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بتمويل من:

تقديم
ّ
تفكــر فــي األشــياء مــن وجهــة نظــره ..حتــى تضــع نفســك فــي جلــدِ ه
“أنــت ال تفهــم حقــ ًا أي شــخص حتــى
وتتجــوّ ل”،
,Harper Lee, To kill a mockingbird
فــي العــام  2012ومــن مقــر نقابــة الصحافــة اللبنانيــة ،توجــه عــدد مــن األشــخاص بالنــداء الشــهير“ :مــن مقاتلــي
األمــس إلــى مقاتلــي اليــوم ،ال تكــ ّر روا التجربــة” .وكان المقصــود بمقاتلــي األمــس أشــخاص ســبق لهــم أن
شــاركوا فــي الحــرب األهليــة اللبنانيــة التــي اندلعــت بيــن العــام  1975والعــام 1990؛ وكان يُقصــد بمقاتلــي اليــوم
َ
منطقتــي
األشــخاص الــذي كانــوا فــي حينهــا ينخرطــون فــي جــوالت العنــف المتعاقبــة التــي اندلعــت بيــن
جبــل محســن وبــاب التبانــة فــي الشــمال اللبنانــي والتــي حصــدت عشــرات القتلــى والجرحــى؛ كمــا أن هويــة
األشــخاص الذيــن توجهــوا بهــذا النــداء لــم تكــن مجــرد مصادفـ ًـة ،فقــد ســبق لهــؤالء األشــخاص أن انصرفــوا
(كل مــن موقعــه) عقــب انتهــاء الحــرب األهليــة اللبنانيــة فــي العــام  1990إلــى خــوض غمــارات التغييــر المدنــي
ٌ
الســلمي بســبب إدراكهــم للويــات واألهــوال التــي أفرزتهــا الحــرب األهليــة ،وبســبب قناعاتهــم الفرديــة بعقــم
محاولــة التغييــر بواســطة العنــف.
اإليجابيــة التــي حكمــت تعاطــي المؤسســات اإلعالميــة اللبنانيــة شــجعت المعنييــن بإطــاق هــذا النــداء علــى
فكــرة تأســيس جمعيــة “محاربــون مــن أجــل الســام” ،وهــي الفكــرة التــي تمخضــت عــن عشــرات اللقــاءات
والنقاشــات وكشــفت فــي أحــد جوانبهــا أنــه ال يكفــي أن نؤمــن بالســام وبعــدم جــدوى العنــف ،وإنمــا
المطلــوب أن نســعى إلــى التمكــن مــن المعــارف والمهــارات وأن نســعى إلــى نشــرها وتعميمهــا بأســاليب
تفاعليــة ناشــطة وبالتالــي فــإن مــا يميــز جمعيــة محاربــون مــن أجــل الســام هــو أنهــا تتوخــى تحويــل المعــارف
والمواقــف إلــى ســلوك يُســهم فــي التغييــر اإليجابــي؛ خصوصـ ًا أن تجربــة الجمعيــة بحــد ذاتهــا تشـ ّ
ـكل نموذجـ ًا
لســلوك يمتلــك أصحابــه شــجاعة مــدّ الجســور تجــاه اآلخــر بــدل نصــب الجــدران دونــه ،وجــرأة التفكيــر مــن
وجهــة نظــر اآلخــر “والتجــوّ ل فــي جلــده” بمــا يغيــر المعادلــة مــن العــداء لآلخــر كوســيلة لحــل المشــكلة ،إلــى
فكــرة التعــاون مــع اآلخــر لكــي نكــون مع ـ ًا ضــد المشــكلة .والمشــكلة هنــا هــي العنــف بكافــة أشــكاله مــن
العنــف الثقافــي ومــا يتضمنــه مــن تطــرف وكراهيــة وطائفيــة ،إلــى العنــف البنيــوي بمــا يضــم مــن ظلـ ٍ
ـم وتمييـز ٍ
ـب للحقــوق ،وصـ ً
ـوال إلــى العنــف المباشــر.
وحجـ ٍ
هــذا التوجــه هــو مــا تســلكه “جمعيــة محاربــون مــن أجــل الســام” تحــاول تعميــم ثقافــة بنــاء الســام ،تطــرق
أبــواب الثانويــات والمــدراس ،تلبــي دعــوات الجامعــات والجمعيــات وألنديــة والبلديــات؛ تضــع مفــردات جديــدة
فــي التــداول العــام ومنهــا اإلعتــراف بالخطــأ والمحاســبة والمصارحــة ،تــرى أن العنــف ليــس قــدر ًا وأن التغييــر
ممكــن .وضمــن هــذا اإلطــار تســعى الجمعيــة إلــى توســيع دائــرة العامليــن مــن أجــل نبــذ العنــف وإلــى مدِّ هــم
بالمعــارف والمهــارات والمواقــف المطلوبــة لهــذا الغــرض؛ ومــن هنــا يأتــي هــذا الدليــل التدريبــي الــذي يجمــع
بيــن الجوانــب النظريــة والمهــارات واألدوات والطرائــق.
ويكتســب هــذا الدليــل أهميــة إضافيــة كونــه حصيلــة الجمــع بيــن مصــادر متنوعــة وتجــارب علــى أرض الواقــع،
وألنــه ســوف يتــم اإلنتقــال بــه مجــدد ًا إلــى ميــدان التطبيــق ،مــع األمــل بــأن تفضــي تجــارب تطبيقــه إلــى مزيــد
مــن إغنائــه وتطويــره.

تصميم:

المحور األول

التع ّلم الناشط
مبادىء وأساليب

تعريف التدريب الناشط
يعتبــر التدريــب بمثابــة عصــب عمــل الجمعيــات التــي تســعى إلــى التغييــر نحــو مــا تــراه األفضــل ،وبــات اليــوم هــذا
الموضــوع رائج ـ ًا ولــه أشــكاله وطرائقــه ،مثلمــا بــات يبــرز كمهنــة تخضــع لعالقــات وتضــم أفــراد يســتخدمون مفــردات
محــدّ دة ح ّلــت مــكان مفــردات أخــرى كانــت ســائدة .وإذ ننطلــق مــن تأكيــد غيــاب الحــذر مــن التثاقــف ومــن أي جهــةٍ أتــى،
ومــن اعتبــار اللغــة وســيلة لتعزيــز التواصــل ،ومــن إعتبــار أن الكلمــات تبقــى مصطلحــات مجــرّدة (الســام ،العدالــة،
المســاواة) وقابلــة ألن تســتخدم ألغـ ٍ
ـراض متناقضــة ومتباينــة؛ فــإن ذلــك يُرتــب علينــا مهمــة إيجــاد الطرائــق الكفيلــة
بتســهيل نقــل المعلومــات وإكســابها الصفــة المحليــة بمــا يتناســب مــع رســالة هــذه الجمعيــة ورؤيتهــا وأهدافهــا ،بمــا
هــي نشــر ثقافــة الســام اإليجابــي والتســامح ونبــذ التطــرف والعنــف؛ وبذلــك نصبــح بصــدد ُكتيــب يجمــع بيــن النظريــة
والفعــل ،وبيــن التفكيــر والتجربــة ،فالتدريــب فــي أحــد تعريفاتــه معنــي بنقــل مــا نعرفــه وتعميــم هــذه المعرفــة واإلفــادة
منهــا ،والتــدرج بهــا إلــى اتخــاذ مواقــف.
ومعه نجد من الضروري التشديد على النقاط التالية:
لسنا حياديين ولكن في الوقت عينه لسنا حَ َملة إيديولوجيا نعمل على إسقاطها.
بقدر سعينا لعدم الغرق في اإليديولوجيا نتطلب من أنفسنا ،ومن اآلخرين ،أال نعلق على السطح وفي الشكليات.
نحــاول فــي هــذا الدليــل أن نــوازن بيــن المعــارف والمهــارات ،ونحمــل دعــوى تجــاوز هاتيــن النقطتيــن نحــو اتخــاذ مواقــف
تعتبــر أن مــا يجمــع النــاس أكثــر ممــا يفرقهــم وأن التغييــر ممكــن.
نحــن ال نقــدّ م دليــل عمــل وإنمــا نعمــل علــى وضــع لبنــة صغيــرة ضمــن إطــار حركيــة دائمــة ،فمهمــة رفــض العنــف
والتأســيس لســام إيجابــي ليســت شــيئ ًا نحكيــه ،وإنمــا هــي أمــر نعيشــه ونج ّر بــه للوصــول إلــى ثقافــة أشــمل تكــون
نتاج ـ ًا لبنــاء الثقــة ضمــن العامليــن مــن أجــل الســام.

التعليم التقليدي والتدريب الناشط
الهدف :أن يُدرك المتدربون الفارق بين التعليم التقليدي والتعليم الناشط.
المدة الزمنية 15 :دقيقة
التقنية :عمل مجموعات
األدوات الالزمة :نص مطبوع لـ «باولو فريري» حول التعلم الناشط.
إرشــادات للمــدرب :قــم بتقســيم المشــاركين إلــى مجموعــات مــع توزيــع نــص لـــ «بالولــو فريــري» يعـرّف فيــه التعليــم
التشــاركي أو الناشــط ،وأطلــب مــن كل مجموعــة أن تســتنبط عنون ـ ًا لهــذا النــص ،وأن تقــوم بإعــداد جــدول تقــارن فيــه
بيــن التعلــم التشــاركي والتعليــم التقليــدي أو البَنكــي.
جانــب نظــري :يجــري الخلــط فــي تعريــف وتحديــد التدريــب الناشــط ،حيــث تــرد هــذه الكلمــة أحيان ـ ًا بــدون أي إضافــات،
فيمــا يتــم ذكــر مفــردات مثــل « اإلجتماعــي» و» الحــواري» و» التشــاركي» كنعــوت لهــذا النــوع مــن التدريــب .وعلــى
العمــوم يمكــن تعريــف هــذا النــوع مــن التدريــب بوصفــه إجــراءات وعمليــات ُتســتخدم لمســاعدة النــاس علــى اكتســاب
مواقــف ومعــارف ومهــارات جديــدة مــن خــال تفاعــل المشــاركين مــع كل مــا يحيــط بوســطهم اإلجتماعــي ،أي بوصفــه
طريقــة تع ُّلــم تدفــع المتــدرب إلــى التفكيــر وإلــى إعمــال العقــل بمــا ّ
ينمــي اســتعداداته وقدراتــه.
وإذ بــات التدريــب الناشــط بمثابــة الوســيلة الفضلــى لــدى المشــتغلين بالدفــاع عــن حقــوق اإلنســان وقضايــا المــراة
والجماعــات المهمشــة والبيئــة وســواها ،فــإن هــذا التوجــه كانــت تحفـ ّـزه مســائل أخــرى فــي فتــرة النشــأة والتأســيس،
مثــل زيــادة اإلنتــاج ومــا يتطلبــه ذلــك مــن عمــل الفريــق ،والعــاج النفســي وســواهما؛ ففــي ثالثينيــات وأربعينيــات القــرن
الماضــي لحــظ ثالثــة باحثيــن فــي علــم النفــس اإلجتماعــي ،وهــم مايــو  Elton Mayoومورينــو  Morenoوكيــرت لويــن Kurt
 Lewinتأثيــر وأهميــة المجموعــات الصغيــرة كفــرق للعمــل وكوحــدات لمعالجــة المشــكالت النفســية ,والحق ـ ًا جــرى
التنبــه لــدور المجموعــة كوســيلة تفاعليــة للتعلــم واإلدراك واإلبــداع ،وذلــك كــون األفــكار التــي تنتجهــا المجموعــة أكثــر
غنــى مــن األفــكار الفرديــة.
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ـس النقــدي لدى
ويعــود الفضــل لـــ «باولــو فريــري» فــي توضيــح كيفيــة اإلفــادة مــن التعليــم الناشــط كوســيلة لتنميــة الحـ ّ
الفــرد ُتمكنــه مــن اإلســتجابة الواعيــة تحــاه العالــم المحيــط بغيــة تغييــره ،حيــث يضــع «فريــري» التعليــم الناشــط علــى
طـ ٍ
ـرف نقيــض مــع «التعليــم البنكــي» الــذي يســتمد هــذه التســمية (حســب فريــري) مــن كونــه يتعامــل مــع اإلنســان
ـق لــه ،ويعزلــه عــن معانــاة المجتمــع ويعمــل علــى أقلمتــه مــع
وكأنــه إنــاء يجــب مــأه ،ويجعلــه تابع ـ ًا للمعلــم ومتلـ ٍ
الواقــع ،ويــودع المعلومــات فيــه مثلمــا تــودع النقــود لــدى البنــك ،مثلمــا يُطلــب منــه أن يســحب هــذه المعلومــات عنــد
الطلــب علــى غــرار ســحب النقــود.
ويعرض الجدول التالي ألبرز نقاط اإلختالف بين التعليم البنكي والتعليم الناشط:

التعليم الناشط

التعليم البنكي
األطراف
شخصية المتع ّلم

مدرّس _ طالب

متدربين مدرب

مستقلة نوع ًا ما

تابعة

الحافز  /الدافع

خارجي :مكافأة وعقاب

داخلي /ذاتي

التركيز

المادة الدراسية

القضية واإلحتياجات واألولويات

الطريقة

الطالب إناء يجب مأله

عالقة حوارية يسودها التشارك والتبادل

المعلومة

احتكار العلم من قبل المع ّلم

المتدربون شركاء

الهدف

تكريس سلطة المدرسة وتبعية الطالب تسليط الضوء على المشاكل المعاشة

األسلوب

إعاقة لإلبداع وتطلب الطاعة واإللتزام

حس نقدي وقابلية التطوير واإلبداع

األثر

مُ حافظ ويتضمن العنف الرمزي

تغييري نقيض للعنف والتسلط

التقييم

المع ّلم

تشاركي

الفترة الزمنية

محددة بمراحل

مدى الحياة

تقنيات التدريب الناشط
الهدف :أن يعدّ د المشاركون أبرز تقنيات التعليم الناشط.
المدة الزمنية :نصف ساعة لكل طريقة
لتقنية :عمل مجموعات
األدوات الالزمة :أقالم وأوراق
ـدرب :قــم بتقســيم المشــاركين إلــى مجموعــات وأطلــب مــن كل مجموعــة أن تعــدّ د تقنيــات أو طرائــق
إرشــادات للمـ
ّ
التعليــم الناشــط وأن تتطــرق إلــى أســباب اعتبــار هــذه التقنيــات تقنيــات ناشــطة.
للتركيــز :يتوخــى التدريــب الناشــط تغييــر دور الفــرد واإلنتقــال بــه مــن وضعيــة المتلقــي إلــى وضعيــة الشــريك فــي انتــاج
المعلومــة ،وإذ ال يقتصــر التدريــب الناشــط علــى المعــارف والمهــارات بــل يطمــح إلــى تجــاوز ذلــك نحــو المواقــف التــي
تتطلــب إتخــاذ القــرارات والمبــادرة إلــى الفعــل ،فــإن مســاهمة الفــرد فــي النقــاش واإلغنــاء تجعــل المعارف أكثر ســهولة
والقــرارات أكثــر قابليــة للتنفيــذ .لــذا فــإن المحاضــرة بشــكلها التقليــدي تعتبــر طريقــة مســتبعدة فــي هــذا النــوع مــن
التدريــب.
وقبــل العــرض ألبــرز طرائــق التدريــب الناشــط ،نشــير إلــى أن الهــدف التدريبي ومدة التدريب يحــدّ دان الطريقة أو الطرائق
التــي يمكــن اللجــوء إليهــا ،مــع اإلشــارة أيض ـ ًا إلــى أن اللجــوء إلــى اســتعمال أكثــر مــن طريقــة فــي التدريــب يُســهم فــي
خلــق جــو أكثــر تفاعـ ً
ـا ويكســر الروتيــن والرتابــة عــن الجلســة التدريبيــة.
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أبرز تقنيات التعلم الناشط
وفيما يلي نذكر أبرز مراحل وطرائق وتقنيات التعلم الناشط:
ً
أوال ،اإلفتتاح:
غالبـ ًا مــا يكــون اإلفتتــاح ثقيــل الوطــأة وتســوده بعــض الرهبــة ،فالمــدرّب مســكون ببعــض القلق الطبيعــي والمتدربون
ّ
المفضــل أن ال نطيــل اإلفتتــاح ،وأن يقتصــر علــى الترحيــب والشــكر مــع توضيــح عنــوان الــدورة
ينتظــرون ،لــذا مــن
ّ
يخفــف
ـكل جيــد
وطبيعــة مواضيعهــا بمــا يُســهم فــي خلــق اهتمــام لــدى المتدربيــن؛ علم ـ ًا أن التحضيــر المســبق بشـ ٍ
مــن رهبــة اإلفتتــاح.

ثاني ًا ،التعارف:
وإذ يعتبــر الهــدف هنــا هــو إزالــة الموانــع التــي تحــول دون العمــل مــع اآلخريــن وخلــق ديناميــة ُتمهّ ــد للتفاعــل بيــن
المتدربيــن؛ لــذا فمــن األهميــة أن يكــون فــي جعبــة كل مــدرّب أكثــر مــن تمريــن تعــارف تجــاوز التعــارف الشــكلي والتركيــز
ّ
حــث المشــاركين علــى العــودة بالزمــن إلــى طفولتهــم أي إلــى مــا قبــل تشــك ّلهم
علــى التشــابه ،ومــن المفيــد أحيانــ ًا
الثقافــي وإلــى أماكــن لعبهــم ..وعلــى الــدوام تفيــد األلعــاب فــي تقريــب المشــاركين مــن بعضهــم البعــض.
مثــال توضيحــي :تمريــن تعــارف «أبحــث عــن» :يــوزع المــدرب ورقــة مطبوعة ســلف ًا
ً
ـدوال يحمــل المتغيــرات ويطلــب إلــى كل مشــترك التجــوال فــي القاعــة
تتضمــن جـ
بهــدف البحــث عــن أشــخاص تنطبــق عليهــم هــذه المتغيــرات ويطلــب تواقيعهــم.
أمثلــة :أبحــث عــن شــخص يســتطيع عــزف أكثــر مــن آلــة موســيقية ،ســافر إلــى أكثــر
ً
مثال
مــن ثالثــة بلــدان ،يتقــن أكثــر مــن لغتيــن ،يشــاركني ذات األكلــة المفض ّلــة ..إلــخ.

