن
تتــوج الشــراكة باالندمــاج الكامــل.
 -135بتصــرف عــن دليــل المهــارات الحياتيــة .مركــز العمــل التنمــوي ،معــا ،واليونيســف .بتصــرف عــن المصــدر الســابق؛ والمهــارات الحياتيــة  -دليــل المي ّســر .مركــز الجنــى واليونيســف.
مصــدر مذكــور ســابقا.
 -136للتوسع في المناداة (أو المناصرة) التي تشكل عمودا أساسيا من أعمدة التشبيك الفاعل أنظر :عدة العمل المجتمعي .مصدر مذكور سابقا.
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مهام التشبيك ،فوائده ،تحدياته

4

التمرين

األهداف:

التعرّ ف على مهام وفوائد التشبيك وتحديات إقامته.

المدة الزمنية:

 45دقيقة.

األدوات الالزمة:

أوراق كبيــرة؛ نســخ مــن ورقــة التوزيــع «التشــبيك والشــبكة  -وظائــف ،خدمــات ،فوائــد،
تحديات»

الخطوات:

 )1نوزع المشاركين والمشاركات إلى مجموعات ثالثية أو رباعية.
 )2نطـرح علـى كل مجموعـة أحد الجوانب التالية لمناقشـته فـي المجموعة وإعداد عرض
فـي كلمـات عنـه (علـى ورقـة كبيـرة) .تشـتغل كل مجموعـة أحـد الجوانـب التاليـة انطالقا
مـن واقعهم:
ما وظائف التشبيك أو الشبكة في تصوركم؟
ما الخدمات التي يمكن أن تقدمها الشبكة في تصوركم؟
ما الفوائد والفوارق المحتملة التي يمكن أن يحققها التشبيك أو الشبكة في تصوركم؟
ما الصعوبات والتحديات التي يمكن أن تواجه بناء التشبيك أو الشبكات في تصوركم؟
 )3نطلب من المجموعات ذكر أمثلة من معرفتهم وخبراتهم في مجتمعهم 15( .دقيقة)
 )4في الجلسة المشتركة ،تعرض المجموعات بسرعة (دقيقتان لكل مجموعة) ما سجلته
على اوراقها.
 )5نناقش سريعا ونستوضح ونسجل الحصيلة في كلمات 5( .دقائق).
 )6نوزع ورقة التوزيع« :التشبيك والشبكة  -وظائف ،خدمات ،فوائد ،تحديات».
 )7نسـتعرض المحتويـات عنوانـا بعـد آخـر .يمكـن للذيـن عرضـوا عـن المجموعـات أن
يقـرؤوا البنـود الخاصـة بعنـوان مجموعتهـم وأن يديـروا النقـاش عليهـا 20( .دقيقـة)
 )8نلخص المحصلة العامة.
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ورقة
توزيع

التشبيك والشبكة
( وظائف ،خدمات ،فوائد ،تحديات )