ال ِ
ص
فات:
التو

قيع:

ثالث ًا ،التوقعات:
مــن شــأن توقعــات المشــاركين أن ُتدخِ لنــا فــي جــو الورشــة التدريبيــة ومعرفــة مــا الــذي يريــده المشــاركون مــن التدريــب،
وهــي ُت ّ
مكــن المــدرّب مــن توجيــه النقــاش ،والتعــرف علــى اهتمامــات وخبــرات ومؤهــات المتدربيــن .وتســاعد التوقعــات
فــي توضيــح مــا يمكــن معالجتــه فــي الورشــة المحــدّ دة ،ومــا الــذي يمكــن اســتخالصه كإحتياجــات تدريبيــة الحقــة ،كمــا
تتوســع جلســة التوقعــات لتصبــح بمثابــة شــرعة عمــل للورشــة التدريبيــة .وعلــى ســبيل المثــال يمكــن أن
يمكــن أن
ّ
ُتســتهل الجلســة بشــجرة التوقعــات عبــر رســم شــجرة تتشـ ّ
ـكل مــن الجــذور :مهــارات ،ســلوكيات ،قيــم .والجــذع  :مبــادئ
العمــل خــال التدريــب .واألوراق :مــا نريــده فــي نهايــة الجلســة .والثمــرات :مــا نريــد تحقيقــه علــى المــدى الطويــل.
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رابع ًا ،العصف الذهني :Brainstorming
هــو أحــد أســاليب اإلبــداع واإلنتــاج الجماعــي ،حيــث تحــاول المجموعــة إيجــاد حــل ،أو تعريـ ٍ
ـف مــا ،عــن طريــق تجميــع قائمــة
مــن األفــكار والحلــول التــي يســاهم بهــا افــراد المجموعــة بشــكل عفــوي .بمعنــى آخــر ،اجتمــاع مجموعــة مــن االشــخاص
مــن اجــل ايجــاد فكــرة جديــدة او حــل لمشــكلة مــا ولكــن بطريقــة مختلفــة نوعــا مــا ،تقــوم هــذه الطريقــة علــى التداعــي
ُ
والمعيقــات ،حيــث يُســمح للجميــع بطــرح االفــكار والحلــول التــي تخطــر
الحــر لألفــكار وعلــى العفويــة واالبتعــاد عــن النقــد
ببالهــم دون الخــوف مــن االنتقــاد او الرفــض ،ثــم يتــم تدويــن جميــع االفــكار ومــن ثــم تقييمهــا بمــا يخــدم الهــدف التدريبــي
المحدّ د.
أهمية العصف الذهني :يعمل العصف الذهني على اســتحضار
المفــردات مــن المتدربيــن وعلــى منــع التشــتيت عنهــم ،ويســهم
فــي ترســيخ المعلومــات المســتقاة مــن الجلســة التدريبيــة إذ
يُشــعر المتدربــون بنــوع مــن الملكيــة أو الشــراكة فــي النقــاش
وفــي توليــد األفــكار .لــذا تعتبــر هــذه الطريقــة ناجحــة فــي لفــت
انتبــاه المتدربيــن ومــن المهــم أحيانـ ًا أن تــرد المفــردات المطلوبــة
علــى ألســنتهم حتــى لــو اقتضــى األمــر فــي بعــض األحيــان اإليحــاء
لهــم بهــذه المفــردات.
ويعتبــر تطبيــق هــذه الطريقــة عمليــة بســيطة حيــث تســجل
ـكل بــارز أمــام المتدربيــن ،مــع مرعــاة
المعطيــات علــى شــرائح بشـ ٍ
التسلســل فــي تنظيمهــا ،بحيــث تتيــح العــودة التتابعيــة إليهــا
مراجعــة مســار الحصــة التدريبيــة بأكملهــا.
هــذا ،وقــد عمــل «أليكــس أوزبــون» علــى تطويــر العصــف الذهنــي عبــر وضــع قواعــد فعالــة إلســتضافة جلســات مــن
ـدرب آخــر فــي القاعــة
ـدرب مــا فــي قاعــة (أ) ومــن مـ ٍ
العصــف الذهنــي ،بحيــث أنــه إذا جــرى تطبيــق هــذه التقنيــة مــن قبــل مـ ٍ
(ب) يمكــن أن نصــل إلــى نتائــج متقاربــة .وهــذه الطريقــة تمــر بثالثــة مراحــل:

نطرح السؤال
ندوّن ونسجّ ل بدون أن
نناقش
ّ
نصنف ونرتب األفكار بحسب عالقتها
هدف الجلسة ومضمونها

خامس ًا،المحاضرة النقاشية:
ُتشـ ّ
ـكل المحاضــرة ،بمفهومهــا التقليــدي ،نقيض ـ ًا للتعلــم الناشــط .وإذ تقــع علــى عاتــق المــدرّب فــي بعــض األحيــان
وبشــكل فــوري مســألة الرهــان كيــف يحــوّ ل المــدرب الموضــوع
توضيــح بعــض األمــور النظريــة ،فذلــك يســتحضر
ٍ
سلِســة ،وكيــف يعمــل علــى منــع تحولهــا إلــى معانــاة أمــام المشــاركين .أي كيــف يتقــن خلــق أجــواء
النظــري إلــى مــادة َ
ـكل أفقــي بيــن المتدربيــن فيمــا يتولــى إدارة الوقــت ويضمــن حســن التسلســل
حواريــة تجــري خاللهــا عمليــة النقــاش بشـ ٍ
بيــن المواضيــع .وعلــى ســبيل المثــال والتوضيــح يمكــن للمــدرّب أن يقــوم مســبق ًا بتحضيــر ورقــة «أســئلة للنقــاش»
تــدور حــول مســألة مــا ويطلــب مــن كل مشــترك اســتخالص بعــض الكلمــات المفتاحيــة ووضعهــا فــي نـ ٍ
ـص قصيــر
ومترابــط كفيــل بتعريــف الموضــوع المطــروح.
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سادس ًا ،جولة الطاولة:
وهــي طريقــة تدريبيــة تتيــح لكافــة المشــاركين التعبيــر عــن آرائهــم وتضمــن تنظيــم الوقــت والمداخــات ،وتحــدّ مــن
التشــويش ومــن التفــرد بالمداخــات المطولــة؛ وتعتمــد هــذه التقنيــة التسلســل فــي اإلســتماع إلــى آراء المشــاركين
الراغبيــن فــي إبــداء آرائهــم .ويمكــن أن تنفــذ هــذه التقنيــة وفق ـ ًا للخطــوات التاليــة:
نشــرح التقنيــة للمجموعــة ،بمــا هــي الرغبــة فــي اإلســتماع مــداورة إلــى آراء المشــاركين حــول موضــوع مــا ضمــن فتــرة
زمنيــة معينــة (دقيقتــان مثـ ً
ـا لــكل مشــترك).
نوضــح ان هــذه التقنيــة تقــوم علــى التعبيــر الحــر بــدون
مقاطعــة المتكلــم أو التعليــق عليــه.
ً
ســؤاال محــدد ًا أو مســألة مــا ونقــوم بإختيــار
نطــرح
األشــخاص الراغبيــن بالــرد والمداخلــة بحســب أماكــن
جلو ســهم .
يمكــن التوضيــح بأنــه بإمــكان أي مشــارك أن يعلــن  passاذا
شــعر بعــدم الرغبــة فــي الــكالم أو إذا اكتشــف أن مــا يريــد
قولــه قــد ســبقت اإلشــارة إليــه مــن قبــل مشـ ٍ
ـارك آخــر.
فــي حــال كانــت المجموعــة صغيــرة نســبي ًا يمكــن القيــام
بجولــة إضافيــة.
 تصبح هذه الطريقة قليلة الجدوى في حالة المجموعة الكبيرة العدد (أكثر من .)25 تكون هذه التقنية بال جدوى أيض ًا في حالة المواضيع المفتوحة. يجــب مراعــاة أن ال نشــير إلــى األشــخاص الذيــن نطلــب منهــم الــكالم بإصبعنــا وإنمــا براحــة اليــد ،مــع اعطــاء األهميــةلذكــر األســماء كونهــا ُتســهم فــي خلــق أجــواء إيجابيــة مرحبــة.
سابع ًا ،عمل المجموعات:
يعتبــر عمــل المجموعــات الصغيــرة ركيــزة التدريــب الناشــط ،وتســاعد هــذه التقنيــة فــي زيــادة التفاعــل بيــن المتدربيــن
وتحثهــم علــى إبــداء اآلراء والنقــاش ،وتعـ ّـز ز لديهــم مهــارات التفكيــر الناقــد والتواصــل والقيــادة والتعــاون وبنــاء الثقــة،
وتســاعد علــى تبــادل األفــكار والتشــارك فــي الخبــرات ،وتزيــد هــذه التقنيــة مــن إمكانيــة مشــاركة األفــراد الذيــن يجــدون
صعوبــة فــي التعبيــر أمــام الجميــع .كمــا تتيــح هــذه التقنيــة إمكانيــة الحصــول علــى مُ خرجــات وفيــرة ضمــن وقــت قليــل
نســبي ًا .هــذا ،ويراعــى فــي تشــكيل المجموعــة الصغيــرة مســألتي الحفــاظ علــى التفاعــل والفاعليــة ،وهــذا مــا يفتــرض أن
يتــراوح عــدد أفرادهــا بيــن الخمســة والعشــرة أفــراد؛ فقــد بيّنــت التجــارب الحقليــة فــي ميــدان ديناميــة المجموعــات أنــه
توســع العــدد (أكثــر مــن
حيــن تكــون المجموعــة قليلــة العــدد( أقــل مــن خمســة أشــخاص) تفقــد التفاعــل والحيويــة ،وإذا
ّ
عشــرة أشــخاص) تفقــد الفاعليــة.
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مــن ُ
ـكل عمــدي يعكــس
ـكل عشــوائي ،أو بشـ ٍ
الممكــن أن يصــار إلــى تقســيم المجموعــات الصغيــرة فــي التدريــب بشـ ٍ
التنوعــات القائمــة بيــن المتدربيــن مثــل التــوزع علــى أســاس الجنــدر أو الســكن أو العمــل وغيرهمــا.
وإلــى شــروط التشــكيل تقــع علــى المجموعــة نفســها مســألة تــوزع المهــام األساســية التاليــة علــى أفرادهــا بحيــث تختــار
المنســق والمــدوّ ن والناطق.
ّ
يتدخــل المنســق فــي الشــكل أكثــر ممــا يتدخــل فــي المضمــون ،فيحــرص علــى إشــراك الجميــع فــي النقــاش عبــر إتاحــة
ـاو وعــادل ،كمــا يحيــل األســئلة المطروحــة علــى أفــراد المجموعــة لكــي ال تتجــه نحــو
ـكل متسـ ٍ
المجــال أمــام األفــراد بشـ ٍ
الشــكل الهرمــي.
مهمــة المــدوّ ن كتابــة مــا توصلــت إليــه المجموعــة مــن خالصــات ،فيما يتولى الناطق بإســم المجموعة التحدث بإســمها
أمــام بقيــة المجموعــات ،مــع الحــرص علــى مســألة أن تأتــي ُ
المخرجــات والخالصات بلغة أفراد المجموعــة وبمفرداتها.
كيــف ّ
ننفــذ عمــل مجموعــة :يعتمــد عمــل المجموعــات علــى تقســيم المجموعــة الكبيــرة إلــى مجموعــات صغيــرة تعمــل
علــى بحــث ذات الموضــوع المحــدّ د ،أو أن تعمــل كل محموعــة علــى بحــث جزئيــة معينــة منــه .وتعتمــد الخطــوات التاليــة:
نحدد هدف مجموعات العمل.
نعرض طريقة العمل ومراحله.
ّ
نوز ع المجموعات إختياري ًا (أو عمدي ًا) أو بما يتالءم مع الهدف التدريبي.
نتنقل بين المجموعات بهدف التشجيع والمواكبة وضمان مشاركة الجميع.
بعد اإلنتهاء تقوم كل مجموعة بعرض نتيجة عملها.
ندير النقاش بما يساعد في التوصل إلى النتاائج المرجوّ ة من التدريب.
طريقتــان فــي قــراءة نتيجــة عمــل المجموعــات :يمكــن أن تتــم قــراءة نتيجــة عمــل المجموعــات بطريقتيــن :عاموديــة
وأفقيــة .فوفقـ ًا للطريقــة العاموديــة ،يتلــو الناطــق كل مــا توصلــت إليــه المجموعــة؛ أمــا الطريقــة األفقيــة فتقــوم علــى
ـكل تسلســلي وتقــوم كل محموعــة بعــرض مــا توصلــت إليــه بشــأن الســؤال المطــروح،
توجيــه المــدرب األســئلة بشـ ٍ
قبــل أن يتــم اإلنتقــال للســؤال التالــي .وغالبـ ًا يمكــن اعتمــاد الطريقــة العاموديــة فــي حــال تمحــور عمــل المجموعــة علــى
ّ
ويقضــل اعتمــاد الطريقــة األفقيــة عندمــا يتمحــور عمــل المجموعــات علــى أكثــر مــن متغ ّيــر.
ســؤال أو متغيــر واحــد،
ثامن ًا ،لعب األدوار:
تعتبــر طريقــة لعــب األدوار شــكل مــن إعــادة التمثيــل لمشــكلة قائمــة تحاكــي المشــكالت الموجــودة فــي المجتمــع،
وذلــك بهــدف تســليط الضــوء عليهــا وإثــارة النقــاش بشــأنها ،بمــا يســاعد المتدربيــن علــى زيــادة الوعــي بعناصــر
المشــكلة وعلــى اتخــاذ مواقــف عمليــة حيالهــا .وتكمــن أهميــة هــذه التقنيــة فــي كونهــا تبيــن مواقــف المشــاركين
وتظهــر مهارتهــم فــي كيفيــة التصــرف مــع وضــع معيــن ،وتســمح للمشــاركين بتطبيــق مهــارة معيذنــة ضمــن جـ ٍـو آمــن
ومطمئِــن ،وتســمح بفرصــة اختبــار المشــاعر وتشــجّ ع علــى اإلبــداع والمشــاركة.
ووفقــ ًا لهــذه الطريقــة يقــوم األشــخاص المتطوعيــن بتمثيــل أدوار لشــخصيات مســتمدة مــن الواقــع المعــاش
ويجســدون تصرفاتهــم .ومــن البديهــي أن تختلــف األدوار بحســب طبيعــة القضيــة المطروحــة (عنــف أســري ،تهميــش،
تمييــز ،ضحايــا الســاح المتفلت..إلــخ) .لــذا تتوقــف أهميــة هــذه التقنيــة علــى قــدرة الالعبيــن علــى جعلنــا نعيــش الــدور،
وهــذا مــا يســمح بإضافــة بعــض المؤثــرات (أزيــاء ،مجســمات متوفــرة ،أدوات .)..وبذلــك تشـ ّ
ـكل هــذه الطريقــة تواصـ ً
ـا
أكثــر شــدّ ة إذ يجمــع بيــن النظــر والســمع واإلدراك.
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طريقة تنفيذ لعب األدوار:
نحدّ د الهدف من لعب األدوار وموضوعه ومدته.
نقوم بإخيار األشخاص المتطوعين للعب األدوار
نمنح المتطوعين بعض الوقت لتحضير ما سوف يقومون بتأديته.
نطلــب مــن باقــي المجموعــة الكبــرى مراقبــة مــا ســوف يجــري ،مــع إمكانيــة تجزئــة المجموعــة الكبيــرة بحيــث يراقــب
كل جــزء أحــد العبــي األدوار.
كل
بعــد انتهــاء الممثليــن مــن لعــب األدوار يخرجــون مــن الشــخصيات التــي قامــوا بإنتحالهــا ونســألهم عــن شــعور ٍ
منهــم حيــال الــدور الــذي قــام بتأديتــه.
بعد ذلك ننتقل إلى تحليل التصرفات والمضمون  ,وإلى صوغ الخالصة التدريبية.
مــن المهــم مراعــاة أن ال ينتهــي لعــب األدوار إلــى طــرح حلــول ،وإنمــا يُكتفــى باإلضــاءة علــى المشــكلة ُ
المحــدّ دة،
ويتــرك المجــال بعدهــا للمشــاركين لكــي يناقشــوا ويضعــوا تصوراتهــم واقتراحاتهــم.
تاسع ًا ،دراسة الحالة:
ّ
تعمــل تقنيــة دراســة الحالــة علــى تنميــة التحليــل وبدرجــة أكبــر مــن اإلســتقاللية عــن المــدرّب ،وتشـ ّ
يحث
ـكل تمرينـ ًا عمليـ ًا
كل مشــارك علــى تقبــل الــرأي المخالــف لرأيــه ،وتعمــل علــى تعزيــز فكــرة ارتبــاط التعلــم بقضايــا المجتمــع .وبموجب هذه
التقنيــة يتــم عــرض حالــة حقيقيــة وواقعيــة موجــودة فــي المجتمــع أو بيــن المتدربيــن ،وذات صلــة بالهــدف التدربيبــي.
ويمكــن أن ُتعــرض الحالــة عبــر حضــور الشــخص المعنــي بشــكل مباشــر أو عبــر الفيديــو أو عبــر نــص مكتــوب بشــكل
ٍ
واف .ويعــوّ ل علــى دراســة الحالــة فــي مالمســة الحالــة
ـكل
ـن لعناصــر المشــكلة المحــددة بشـ ٍ
واضــح وبســيط متضمـ ٍ
العاطفيــة واإلنفعاليــة للمتدربيــن وإثــارة التفاعــل فيمــا بينهــم ،ويُشــترط فيهــا أيض ـ ًا التطــرق إلــى حالــة جزئيــة واحــدة
وأن ال تقــدم حلـ ً
ـوال ،وإنمــا أن تثيــر النقــاش.
كيفية تنفيذ دراسة الحالة:
نبني دراسة الحالة مسبق ًا قبل الجلسة أو خاللها.
نشــرح النشــاط والهــدف التدربيبــي للمجموعــة مــع تحديــد
الوقــت المخصــص وكيفيــة النقــاش (جولــة طاولــة ،عمــل
مجموعــات صغيــرة).
ـكل فــردي للتأكــد
نطلــب مــن المشــاركين قــراءة الحالــة بشـ ٍ
مــن فهمهــا.
نطرح األسئلة المرتبطة بالحالة المعينة.
بشــكل
نعــرض نتائــج دراســة الحالــة عبــر المجموعــات أو
ٍ
إفــرادي.
عاشر ًا ،الفوروم  /عرض ونقاش فيلم:
ّ
التفكــر فــي
تتيــح هــذه التقنيــة تبــادل األفــكار بيــن المشــاركين وتســاعدهم فــي أن يشــاهدوا ويســمعوا ،وتســاعدهم علــى
الموضــوع وتعوّ دهــم علــى اإلصغــاء .وتملــك هــذه التقنيــة مــن المؤثــرات مــا يجعلهــا أكثــر قــدرة علــى نقــل الواقــع وعلــى
اإلحاطــة ببعــض ظروفــه .ويتــم بموجبهــا اختيــار شــريط فيديــو أو حلقــة تلفزيونيــة تتعلــق بموضــوع الجلســة ،وفــي
نهايــة العــرض يتــرك للمتدربيــن نقــاش مــا تــم مشــاهدته وســماعه ،وإبــداء المالحظــات واآلراء والتعقيبــات.
تنفيذ تقنية عرض الفيلم:
نقوم بالتحضير التقني المسبق للفيلم والتجهيزات األخرى الالزمة.
نعمل على تقديم مختصر لموضوع الفيلم وعالقته باألهداف التدريبية.
نقوم بعرض الفيلم (أو الحلقة التلفزيونية).
نفتح بعدها باب النقاش بطرح أسئلة حول المواقف والسلوكيات التي
برزت خالل العرض.
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حادي عشر ،الشهادة الحيّة:
تعتمــد هــذه الطريقــة علــى اســتضافة شــخص
ســبق لــه المــرور بتجربــة معيّنــة ذات عالقــة
بموضــوع الجلســة .وتشــترط التحضيــر المســبق
والدقيــق مــع الضيــف ثــم الترحيــب بالضيــف وتــرك
المجــال لــه لكــي يدلــو بشــهادته خــال فتــرة زمنيــة
محــددة يخبــر خاللهــا المشــاركين بتجربته أو بحادثة
معينــة مــر بهــا ،وبعدهــا نفتح المجال للمشــاركين
ليتوجهــوا بأســلئتهم للضيــف ونحــرص علــى أن
تظــل األســئلة علــى عالقــة بالموضــوع المطــروح،
وأخيــر ًا نشــكر الضيــف علــى حضــوره وننهــي
النقــاش بخالصــة تدريبيــة ذات صلــة.
ثاني عشر ،الوضع في حالة:
ً
مماثــا للوضــع الحقيقــي
تعتمــد هــذه التقنيــة علــى وضــع المشــاركين فــي حالــة معينــة بهــدف إختبارهــم وضعــ ًا
وتفاعلهــم مــع هــذا الوضــعُ .
وتمكننــا هــذه التقنيــة مــن مالمســة الجوانــب العاطفيــة للمشــاركين ،واإلنتقــال بهــم مــن
المعرفــة المجــردة إلــى «عَ يْ ــش اللحظــة» وإختبــار الموقــف الســلوكي اإلنفعالــي حيالهــا ،ومــن ثــم ربــط المشــاركين
فــي أوضــاع «حقيقيــة» .وفــي األمثلــة :إذا كان الموضــوع المطــروح هــو العنــف األســري ،يمكــن أن نتفــق مســبق ًا مــع
شــخصية ّ
ـكل مفاجــىء ويطلــب إلــى شــقيقته مغــادرة
تمثــل شــقيق أو زوج إحــدى المشــاركات بحيــث يدخــل القاعــة بشـ ٍ
القاعــة بذريعــة انــه ال يســمح لهــا بالمشــاركة كــون الموضــع المطــروح يخالــف ثقافــة العائلــة وأعرافهــا وتقاليدهــا ،وأن
ســمعة العائلــة للتشــهير .وفــي لحظــة معينــة ،يتدخــل المــدرّب ويعلــن للمشــاركين ان
هــذه المشــاركة ســوف تعـرّض ُ
األمــر متفــق عليــه مــع الشــخص المعنــي لكــن القصــة ممكنــة الحــدوث ...إلــخ.
مثــال ثــان ،الموضــوع التوعيــة علــى مخاطــر الحــرب األهليــة :يعلــن المــدرّب عــن ورود خبــر مفاجــئ عــن إشــتباكات وقطــع
طرقــات ويطلــب مهنــم التــروي لمعرفــة كيفيــة تأميــن رجوعهــم ألماكــن ســكنهم ،وفــي لحظــةٍ معيّنــة ،يتوقــف ويعلــن
أن األمــر لــم يكــن ســوى تدريــب ويختــم بالســؤال مثـ ً
ـا :هــل تخيلتــم مــا معنــى أن تندلــع الحــرب؟.