137

وظائف:
 )1تشكيل منصة مشتركة لتشارك الخبرات وتفعيل دروسها وأدواتها ،ونشرها.
 )2تيســير االتصــال والتواصــل والحــوار وتشــارك األفــكار بيــن جميــع األعضــاء ،مــن جهــة وبيــن الشــبكة والجمهــور المســتهدَ ف
مــن جهــة أخــرى.
 )3نشر ثقافة ومهارات المناداة/المناصرة وتطبيقاتها العملية في خدمة القضايا المتفق عليها.
 )4وضع البرامج والخطط المشتركة بشكل متناغم وتكاملي يتيح التضافر بينها وتعظيم آثارها.
 )5توفير الوصول إلى المعلومات الخاصة بالقضية المشتركة.
 )6تشجيع مناهج التفكير الجمعي والتقدم معا كمجتمع بين األعضاء.
 )7تشجيع البرمجة لخدمة القضية المشتركة على أساس النهج الشمولي والتكاملي الحقوقي.
 )8ض ّم الموارد البشرية وغيرها لالستفادة من جميع اإلمكانيات والخبرات المتاحة.
 )9بناء الثقة بين الشركاء لتعزيز فكرة العمل التنموي.
 )10التخفيف من االزدواجيات قدر المستطاع لصالح التكامل.
 )11الخ.
خدمات:
 )1تيسير الوصول إلى المعلومات والبيانات ذات الصلة ،وتفعيل استخدامها.
 )2توثيق المشاريع والخبرات المشتركة ونشرها عبر أدوات المناداة/المناصرة والتواصل.
 )3تنظيم ورش العمل التدريبية والندوات والمؤتمرات حول القضايا المشتركة وإتاحة أعماها للجميع.
 )4تقديم االستشارات لألعضاء وألصحاب المصلحة في المجتمع.
 )5توفير فرص تبادل الخبرات واآلراء.
 )6توفير موقع مشترك وفعال على الشبكة واستغالل ذي جدوى لوسائل التواصل االجتماعي.
فوائد:
 )1رفع مستوى الوعي ونوعية وصوابية الموضوع أو القضية المعنية.
 )2تعزيز قدرات األفراد والمجموعات والمنظمات وأعضاء الشبكة.
 )3استخدام المصادر المتاحة بفعالية أكبر وتعظيم مفاعيلها.
 )4التفكير الجماعي الذي يقود للتطوير والتغيير.
 )5التحالف وتقديم الغطاء السياسي ألي نشاط أو حملة تخصّ قضية ما.
 )6توفير حماية أكبر ألعضاء الشبكة.
 )7توفير منصة وعلنية للمبادرات المبتكرة.
 )8تعزيز الثقة العامة بالعمل الجماعي والتآزر عموما ،وبعمل جمعيات المجتمع المدني خصوصا.
 )9الخ.
يتبع في الصفحة التالية
 -137بتصرف عن مصادر مختلفة وعن المهارات الحياتية  -دليل الميسّر .مركز الجنى واليونيسف .مصدر مذكور سابقا .ص 137
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ورقة
توزيع
تحديات:
 )1ضعف المعرفة العلمية والتطبيقية عن شروط قيام وعمل ونجاح التشبيك المجتمعي والشبكات.
 )2الخلط بين إدارة وديناميات جمعية أو منظمة وإدارة وديناميات وعمل شبكة.
 )3ضعــف مــا يحتــاج إليــه التشــبيك مــن إيمــان بــه واإلخــاص لــه خصوصــا فــي حــاالت انتعــاش الفرديــة واالســتئثار .المشــاركين
الفعلــي بمفهــوم التشــبيك ونهــج ضـ ّم القــدرات والمــوارد فــي بنــاء المجتمــع.
 )4ضعف الثقة المتبادل بين الشركاء ومحاوالت االستئثار بمنافع الشبكة ومواردها.
 )5عدم تحديد أهداف مشتركة وواضحة ما يشتت الجهود ويسمح باستقطاب العمل أو تجييره خارج الحيز المحدد.
 )6ضعف الثقة بقدرة الشبكة على التأثير في عمليّة التغيير.
 )7ضعف البنية التنظيمية ما يتيح تجاوزات أو تململ وعزوف.
 )8ضعف القدرة على تحليل المشكالت أو توقعها وبالتالي حلها.
 )9ضعف إدارة الموارد مثل الوقت ،والموارد البشرية ،والتمويل.
 )10الميــل إلــى االســتفراد واألبويــة والعشــائرية والمحســوبية فــي اإلدارة والقيــادة ً
بــدل مــن النديــة وضمــان جماعيــة القيــادة
والمســؤولية والخضــوع للمســاءلة.
 )11عدم كفاية الشفافية التامة في التخطيط والتطبيق والمساءلة والمحاسبة.
 )12السماح بتسلل انقسامات المجتمع والتحزبات إلى صفوف ومواقف الشبكة.
 )13قلة محطات ومناسبات التأمل والمراجعة والتجديد.
 )14التردد في اشراك والمشاركة الفاعلة وخصوصا من قبل الشباب والشابات.
 )15الخ.
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اختبار عملي

التمرين
138

األهداف:

اختبار عملي لوظائف التشبيك.

المدة الزمنية:

 60دقيقة.

األدوات الالزمة:

جــدول األعمــال علــى ورقــة كبيــرة (أو علــى اللــوح)؛ قضايــا اتفــق عليهــا فــي تماريــن
ســابقة علــى ورقــة كبيــرة؛ (مرفــق التمريــن رقــم  5التابــع لهــذه المهــارة)

الخطوات:

 )1نوزع المشاركين/ات إلى مجموعات ،في كل منها  5 – 4أشخاص.
 )2نطلب من كل مجموعة أن ترشح شخصا واحدا ّ
يمثل المجموعة ،نسمّيه هنا« :النائب»
أو «الممثل».
ّ
 )3نضع طاولة وكراس يجلس حولها «النواب» في مؤتمر تشاوري بين ممثلي المجموعات.
 )4نعلق «جدول األعمال» أمام الجميع.
 )5نطلب من النواب قراءة جدول أعمالهم (في اإلطار أدناه).
 )6نطلب من كل نائب البحث مع اآلخرين في إمكانية التشبيك بين الجماعات التي يمثلون
لدعم القضيتين ،وتشكيل شبكتين.
 )7نوضح أن المشاركين/ات سيكونون هم «الجمهور» الذي يمثله النواب.
 )8بعد االنتهاء من المؤتمر ،نناقش معا النقاط التالية:
كيف كان سير أعمال المؤتمر؟
هل لعب النواب /الممثلون أدوارهم بشكل جيّد؟
هل كان النقاش إيجابياً؟
ما هي نقاط القوّ ة في ذلك المؤتمر؟
هل هناك نقاط بحاجة إلى تطوير؟
هل المجموعات راضية عن نتائج المؤتمر؟
ما الذي يمكن إضافته لعمل المجموعات؟

جدول أعمال المؤتمر عن التشبيك
الحضور:

المجموعات العاملة في مجال التنمية.

الهدف :

البحث في عملية التشبيك وتحديد القضايا المهمة للعمل عليها.

المواضيع:

تجميع الموارد واإلمكانيات.
تحديد قضيتين مهمتين للعمل عليهما.
تشكيل تحالفين سيعمالن على القضيتين ضمن شبكتين.
وضع تصور أولي للنشاطات التي يمكن القيام بها بالتشارك مع الجميع.

 -138بتصرف عن المهارات الحياتية  -دليل الميسّر .مركز الجنى واليونيسف .مصدر مذكور سابقا .ص 138
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دراسة حالة

6

التمرين
139

األهداف:

فهم عملي لحمالت المناصرة وأهميتها.

المدة الزمنية:

 85دقيقة.

األدوات الالزمة:

نسخ للجميع من ورقة التوزيع« :دراسة حالة تشبيك واقعية»؛ أوراق كبيرة :أقالم عريضة

الخطوات:

 )1نوزع المشاركين/ات إلى مجموعات ،في كل مجموعة  4-5أشخاص.
نوزع على الجميع ً
ّ )2
نسخا من ورقة التوزيع :ورقة التوزيع:
«دراسة حالة تشبيك واقعية» (يمكن اختيار أي حالة أخرى من واقع الحال).
 )3نطلب من ك ّل مجموعة:
تحديــد عناصــر مفهــوم حملــة المناصــرة التــي أدّت فــي نتيجتهــا إلــى إقــرار قانــون منــع
التدخيــن فــي األماكــن العامــة فــي لبنــان (أو الحالــة البديلــة).
تحديد نقاط القوّ ة ونقاط الضعف في الحالة.
تحديد التحديات التي واجهتها الحملة.
تحديد الدروس المستفادة من هذه التجربة.
تحديد أعم مراحل التخطيط في الحالة 20( .دقيقة)
 )4في الجلسة المشتركة :تعرض كل مجموعة عناوين ما توصلت إليه 10( .دقائق)
 )5ندير تفاكرً ا (عص ًفا ذهنيًا) بنا ًء على األسئلة التالية:
ما هي أهمية حملة المناصرة؟
لماذا نستخدم حملة المناصرة؟
هل يمكن للفرد الواحد القيام بحملة مناصرة؟
هل يمكن تغيير قانون أو حالة مجتمعية من خالل نشاط واحد؟
هل يمكن التغيير بدون التخطيط لشيء؟
هل من الممكن بناء تحالفات في مجتمعنا؟ ( 20دقيقة)
 )6نوزع ورقة التوزيع :مفهوم حمالت المناداة/المناصرة وأهميتها
 )7نستعرض عناوين الورقة ونقارن بالردود على األسئلة السابقة ( 10دقائق)

 -139بتصرف عن المهارات الحياتية  -دليل الميسّر .مركز الجنى واليونيسف .مصدر مذكور سابقا .ص 139
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ورقة
توزيع

دراسة حالة تشبيك واقعية
( يمكن اختيار أي حالة أخرى من واقع الحال )

مسار التشبيك نحو قانون منع التدخين في األماكن العامة في لبنان والتشبيك المضاد!

140

يشير عدد كبير من الوفيات سنويا ً في لبنان إلى أمراض ذات صلة بالتدخين ،وتقدّر بنحو  3500حالة وفاة
يش ّكل التدخين في الحقيقة التهديد األكبر أمام المجتمعات التي تعيش في لبنان.
قانــون منــع التدخيــن فــي األماكــن العا ّمــة فــي لبنــان هــو ثمــرة تشــبيك وتضافــر جهــود حملــة مناداة/مناصــرة شــارك إلقنــاع مجلــس
النــواب ســنّ هــذا القانــون .هنــا عناويــن مســار انطــاق العمــل وتضافــر الجهــود:
جمعية «حياة حرّ ة بال تدخين» عام  2000تنطلق بهدف زيادة وعي التالميذ في بداية سن المراهقة على مخاطر التدخين.
اإلعالمية رانيا بارود تلتقط المبادرة وتناشد على الهواء مسؤولين أن يجعلوا مكان العمل بيئة خالية من التدخين.
التواصل يؤدي إلى توسع االهتمام اإلعالمي بالقضية نتيجة فعاليات توعية من جانب الجمعية.
ّ
واالطــاع علــى تجــارب أخــرى .أول مشــروع قانــون قدّمــه النائــب عاطــف
االهتمــام يصــل إلــى نــواب ويبــدأ البحــث القانونــي
مجدالنــي عــام  2004ولكنــه لــم يتناســب والمعاييــر الدوليــة.
محام داعم للقضية ينضم إلى الجهود والجمعية توسع عملها ويقدم باسم الجمعية مقترحا إلى لجنة الصحّ ة النيابية.
اللجنة تبدأ بصياغة قانون جديد عام  2008بنا ًء على قانون .2004
مجموعــة بحثيــة مســاندة فــي الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت تنضــم وتتعــاون مــع الجمعيــة علــى إعــداد عريضــة جماعيــة تتض ّمــن
مــواد قانــون حظــر التدخيــن.
فــي عــام  2010تجــري دعــوة شــخصيات المجتمــع المدنــي وإعالمييــن وأصحــاب شــركات مــن القطــاع الخــاص والنقابــات
والمصــارف إلــى حفــل لتأييــد العريضــة وتوقيعهــا.
 :2011مجلــس النــواب يقــرّ قانــون منــع التدخيــن فــي األماكــن المغلقــة ،وي ُنشــر القانــون فــي الجريــدة الرســمية ،وت ـ ّم تنفيــذه فــي
كافــة المؤسســات الرســمية واألماكــن العامــة باســتثناء القطــاع الســياحي.
 :2012حظر إعالنات السجائر ومنتجات التبغ ،ويُمنع التدخين في األماكن العامة ذات الطابع السياحي.
 :2012أصحاب المطاعم والمقاهي يتكتلون بدورهم للمطالبة بتعديل القانون.
 :2014عنوان مقال في جريدة الحياة« :قانون منع التدخين ،داسه المدخنون كما يفعلون بأعقاب سجائرهم»!
 :2014ينشر أحد الناشطين على مواقع التواصل االجتماعي« :ن ّفخ على القانون ينجلي»!
 -140دليل المهارات الحياتية  -دليل الميسّر .مركز الجنى واليونيسف .المهارات الحياتية  -دليل الميسّر .مركز الجنى واليونيسف .مصدر مذكور سابقا .ص 134
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ورقة
توزيع