ثالث عشر ،سرد القصة:
تاريــخ القصــة فــي البشــرية :كانــت وســيلة تســلية و تثقيــف كمــا وســيلة لنقــل التاريــخ عبــر األجيــال ( .القــرآن و الحديــث
 /االنجيــل \العهــد القديــم)
نســتعمل القصــة فــي محاربــون مــن أجــل الســام ،ألنــه تب ّيــن بالملمــوس أنهــا أقصــر طريــق مــن العقــل الــى القلــب،
وهــي تجــذب المســتمع وتدعــه يحفظهــا ويتذكرهــا عنــد الحاجــة ،ونتكلــم خاللهــا عــن تغييــر فــي التصرفــات وتغييــر
فــي العــادات وتغييــر المواقــف .مثلمــا تســمح بربــط عــدة أفــكار او مالحظــات بعــض ببعــض ،وبوضــع الشــواهد فــي
ســياقها التاريخــي كمــا نســهل عبرهــا اســتيعاب المفاهيــم الصعبــة.
عملي ًا ،يبدأ المدرب بقصة قصيرة عن حدث جرى معه يوم امس .و يطرح األسئلة التالية على الحضور:
هــل فهمــت قصتــي؟ مــاذا حاولــت ان اخبركــم؟ هــل نجحــت؟ مــا ينقــص؟ مــا هــو زائــد؟ هــل وجدتموهــا مشــوقة؟وإلى
الشــروط والمهــارات التــي يجــب أن يتبعهــا المــدرب (لغــة الجســد ،الصــوت ،التواصــل البصــري ،الجــو الودّ ي...إلــخ) يجــب
أن تراعــي القصــة تسلســل األحــداث ،وأن تتضمــن األســئلة الخمــس األساســية ( W 5مــن؟ متــى؟ أيــن؟ كيــف؟ لمــاذا؟)
وأن تنطــوي علــى التشــويق بحيــث تجعــل المســتمع يســتعمل كافــة حواســه ،وينتقــل الحضــور مــن اإلســتماع إلــى
ّ
القصــة مــن بدايــة محــدّ دة لتصــل إلــى الــذروة أو العبــرة.
التصــوّ ر ،وأن تنطلــق
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البداية
تمهد للخبر
تجلب االهتمام
تقول لماذا أهمية الموضوع
بالنسبة اليك

الجسم
تحدد ال 5اساسيات
تصف الحدث بتفاصيله
تصف مشاعرك حينها

الخاتمة
تسرد النتائج
تشدد على أهمية الحدث
تصف مشاعرك اآلن حول
الحدث

رابع عشر ،تمارين التفكير اإلبداعي:
التفكيــر اإلبداعــي هــو نشــاط عقلــي ّ
تحفــزه الرغبــة فــي إيجــاد حلــول جديــدة للمشــكالت القائمــة ،والمفاضلــة بيــن البدائــل.
وبالتالــي عــدم البقــاء فــي أســر المواقــف والســلوكيات المتناســلة والتــي تنحــدر إلينــا مــن أزمنــةٍ غابــرة .وبواســطة اإلبــداع
اســتطاع اإلنســان أن يغــزو الفضــاء وأن يغــوص فــي أعمــاق البحــار ،وأن يسـ ّ
ـخر اآلالت المتعــددة التــي ســهلت لــه حياته،
ولــوال اإلبــداع لكنــا ال نــزال نعيــش مثلمــا عــاش أســاف أســافنا ،أي معلقيــن فــي الشــجر أو فــي المغــاور والكهــوف.
مــن مكونــات التفكيــر اإلبداعــي الطالقــة والمرونــة والتخيّــل .ومــن المهــم أن يكــون التفكيــر اإلبداعــي حاضــر ًا طيلــة
التدريــب ،حيــث نطلــب مــن المتدربيــن إعطــار مرادفــات اخــرى للمصطلحــات والمفاهيــم ،ونطلــب إشــراكهم فــي حــل
المشــكالت.
شكل جديد من التعلم،
ويعوّ ل هنا على بعض التمارين التي من شأنها تعريف المشاركين بأنهم حيال
ٍ

ومن هذه التمارين:
تمريــن رابطــة الــورق  :attacheامســك بيــدك األتــاش وأســأل المتدربيــن بمــاذا تفيدنــا هــذه األداة الصغيــرة ،وســوف
يكــون الجــواب الفــوري حــول وظيفــة مســك الــورق ،لكــن علينــا إخبــار المتدربيــن بــأن لهــذه األداة الصغيــرة اســتعماالت
أكثــر وأطلــب منهــم أن يحــددوا هــذه اإلســتعماالت وســوف يكتشــفون أن الجــواب األوحــد الــذي اعتقــدوا أنــه جــواب
بديهــي ووحيــد قــد تضاعــف مــرات ومــرات.
ٍ
بخــط عــادي  :عزيــزي الطالــب/
مســابقة فــي الســرعة :وزع ورقــة مطبوعــة ســلف ًا علــى المتدربيــن ،مكتــوب عليهــا
ّ
وتوقــع
عزيزتــي الطالبــة :حــل هــذه الورقــة ســهل وال يتطلــب منــك أي جهــد ،ومــا عليــك إال أن تتوقــف فــور ًا عــن القــراءة
اســمك فــي أســفل الصفحــة وتقــوم بتســليمنا اياهــا.
تحــت هــذا المقطــع مكتــوب بحــرف غامــق أجوبــة ســهلة .أمثلــة :أطــول نهــر فــي أفريقيــا ،الشــجرة التــي ترمــز إلــى لبنــان،
الطائــر الــذي يرمــز إلــى الســام ،مــا األثــر األبــرز الــذي تركــه الفراعنــة فــي مصــر ،مــا اســم العملــة الموحــدة التــي تعتمدهــا
معظــم دول قــارة أوروبــا؟ فــي أي بلــد يوجــد المســجد األقصــى؟...
سوف تكتشف أن العديد من المتدربين قد أهملوا الجزء األول من الورقة وذهبوا نحو حل األسئلة.
اطلب إلى المتدربين صوغ الخالصة التدريبية لهذا التمرين.
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تمرين التفكير خارج الصندوق:
األدوات الالزمة أوراق وأقالم.
بشكل منفرد.
أطلب من المشاركين والمشاركات العمل
ٍ
ّ
وزع على المشاركين ورقة بيضاء مرسوم عليها تسعة نقاط بطريقة متوازية 3 * 3
علــى كل شــخص محاولــة ربــط النقــاط التســعة بأربعــة خطــوط فقــط شــرط أن ال يتــرك
نقطــة دون وصلهــا ،ويمنــع إعــادة المــرور علــى ذات الخــط ،وعلــى الخطــوط أن تكــون
متصلــة بــدون رفــع القلــم عــن الورقــة.
ســوف يُالحــظ بــأن معظــم المشــاركين قــد حاولــوا رســم صنــدوق يصل النقــاط ببعضها
البعض.
بعــد نحــو ثالثــة دقائــق اعــط الحــل مــع التركيــز بــأن الحــل يعتمــد علــى الخــروج مــن الصنــدوق وعلــى مغــادرة النظــرة
التقليديــة لألمــور.
تمرين الرجل القوي
ّ
تحفــز علــى التفكيــر خــارج األطــر المتبعــة وتخلــق جــوّ ًا مــن التســلية
تحتــاج هــذه اللعبــة إلــى صحيفــة ورق كبيــرة  ،وهــي
والســرور:
خــذ قطعــة ورق كبيــرة ،أعطهــا إلــى أحــد المشــاركين واطلــب منــه أن يطويهــا إلــى نصفيــن ،م ـرّة تلــو األخــرى وأن يك ـ ّر ر
العمليــة ثمانــي مــرات.
إذن لقد طوى صديقك الورقة أول مرة إلى نصفين ثم مرة اخرى إلى نصفين.
كل مرة سوف يجد صعوبة في ذلك وسوف يستسلم بسبب سماكة الورقة.
مع ّ
اآلن خــذ الورقــة بنفســك إفتحهــا ثانيــة واشــرح للجمهــور كيــف يمكــن أن تطويهــا ثمانــي مــرات ،بحيــث تطــوي الورقــة
م ـرّة ،ثــم تفتحهــا ،ثــم تطويهــا ثانــي مــرة ثــم تفتحهــا.. ،وهكــذا حتــى يصبــح العــدد ثمانــي مــرات بــكل بســاطة.
اعمل على استنتاج خالصة تدريبية بسيطة عبر مشاركة المتدربين.
خامس عشر ،تمارين التحريك:
نلجــأ إلــى تماريــن التحريــك مــن أجــل خلــق حبــور وفــرح داخــل الورشــة التدريبيــة ،وبالتالــي الخــروج مــن حالــة الرتابــة .يُراعــى
أن تكــون هــذه التماريــن بعــد النقــاش النظــري وفــي فتــرات بعــض الظهــر ،حيــث ُتعيــد الحيويــة والنشــاط للمشــاركين.
وفــي نهايــة التمريــن مــن الممكــن ســؤال المتدربيــن حــول مــا إذا كان التمريــن قــد أعجبهــم وأن نأخــذ بعــض الخالصــات
التدريبيــة الموجــزة جــد ًا منــه ،ألن وظيفــة هــذه التماريــن إعطــاء فســحة وليــس الغــرق فــي نقــاش كل شــيء .ونذكــر
أمثلــة لهــا:
تمريــن األنــف األحمــر :يقــوم المــدرّب بشــرح التمريــن وقوامــه أن علــى كل مشــارك أن يلمــس شــيئ ًا مــا موجــود داخــل
القاعــة ويحمــل لونــ ًا معينــ ًا ،بأحــد أجــزاء جســمه .أمثلــة :الكــوع ،األنــف ،اإلبهــام األيمــن ،القبضــة اليســرى ،الســبابة،
الركبــة ،الجبين..إلــخ .بعدهــا ينتقــل المــدرب إلــى إعطــاء بعــض التعليمــات :أنــف أحمــر (فيتوجــه المشــاركون فــور ًا إلــى
أقــرب نقطــة عليهــا لــون أحمــر ويالمســونها بأنوفهــم ،ثــم تتوالــى تعليمــات المــدرب :جبيــن أصفــر ،ركبــة ســوداء ،ســبابة
خضــراء ،قبضــة بيضاء..إلــخ .وســوف يكتشــف المــدرب فــرح المدربيــن وتفاعلهــم وإعــادة التنشــيط التــي بــرزت لديهــم.
تمريــن صــوت المطــر :يطلــب المــدرب مــن المشــاركين أن يقلــدّ وا صــوت المطــر بحركــة أصابعهــم وبأفواههــم ،وذلــك
عبــر حركــة تصاعديــة تبــدأ مــن  1وتصــل إلــى ( 5أي بعــدد أصابــع اليــد) ،وعندمــا يقــول المــدرب واحــد علــى المتدربيــن أن
يصفقــوا بإصبــع واحــدة مــن كل يــد وبحركــة متباطئــة 2 ،يصفــق المتدربــون بإصبعيــن مــن كل يــد وبوتيــرة أســرع قليـ ً
ـا،
 3بثالثــة أصابــع ووتيــرة أســرع 4 ،بأربعــة أصابــع ووتيــرة ســريعة مــع تقليــد صــوت الريــح بأنفاســهم وليــس بأصواتهــم،
 5تصفيــق ســريع بكامــل اليديــن وبوتيــرة ســريعة وأعلــى صــوت يحاكــي صــوت الريــح.
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تمريــن مــن المُ حــرك؟ُ :نخبــر المشــاركين أننــا ســوف نك ّلــف أحدهــم بــأداء مهــارات حســية – حركيــة علــى أن يقــوم الباقون
بتقليــد حركتــه (تصفيــق ،هــز األيــدي ،تحريــك العنــق ،)..علــى أن يُبــدل الشــخص المعنــي مــن حركتــه كل فترة.
نطلــب مــن متطوعيــن إثنيــن الخــروج لفتــرة خــارج القاعــة ،لكــي يعــودوا بعــد بــدء تنفيذ الحركــة ويحاوال معرفة الشــخص
الــذي يقــوم بــدور المحـرّك ويعمــل اآلخــرون علــى تقليــد حركته.
بإستطاعة المشارك الذي يستطيع معرفة من ُ
المحرّك أن يحل مكانه.
يمكن أن يستمر هذا التمرين لدقائق قليلة وأن يُشكل فسحة في التدريب.
تمريــن «الجزيــرة تغــرق» :يضــع المــدرّب مجموعــة مــن األوراق ،أو األشــكال ،الكبيــرة الحجــم ثــم يقــوم بترقيــم هــذه
األشــكال..،4 ،3 ،1،2 :
ِّ
ويخبــر المتدربيــن أن هــذه األشــكال ُتمثــل جُ ــزر ًا عائمــة وســط البحــر ،وبــأن هــذا البحــر عرضــة لألمــواج العاتيــة .وفــي
كل مــرة تظهــر فيهــا هــذه األمــواج علــى المشــاركين أن يقصــدوا أحــد الجّ ـ ُـز ر لإلحتمــاء بهــا ،ثــم يعــودوا لإلبحــار بحســب
تعليمــات المــدرّب.
أثنــاء «اإلبحــار» يقــوم المــدرّب بالســحب التدريجــي للجُ ــزر ،ويخبــر المشــاركين عــن حــدوث أمــواج .مثـ ً
ـا :أمــواج والجزيــرة
رقــم واحــد تغــرق.
مع كل مرحلة من مراحل التمرين سوف تتناقص الجّ زر ويزداد عدد المشاركين الذين يقصدون هذه الجزر.
وهنا سوف يبرز ميل المشاركين إلى مساندة بعضهم البعض ،وإلى ابتداع مهارات للتآزر والحماية.
مالحظــات إســتدراكية :تعتبــر الطرائــق المســتخدمة فــي التدريــب بمثابــة إجــراءات لمســاعدة النــاس (وليــس
تعليمهــم) علــى اكتســاب معــارف ومهــارات ،وبالتالــي فــإن اختيــار طريقــة مــا يتحــدّ د بالعالقــة مــع طبيعــة النشــاط
وأهدافــه ومدتــه وأوضــاع المشــاركين بــه .وبديهــي أن كل طريقــة تشــترط أن تتضمــن مســار ثالثــي :هــدف ومحتــوى
وخالصــة تدريبيــة؛ وإذا اســتثينا بعــض التماريــن الحيويــة التــي تهــدف إلــى تحريــك وتنشــيط المتدربيــن ،فــإن كل طريقــة
مــن طرائــق التدريــب ال تراعــي المســار الثالثــي أعــاه تصبــح محــدودة الجــدوى .مــع اإلشــارة أخيــر ًا إلــى أن التدريــب
الناشــط يعتمــد علــى تفاعــل النــاس ومســاعدتهم وتمكينهــم مــن اســتنباط الموضــوع ،وهــو يحتــاج لوقــت كــي يُهضــم
ويعــاش ويعتمــد جزئيــات تنمــو وتتراكــم ،لــذا ال يمكننــا التعامــل مــع أي خالصــة تدريبيــة (مســتنبطة مــن أي طريقــة
معتمــدة) وكأنهــا خالصــة الخالصــات ،أي يجــب مُ حــاذرة التشــعيب وبالتالــي إنهــاء التمريــن بصــوغ خالصــة واضحــة
ومحــددة ،فالخالصــة لحظــة إضافيــة علــى التمريــن ،وهــي تحمــل الدعــوة إلــى التأمــل وتتطلــب التحضيــر المســبق.
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تصميم التدريب أو التخطيط لدورة تدريبية
الهدف :أن يتعلم المشاركون كيفية التخطيط لدورة تدريبية.
المدة الزمنية :ساعة ونصف
األدوات الالزمــة :اوراق مطبوعــة ســلف ًا تحمــل العناويــن المفصلــة
أدنــاه وموزعة عشــوائيا

المدخالت input

قاعة ،تجهيزات ،برنامج ،مدرب ،برامج..