مفهوم حمالت المناداة/المناصرة
وأهميتها

ُتعتبــر حمــات المناصــرة (أو المنــاداة أو المدافعــة) واحــدة مــن أهــداف وكذلــك أدوات عمليــة التشــبيك .فالمناصــرة هــي عمل ّيــة
المســاندة والتأييــد لقضيـ ٍة مــا – اجتماعيــة أو سياســية  -تقــوم بهــا قــوى وجماعــات وأفــراد للتأثيــر علــى مشــرّ عين وص ّنــاع قــرار
141
وغيرهــم ممــن فــي أيديهــم مفاتيــح التغييــر.
تهدف هذه المهارة إلى تمكين الشباب والشابّات من:
تحديد مفهوم التشبيك والتعرّ ف على كيفية بناء الشبكات.
التعرّ ف على األسباب التي تدعو إلى التشبيك.
تحديد مفهوم حمالت المناصرة ومنهجية العمل ضمن حملة ما.
إدراك أهمية حمالت المناصرة في عملية التغيير.
حمالت المناصرة:
ّ
ال يمكــن أن تقــوم حمــات المناصــرة مــن دون عمليــة تشــبيك منظمــة بيــن األفــراد والجمعيــات والمؤسســات ،حيــث تنتــج عنهــا
مســاندة وتأييــد لقضيــة مــا – اجتماعيــة أو سياســية  -يقــوم بهــا المجتمــع المدنــي بهــدف التأثيــر أو الضغــط علــى الجهــات المســؤولة
عــن صنــع القــرار ،وذلــك بهــدف تغييــر الواقــع المجتمعــي أو القوانيــن والتشــريعات والسياســات.
تســعى حمــات المناصــرة إلــى التغييــر المســتدام مــن خــال إحــداث تغييــر فعلــي فــي طريقــة اتخــاذ القــرارات أو تطويــر السياســات
العا ّمــة ،وتتحـدّى المناصــرة الفعّالــة عــدم تــوازن القــوى وتســعى إلــى التغييــر الفكــري ،وهــي محاولــة متع ّمــدة للتأثيــر علــى أصحــاب
القرار.
أهمية حمالت المناصرة:
تكمــن أهميــة حمــات المناصــرة بمســاهمتها فــي عمليــة التغييــر االجتماعــي والسياســي واالقتصــادي وتعزيــز الممارســات
الديمقراطيــة والمشــاركة المجتمعيــة حيــال القضايــا والتحديــات التــي تواجــه المجتمعــات.

يتبع في الصفحة التالية

 -141يستعين هذا الفصل بعدد من الموارد منها :دليل المهارات الحياتية .مركز العمل التنموي واليونيسف .مصدر مذكور سابقا؛ وعدة العمل المجتمعي .مصدر مذكور سابقا.
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ورقة
توزيع
لماذا نستخدم المناصرة؟
قضايــا التنميــة ال يمكــن التطــرّ ق إليهــا علــى المســتوى الفــردي والبـ ّد مــن المناصــرة للحصــول علــى تأييــد صانعــي القــرار للقيــام
بتنفيــذ ودعــم البرامــج التنمويــة المختلفــة.
هنــاك قضايــا وأولويــات تنمويــة عديــدة ،والمناصــرة تقــوم بتحديــد األولويــات التــي يجيــب النظــر فيهــا قبــل غيرهــا وتســليط الضــوء
عليهــا فــي اإلعــام وقنــوات االتصــال األخــرى.
غالب ـا ً مــا يكــون صانعــو القــرار منشــغلين عــن متابعــة ك ّل األولويــات ودراســة قضاياهــا؛ لذلــك تقــوم المناصــرة بإعطــاء رســائل
مر ّكــزة تحتــوي علــى معلومــات كافيــة ومح ـدّدة بشــأن مــا يجــب فعلــه مــن قبــل صانعــي القــرار.
متى نحتاج لحملة مناصرة؟
عندما نريد تغيير وضع يصعب تغييره.
عندما تقع أسباب المشاكل والمعوقات التنموية أو جزء منها على مستوى أعلى من المستوى المجتمعي.
عندما يكون هناك برهان واضح على أحقيّة التغيير.

عناصر نجاح حملة المناصرة:
اإليمان بعدالة القضية.
القدرة على اإلقناع والتأثير.
القدرة على التفاوض واالتصال وإقامة العالقات.
القدرة على بناء تحالفات.
القدرة على التخطيط ووضع اآلليات الضرورية والمناسبة للحملة.
القدرة على إدارة الحملة ماليا ً وإدارياً.
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التخطيط فالتخطيط

7

التمرين
142

األهداف:

فهم مراحل التخطيط لبناء حملة مناصرة ناجحة.

المدة الزمنية:

 60دقيقة.

األدوات الالزمة:

أوراق ،أقالم عريضة،

المهمة:

بنــاء علــى التماريــن الســابقة ،لدينــا مجموعتــان تعمــان ضمــن شــبكتين ،ك ٌل منهمــا
علــى قضيــة معيّنــة .هــذا التمريــن هــو لمســاعدة المشــاركين/ات علــى تحديــد نقــاط القــوّ ة
ونقــاط الضعــف والمخاطــر والفــرص التــي تقــع ضمــن القضيــة التــي يعملــون عليهــا.

الخطوات:

 )1نطلب من المشاركين/ات رسم جدول على أوراق كبيرة وكتابة أجوبتهم.
 )2نشجّ عهم على النقاش ومشاركة األفكار ضمن مجموعاتهم.
 )3نحافظ على التواصل مع الجميع ووضّح األمور الغامضة.
 )4بعد االنتهاء من المهمّة ،نناقش النقاط التالية:
كيف يمكن استثمار الفرص ونقاط القوة من أجل مناصرة القضية المطروحة؟
كيف يمكن التعامل مع المخاطر ونقاط الضعف وتحويلها؟

 -142بتصرف عن المهارات الحياتية – دليل الميسر .مصدر مذكور سابقا .ص 143

arabstates.unfpa.org

247

الدليل الوطني للمهـارات الحيـاتيـة والتربية على المواطنـة

ورقة
توزيع

مراحل التخطيط لبناء حملة
مناصرة
143

مبادئ تصميم حملة مناصرة:
هناك مبادئ أساسية لحملة المناصرة منها:
 )1المســؤولية :تتـ ّ
ـوزع مســؤولية التخطيــط بيــن كافــة أعضــاء فريــق العمــل ،لذلــك يجــب أن يؤمــن التخطيــط لحملــة المناصــرة
اســتقاللية عاليــة لفريــق العمــل ،حيــث تصبــح األهــداف واضحــة ويتــم التشــارك فــي تح ّمــل مســؤولية النتائــج.
 )2الواقعيــة :يجــب أن تكــون جميــع النشــاطات موجّ هــة إليجــاد حــل للقضيــة التــي يتـ ّم العمــل عليهــا والنظــر بواقعيــة لألثــر الــذي
تتركــه الحملــة نســبة للمــوارد المتاحــة مــن خــال تحليــل فعلــي للواقــع ووضــع أهــداف قابلــة للتحقيــق.
 )3االبتــكار والمصداقيــة :العمــل علــى خلــق فــرص لالبتــكار واإلبــداع فــي طــرق العمــل وتنفيــذ األنشــطة بمــا يعـ ّ
ـزز قدرتهــا علــى
التأثيــر فــي المجتمــع الــذي تتوجّ ــه إليــه ،والحفــاظ علــى المصداقيــة بيــن منفــذي الحملــة والمجتمــع.
 )4المرونــة :تتض ّمــن عمليــة التخطيــط لحملــة المناصــرة وســائل للتفاعــل مــع المعطيــات الميدانيــة والتأقلــم مــع التحديــات وإدخــال
التعديــات الالزمــة بمــا يؤ ّمــن تحقيــق الغايــات المرجــوّ ة.
 )5المشــاركة وااللتــزام :العمــل علــى مبــدأ المشــاركة فــي كافــة المســتويات بــدءاً مــن إشــراك فريــق العمــل والجهــات المعنيــة فــي
التخطيــط والتنظيــم والتنفيــذ وصــوالً إلــى اعتمــاد أســلوب عمــل تشــاركي يعـ ّ
ـزز التعــاون والتوافــق فــي المجتمــع الــذي نتوجّ ــه إليــه،
وااللتــزام بعــدم تو ّقــف النشــاط إال بعــد انتهــاء القضيــة.
 )6التركيــز والفعاليــة :توجيــه البحــوث والعمليــات والتحليــل نحــو تحديــد محــور لجميــع النشــاطات المرافقــة للحملــة والتركيــز علــى
احتياجــات محـدّدة فــي المجتمــع ،ممــا يــؤدي إلــى تحقيــق نتائــج ملموســة وتوفيــر إدارة للمــوارد بطريقــة أفضــل.
التخطيط لمراحل حملة المناصرة:
إن حملــة المناصــرة ليســت هدفـا ً بحـ ّد ذاتهــا وإنمــا هــي وســيلة لتحقيــق هــدف التغييــر لألفضــل .تمــرّ حملــة المناصــرة بعـدّة خطــوات
أساســية إلحــداث التغييــر المطلوب:
 )1تحديد المشكلة.
 )2تحديد األسباب :أسباب ذات بعد تشريعي وأسباب ذات بعد اجتماعي ثقافي.
 )3تحليل البيئة العامّة للبلد :السياسية واالجتماعية.
 )4تحليل آلية صنع القرارات في البلد (القرارات السياسية والحكومية أو القرارات االجتماعية والقبلية).
 )5تحديد أثر المشكلة على المجتمع المستهدف.
 )6تنفيذ حملة المناصرة والحصول على الدعم والتأييد من خالل عدّة أساليب وأدوات.
 )7تقييــم الحملــة والتأثيــر الــذي أحدثتــه مقارنــة باألهــداف المرســومة فــي عمليــة التخطيــط ،ال معنــى لحملــة مناصــرة لقضيــة ال حـ ّل
لهــا ،ويجــب أن يكــون الحـ ّل منطقيـا ً ومالئمـا ً للجمهــور المســتهدف وللبيئــة االجتماعيــة والسياســية.
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8