النشاطات أو المسار activity/ process

سير التدريب

المخرجات output

ما الذي عرفه وأتقنه المشاركون

المحصالت outcome

ما نتيجة التدريب على المشاركين

األثر impact

أي فائدة التدريب على المدى البعيد

Impact

Outcome

Output

Process

Input

ومــن البديهــي أن تراعــي هــذه العمليــة البُعديــن التقنــي والعالئقــي للتدريــب ،اللذيــن يظــان متداخليــن طيلــة مراحــل
التدريــب.
ً
أوال ،البعد التقني :تمرين التخطيط لدورة تدريبية
الهدف :أن يتقن المشاركون تسلسل مراحل دورة التدريب.
المدة الزمنية :نصف ساعة
التقنية :عمل مجموعات
األدوات الالزمة :مجموعات من األوراق ،وكل مجموعة مؤلفة من عشرة أوراق ،األوراق تحمل عناوين محدّ دة
ّ
تــوز ع مجموعــات األوراق العشــرة عشــوائي ًا ،وهــي تحمــل العناويــن التاليــة :أهــداف الــدورة
إرشــادات للمــدرّب:
التدريبيــة ،تحليــل النشــاط (المحتــوى) ،تحديــد اإلحتياجــات التدريبيــة ،تحليــل الفئــة المســتهدفة ،البرنامــج ،تحليــل أهــداف
الحصــص التدريبيــة ،اختيــار المضمــون والطرائــق ،تحضيــر عمليــة التقييــم ،تنظيــم المــوارد.
نطلــب مــن كل مجموعــة أن تقــوم بترتيــب العناويــن العشــرة حســب أولويتهــا وحســب التــدرج المنطقي فــي تنفيذها،
مــع توضيــح إمكانيــة ترتيــب هــذه العناويــن عموديـ ًا وأفقيـ ًا وإمكانيــة حســب ارتباطهــا ببعضهــا البعــض ،ووصــل هــذه
العناويــن بالخطــوط المناســبة التــي تشــير إلــى العالقــة فيمــا بينهــا.
بعــد انتهــاء عمــل المجموعــات علــى كل مجموعــة أن تعــرض مــا توصلــت إليــه مــن ترتيــب للعناويــن وأن تقــوم بشــرح
وتوضيــح كل منهــا.
ّ
كل مــن مراحــل الــدورة التدريبيــة ومراعــاة التسلســل
بعــد عــرض عمــل المجموعــات
يتدخــل المــدرّب ألجــل توضيــح ٍ
المنطقــي لهــذه المراحــل.
ـكل منهــا وتوضيــح
بعدهــا يقــوم المــدرّب تِباع ـ ًا بلصــق مراحــل الــدورة التدريبيــة فــي القاعــة بغيــة الشــرح الالحــق لـ ٍ
منطــق تسلســلها.
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أهداف الدورة

تحليل النشاط

تحديد االحتياجات
التدريبية

تحليل
الفئة المستهدفة

البرنامج

تحديد اهداف
الحصص التدريبية

تحضير عملية
التقييم

اختيار المضمون
و الطرائق

تنظيم الموارد

شرح وتوضيح مراحل الدورة التدريبية:
( )1أهداف الدورة التدريبية:
األهداف التدريبية (أهمية تحديد أهداف البرنامج التدريبي)
تمرين إصابة األهداف
الهــدف :أن يعــرف المشــاركون أهميــة تحديــد أهــداف التدريــب ،وأنــواع
األهــداف التدريبيــة
المدة الزمنية 10 :دقائق
التقنية :تمرين حيوي
األدوات الالزمــة :ورقتــان كبيرتــان مثبــت علــى كل منهمــا ثالثــة دوائــر
متداخلــة  +طابــة
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كل مــن ثالثــة دوائــر متداخلــة تشــبه دوائــر الرماية ،مع تســجيل نقــاط (عالمات)
إرشــادات للمــدرّب :يُرســم مســبق ًا علــى ٍ
علــى كل دائــرة ،بحيــث تعطــى العالمــة األعلــى للدائــرة الداخليــة الصغيــرة ،وتتناقــص هــذه العالمــات كلمــا توســعت
الدوائــر.10 ،20 ،40 :
قــم بتقســيم المشــاركين إلــى مجموعتيــن مــع إتاحــة المجــال لــكل مشــارك بــأن يرمــي الطابــة علــى ورقــة األهــداف بحيــث
تضــاف النقــاط التــي يســجلها إلــى رصيــد مجموعتــه وذلــك لجمــع النقــاط وتحديــد المجموعــة الفائــزة.
اخبــر المشــاركين بــأن الرمايــة تنقســم علــى جولتيــن :فــي الجولــة األولــى يقــف المشــارك مديــر ًا ظهــره للوحــة األهــداف
ـكل
ويرمــي الطابــة للخلــف ،أمــا فــي الجولــة الثانيــة فيمكــن لــكل مشــارك أن يقــف قبالــة اللوحــة وأن يرمــي الطابــة بشـ ٍ
مباشــر تجاههــا.
ســوف يالحــظ المشــاركون أن النقــاط التــي حصلــت عليهــا كل مجموعــة ظ ّلــت محــدودة خــال الجولــة األولــى ،بينمــا
ـكل ظاهــر فــي الجولــة الثانيــة.
ارتفعــت بشـ ٍ
قــم بصياغــة الخالصــة التدريبيــة بالتشــارك مــع المتدربيــن ،مــع تســجيل أنــه حيــن تكون األهــداف واضحة تصبــح المهمة
أكثر ســهولة.
( )2صياغة األهداف التدريبية:
يُمكــن للــدورة التدريبيــة أن تمتــد لســاعات أو طيلــة يــوم كامــل أو ألكثــر مــن يــوم ،لكــن فــي مطلــق األحــوال ال يحضــر
المــدرّب ليســأل مــاذا أقــدّ م؟ وإذ تحمــل الــدورة التدريبيــة عنوانـ ًا مــا ،فهــذا ال يتعــدى كونــه هدف عام أو عنــوان (التواصل،
حــل النزاعــات ،عمــل الفريق...إلــخ هــذه عناويــن) ويقــع علــى المــدرّب أن يقــوم بتفريــع هــذا الهــدف العــام إلــى أهــداف
تعليميــة تفصيليــة ،فالهــدف هــو التغييــر المنشــود أن يخــرج بــه المشــاركون بعــد انتهــاء التدريــب ،دون أن نغفــل
إمكانيــة أن يكــون لــكل جلســة تدريبيبــة هــدف جزئــي يمكــن أن نضعــه ضمــن  puzzleعــام أشــمل.
الهدف :أن يتقن المشاركون مهارة صياغة أهداف التدريب
المدة الزمنية 10 :دقائق
التقنية :عمل فردي
األدوات الالزمة :أوراق وأقالم
تعنــي األهــداف التدريبيــة مجمــوع المعــارف والمهــارات والمواقــف التــي يجــب أن يكتســبها ،أو يطوّ رهــا ،المتدربــون بعــد
إنتهــاء التدريــب .ولذلــك ال تصــاغ األهــداف بطريقــة مــا الــذي ســوف يفعلــه المــدرّب وإنمــا مــا الــذي ســوف يخــرج بــه
المتدربــون
لذا تصبو األهداف التدريبية إلى تحقيق تغيّر إيجابي معيّن.
ال تكتفي األهداف التدريبية بالتركيز على محتوى الدورة التدريبية وإنما على التغيير المنشود بعد إنتهاء التدريب.
تكون األهداف التدربيبة :محدّ دة ،قابلة للقياس ،مناسبة ،واقعية وذات مدى زمني معيّن. smart
يعتمــد تصميــم األهــداف التدربيبــة طريقــة  :five wمــن؟ (المســتهدف) ،ســيفعل مــاذا؟ (المحتــوى) ،كــم؟ المســتوى
المطلــوب ،كيــف ومتــى؟ (الظــروف التــي يجــب أن يتــم العمــل بهــا).
ـل الهــدف الحقيقــي الالحــق هــو
يراعــى فــي صياغــة األهــداف أن تنطــوي علــى معــارف أو مهــارات أو مواقــف؛ وأن يظـ ّ
التغييــر فــي الســلوك (ذلــك ألن المعــارف والمهــارات والمواقــف قــد ال تترجــم تلقائي ـ ًا إلــى ســلوكيات).
( )3أنواع األهداف التدريبية :المعارف والمهارات والمواقف
أهداف ذات عالقة بالمهارات:
تســاعد األهــداف ،ذات العالقــة بالمهــارات ،الفئــة المســتهدفة علــى
التطبيــق العملــي للمعــارف المكتســبة ،مــع اإلشــارة إلــى نوعيــن مــن
المهــارات :حســية – حركيــة ،ومهــارات حياتيــة.
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المهارات الحسيّة الحركية :وهي مهارات تتطلبها بعض الهوايات أو الحِ رف.
ُّ
التقمــص العاطفي (تفهُّ م
المهــارات الحياتيــة (وعددهــا  :)12مهــارات التواصــل  ،مهــارات التفاوض/الرفــض ،مهــارات
الغيــر والتعاطــف معــه) ،مهــارات التعــاون وعمــل الفريــق ،مهــارات كســب التأييــد ،مهارات صنــع القرار والتفكيــر الناقد،
مهــارات حــل المشــكالت ،مهــارات التفكيــر الناقــد ،مهــارات التعامــل وإدارة الــذات ،مهــارات الســيطرة ،مهــارات إدارة
المشــاعر ،مهــارات إدارة التعامــل مــع الضغــوط.
مثال :بعد اإلنتهاء من الجلسة سوف يتمكن المشارك من إدارة جلسة وفق ًا لتقنية جولة الطاولة.
أهــداف ذات عالقــة بالمعــارف :المعــارف هــي المعلومــات والحقائــق العلميــة المتعلقــة بموضــوع التدريــب ،والتــي
(بطــرق ناشــطة) نتيجــة التدريــب.
ســوف يتعلمهــا المشــاركون
ٍ
من المهم أن تتم اإلشارة إلى الهدف التدريبي المرتبط بالمعرفة بعبارات واضحة» أن يعدّ د ،أن يُعرّف...
مثال :بعد اإلنتهاء من الجلسة على كل مشارك أن يعدّ د ثالثة طرق تدريبية وأن يوضح كيفية تطبيقها.
مثــال ثــان :بعــد اإلنتهــاء مــن الجلســة ســوف يتمكــن المشــاركون أن يعــدّ دوا الوســائل الســلمية الخمــس لحــل
النزاعــات ٍبالطــرق الســلمية.
أهــداف ذات عالقــة بالمواقــف :وهــي تهــدف إلــى توضيــح وبلــورة مواقــف الفئــة المســتهدفة تجــاه الموضــوع المطــروح
فــي التدريــب ،وهــي تطمــح إلــى تغييــر القناعــة الداخليــة التــي يمكــن أن يصــل إليهــا المشــاركون نتيجــة مــا اختبــروه فــي
التدريــب ،علمـ ًا أن هــذه القناعــة قــد تتحــوّ ل وقــد ال تتحــوّ ل إلــى ســلوك .مثـ ً
ـا:
بعد اإلنتهاء من الدورة سوف يتخذ المشاركون موقف ًا ضد أشكال العنف الثقافي.
بعد اإلنتهاء من الجلسة سوف يتخذ المشاركون مواقف إيجابية تجاه البيئة.
بعد اإلنتهاء من التدريب سوف يتخذ المشاركون مواقف من التمييز القائم على أساس النوع اإلجتماعي (الجندر).
( )4تحديد اإلحتياجات التدريبية:
يتــم تحديــد أهــداف التدريــب تبع ـ ًا لإلحتياجــات التدريبيــة ،أي تبع ـ ًا لخبــرات المتدربيــن وتحصيلهــم الســابق ومعارفهــم
ومهاراتهــم ومواقفهــم ،ولمــدى التطويــر المتوخــى إدخالــه بغيــة التغييــر فــي أدائهــم .لــذا يجــب أن نعتمــد فــي تحديــد
اإلحتياجــات التسلســل المنهجــي (ال نــدرّب مثـ ً
ـا علــى وســائل حــل النزاعــات مــا لــم يكــن قــد تــدرّب المشــاركون مســبق ًا
علــى تعريــف النــزاع وأســبابه وأشــكاله ،)..وأن توضــح األهــداف مــا هــي المكتســبات التــي ســيتوصل إليهــا المشــاركون،
وأن تســاعد المشــارك علــى تحديــد موقعــه وعلــى تشــكيل نــوع مــن «العقــد» بينــه وبيــن المــدرب بمــا يســاعد علــى خلــق
منــاخ تفاهــم وتعــاون وثقــة داخــل التدريــب.
( )5تحليل الفئة المستهدفة:
ويشــمل ذلــك وقــوف المــدرّب علــى أوضــاع المشــاركين وخبراتهــم واحتياجاتهــم وتجاربهــم ،وتنوعهــم المجتمعــي،
ومــدى معرفتهــم ببعضهــم البعــض ،وتجانســهم وأعمارهــم ،وتوزعهــم الجنــدري ،ومــا ذا كان هنــاك ذوو إحتياجــات
خاصــة بينهــم ،ومناطقهــم وجنســياتهم...إلخ .ووذلــك بهــدف أن تؤخــذ هــذه األوضــاع بعيــن اإلعتبــار.
( )6تحليل النشاط (المحتوى):
ً
مالءمــة والتــي يتطلبهــا نشــاط معيــن ،وكذلــك تحضيــر
ويُقصــد بــه تحليــل المعــارف والمهــارات والمواقــف األكثــر
ّ
تــوزع علــى المشــاركين.
المنشــورات التــي يمكــن أن
( )7البرنامج (بطاقة التدريب):
قيــل أن «خطــط التدريــب ُتكتــب دوم ـ ًا بقلــم رصــاص» ،والمقصــود بذلــك ان تبقــى مرنــة ولديهــا قابليــة التعديــل بمــا
يتناســب مــع الظــروف المحــددة للتدريــب.
يتــم وضــع التدريــب علــى ضــوء الخطــوات اآلنفــة أعــاه وباإلنســجام معهــا ،ويعتبــر البرنامــج بمثابــة بطاقــة التدريــب التــي
يجــب أن ُتعلــن مســبق ًا وتـ ّ
ـوزع علــى المشــاركين قبــل التدريــب.
ـكل منطقــي وربطهــا ببعضهــا البعــض ،وتخصيــص فتــرات للتطبيقــات
يتضمــن البرنامــج المواضيــع وتسلســلها بشـ ٍ
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تترجــم المضمــون النظــري ،ومراعــاة مســألة إتاحــة المجــال للمتدربيــن لكــي يعبــروا عــن آرائهــم ،والفتــرة الزمنيــة لــكل
جلســة ،وفتــرات اإلســتراحة.
( )8تحليل أهداف الحصص التدريبية (مخطط الجلسة التدريبية):
مضمون الحصة المحدّ دة ،الهدف التدريبي من كل حصة ،التمارين ،الوقت ،األدوات الالزمة.
مالحظات للمدرّب:
ّ
ّ
مخطط الجلسة التدريبية يبقى للمدرّب وحده.
وتوزع مسبق ًا على المشاركين ،فإن
إذ ُتعلن بطاقة التدريب
ّ
ّ
يخصــص مخطــط لــكل جلســة
تخصــص بطاقــة تدريبيــة واحــدة لــكل الــدورة التدريبيــة (مهمــا امتــدت) ،فإنــه
إذ
تدريبيــة .يتضمــن مخطــط الجلســة العناويــن التاليــة :عنــوان الــدورة التدريبيــة ،عنــوان الجلســة ،الفئــة المســتهدفة،
ً
ـدوال يب ّيــن المضمــون األســاليب ،المــدّ ة ،المــدرب ،التجهيــزات والمنشــورات.
المــدة الزمنيــة ،المــكان .ويتفــرع نعــه جـ
( )9اختيار المضمون والطرائق:
كل منهــا فــي خدمــة هــدف جزئــي مــن أهــداف التدريــب ،كيــف نحــرص علــى تنــوّ ع الطرائــق
مــا هــي الطرائــق ،كيــف يســهم ُ
بمــا يســهم فــي خلــق التفاعــل ،كيــف ســوف تســتخرج الخالصــة التدريبيــة مــن أي طريقــة تــم اختيارهــا؟
( )10تنظيم الموارد:
تتــم عمليــة تنظيــم المــوارد مســبق ًا وتبعـ ًا للطرائــق والمضمــون ،وهــي تشــمل :الحاجيــات ،المــكان ،الجلســة ،األدوات،
اللــوازم ،المنشــورات ،مطبوعــات ،نصــوص أو أقــوال مقتبســة ،جــداول إحصائيــة ،رســوم بيانيــة ،وســائل اإليضاح..إلــخ.
( )11تحضير عملية التقييم« :إن لم تقم بتقييم التدريب فكأنك لم تقم بالتدريب».
يُعتبــر األســتاذ فــي التعليــم التقلــدي البنكــي حامــل المعرفــة ومهمتــه أن ينقلهــا للمــدرب وتعمــل بعــض األنظمــة
المدرســية علــى إصطفــاء قـ ٍ
ـاس للطــاب فتســتثني مــن ال يثبــت قدرتــه علــى المواكبة ،فــكأن المطلــوب تعديل الطالب.
لكــن التعليــم الحــواري يعتبــر اإلنســان محــور العمليــة التربويــة لــذا المطلــوب دومـ ًا تعديــل المحتــوى واألداء والبرامــج
والتأكــد مــن فعاليــة التدريــب.
 -١رد الفعل
 -٢التعلم
 -٣التحول
(السلوك)
 -٤األثر (النتائج)

Figure 1

مستويات كبر باتريك األربعة ألثر التعلم

ُقسم كير كباتريك مستويات تقييم أثر التدريب إلى أربعة مستويات :رد الفعل والتع ّلم والسلوك واألثر.
ي ّ
المستوى األول :Reaction

ويتنــاول مــا الــذي ّ
فكــر وشــعر بــه المشــاركون حــول العمليــة التدريبيــة ،أي ردة فعلهــم التــي تشــمل األجــواء العامــة
للتدريــب وتفاعــل المتدربيــن مــع بعضهــم البعــض ومــع المــدرّب ،وطرائــق التدريــب وأســلوب المــدرّب ،ومــكان التدريــب
والتســهيالت المتاحــة والتجهيزات..إلخ.ويمكــن أن يتــم تقييــم هــذا المســتوى منــذ اليــوم األول للتدريــب وأن يســتمر
حتــى انتهائــه ،دون أن تعنــي النتائــج اإليجابيــة لهــذا المســتوى أن اإلكتســاب مــن الــدورة كان أيجابي ـ ًا أيض ـ ًا.
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المستوى الثاني :Learning

Learning
Together

ويعكــس مســتوى التعلــم مــدى اإلكتســاب بعــد إنتهــاء التدريــب،
وأن يجيــب علــى الســؤال :مــاذا تعلــم المتدربــون مــن البرنامــج
التدريبــي ،وذلــك عبــر قيــاس المعــارف والمهــارات والمواقــف

Working
Together

Achieving
Together

التــي اســتطاع المتدربــون تحصيلهــا بنتيجــة التدريــب؛ وقيــاس
هــذا المســتوى أكثــر صعوبــة مــن قيــاس ردود األفعــال ،إذ أنــه
يتطلــب توفــر أســاليب وأدوات تمكــن مــن المقارنــة بيــن اإلختبــار
َ
القبلــي واإلختبــار البَعــدي ،أي اإلختبــارات الســابقة علــى التدريــب
شــكل مــن اإلمتحــان.
واإلختبــارات الالحقــة ،وأن ينطــوي علــى
ٍ
المستوى الثالث :Behavior
وهــو يتضمــن قيــاس مــدى التحســن فــي الســلوك ومــدى القــدرة علــى تطبيــق مــا تعلمــه المتدربــون فــي ميــدان العمــل،
ً
نتيجــة لمــا تعلمــوه .واإلنتقــال مــن المعرفــة إلــى التطبيــق
أي معرفــة مــا إذا كان المتدربــون قــد غيّــروا فــي أدائهــم
ليــس مســألة تلقائيــة وإنمــا يتوقــف تحقيقهــا علــى عوامــل أخــرى تتعــدى
البرنامــج التدريبــي وتشــمل ظــروف األداء فــي محيــط العمــل الطبيعــي
والواقعــي والغنــي بالتشــعبات .وألجــل قيــاس هــذا المســتوى يمكــن
اللجــوء إلــى المشــاهدات والمقارنــة بيــن مــا قبــل ومــا بعــد التدريــب ،وإلــى
اإلســتمارات التــي تعكــس آراء المســتفيدين والمقارنــات اإلحصائيــة.
المستوى الرابع :Impact
أي األثــر الناجــم عــن أداء المتــدرب علــى المــدى البعيــد .ويعنــي الوقــوف علــى مــدى انعــكاس التدريــب علــى فئــات
تحســن فــي ظروفهــا وواقعهــا ،ومــدى اســتثمار المعــارف والمواقــف والســلوكات
وقطاعــات تتوخــى المؤسســة أن
ّ
بشــكل يدخــل تحســينات نوعيــة فــي حيــاة المســتفيدين ويســتحوذ علــى رضاهــم.
تمرين تقييم
الهدف :أن يتقن المتدربون مهارة إجراء عملية تقييم
المدة الزمنية 10 :دقائق
التقنية :عمل فردي
األدوات الالزمة :رسم حقيبة بواسطة اليد على ورقة كبيرة  +قصاصات ورق ملوّ ن
إرشادات للمدرّب :قم برسم حقيبة كبيرة مفتوحة على ورق كبير.
ّ
وز ع أوراق قابلة للصق و ذات لونين على المشاركين.
اخبــر المشــاركين بــأن يســجلوا على إحــدى الورقتين المعارف
والمهــارات والمواقــف المكتســبة مــن التدريــب والتــي
يرغبــون فــي حملهــا معهــم واإلحتفــاظ بهــا ،وأن يقومــوا
بلصقهــا داخــل الحقيبــة.
اخبــر المشــاركين بــأن يســجلوا علــى الورقــة األخــرى النقــاط
والمواقــف التــي ال يرغبــون فــي اإلحتفــاظ بهــا ،وأن يقومــوا
بلصقهــا خــارج الحقيبــة.
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ثاني ًا ،الشروط المادية للتدريب:
الهدف :أن يعرف المشاركون أهمية توفير الشروط المادية في نجاح التدريب
المدة الزمنية 10 :دقائق
التقنية :عصف ذهني
األدوات الالزمة :لوح  +أقالم  +أوراق
قــم بتوجيــه ســؤالين إلــى المشــاركين :األول مــا الــذي تــودون حذفــه مــن صــف التعليــم التقليــدي؟ الثانــي مــا الشــروط
الماديــة التــي تجــدون مــن الجيــد إدخالهــا علــى ورشــة التدريــب الناشــط؟
دوّ ن األجوبة على ورقتين منفصلتين وأبرزهما أمام المشاركين.
اعمل على نقاش األفكار وصياغة الخالصة التدريبية.

إرشــادات إضافيــة للمــدرّب :ألن التدريــب الناشــط يختلــف عــن التعليــم التقليــدي (البنكــي) ويعتمــد التفاعــل بيــن
المتدربيــن أنفســهم ومــع المــدرّب ،فهــو يشــترط نوفيــر األجــواء المالئمــة لهــذا التفاعــل .ومنهــا:
بيئة مُ رحبة :حيث يُمكن اللجوء إلى ما يكسر صورة الصف النمطية (ورود ،ملصقات.).. ،
شــكل الجلســة :بحيــث يراعــى أن يتواصــل المشــاركون بيــن بعضهــم البعــض ومــع المــدرب بــدون الشــعور بوجــود أي
شــكل مــن التراتبيــة (طاولــة مســتديرة ،حــرف  ،Uمســتطيل أو مر ّبــع ناقــص ضلــع.)..
المكان :هادىء وبعيد عن الضوضاء؛ محايد بحيث ّ
يوفر للمشاركين إبداء آرائهم بحر يّة تامة.
التفاعل :كسر الرتابة في طريقة الجلسة (تبديل أماكن ،الجلوس أرض ًا ،مغادرة الكراسي ،الخروج للطبيعة.)..
ثالث ًا ،استعمال التقنيات في التدريب:
نــراه أو نســمعه أو نلمســه أو نتنشــقه ونتذوقــه ..وبغــض النظــر عــن اإلختالفــات بيــن مــدارس علــم النفــس حــول
العالقــة بيــن الحــواس واإلدراك ،غيــر أنــه مــن شــبه المس ـ ّلم بــه أنــه كلمــا زادت التجــارب الحس ـيّة أكثــر كلمــا رســخت
المعرفــة أكثــر ،أي كلمــا اشــترك النظــر والســمع مــع غيرهمــا مــن الحــواس الخمســة كلمــا زادت معرفتنــا بمــا يــدور
حولنــا .وفــي التدريــب ال نكتفــي بالــكالم وإنمــا ندخــل األصــوات والصــور واألشــكال وأشــرطة الفيديــو وقصاصــات
الصحــف والمجــات وغيرهــا مــن التقنيــات التــي تســاعد علــى التعلــم الناشــط.
لــذا فإنــه ال مــكان المحاضــرة بشــكلها التقليــدي فــي التدريــب ،وإلــى الجــو التفاعلــي الــذي يبقــى األكثــر أهميــة ،وإلــى
ـدرب أن يســتعين ببعــض المعــدات التدريبيــة ومنهــا :المــواد الحقيقيــة أو النمــاذج والعينــات،
لغــة الجســد ،يمكــن للمـ ّ
األلــواح التعليميــة ،األلــواح الورقيــة  ،Flipchartأجهــزة العــرض الموصولــة بالكمبيوتــر ،األفــام التعليميــة القصيــرة،
التســجيالت الصوتيــة وغيرهــا.
المســاعدة فــي التعلــم ،علينــا محــاذرة أن يطغــى مضمــون مــا قمنــا
مــع التوضيــح بأنــه فــي البرامــج والتطبيقــات
ِ
بتحضيــره وفــق هــذه البرامــج علــى جــو التدريــب ،وأن نحــرص فــي الـــ  power pointمثـ ً
ـا علــى توفيــر األلــوان المناســبة
وتضميــن الجمــل القصيــرة ،والحــرص علــى مرورهــا التتابعــي  Animationsوعلــى تضمينهــا بعــض الصــور واألصــوات..
إلــخ؛ كمــا يمكننــا اإلســتفادة مــن التحديثــات التــي ُتســتدخل فــي هــذا المجــال ،أمثلــة :برامــج prezi. Animoto. Mind
وغيرهــا.
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رابع ًا،البُعد العالئقي في التدريب
( )1صفات المدرّب الناشط
الهدف :تعريف المشاركين على أخالقيات التدريب
المدة الزمنية 15 :دقيقة
التقنية :عمل مجموعات
األدوات الالزمة :أوراق وأقالم
إرشادات للمدرّب :قم بتقسيم المشاركين إلى مجموعات
أطلــب مــن نصــف المجموعــات أن تناقــش صفــات المــدرب الفعــال ،ومــن النصــف اآلخر أن يناقش التزامــات وأخالقيات
المــدرب حيــال المجتمــع والجهة الطالبة للتدريــب والمتدربين.
اعمل على نقاش وإغناء ما توصلت إليه المجموعات وعلى استنتاج الخالصة التدريبية.
ّ
للتركيــز :يمكــن تعريــف المــدرّب ببســاطة بأنــه شــخصية تناســب التدريــب أكثــر مــن غيرهــا وذلــك لمــا يتمتــع مــن ثقــة
بنفســه متأتيــة مــن معرفتــه بالتربيــة وإلمامــه بالموضــوع المطــروح وإجادتــه للطرائــق؛ مــا يســاهم فــي خلــق الظــروف
المالئمــة لإلبــداع والنمــو ،والتأثيــر علــى المواقــف والســلوكيات .وبهــذا المعنــى يوضــح «البــرت بانــدورا» فــي نظريتــه
حــول التفاعــل اإلجتماعــي أن التعلــم ال يحــدث فــي فــراغ بــل ضمــن محيــط اجتماعــي وأن الفــرد بــدون أن يــدري ُيــدرّب
اآلخريــن ويتــدرب مــن اآلخريــن .وبالتالــي ال ،ولــن ،تنتهــي مهمــة المــدرّب فــي قاعــة التدريــب وإنمــا يبقــى فــي حالــة تدريــب
وتــدرّب مســتمرة تســاعد فــي خلــق حســر عبــور نحــو التغييــر اإليجابــي.
والحــال ،أن نقــول تدريــب يعنــي أن نقــول مجموعــة ،وهــذا يطرح على المدرّب الســؤال كيف نســتطيع خلــق أجواء إيجابية
وكيــف نصبــح أصدقــاء؟ أي كيــف يخــرج أفــراد مجموعــة التدريــب مــن أناواتهــم الخاصــة وأن يُعتــرف بهــم كأشــخاص
مختلفيــن تلعــب عالقاتهــم ببعضهــم البعــض أدور ًا أكيــدة فــي نمــو شــخصيتهم ،وفــي تفتــح بــذور اإلبــداع أمامهــم
وفــي انفتاحهــم علــى قضايــا مجتمعهــم ،وفــي تطويــر معارفهــم ومهاراتهــم وإتجاهاتهــم إنطالقــ ًا مــن إحتياجاتهــم
وخبراتهــم؛ وكل ذلــك بأســلوب تشــاركي إنســاني والعنفــي.
وبهذا المعنى ي َ
ُنتظر من المدرّب أداء معين وأن ينجح منذ لحظات التدريب األولى في خلق إهتمام لدى المتدربين.
( )2أخالقيات التدريب
يجمــع المــدرّب بيــن المعــارف والمهــارات وبيــن العالقــة والهــدف ،فــا يحمــل إيديولوجيــا ليفرغهــا أمــام المتدربيــن ،وال
يعلــق فــي الشــكليات التــي يُمكنهــا أن تخلــق ســرور ولكنهــا ال تتــرك أثــر ًا.
وبالتالي يقع على المدرب التحلي بالميزات التالية:
(أ) المدرّب والتدريب:
ثقافة عامة جيدة وذكاء إجتماعي.
ٍ
كاف بالموضوع المطروح.
إلمام
أن يعمــل دومـ ًا علــى تطويــر ذاتــه مــن خــال اإلطــاع الدائــم علــى مســتجدات التدريــب والعمــل علــى مراكمــة وتحديــث
الثقافــة المتعلقــة بموضــوع التدريــب.
أن يجمع بين البُعدين التقني (كيف ي ّ
ُخطط؟) والبُعد العالئقي (كيف يُدير؟).
أن يستعمل مفردات مفهومة.
أن يمتلك مروحة من الطرائق والتقنيات التدريبية.
أن يعمــل فــي المجــاالت التدريبيــة التــي يتقنهــا ،وأن يمتلــك شــجاعة عــدم التدريــب فــي المياديــن التــي ال تنــدرج ضمــن
اختصاصه.
(ب) المدرّب والمتدربين:
أن تتسم العالقة باإلحترام وباإلستعداد لتبادل المعرفة والمهارات واإلتجاهات مع المتدربين.
أن يحترم عاداتهم وتقاليدهم وخصوصياتهم ،وأن ال يبوح بمعلومات أفصح عنها بعض المتدربين.
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ّ
يحث المتدربين على البحث والتفكير مستخدم ًا مواقف تعليمية مشوِّ قة ومُ ثمرة.
أن
أن يحرص على تناسب محتوى التدريب مع خبراتهم ومعارفهم.
مراعاة البيئة اإلجتماعية للمتدربين والتوازن في العالقات معهم.
أن يربط أهداف النشاط بأهداف عامة ذات عالقة ببيئة المتدربين.
(ج) المدرّب والجهة الطالبة للتدريب:
أن يحترم منهجية العمل الخاصة بالجهة التي تطلب منه التدريب.
أن يقف على رأي هذه الجهة بخصوص محتوى التدريب ومواده ومراجعه.
أن يلتزم بالسرية المهنية وال يفشي أي معلومات عن الجهة المعنية.
ّ
ويسخر التدريب لتطوير هذه القيم واألهداف.
أن يحترم قيم المؤسسة وأهدافها
(د) المدرّب والمجتمع:
أن يحترم المدرّب قيم المجتمع الذي يجري فيه التدريب.
أن يربط التدريب بمواضيع من شأنها نمو هذا المجتمع وتعزيز القيم اإليجابية فيه.
أن ال يكــون مجــرد حامــل للمعرفــة تنتهــي مهمتــه بعــد انتهــاء التدريــب ،وإنمــا ينخــرط فــي القضايــا التــي تمحــور
بالتدريــب عليهــا.
( )3إدارة جماعات المشاركين
ـع لــأدوار وإدارة للجلســة والوقــت
ال يقتصــر نجــاح التدريــب علــى البنيــة التنظيميــة للمجموعــة ومــا تتضمنــه مــن توزيـ ٍ
ومراعــاة لتسلســل مضمــون التدريــب .فالتدريــب الناشــط غايتــه اإلنســان ويبقــى مشــدود ًا إلــى تمكين الناس وتحســين
قدراتهــم وخصوصـ ًا القــدرة علــى العمــل مــع اآلخريــن وعلــى ربــط التعلــم بقضايــا المجتمــع ،وذلــك يطــرح علــى المــدرّب
مســألة أن يقــدم نفســه كنمــوذج لكيفيــة التعاطــي مــع النزاعــات واإلختالفــات القائمــة داخــل مجموعــة التدريــب مــع
مــا يتطلبــه ذلــك مــن التعاطــي بــذكاء إجتماعــي مــع المشــاركين وخصوصــ ًا مــع ذوي الطبــاع الصعبــة منهــم مثــال:
المجــادل والصامــت والمتعجــل والمتذمــر والعصبــي وكثيــر المنازعــات.