التمرين
نخطط لحملة مناصرة

144

األهداف:

اكتساب خبرة في ممارسة عملية التخطيط لبناء حملة مناصرة.

المدة الزمنية:

 55دقيقة.

األدوات الالزمة:

أوراق ،أقالم عريضة،

المهمة:

بنــاء علــى التماريــن الســابقة ،لدينــا مجموعتــان تعمــان ضمــن شــبكتين ،ك ٌل منهمــا علــى
قضيــة معيّنــة ،هــذا التمريــن هــو لمســاعدة المشــاركين/ات علــى وضــع تصــوّ ر أوّ لــي
للنشــاطات التــي مــن الممكــن تنفيذهــا لمناصــرة القضيــة ،واألســاليب الممكنــة لتنفيذهــا.
مالحظــة :يمكــن العمــل علــى أكثــر مــن قضيتيــن تهمــان المشــاركين فــي مجموعــات
يفضــل أال يتجــاوز عــدد أعضائهــا  5أو .6

الخطوات:

 )1نطلب من المشاركين/ات:
التخطيط للمراحل والنشاطات والموارد الالزمة لدعم القضية التي اختاروا مناصرتها.
التخطيط لتطبيق النشاطات على المدى القصير والمدى الطويل.
رصد المؤشرات التي يمكن أن تكون دليالً لقياس النجاح.
تحديد األساليب المتبّعة واألدوات الممكن تنفيذ النشاطات من خاللها ،الخ.
نوزع ورقة التوزيع :األساليب والوسائل المتبعة في حمالت المناصرة على المجموعات
قبل بدء العمل لالستعانة بها 30( .دقيقة)
 )2بعد االنتهاء من المهمّة نستمع إلى عروض من المجموعات  20دقيقة ونناقش معا
بنا ًء على مضمون ورقة التوزيع وورقة التخطيط من التمرين السابق ،وخصوصا:
ما هي مراحل الحملة؟
بماذا ستبدأ وبماذا ستنتهي الحملة؟
ما هو الشيء المبتكر في تنفيذ الحملة؟
ما مدى مرونة الخطة ووضوحها؟
هل النشاطات قابلة للتطبيق وواقعية أم مستحيلة؟
 )3نلخص مع الجميع ( 5دقائق)
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ورقة
توزيع