التعامل مع الطباع:
تمرين مطابقة الصفات وكيفية التعامل معها.
الطباع الصعبة
الهدف :أن يتقن المشاركون مهارة التعامل مع أصحاب ِ
المدة الزمنية 10 :دقائق
األدوات الالزمة :أوراق مطبوعة سلف ًا مبيّنة أدناه .التقنية :عمل مجموعات
الطبــاع؛ و 6أوراق أخــرى مكتــوب عليهــا بعــض اإلرشــادات
إرشــادات للمــدرب :يجــب إعــداد أوراق مكتــوب عليهــا بعــض ِ
للمــدرّب حــول كيفيــة التعاطــي مــع أصحــاب هــذه الطبــاع.
الطباع الواردة ثم تعطي صفة عامة لحاملها.
بعد تقسيم المجموعات أوضح لكل مجموعة بأن عليها أن تقرأ ِ
الطباع مع ورقة اإلرشادات المناسبة للتعامل مع حاملها.
بعدها تنتقل المجموعة إلى مطابقة ورقة ِ
أوراق مجموعة الصفات
 .1يعارض دائم ًا .يقاطع ويناقش كل شيء وكل كلمة .سريع الغضب .يعتقد دائم ًا أن آرائه هي الصحيحة.
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 .2صعــب أن تعــرف مــا يــدور بذهنــه .يميــل إلــى اإلنطــواء وال يعبــر عــن آرائــه .ال يظهــر عالمــات الموافقــة أو عــدم
الموافقــة .يصمــت حتــى ال يؤثــر علــى اآلخريــن .يشــعرك بــأن لديــه ضجــر أو المبــاالة.
 .3غيــر صبــور .ثقــة زائــدة بالنفــس .يميــل إلــى اســتعجال إنهــاء أي شــيء .يصــف اآلخريــن بالكســل وعــدم القــدرة علــى
اإلنجــاز.
 .4كثير الشكوى .متذمر .يشتكي من كل شيء وألي سبب .غير راض عن سير األمور.
 .5يحب أن يحرج اآلخرين .يصطاد أخطاء الناس ويرددها بشكل تهكمي .يحاول جذب اهتمام المدرب والجميع.
 .6ردة فعــل ســريعة .قــرارات متســرعة .ســريع التأثــر بــأي مضايقــات .شــديد الحساســية .يتعامــل مــع أي صعوبــة
وكأنهــا كارثــة .يــرى معاييــره هــي الصحيحــة وغيــره علــى خطــأ.
أوراق كيفية التعامل
.1حــاول اســتخالص مــا هــو جيــد مــن تدخالتــه .اعمــل علــى تقريــب رأي اآلخريــن لــه .قــدم لــه براهيــن وأدلــة حقيقيــة .واجــه
بإيجابيــة.
 .2قــم بتحفيــزه علــى الــكالم .أطلــب رأيــه .ال تتوجــه إليــه بأســئلة تحتــاج إلــى ال أو نعــم ،بــل إلــى شــرح .تقـرّب منــه وتصـرّف
وكأنــك تنتظــر اإلجابــة .قــم باإلشــادة بــه عندمــا يتكلــم.
 .3احتفــظ برباطــة جأشــك تجاهــه .ال تلجــأ إلــى أي نبــرة واحتفــظ بالهــدوء .امنحــه فرصــة للتراجــع بكرامــة .اخبــره أن هــذه
وجهــة نظــره الشــخصية وهنــاك وجهــات أخــرى تســتحق أن نســتمع لهــا .اعتــرف لــه بالخطــأ حيــن يكــون محقـ ًا.
 .4حافظ على الودية .ال تتسرع في الرد .احسن اإلصغاء إليه بصبر واهتمام .اطرح أسئلة توضيحية.
ـغ إليــه جيــد ًا .حافــظ علــى الواقعية والهدوء .اظهر اســتعدادك لحل مشــكالته
 .5ال تظهــر أنــك تشــعر بالحــرج حيالــه .أصـ ِ
علــى انفــراد .كــن حازمـ ًا دون أن تضمــن حديثك بأي ســخرية.
 .6ســاعده فــي العــودة للهــدوء وتعامــل علــى أن العصبيــة مؤقتــة وعابــرة .عاملــه بصبــر ومرونــة ولطــف .حــاول أن تكــون
اإلبتســامة وعبــارات الثنــاء تجاهــه فــي موقعهــا وبــدون تصنــع أو افتعــالّ .
ركــز علــى دوافــع الموقــف وليــس علــى تصــرف
الفــرد ،وقــم باإلشــارة إلــى أن هنــاك طــرق أخــرى للتعامــل مــع هــذه الموقــف.
خامس ًا ،المدرب والتكلم أمام الجمهور
يحضــر المــدرّب إلــى قاعــة التدريــب وهــو يحمــل مجموعــة مــن األســئلة الضروريــة حــول مــدى جهوزيتــه ،وهــذا طبيعــي
ويعكــس مــدى إحساســه بالمســؤولية تجــاه المتدربيــن والتدريــب :هــل هندامــي جيــد؟ النــاس تحــدق بــي؟ هــل سأكســب
ثقــة الحضــور؟ هــل هنــاك خلــل فــي المعــدات؟
ّ
ويتكفــل التحضيــر الجيــد للموضــوع والوصــول قبــل توافــد المتدربيــن ( اصــل قبــل نصــف ســاعة) بإزالــة هــذا القلــق،
مثلمــا يمكــن أن تســاعد اإلرشــادات التاليــة بتعزيــز ذلــك:
 الثقة بالنفس (التفكير االيجابي) تخيّل النجاح. تذكر أشياء طريفة أو جيدة. المظهر العام. الصوت. التدريب المسبق على االلقاء. التنفس الصحيح والنوم الكافي.بناء الموضوع
اكتب الهدف من ال  Presentationعلى اللوح.
اكتب كل ما تريد أن تقوله على ورقة (أي على بطاقة التدريب)
قسم األفكار إلى ثالثة مجموعات رئيسية :مقدمة ،موضوع  ،خالصة :المقدمة ()%15-10شرح المبدأ
ّ
الموضوع ( ،)%80–70الملخص أو النتيجة ( )%15-10ما تريد ان يأخذوه معهم.
حاول استخدام العناوين والعناوين الفرعية الواضحة.
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احصر الكالم فيما يخدم الهدف األساسي لل Presentationو ما يهم المستمع.
استعمل جمل بسيطة وقصيرة لضمان استيعاب المتدربين.
اعمــد إلــى المــزج بيــن عــدّ ة وســائل لتحســين التفاعــل :قصــص ،خبــرات شــخصية ،آراء متخصصــة ،أمثلــة ،أقــوال،
إحصائيــات ،صــوّ ر ،بيانات...إلــخ.
اتبع نظام معين وتسلسل منطقي في تقديم النقاط.
استخدم وسائل ايضاح مرئية وأساليب حيوية وتفاعلية.
في الشكل :لغة الجسد  Body Languageوالتموضع
احرص على االبتسامة وعلى أن تكون ودود ًا.
ابدأ بتعريف نفسك ووظيفتك
احرص على الوقوف دوم ًا بما يضمن التواصل مع الجميع.
انظر الى الجميع  Eye Contactوال تركز على احدهم فقط
انتبــه للغــة جســدهم ( تسـرّب الملــل؟ هــل يواكبــك الجميــع؟ هــل يســود الشــرود والتلهــي؟ هنــاك تعــب؟ إذن ،ال تنســى
التوقــف للراحــة)
 االقتراب أحيانا من البعيدين عنك يجذب االهتمام. انتبه الى منطقة الراحة للفرد(.)Comfort zone ال تقف امام اللوح وانت تكتب او تشرح بل الى جانبه. اكتب بخط واضح ،غامق و كبير يقرأ من بعيد. اوحي بالثقة بالنفس.الصوت واألداء:
احرص على مستوى من الصوت يضمن إستماع الجميع ،وانتبه إلى مخارج الحروف.
التنويع (في المستوى  ,Volumeالطبقة ،السرعة ،التوقف أحيانا) يخلق التشويق.
ً
ممال.
ال تقرأ من ال  slidesو اال تخسر ال Eye contactو تصبح
استخدم نفس أنواع الخطوط ( )fontsوالشكل العام للشرائح .slides
ال تضع جمل طويلة أو فقرات كاملة على ال .slides
اكتب ما ستقوله على بطاقات تحملها بيدك.
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سادس ًا ،األنشطة الالصفية
الهدف :تعريف المشاركين على ماهية األنشطة الالصفية
المدة الزمنية 10 :دقائق
التقنية :عصف ذهني
األدوات الالزمة :لوح  +أقالم
كثيــر ًا مــا يســود اللغــط بيــن األنشــطة الالصفيــة واألنشــطة الالمنهجيــة ،وبهــذا اللغــط يجــري اإليحــاء وكأن األنشــطة
الالصفيــة تفتقــد إلــى المنهجيــة ،أو المنهجيــات ،الواضحــة .وهــذا خطــأ شــائع إذ األنشــطة الالصفيــة تعتمــد التخطيــط
المنهجــي ألحــل نجاحهــا وإن كانــت تجــري خــارج الصــف المدرســي .ومــن أهدافهــا:
اكتشاف المواهب والقدرات.
تحويل المعارف النظرية إلى خبرات عملية.
ربط التالمذة بإحتياجات المجتمع.
تنمية روح العمل الفريقي ،والتعلم عبر األقران.
األنشطة الالصفيّة :تعزيز القيم والمهارات والمواقف.
هل يكفي أن يكون لدي بعض القيم أم أجد أنها مفيدة للمجتمع وبالتالي من المفيد تعميمها؟
الســام والعدالــة والمســاواة والتعــاون مــن أجــل البيئــة أو مــن أـــجل إعطــاء الحقــوق ..إلــخ ،جميعهــا قيــم انتقلــت
لــدى بعــض المجتمعــات إلــى حيــز التطبيــق ألن هنــاك مــن عمــل ألجــل تطبيقهــا ونشــرها وتوســيع دائــرة المشــمولين
بهــا .فحيــن ُألقــي حجــر ًا فــي المــاء ال يقتصــر أثــره علــى النقطــة الصغيــرة التــي المســها ً
أوال ،أمــا فــي العمــل مــن أجــل
إحــداث تغييــر مجتمعــي إيجابــي فاألمــر يحتــاج إلــى أكثــر مــن مجــرد إلقــاء الحجــر ،ويتطلــب إتقــان بعــض المهــارات التــي
مــن شــأنها تمكيــن النــاس مــن إتخــاذ مواقــف والمبــادرة إلــى الفعــل اإليجابــي وبالتالــي وضــع القيــم موضــع التحقــق
التدريجــي .ويعطــي الجــدول التالــي بعــض األمثلــة التــي توضــح الفــرق بيــن القيــم والمهــارات:
المهارات

القيم المكتسبة
قبول اإلختالف ورفض التمييز

اتخاذ القرار

احترام التنوع والتعدد

التفكير الناقد

اإلنخراط في الشأن العام

العمل التشاركي وآليات التحرك

اإلكتراث بالفضاء العام

تحديد المشكالت وتلمس اإلحتياجات

السالم اإليجابي

مهارات حل النزاع

تنمية وتمكين األفراد

التعلم عبر األقران واستخدام الفنون

وبذلــك تكمــن أهميــة األنشــطة الالصفيّــة فــي تهيئــة الشــباب لمواقــف شــبيهة لمــا قــد يواجهونــه فــي الحيــاة عبــر
اإلضــاءة علــى المشــكالت المجتمعيــة القائمــة ،وتحديــد األولويــات ،ووضع الحلول المناســبة لهــا أو الحدّ من مخاطرها،
وبنــاء قصــص نجــاح تخلــق أمــل وقابلــة للتعميــم ..وبوصفهــا أنشــطة تشــاركية ال تشـ ّ
ـكل األنســطة الالصف ّيــة مجــرد
ـكل تدريجــي إلــى
وســيلة للتغييــر ،وإنمــا هــي الشــروع فــي عمليــة التغييــر بحــد ذاتهــا كونهــا ُتســهم فــي تحويــل النــاس بشـ ٍ
شــركاء فــي عمليــة اإلرتقــاء بمجتمعاتهــم.
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المحور الثاني

مواضيع وعناوين في
التدريب على بناء السالم
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قبول اإلختالف رفض األحكام المسبقة والتمييز
ً
أوال ،الحق في اإلختالف:
تمرين مختلفون لكن متشابهين
الهدف :أن يدرك المشاركون بديهية اإلختالف ،وكذلك الحق في اإلختالف.
المدة الزمنية 10 :دقائق
التقنية :تمرين حيوي
األدوات الالزمة :ال شيء
مقترحات للمدرّب /ة:
أطلب من المشاركين الجلوس على الكراسي في حلقة دائرية.
أطلــب مــن المشــاركين أن يتبادلــوا أماكــن جلوســهم وفقـ ًا لبعــض التعليمــات التــي نعطــي بعــض األمثلــة عنهــا علــى
الشــكل التالي:
 على كل من يلبس أي شيء في يديه ،أن يترك مكانه وأن يبدله إلى حيث يجد كرسي ًا فارغ ًا. على كل من يرتدي أي قطعة ثياب زرقاء ،أن يترك مكانه وأن يبدله إلى حيث يجد كرسي ًا فارغ ًا. على كل من يحمل حرف األلف في اسمه ،أن يترك مكانه وأن يبدله إلى حيث يجد كرسي ًا فارغ ًا. على كل من يضع أي شيء على رأسه ،أن يترك مكانه وأن يبدله إلى حيث يجد كرسي ًا فارغ ًا. على كل من يرتدي أي قطعة ثياب زرقاء ،أن يترك مكانه وأن يبدله إلى حيث يجد كرسي ًا فارغ ًا. على كل من يحب السفر ،أن يترك مكانه ويبدله إلى حيث يجد كرسي ًا فارغ ًا. على كل من يرفض غقوبة اإلعدام ،أن يترك مكانه ويبدله إلى حيث يجد كرسي ًا فارغ ًا. قم بسؤال المتدربين إذا أعجبهم التمرين. انتقل إلى صوغ الخالصة التدريبية للتمرين.ثاني ًا ،مفهوم التنوع الثقافي
«لكل (مجتمع) نظام الحقيقة الخاصة به  ..أي أنواع الخطاب الذي يقبله ويجعله يعمل كحقيقة»
ميشال فوكو
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تتميــز وتتبايــن أنمــاط الحيــاة وأســاليب العيــش مكانيــ ًا ،أي بيــن منطقــة جغرافيــة وأخــرى ،تبعــ ًا لتأثيــرات محيطهــم
اإلجتماعــي الــذي يقــوم بتشــكيل ثقافتهــم تحــت تأثيــر العوامــل الدينيــة واإلقتصاديــة والبيئيــة والتقنيــة واألمنيــة ..إلــخ،
كمــا تتميــز وتتبايــن هــذه األســاليب زمانيـ ًا ،أي بيــن فتــرة زمنيــة وأخــرى داخــل المنطقــة الجغرافيــة (المكانيــة) الواحــدة.
وبذلــك تختلــف الثقافــة ،بمــا تتضمــن مــن لغــة ورمــوز وإشــارات وعــادات وســلوكيات وطــرق الســكن والطعــام واللباس
ـن لزمــن.
ـع وآخــر ومــن زمـ ٍ
واللياقــات ..إلــخ ،بيــن مجتمـ ٍ
وتشـ ّ
ـكل الثقافــة أحــد عناصــر الهويــة الخاصــة بــأي شــعب أو جماعــة ،لــذا يمكــن أن يشــعر النــاس بأنهــم فــي خطــر وأن
يشــرعوا فــي حمــل رايــات الهويــة الخاصــة متــى شــعروا بــأن ثقافتهــم مهــددة بالــزوال.
اإلعتــراف بالتنــوع الثقافــي يعنــي تلقائيــ ًا إدراك أهميــة حفــظ الثقافــة الخاصــة بــكل جماعــة أو شــعب ،واإلعتــراف
باإلختالفــات الفرديــة وتقديرهــا والتعامــل مــع «اآلخــر» علــى أســاس القبــول واإلحتــرام بمــا فــي ذلــك الفروقــات فــي
اللــون أو الجنــس ،والوضــع اإلجتماعــي واإلقتصــادي ،والعمــر ،والقــدرات النفســية والجســدية ،والمعتقــدات السياســية
والدينيــة ...إلــخ .كمــا يعنــي التنــوع الثقافــي استكشــاف هــذه اإلختالفــات فــي بنيــة تتســم باآلمــان واإليجابيــة والرعايــة،
وتعزيــز كافــة أشــكال التواصــل والتعبيــر ومصــدر ًا للتبــادل واإلغنــاء والتجديــد.
تمرين مصادر الثقافة
الهدف :أن يدرك المشاركون أن ثقافتهم تختلف بإختالف المتغيرات التي تطرأ على حياتهم.
المدة الزمنية 10 :دقائق
التقنية :تمرين حيوي
األدوات الالزمة :أوراق كبيرة الحجم  +أقالم  +لوح
إرشادات للمدرّب:
أطلــب مــن المشــاركين أن يرســموا مســار حياتهــم منــذ طفولتهــم وأن يدخلــوا عليهــا المحطــات التــي ســاهمت فــي
إغنــاء ورفــد هــذه الثقافــة .أمثلــة :أهــل ،محيــط إجتماعــي ،عــادات ،تقاليــد ،مدرســة ،تلفزيــون ،وقائــع ،أحداث..إلــخ.
أطلب من المشاركين أن يعرضوا هذه المحطات وأن يقوموا بلصقها أمام الجميع في القاعة.
اسأل المشاركين حول ما إذا كانت هذه المحطات المؤثرة هي ذاتها في كل األزمنة واألمكنة.
ثالث ًا ،الحوار بين الثقافات:
تبــدو العالقــة وثيقــة وتفاعليــة بيــن الثقافــة
والمجتمــع ،إذ ال مجتمــع بــدون ثقافــة وال ثقافــة مــا
لــم يكــن هنــاك مجتمــع يحملهــا وهــي تتنــوع تبعــ ًا
لتنــوع المجتمعــات.
الثقافــة ليســت متحجــرات جامــدة وإنمــا هــي
متغيــرة دومـ ًا ( ســواء زمانيـ ًا داخــل المجتمع الواحد
أو مكانيــ ًا بحســب اإلختالفــات بيــن المجتمعــات)؛
وذلــك بفعــل عوامــل متعــدّ دة مــن ضمنهــا طريقــة
الســكن والتجــاور والهجــرة والدراســة والتقنيــات
والنشــاط اإلقتصــادي والمهنــة وطبيعــة النشــاط
السياســي..إلخ.
تشــكذل الثقافــة عوامــل ضبــط وإلــزام ،حيــث
تقاصــص الخارجيــن علــى مقتضياتهــا وأحكامهــم
وتكافــى المنضويــن.
ْ
مــن خــال الثقافــة يتواصــل اإلنســان مــع أخيــه
اإلنســان  ،حيــث يتبــادل النــاس الواجبــات والتحيــات
والزيــارات والتهانــي والمواســاة ،واإلنتــاج ،والهدايــا،
31

فالثقافــة تعطينــا الجــواب حــول الطريقــة التــي يرتبــط بهــا البشــر ببعضهــم البعــض.
وهــذا مــا يجعلنــا نتفهــم التباينــات القائمــة ويســهّ ل لنــا إمكانيــة قبــول حَ َملــة الثقافــة المغايــرة ،وإمكانيــة الحــوار بيــن
الثقافــات ،بمــا يشـ ّ
ـكل جســور توصــل بيــن المجموعــات والشــعوب.
ّ
تشــكل الصــورة النمطيــة التــي نحملهــا حيــال بعــض الثقافــات أقصــر الطــرق إلــى
الصــور النمطيــة والتعصــب:
التعصــب ،فاآلخــر «غريــب» و»مســتهجن»  ،كل شــيء عنــده مُ ســتغرب :طريقــة أكلــه ،ثيابــه ،شــكله ...نننظــر إليــه مــن
خــال مقاييســنا  ،ويصــل األمــر فــي بعــض األحيــان إلــى اعتبــاره مــن «طبيعــة» أخــرى غير طبيعتنــاُ ،
ونرجع كافــة تصرفاته
إلــى تلــك الطبيعــة أو «الجَ بلــة» فننفــي بذلــك إمكانيــة التفاعــل والتعــاون معــه ،وتغيــب إمكانيــة الحــوار بيننــا وبينــه .وفــي
بعــض األحيــان نعمــد إلــى تقليــد حركاتــه وصوتــه ،ونطلــق النــكات والحكايــات واألغانــي التــي تزعــم حمــل النيــة فــي خلــق
الســرور بــدون أن نتبصــر فــي أثرهــا الســلبي علــى مــن تطالــه.
ونشــير أخيــر ًا إلــى أن الصــورة النمطيــة عــن الثقافــات األخــرى قــد تأتــي نتيجــة الشــعور بالتفــوق ،مثلمــا يمكــن أن تأتــي
أحيان ـ ًا نتيجــة الشــعور بالدونيــة تجــاه اآلخــر «المتفــوق»؛
تــؤدي الصــورة النمطيــة إلــى اعتبــار الثقافــة وكأنهــا خصائــص بيولوجيــة تولــد مــع اإلنســان ويتوارثهــا مــن أســافه،
وبذلــك نكــون قــد عزلنــا الثقافــة عــن العوامــل المؤثــرة فيهــا.
تمرين :
الهدف :أن يتعرف المشاركون على مفهوم التنوع الثقافي
المدة الزمنية 20 :دقيقة
التقنية :جولة طاولة
األدوات الالزمة :أوراق وأقالم
طلــب مــن المشــاركين الكتابــة ،وبشــكل تلقائــي ،ومــن دون تفكيــر الكلمــات التــي تــرد في ذهنهم عند ســماع مصطلح
التنــوع الثقافي.
اعط الوقت الكافي لمناقشة وتبادل وجهات النظر.
ِ
كتب على اللوح إجابات وآراء وأفكار المشاركين.
أعرض على المشاركين النتيجة األخيرة التي توصلوا إليها.
أعط المشاركين تغذية راجعة عن إجاباتهم.
ِ
صحّ ح المعلومات التي يتم تبادلها عن التنوع الثقافي.

التعامل مع االحكام المسبقة:
الحكــم المســبق هــو رأي أو شــعور جاهــز ،يمكــن أن يتطــوّ ر إلــى موقــف حيــال العالــم المحيــط ،وهــو نــوع مــن التصــورات
الذهنيــة الموروثــة القائمــة علــى الســطحية وعلــى قوالــب جامــدة .ومــن أبــرز ســماته مقاومتــه العنيــدة لالختبــار التجريبــي
والنقــاش ،ويصبــح الحكــم المســبق أكثــر خطــورة حيــن يتنــاول فئــات اجتماعيــة أو أقليــات أو نــوع اجتماعــي ،إذ يمكــن
عندهــا أن يعمــل علــى تبريــر التعصــب والتمييــز والعنصريــة واإلســتعالء وغيرهــا.
ويــرى جــوردن البــورت أن الحكــم المســبق هــو “موقــف رافــض أو عدائــي تجــاه أي شــخص ينتمــي إلــى مجموعــة ،بســبب
انتمائــه إلــى تلــك المجموعــة فقــط ،وفــق االفتــراض أنــه يمتلــك ذات الخصائــص الســلبية التــي تنســب عــادة الــى تلــك
المجموعــة”( .جــوردن البــورت ،طبيعــة الحكــم المســبق).
ّ
المعقــد ووضعــه فــي إطــار مقولبــات جاهــزة ،وذلــك ألن
يعمــل الحكــم المســبق إذن علــى تبســيط الواقــع االجتماعــي
الوقــوع فــي إغــراء لعبــة تصنيــف النــاس هــو بحــد ذاتــه عمليــة اختزاليــة  ،فإنهــا تــؤدي بالضــرورة إلــى إنتــاج تصــورات
جاهــزة وتعميمــات اعتباطيــة.
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تمرين صبي بنت
الهدف :ان يتعرف المشاركون على االحكام الجاهزة المسبقة
المدة الزمنية 10 :دقائق
األدوات الالزمة :جداول مطبوعة مسبقا على عدد المشاركين
مقترحات للميّسر /ة
ّ
وز ع ورقة مطبوعة سلف ًا على المتدربين ومؤلفة من ثالثة أعمدة.
العامــود األول مــدوّ ن عليــه بعــض الصفــات والســلوكيات واألحــكام التــي ُتنســب إلــى الرجــل أو إلــى الفتــاة بحســب
الثقافــة الشــعبية الســائدة :عاطفــي/ة ،ســاحه/ا الدمــع ،ثرثــرة ،عــون لألهــل ،ال تهزمــه/ا الشــدائد..إلخ.
العامود الثاني مدوّ ن عليه في األعلى كلمة رجل.
العامود الثالث مدوّ ن عليه في األعلى كلمة فتاة.
اطلب من المتدربين إبقاء الورقة مطويّة لحين توضيح سير التمرين وإعطاء إشارة اإلنطالق.
اوضــح للمتدربيــن بــأن عليهــم وضــع إشــارة مقابــل الصفــة أو الســلوك المعيــن ،تحــدّ د بموجبهــا مــا إذا كانــت هــذه
الصفــة ترتبــط بالرجــل أو الفتــاة ،وأن الفائزيــن فــي المســابقة هــم األســرع فــي إنجازهــا.
أدر فــي نهايــة التمريــن نقــاش حــول مصــدر هــذه التوصيفــات واألحــكام التــي بــادروا ســريع ًا إلــى إطالقهــا وطلــب مــن
المتدربيــن إعطــاء اســم لهــذه األحــكام والتوصيفــات.
انتقل إلى إدارة عصف ذهني حول ماهية األحكام المسبقة.
هــذا وتعمــل األحــكام المســبقة علــى تغذيــة ثنائيــة األنــا واآلخــر وتلعــب دور ًا فــي تشــكيل الهويــة وفــي التشــجيع علــى
التمييــز؛ كمــا ســوف نب ّيــن فيمــا يلــي:
ً
أوال ،الحكم المسبق وتشكيل الهوية:
يوضــح «توكفيــل» الكيفيــة التــي يلعــب فيهــا الحكــم المســبق دورا فــي مجــال الهويــة،
فعندمــا يشــعر البعــض أن هويتهــم تتعــرض لالهتــزاز أو التهديــد يميلــون إلــى الحفــاظ
عليهــا أو إعــادة ابتكارهــا مــن خــال التوصيفــات الجاهــزة ،أي عبــر ثنائيــة نحــن  /اآلخــرون،
فتحضــر الصــورة اإليجابيــة عــن الـ”نحــن” ،مقابــل الصــورة الســلبية عــن “اآلخــر” .ويجــري
تقديــس التــراث الخــاص بالجماعــة واختيــار لحظــة مضيئــة وعزلهــا عــن كل مــا اســتجد
ـكل يب ـ ّر ر المواقــف التمييزيــة والعدائيــة.
عليهــا بشـ ٍ
وبذلــك تحضــر التصنيفــات المســتندة إلــى ســمات معياريــة محــدودة ويتــم حصــر كل
أفــراد تلــك الجماعــة بداخلهــا .فيصبــح جميــع اليهــود صهاينــة متطرفــون وجشــعون
ومرتبطــون باللوبيــات النافــذة ،وجميــع المســلمين متعصبــون وارهابيــون محتملــون،
وإن جميــع الغجــر متســولون ولصــوص وخاطفــو أطفــال ،وإن جميــع المهاجريــن غيــر الشــرعيين منحرفــون أو جانحــون.
والغــرب عالــم متحجــر بــا قلب.إلــخ ،وتنتفــي احتمــال وجــود أفــراد مختلفيــن ومتمايزيــن  ،ويســود الشـ ّ
ـك تجــاه اآلخريــن،
وتنتصــب الجــدران النفســية والعمليــة حيالهــم بـ ً
ـدال مــن مــدّ الجســور إليهــم.
تمرين الحلقتين المتعاكستين
أطلــب مــن المشــاركين أن ينقســموا إلــى مجموعتيــن وأن ينتظمــوا فــي حلقتيــن دائريتيــن علــى أن يقــف كل مشــارك
مقابــل اآلخــر.
أوضــح للمشــاركين بأنــه عنــد اإليعــاز علــى الحلقــة الخارجيــة أن تتحــرك بإتجــاه عقــارب الســاعة ،فيمــا تتحــرك الحلقــة
الخارجيــة بعكــس عقــارب الســاعة؛ وبــأن علــى المجموعتيــن التوقــف عــن الحركــة حيــن يطلــب منهمــا.
فــي كل مــرة يمكــن أن تتوقــف المجموعتــان عــن الحركــة ســوف يصــادف وقــوف مشــاركين إثنيــن قبالــة بعضهمــا
البعــض.
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علــى كل مشــارك أن يحــدّ ق باآلخــر لبضعــة ثوانــي وأن يكتشــف ميــزة إيجابيــة
لديه.
بعــد إنتهــاء الحركــة بقــف المشــاركون فــي دائــرة واحــدة ويقــوم المشــارك
بجولــة علــى الجميــع طارح ـ ًا الســؤال عــن الميــزة التــي اكتشــفها لــدى أحــد
األشــخاص الــذي كان يقــف قبالتــه.
قــم بصياغــة الخالصــة التدريبيــة حــول أهميــة مــدّ جســور التواصــل مــع
ً
بــدال مــن إقامــة الجــدران دونهــم.
اآلخريــن

ثاني ًا ،األحكام المسبقة والتمييز:
الهدف :أن يعرف المشاركون بأن التمييز يفضي إلى التعصب وإلى تأجيج النزاعات
المدة الزمنية 10 :دقائق
األدوات الالزمة:
تحتجزنــا األحــكام المســبقة ضمــن إطارهــا الضيــق ،وقــد تمنعنــا مــن قــراءة
كتــاب بســبب هويــة كاتبــه ،أو مــن اكتشــاف ثقافــة ،أو مــن الســفر إلــى مــكان
محــدّ د ،بــل يمكــن أن تصــل إلــى منعنــا مــن التع ـرّف علــى زميلنــا فــي الدراســة
ّ
وتفهمــه ،وتبقينــا ضمــن
أو جيراننــا فــي الســكنّ .إنهــا تمنعنــا مــن فهــم اآلخــر
معادلــة اإلســتعالء والحــذر حيــال اآلخريــن وتبــرر التمييــز وغيــاب المســاواة عــن
كل مختلـ ٍ
ـف عنــا ،فتقــع فــي إثنيــة متمركــزة علــى الــذات وال تســتند بالضــرورة إلــى
شــواهد واقعيــة وإنمــا يمكــن أن تســتند إلــى مزاعــم وموهومــة ومتخيلــة.
هــذا ،ويســتحضر التطــرق إلــى التمييــز مســألة حقــوق اإلنســان ،حيــث يشــكل
عــدم التمييــز والمســاواة أمــام القانــون مبدأيــن أساســيين للقانــون الدولــي
لحقــوق اإلنســان وهمــا عنصــران جوهريــان لكرامــة اإلنســان ،والواقــع أن
اإلطــار الدولــي لحقــوق اإلنســان ُأرســي باالســتناد إلــى الفرضيــة األساســية الخاصــة باحتــرام جميــع األشــخاص علــى
قــدم المســاواة وعــدم التعــرض للتمييــز علــى أي أســاس.
وباإلســتناد إلــى هــذه الخلفيــة يحمــل المشــتغلون علــى تعميــم ثقافــة المســاواة طمــوح تجــاوز الجوانــب القانونيــة
وصـ ً
ـوال إلــى القضــاء علــى التمييــز ليــس فــي القوانيــن وحســب ،وإنمــا فــي الســلوكيات والمواقــف وفــي كافــة مفاصــل
الحيــاة أيضــ ًا .ويعمــل هــؤالء علــى نعميــم ثقافــة اإلعتــراف بالتنــوع الثقافــي ،وعلــى رفــض كافــة أشــكال اإلقصــاء
والتهميــش والتمييــز ،ورفــض كل تقييــد يمكــن أن يواجــه النــاس فــي ممارســة حقوقهــم ،ســواء كان علــى أســاس
العــرق ،أو اللــون ،أو األصــل القومــي أو اإلثنــي أو االجتماعــي ،أو اللغــة ،أو نــوع الجنــس ،أو الديــن ،أو الــرأي السياســي أو
غيــر السياســي ،أو النســب ،أو المولــد ،أو الطائفــة ،أو الســن ،أو اإلعاقــة ،أو الحالــة الصحيــة ،أو الوضــع مــن حيــث الهجــرة،
أو الميــل الجنســي ،أو الهويــة الجنســانية.
وفــي الجانــب العملــي يصبــح التمييــز أحــد األســباب الجذريــة للنزاعــات ولمظاهــر العنــف بكافــة أشــكاله ،وتتزايــد أوجــه
عــدم المســاواة حــدّ ًة ،ويتعــرض أعضــاء الفئــات الضعيفــة والمهمشــة لمخاطــر اإلقصــاء :تمييــز ضــد النســاء ،تمييــز
وحــذر ضــد بعــض الجماعــات ،كــره األجانــب ،غيــاب السياســات الدامجــة ألصحــاب اإلعاقــات الحركيــة ،منــع البعــض مــن
ارتيــاد األماكــن العامــة ،احتــكار بعــض الوظائــف والمناصــب العامــة ،تأجيــج للعنــف الهيكلــي وتكريســه فــي القوانيــن
وفــي المؤسســات والممارســات الوطنيــة ،حجــب للحقــوق األساســية ،غيــاب المســاواة ،أو حضورهــا الشــكلي ،تنامــي
أشــكال العنــف الثقافــي نتيجــة الشــعور بالغيــن واإلجحــاف ،ســيادة ثقافــة الكراهيــة ..انهــا عمليــة متصلــة الحلقــات
تكشــف القنــوات المفتوحــة بيــن أشــكال العنــف وتهــدد ببــروز االضطرابــات االجتماعيــة وعدم االســتقرار وازديــاد العنف.
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تمرين وأنا وين حقي؟
الهدف :أن ّ
يتخذ المشاركون مواقف ضد التمييز في حقوق اإلنسان.
المدة الزمنية 20 :دقيقة
التقنية :تمرين حيوي

األدوات الالزمة :مجموعة أوراق مطبوعة سلف ًا تحمل صفات ،ومجموعةأخرى تؤشر إلى قدرات.
إرشــادات للمــدرّب/ة :قــم بتوزيــع أوراق مطبوعــة ســلف ًا بعــدد المشــاركين تحمــل صفــات لحامليهــا ،علــى أن تعكــس
هــذه التصنيفــات التفــاوت الحاصــل فــي المجتمــع (أمثلــة :ابــن رئيــس ،ابــن مليونيــر ،عامــل فــي مصنــع ،عاملــة فــي
الخدمــة المنزليــة ،طالــب يســكن فــي منطقــة ريفيــة وبنتمــي ألســرة فقيــرة ،أســتاذ فــي جامعــة خاصــة براتــب رفيــع ،مدنــي
هــارب مــن الحــرب ويعيــش فــي مخيـ ٍ
ـم للجوء..إلــخ).
اخبر المشاركين بأنه على أن يحتفظ كل مشارك بالصفة التي يحملها وال يقوم بكشفها ألحد.
أطلب من المتدربين أن يقفوا في صف أفقي متساوي وحدّ د لهم وجهة لكي يتحركوا نحوها عند اللزوم.
قــم تباعـ ًا بتــاوة بعــض الجُ مــل التــي تعكــس مشــاعر أو هوايــات أو قــدرة شــرائية أو قــدرة علــى شــراء واقتنــاء بعــض
الســلع  .أمثلــة :أســتطيع أن أســافر إلــى أي بلــد فــي العالــم بــدون معوّ قــات ،أســتطيع أن اشــتري المنــزل الريفــي
الــذي أحلــم بــه ،أعيــش فــي منــزل تتوفــر فيــه كافــة شــروط العيــش الالئــق ،ال يوجــد عنــدي أي قلــق معيشــي بشــأن
المســتقبل ،ســتطيع شــراء الســيارة التــي أحلــم بهــا ،لــدي طمــوح فــي تأســيس أســرة ،أشــعر بالســخرية حيــال الــزي
الخــاص الــذي ارتديه...إلــخ.
 اخبــر المتدربيــن بأنــه باســتطاعة كل مــن تنطبــق عليــه الجملــة التــي ســوف تقــوم بتالوتهــا بــأن يتقــدم خطــوة واحــدةإلــى األمــام ،أمــا مــن ال تنطبــق غليــه هــذه الجملــة فعليــه مالزمــة مكانــه.
 بعــد فتــرة مــن التمريــن ســوف يكتشــف المتدربــون أن البعــض منهــم قــد تقــدم عــدة خطــوات لألمــام بينمــا يــكاداآلخــرون ال يبرحــون أماكنهــم.
 ّركز بالتالي على أن المساواة التي كانت سائدة لحظة البدء في التمرين قد غابت وتالشت.
 أطلب من المتدربين كشف هوياتهم المدونة على البطاقات التي يحملونها. أدر نقــاش يصــل إلــى خالصــة تدريبيــة حــول الشــعور بالتمييــز وعــدم المســاواة الــذي أصــاب البعــض والألفــكار التــيراودتــه.
تمرين انا بخبرك عني
الهدف :أن يعرف المشاركون أن التواصل مع اآلخرين ينزع الصورة النمطية ،ويزيل األحكام المسبقة.
المدة الزمنية 10 :دقائق
التقنية :تمرين حيوي
األدوات الالزمة :مجموعة من حبات الليمون بعدد المشاركين
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إرشــادات للمــدرّب /ة :انقــل حبــات البرتقــال علــى صينيــة وقــم بتوزيعهــا علــى المشــاركين بشــكل عشــوائي ،علــى أن
يأخــذ كل مشــارك ليمونــة.
أطلب من المشاركين إعادة حبات البرتقال إلى الصينية.
قم بتوزيع حبات البرتقال مرة أخرى على المشاركين  ،على أن يأخذ كل مشارك ليمونة.
اسأل المشاركين :من الذي أخذ ذات البرتقالة التي أخذها في المرة السابقة ،وأسأل لماذا؟
أطلــب مــن المشــاركين أن يعطــوا البرتقالــة التــي يحملونهــا اســم ًا ،اســم لمــكان أو شــخص وأن يقيمــوا شـ ً
ـكال مــن
الحــوار الصامــت معــه :يســألونه عــن أحوالــه ،يعربــون عــن شــوقهم إليــه ،يعاتبونــه ،يعترفــون لــه بشــيء ،يســتعيدون
معــه بعــض الذكريات...إلــخ.
أطلب من المشاركين إعادة حبات البرتقال إلى الصينية مرة أخرى.
قم بتوزيع حبات البرتقال مرة ثالثة على المشاركين  ،على أن يأخذ كل مشارك ليمونة.
اسأل المشاركين :من الذي أخذ ذات البرتقالة التي أخذها في المرة السابقة ،وأسأل لماذا؟
ســوف نكتشــف أن غالبيــة المشــاركين قــد حرصــوا علــى أخــذ ذات الحبــة الســابقة ،والســبب هــذه المــرة أن حبــات
البرتقــال لــم تعــد مجــرد فاكهــة ،وإنمــا باتــت ترمــز إلــى شــخص أو إلــى مــكان يعرفونــه.
أعرض على المشاركين الخالصة التدريبية للتمرين التي ساهموا بالتوصل إليها.
ـط مقارنــة حــول التقــارب بيــن النــاس وكيــف أن مــن شــأنه أن يزيــل الصــور النمطيــة وأن يجعلنــا نعــرف حقيقــة النــاس
اعـ ِ
مــن أفواههــم وتصرفاتهــم ،وأن نــدرك وجــود بعــض المشــترك معهــم خالفـ ًا لمــا كنــا نســمع عنهــم.