األساليب والوسائل المتبعة في
حمالت المناصرة
145

فــي يومنــا الحالــي لــم تعــد تقتصــر حمــات المناصــر علــى النشــاطات المتعلّقــة بتنظيــم احتجاجــات أو طباعــة منشــورات كمــا فــي
الســابق ،فنجــد اليــوم العديــد مــن الوســائل الفعّالــة فــي التواصــل وتبــادل المعلومــات وتنظيــم نشــاطات وغيرهــا ،ســنتعرّ ف علــى
أهمهــا.
البريد اإللكتروني:
ً
ً
يُســتخدم لشــرح قضيــة الحملــة والتوجــه إلــى المعنييــن بشــكل مباشــر ،وتعتبــر هــذه الوســيلة إعالن ـا رســميا عــن بــدء حملــة مــا،
ومــن صفاتــه:
 )1قصير ال يتجاوز الصفحتين.
ومراع آلداب المخاطبة.
 )2رسمي
ٍ
ً
ً
 )3يتضمّن هدف الحملة مكتوبا ومنفصال عن نصّ الرسالة.
 )4يتضمّن التعريف عن القائمين بالحملة.
 )5يتم إرفاق جميع المواد والمراجع من أرقام ومعلومات تدعم القضية.
 )6يتم كتابة عنوان ومعلومات االتصال الخاصّة بمقرّ الحملة.
كتابة المقاالت:
مهمتها نشر أبعاد القضية وتحقيق الوصول إلى جمهور أكبر ،ومن صفاتها:
 )1تختصر عمل الحملة وتكون سهلة القراءة للجميع.
 )2سهلة النشر في الصحف والمجالت المطبوعة واإللكترونية.
ّ )3
توثق عمل الحملة من فترة إلى أخرى.
 )4يمكنها استقطاب اإلعالميين والك ّتاب والشخصيات االعتبارية.
تقارير تلفزيونية وإذاعية:
مهمتها تحقيق قاعدة جماهيرية أكبر وإثارة الرأي العام حول قضية ما .ومن صفاتها:
 )1سهولة نشرها على قنوات النشر الحرّ مثل يوتيوب وتطبيق الغيمة.
 )2تسهّل للجميع مشاهدتها واالستماع إليها متى شاؤوا.
 )3تعتبر الوسائل السمعية والبصرية من أكثر األدوات تأثيراً في الجمهور.
 )4تعتبر هذه الوسائل من أهم الوسائل لتخطيط لحملة ما.

يتبع في الصفحة التالية
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ورقة
توزيع
إصدار مطبوعات:
مهمتها أيضا ً تحقيق قاعدة جماهيرية أكبر وتأكيد دور الحملة في التغيير ،ومن صفاتها:
 )1رسم صورة بصرية للحملة من شعار وتحديد ألوان وطريقة سرد للمعطيات الموجودة.
 )2إصدار ملصقات يمكن طباعتها أو نشرها عبر مواقع التواصل االجتماعي.
عقد ورش عمل وندوات ومحاضرات وسهرات شبابية وملتقيات ف ّنية:
مهمتها تشكيل مجموعات داعمة للقضية وواعية ألهميتها ومخاطر عدم نصرها ،ومن صفاتها:
 )1تشكيل قاعدة أساسية لمجموعات داعمة للقضية.
 )2مخاطبة الجمهور بشكل مباشر والتأثير فيهم لصالح القضية.
 )3االستفادة من خبرات األشخاص المشاركة.
 )4تسهيل الوصول إلى أصحاب الشأن االجتماعي.
 )5بناء شبكة عالقات عامة.
توقيع عريضة:
مهمتها جمع أكبر عدد من األشخاص لتسجيل موقف جدّي حيال قضية ما ،من صفاتها:
 )1جمع أكبر عدد من المناصرين لتسجيل موقف جدّي.
 )2جمع معلومات للتواصل مع األشخاص المناصرين.
هنــاك أيض ـا ً الكثيــر مــن األســاليب التــي يمكــن ا ّتباعهــا لبنــاء حملــة مناصــرة ،مثــل تنظيــم المهرجانــات وإنتــاج األعمــال الف ّنيــة
وعقــد المؤتمــرات وإصــدار بيانــات صحفيــة ،ولــك ّل مــن هــذه األســاليب إيجابيــات وســلبيات غيــر أن إدارة هــذه األســاليب هــي التــي
تحكــم عليهــا بالنجــاح أو الفشــل ،ويجــب أن ال ننســى أهميــة بنــاء الثقــة مــع الجمهــور المســتهدف فهــو األســاس الداعــم والمناصــر
ألي قضيــة.
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مالحق وموارد مساعدة
موارد مساعدة
في أوضاع الشباب في المنطقة:
 «إعادة النظر في المهارات الحياتية والتعليم من أجل المواطنة :نهج األنظمة بأبعاده األربعة نحو تحقيق مهارات القرن الحادي والعشرين.اإلطار المفاهيمي والبرامجي – الملخص التنفيذي» .اليونيسف ومنظمات أخرى ووزارات عربية .عمان.2017 .
_http://www.lsce-mena.org/uploads/updated_lsce_files/2018180611/06-_Conceptual_and_programmatic
framework_report_AR-Interactive.pdf

 تقرير ديلور “التعلم :ذلك الكنز المكنون» ( .)1996راجع «إعـادة التفكير في التـربـيــة والتعليم :نحو صالح عالمي مشترك .اليونسكو2015http://unesdoc.unesco.org/images/0023232555/002325/a.pdf
 -وثيقة « سياسة الشباب  -هنا واآلن» وزارة الشباب المصرية ومجلس أوروبا.2005 .

موارد َق َطرية ذات صلة:
 رؤية قطر الوطنية .2030 استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر .2022-2018 الشــباب فــي دولــة قطــر :وثيقــة تحليــل الوضــع وتقديــر االســتجابة .الدوحــة .2018/10/5،نمــاء– قطــر ،وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان– المكتــب االقليمــي للــدول العربيــة .إعــداد غانــم بيبــي ود .ســمير جــرار.
 «مــادة المهــارات الحياتيــة والمهنيــة .وزارة التعليــم والتعليــم العالــي ،إدارة التوجيــه التربــوي ،قســم اإلرشــاد األكاديمــي والمهنــي .دولــةقطــر .بــدون تاريــخ.
 برنامج المهارات العامة .دليل المدرب .إعداد د .عبد العزيز الحر .مؤسسة قطر ودار اإلنماء االجتماعي. برنامج المهارات اإلدارية .دليل المدرب .إعداد د .عبد العزيز الحر .مؤسسة قطر ودار اإلنماء االجتماعي. برنامج التوجيه المهني .دليل المدرب .إعداد د .عبد العزيز الحر ود .أحمد الروبي .مؤسسة قطر ودار اإلنماء االجتماعي. مــادة المهــارات الحياتيــة والمهنيــة .كتــاب أنشــطة الطالــب .المســتوى العاشــر .العــام األكاديمــي  .2019 – 2018وزارة التربيــة والتعليــمالعالــي .الدوحــة.
 مــادة المهــارات الحياتيــة والمهنيــة .كتــاب أنشــطة الطالــب .المســتوى الحــادي عشــر .العــام األكاديمــي  .2019 – 2018وزارة التربيــةوالتعليــم العالــي .الدوحــة.
أدلة تدريب على المهارات الحياتية بناء على المبادرة المشتركة:
 دليل المهارات الحياتية – دليل الميسر» مركز الجنى واليونيسف .بيروت. دليل المهارات الحياتية .مركز العمل التنموي – معا ،واليونيسف .رام هللا www.maan-ctr.org 2012 دليل المدرب  -مهارات الحياة االساسية لليافعين في أوضاع حياتية مختلفة .اليونيسف .عمّان .2014 مبادرة المهارات الحياتية والتعلم من أجل المواطنة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا .اليونيسف وهيئات أممية وإقليمية عدة.www.lsce-mena.org
« -المهارات الحياتية األساسية االثنتي عشرة» على الرابطwww.unicef.org/arabic/lifeskills/lifeskills_25512.html :
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 دليل مهارات الحياة األساسية لليافعين – دليل المدرب .اليونيسف .عمّان .2014data2.unhcr.org/en/documents/download/45886
 المهارات الحياتية .كتيب القائد .بيروت  .2015الناشرRight to Play تطوير المهارات الحياتية .بيروت  .2015الناشرRight to Play عروض تكوين المثقفين النظراء في مجال التثقيف بالنظير والمهارات الحياتية .األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين .وزارة التربية الوطنيةوالتكوين المهني .المغرب.
 المهارات الحياتية .إعداد ريم رباح .البرنامج الوطني لتعليم الكبار .وزارة الشؤون االجتماعية -لبنان بالتعاون مع مكتب اليونسكو –بيروت2012 .
 دليل تعزيز المهارات الحياتية لدى الشباب -دليل عملي لتصميم برامج نوعية .المنظمة الدولية للشباب البنك الدولي .2014 .على الرابط:www.iyfnet.org/sites/default/files/library/Strengthening_Life_Skills_For_Youth_Arabic.pdf
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المهــارات الحياتيــة كثيــرة جــداً و ُتص ّنــف بطــرق مختلفــة ،ويمكــن توليفهــا والتدريــب عليهــا بحســب الحاجــة.
واألدلــة التدريبيــة والنصــوص التعريفيــة المتاحــة علــى شــبكة اإلنترنــت توفــر المرونــة الكافيــة فــي االختيــار
وبرمجــة دورات التعليــم والتعلــم.
يحتــوي هــذا الدليــل توجيهــات وإشــادات عامــة تســاعد علــى تقديــم المهــارات الحياتيــة إلــى فئــات عمريــة مختلفــة
فــي دولــة قطــر ،حيــث عرضــت النصــوص المســتخدمة فيــه بشــكل مــرن ممــا ييــح بنــاء جملــة مــن التشــكيالت
المختلفــة مــن المهــارات والتماريــن لتتناســب مــع االحتياجــات واألوضــاع المختلفــة.
يغطــي الدليــل  16مهــارة مدمجــة فــي  12مهــارة أساســية وموزعــة علــى أربعــة أركان تتكامــل لتشــكل ركائــز
كل عمليــة تعليــم وتعلــم فــي حيــاة اإلنســان .وقــد تــم اختيــار المهــارات المقترحــة فــي هــذا الدليــل بنــاء علــى
نتائــج الدراســة الميدانيــة التــي اجريناهــا حــول أوضــاع الشــباب فــي دولــة قطــر والحاجــات والتحديــات التــي
أبرزتهــا المشــاورات وتحليــل نتائــج الدراســة .وقــد صنفــت المهــارات فــي أربــع مجموعــات شــملت مهــارات
التعلــم ،والعمــل ،وبنــاء الــذات ،والعيــش مــع اآلخــر .وقــد اســتعرضنا لــكل مهــارة مفاهيمهــا االساســية ،وتمارينهــا
العمليــة بمــا فيهــا «أوراق التوزيــع» للمتدربيــن.