ماهية النزاعات
ً
أوال ،تعريف النزاع:
الهدف :أن يعرف المشاركون ماهية النزاع وبديهيته
المدة الزمنية 10 :دقائق
التقنية :عصف ذهني
األدوات الالزمة :لوح وأقالم عريضة
إرشادات للمدرّب /ة :أطلب من المشاركين أن يُعرفوا النزاع وأن يعطوا لهذه الكلمة مرادفات.
بشكل واضح أمام المشاركين.
دوّ ن التعريفات
ٍ
أطلــب مــن المشــاركين تحديــد مــا إذا كانــت المرادفــات التــي أعطيــت لكلمــة النــزاع ســلبية أم إيجابيــة؟ وذلــك عبــر رســم
ـون مختلــف حــول الصفــات الســلبية التــي ُأعطيــت.
دائــرة بلـ ٍ
معــان ســلبية (أو إيجابيــة للنــزاع) وعــن مصــدر هــذه التعريفــات
أدخــل بنقــاش مــع المشــاركين عــن ســبب إعطــاء
ٍ
واألحــكام :خبــرات ،قصــص ،أســاطير ،أحداث..إلــخ.
اسأل المشاركين حول ما إذا كان يمكن أن ينتهي النزاع إلى حلول إيجابية وأطلب إعطاء أمثلة.
قــم بإســتنتاج الخالصــة التدريبيــة بالتشــارك مــع المتدربيــن :النزاعــات موجــودة وبديهيــة ال يمكــن وصفهــا بالســيئة أو
الجيــدة وإنمــا الحلــول الموضوعــة لهــا قــد تكــون ســيئة وقــد تكــون جيــدة.
للتوضيــح :غالبـ ًا تكــون تصوراتنــا عــن العالــم المحيــط بنــا متناســبة مــع الخبــرات والتجــارب التــي مررنــا بهــا أو ســمعنا
عنهــا ،فنحــن ال نــرى الواقــع كمــا هــو وإنمــا نضيــف عليــه أحكامنــا.
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قصة األشخاص الكفيفين األربعة والفيل :نحن نحكم من خالل خبراتنا.
انتشــر خبــر فــي القريــة عــن حضــور شــخص مهــرج
ومعــه فيــل يقومــان معـ ًا ببعــض األلعــاب البهلوانيــة،
ّ
فتحمــس أربعــة أشــخاص كفيفــي البصــر لمعاينــة
الفيــل  ،وحيــن اقتــرب األشــخاص األربعــة مــن الفيــل
أخــذ كل واحــد منهــم يتلمــس جــزء ًا مــن الفيــل بيديــه،
فتحّ ســس األول ســاق الفيــل ،والثانــي ذيــل الفيــل،
والثالــث خرطومــه والرابــع ُأذنيــه؛ وفــي النتيجــة حيــن
ســئل هــؤالء عــن الفيــل :قــال األول الفيــل يشــبه
ُ
دعامــة ،وقــال الثانــي أن الفيــل يشــبه الحبــل ،وقــال
الثالــث بــأن الفيــل يشــبه أنبــوب صلــب ،وقــال الرابــع الفيــل يشــبه أوراق شــجر المــوز لكنــه أكثــر ســماكة.
كل منهــم يتمســك بوجهــة نظــره ويعتبرهــا صحيحــة ،وأرادوا
وهنــا وقــع الخــاف بيــن األربعــة وتصاعــد الجــدال ،وكان ٌ
ـل حكيــم لكــي يُحــدّ د مــن منهــم علــى حــق؛ لكــن الحكيــم قــال كل واحــد منكــم علــى حــق والســبب أن كل
أن يحتكمــوا إلــى رجـ ٍ
واحـ ٍد منكــم لمــس أحــد أجــزاء الفيــل.
النزاع خطر وفرصة:
إذن ،نحــن نع ـرِّف النزاعــات عبــر إســقاط مــا نعرفــه نحــن أو مــا ســمعناه عــن نماذجهــا ونتائجهــا .ومعــه يســود الخلــط
بيــن النــزاع وبيــن طــرق التعامــل معــه ،وإذا يمكــن أن يحــدث النــزاع بيــن أي شــخصين أو طرفيــن مــا ،فهــذا ال يخوّ لنــا
الحكــم علــى النزاعــات مــا إذا كانــت جيــدة أم ســيئة ،وإنمــا هــي حالــة بديهيــة وطبيعيــة ومالزمــة للوجــود اإلنســاني ،ووحدها
الحلــول الموضوعــة للنزاعــات يمكــن أن تكــون جيــدة أو أن تكــون ســيئة .فكلمــة النــزاع بحســب اللغــة الصينيــة كلمــة
مرك ّبــة مــن مُ فردتيــن مدموجتيــن مع ـ ًا وهمــا :خطــر وفرصــة ،وبذلــك يمكــن التصــور إن طريقــة تعاملنــا مــع النــزاع قــد
ينجــم عنهــا تعــاون وإرضــاء وربــح ألطــراف النــزاع (فرصــة) ،مثلمــا قــد ينجــم عنهــا خســارة وألــم وتدهــور فــي العالقــات
(خطــر).
الهدف :أن يعرف المشاركون بأن النزاع قد ينتهي إلى خطر أو إلى فرصة
المدة الزمنية 10 :دقائق
التقنية :لعب أدوار
األدوات الالزمة :لوح وأقالم عريضة
أطلــب مــن المشــاركين إعطــاء أمثلــة عــن مــواد أو مخترعــات أو منتجــات يمكــن أن تشـ ّ
ـكل فــي الوقــت عينــه خطــر أو
فرصــة (النــار ،الكهربــاء ،السـ ّ
ـم.)...
أطلــب مــن المشــاركين ذكــر نمــاذج لنزاعــات اختبروهــا أو ســمعوا بهــا يمكــن أن تنتهــي إلــى خطــر ،ونمــاذج أخــرى
ّ
تشــكل فرصــة.
لنزاعــات يمكــن أن
قــم بتقســيم المشــاركين إلــى مجموعــات وأطلــب مــن مجموعــة أن تقــوم بتأديــة لعــب أدوار تعكــس فيــه نــزاع يمكــن ـــأن
ينتهــي إلــى فرصــة ،ومــن مجموعــة أن تقــوم بتأديــة لعــب أدوار تعكــس فيــه نــزاع يمكــن أن ينتهــي إلــى خطــر.
تعريف ثان ،النزاع بمثابة جبل جليدي:
النــزاع ظاهــرة ديناميكيــة أو موقــف يتصــور فيهــا الشــخص (أو المجموعــة
أو الدولــة ) إن اآلخريــن يشــكلون تهديــد ًا لــه وذلــك بســبب تضــارب الحاجــات
والمصالــح ،أو بســبب تبايــن فــي القيــم ،أو بســبب خطــأ فــي المعلومــات.
وبذلــك نحــن نــرى رأس جبــل الجليــد الــذي يطفــو فــوق الســطح وال نــرى
الجــزء األكبــر المغمــور تحــت الميــاه ،نحــن نــرى المواقــف المعلنــة ،وال
نلتفــت كثيــر ًا إلــى المصالــح والحاجــات ،نرى النتائج وال نتطلع إلى األســباب.
فلكــي نســتطيع تحليــل النــزاع يتوجــب علينــا الوقــوف علــى أســبابه ووضعــه
ضمــن إطــار ٍ موضوعــي.
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ثاني ًا ،أسباب النزاع :العالقات والحاجات والمعلومات والقيم
تمرين الحمارين والعشب
الهدف :أن يعرف المشاركون بأننا نرى الجزء الظاهر من النزاع ونهمل األسباب
المدة الزمنية 10 :دقائق
التقنية :تمرين حيوي
األدوات الالزمة :صورة تمثل حمارين يتعاركان ألجل الحصول على العشب
بشكل واضح أمام المشاركين.
اإلرشادات للمدرّب /ة :احرص على إبراز الصورة أدناه
ٍ
أطلب من ستة مشاركين أن يقوموا تباع ًا بشرح المراحل الستة التي تعكسها هذه الصورة.
أطلــب مــن الجميــع أن يذكــروا اللحظــة التــي تغيــر فيهــا المشــهد ،وهــي المرحلــة الرابعــة حيــث توقــف كل مــن الطرفيــن
المتنازعيــن عــن النظــر إلــى مايريــده هــو ،وباتــا ينظــران إلــى بعضهمــا البعــض.
اعمل على صياغة الخالصة التدريبية عبر المشاركين.
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( )1العالقات:
تلعــب العالقــات القائمــة بيــن األطــراف دور ًا فــي تحديــد مــدى حــدّ ة النــزاع ،وتتــدرج العالقــات بيــن حالتهــا الطبيعية(رغــم
ـادل للياقــات والتحيــات والمجامــات ،لتصــل إلــى حالــة التــأزم والتوتــر بســبب
وجــود النــزاع) ومــدى مــا يســودها مــن تبـ ٍ
مــا نجــم عــن النــزاع القائــم مــن أضــرار وخســائر ســواء فــي الحاضــر أو عبــر التاريــخ؛ فالذاكــرة تختــزن صــور ًا ومشــاهد
ووقائــع تظــل تتدخــل فــي تشــكيل الحاضــر .ومــن المعلــوم أن بعــض النزاعــات الحــادّ ة تغــرق فــي دوامــة األفعــال وردود
األفعــال ،وتتغــذى ممــا تختــزن الذاكــرة مــن مروّ يــات وأحــداث لــم يتــم العمــل علــى تنقيتهــا وتــم التعامــل معهــا دوم ـ ًا
بطريقــة التأجيــل ســواء أتــى ذلــك تحــت شــعار عــدم نبــش الماضــي والحــرص علــى إبقــاء النــزاع علــى درجــة منخفضــة مــن
ـكل عمــدي نتيجــة الشــعور بالخســارة واأللــم وعــدم التعويــض .والحــال ،فــإن الذاكــرة تظــل
الســخونة ،أو ســواء أتــى بشـ ٍ
تختــزن الضغائــن واألحقــاد مــا يــؤدي إلــى إدامــة دهــورة العالقــات وتجديــد التوتــرات واإلنفجــار الــدوري (وغالبـ ًا العنيــف)
ـف للحقائــق واعتـ ٍ
لألزمــات بــدون أن يخفــف منهــا أي مصالحــة وكشـ ٍ
ـراف بالخطــأ والمســامحة.
( )2الحاجات:
تقســم الحاجــات البشــرية إلــى نوعيــن رئيســين :حاجــات فيزيولوجيــة أو بيولوجيــة أساســية ال يســتطيع أي إنســان
أن يعيــش بدونهــا (المــاء ،التنفــس ،الغــذاء )..وحاجــات مُ ّ
تتوســع باســتمرار علــى ضــوء تطــور أســاليب عيــش
كملــة
ّ
اإلنســان .ويعكــس «هــرم ماســلو» كيفيــة انتقــال اإلنســان مــن إشــباع حاجاتــه البيولوجيــة إلــى حاجاتــه النفســية

إرشــادات للمــدرّب :قــم بشــرح مســتويات هــرم ماســلو :الحاجــات البيولوجيــة ،األمــان واإلســتقرار ،الحاجــات اإلجتماعية،
الحاجــة إلــى القيمــة الذاتيــة ،والحاجــة إلــى تحســين الــذات مــن خــال اإلنفتــاح علــى الفنــون والمعــارف وتنميــة قدراتــه
اإلدراكيــة.
اعمــل علــى صياغــة الخالصــة التدريبيــة حــول كــون حاجــات اإلنســان تتعــدى مجــرد البقــاء علــى قيــد الحيــاة ،وأن الشــعور
بعــدم تلبيــة الحاجــات يو ّلــد القلــق ويمهــد لبــروز شــكل مــن النــزاع.

اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

اﻹﺑﺪاع  -اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ  -اﻟﺘﺮﻗﻴﺎت

اﺣﺘﺮام اﻟﺬات

اﻟﺜﻘﺔ  -اﻻﻧﺠﺎزات  -اﺣﺘﺮام اﻵﺧﺮﻳﻦ

اﻟﻌﻼﻗﺎت

اﻻﺻﺪﻗﺎء  -اﻟﺰواج  -اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

اﻷﻣﺎن

ﻻ اﻣﺮاض  -اﻻﻣﺎن اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
اﻟﻤﺪﺧﺮات  -اﻻﻣﻼك  -اﻟﺴﻼﻣﺔ

اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻬﻮاء  -اﻟﻄﻌﺎم  -اﻟﻤﺎء  -اﻟﻨﻮم
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تفســير جــون بورتــون :إذا كانــت الحاجــة هــي شــعور بالنقــص ،فــإن الســلوك البديهــي هــو الســعي إلــى ســد هــذا النقــص
وإلــى اإلشــباع؛ وفــي حــال عــدم التمكــن مــن ذلــك يتوّ لــد الشــعور بالقلــق والحرمــان مــا ينــذر النــاس بــأن حاجاتهــم معرضــة
للخطــر ،وهنــا يصــل الخــوف إلــى ذروتــه ويطلــق شــرارة العدائيــة بمــا هــي تكثيــف للطاقــات ،إنهــا عمليــة فيزيولوجيــة
ّ
وضخ الدم بســرعة وشــدّ العضالت..
يســتعين بها الجســم إلســتنهاض موارده ،كإســتنهاض الهرمونات واألدرينالين
والتحضــر لعمليــة ســريعة قــد تكــون الهجــوم أو الفــرار .وتبــدو العالقــة عكســية بيــن الخــوف والقــدرات العقليــة ،إذ
كلمــا ازداد خوفنــا كلمــا تناقصــت قدراتنــا العقليــة ،وكلمــا تحركــت غرائزنــا كلمــا غــاب الوقــت للتفكيــر العقالنــي وتصاعــد
الغضــب .بهــذا المعنــى يقــول جــون بورتــون :أال تــرون العنــف مختبئـ ًا وراء البــاب؟
قصة الشقيقتان
كمسبب للنزاعات
الهدف :أن يعرف المشاركون أهمية التركيز على الحاجات
ٍ
المدة الزمنية 10 :دقائق
التقنية :رواية قصة
األدوات الالزمة :ال شيء
ليقوم الميسر بتالوة الجزء األول من هذه القصة:
«بعــد نهــار عمــل طويــل حضــرت الشــقيقتان لمــى وجنــى إلــى المنــزل ،وتحــت نظــر جنــى فتحــت لمــا بــاب الثالجــة
وأخرجــت ليمونــة حامضــة .إياكــي أن تلمســيها هــذه لــي وضعتهــا منــذ الصبــاح قالــت جنــى ،وتصاعــد الصــراخ ،وجــرى
تبــادل اإلتهامــات باألنانيــة وحــب الــذات ،وأبــدت كل شــقيقة الرغبــة بإفســاد الليمونــة بحيــث ال يســتفيد أي أحــد منهــا»
 ..ثــم يُســئل المتدربــون مــا الحلــول التــي ترونهــا مناســبة؟ ســوف نجــد أن األجوبــة البديهيــة الســريعة تتمحــور حــول
رابــح (جنــى)  /خاســر (لمــى) .خاســر (جنــى) /رابــح (لمــى) .خاســر  /خاســر (فــي حــاالت الجــواب بتقســيم الليمونــة علــى
الشــقيقيتين ألن ً
كال منهمــا كانــت تريــد الليمونــة بأكملهــا.
بعــد ذلــك ينتقــل الميّســر إلــى اســتكمال القصــة..« :وفــي غمــرة الصــراخ قالــت لمــى« :احتفظــي بهــذه الليمونــة التــي
تشــبهك ببشــاعتها وأنــا ســوف احتفــظ بألــم الــرأس المزعــج مثلــك وال أريــد عصيــر الليموناضــة بعــد اليــوم»؛ مــاذا؟
تريديــن الليمونــة لصنــع الليموناضــة؟ أنــا كنــت أريدهــا إلســتعمال قشــرتها مــن أجــل صنــع قالــب حلــوى ،يــا لتســرعي».
قالــت جنــى.
ألــم يكــن مــن المتــاح تلبيــة حاجــة الطرفيــن عبــر حــل يرضــي الجميــع وتــدارك تصاعــد النــزاع؟ كيــف؟ مــا الفــرق بيــن التركيــز
علــى مــا الــذي يريــده ويحتاجــه كل طــرف بــدل مــن الغــوص فــي جولــة اســتعراض المواقــف؟
( )3المعلومات كسبب للنزاع
ٍ
كانت حواسنا قد خدعتنا مرة ،فيمكنها أن تحدعنا في كل مرة.
يقول «ديكارت» إذا
تمرين من غير كالم
الهدف :أن يعرف المشاركون أن المعلومات عرضةلإلضافة والتعديل والحذف
المدة الزمنية 10 :دقائق
التقنية :تمرين حيوي
األدوات الالزمة :ال شيء
اطلب من المتدربين أن يقفوا وراء بعضهم البعض بصف أحادي.
ـكل
اطلــب مــن المشــارك الــذي يقــف فــي آخــر الصــف بــأن يقــف بالعكــس ويلتفــت إليــك لكــي تنقــل لــه حادثــة مــا بشـ ٍ
إيمائــي ،أي بــدون كالم وإنمــا عبــر اســتعمال حركــة اليديــن والرجليــن والــرأس.
علــى الشــخص الــذي يقــف فــي آخــر الصــف أن يربــت علــى كتــف زميلــه لكــي ينقــل إليــه ذات الحركــة ،لكــي يقــوم بنقلهــا إلــى
الشــخص الــذي يقــف أمامــه
وهكذا دواليك حيث يقوم كل مشارك بمعاينة الحركة ونقلها لمن يقف أمامه.
بإمــكان الشــخص الــذي انتهــى مــن تقليــد الحركــة المطلوبــة وقــام بنقلهــا لمــن يقــف أمامــه أن ينســحب مــن الصــف
وينتقــل إلــى دائــرة المتفرجيــن.
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سوف يُالحظ بسهولة أن الحركة صارت عرضة للتحوير واإلضافة.
بعــد اإلنتهــاء مــن التمريــن قــم بإشــراك الجميــع فــي صياغــة الخالصــة التدريبية للتمريــن ،مع التركيز علــى أن المعلومات
معرضــة دوم ـ ًا للمبالغــة أو الحــذف أو التعديــل والتحويــر ،وفــي بعــض األحيــان يكــون ذلــك ســبب ًا للخســارة خصوص ـ ًا
عندمــا تكــون المعلومــات أحــد أســباب تأجيــج النزاعــات.
تمرين ثان :الطاولة واألغراض:
الهدفٍ :
أن يعرف المشاركون أن ً
كال يرى األمور من زاوية نظره
المدة الزمنية 10 :دقائق
التقنية :تمرين حيوي
األدوات الالزمة :مجموعة من األغراض المتنوعة الصغيرة الحجم
إرشادات للمدرّب/ة :ضع مجموعة من األغراض على طاولة.
قم بتغطية األغراض بصحيفة أو بورقة من القياس الكبير.
اخبــر المتدربيــن بأنــك ســوف ترفــع الغطــاء وتطلــب منهــم معاينــة األغــراض لموضوعــة لفتــرة ثالثيــن ثانيــة ثــم ســوف
تعيــد وضــع الغطــاء ،وفــي األثنــاء عليهــم تدويــن الئحــة بهــذه األغــراض.
اعــط المجــال لــكل متــدرب بــأن يقــرأ مــا ســجله وســوف يكتشــف الجميــع التفــاوت فــي عــدد األغــراض وأســمائها
وطبيعتهــا ووجهــة اســتعمالها.
قم بخالصة تدريبية عبر طرح بعض األسئلة :لماذا تفاوتت األجوبة؟ هل نرى الحقيقة كاملة؟..إلخ.
إذا ظهرت التباينات حيال أمور ماثلة أمامنا ،فكيف الحال حين تتعلق بأمور وأحداث تمتد لفترات زمنية طويلة؟
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( )4النزاعات والقيم
القيــم هــي المعتقــدات التــي يســتخدمها النــاس إلعطــاء معنــى لحياتهــم ،وهــي ذات طبيعــة معياريــة تحــدّ د مــا هــو
مبــاح ومــا هــو محظــور ،مــا هــو جيــد ومــا هــو ســيء .والقيــم جــزء مــن الثقافــة التــي يكتســبها الفــرد بصفتــه عضــو
فــي مجتمــع ،لــذا يصبــح لهــا قــوّ ة جزائيــة إذ تلــزم األفــراد باإلنضــواء ضمــن قوالبهــا فتعاقــب الخارجيــن عليهــا وتمنــح
القبــول اإلجتماعــي للمنضويــن .وكلمــا ســادت الديمقراطيــة فــي المجتمــع كلمــا انتشــر قبــول المعتقــدات الخاصــة
شــرط عــدم اإلســتقواء بهــا فــي ممارســة الشــأن العــام؛ والعكــس صحيــح حيــث تنشــأ نزاعــات القيــم وتســود األحــكام
النمطيــة تجــاه بعــض المجموعــات وتنتشــر ثقافــة الكراهيــة ويجــري تبــادل األحــكام التعميميــة فتلصــق كافــة النعــوت
الطيبــة بالــذات ويُرشــق اآلخريــن باألحــكام الســلبية ،وتحضــر ثنائيــات الـــ «نحــن» والـــ «هــم» ويصبــح اآلخــرون أشــرار
يجــب محاذرتهــم ،وتتفاقــم نزاعــات القيــم حيــن يحــاول أحــد األطــراف أن يفــرض ِقيمــه علــى الطــرف اآلخــر ،حيــث يشــعر
الطــرف المتلقــي بالخــوف مــن ضيــاع هويتــه ،وهــذا الخــوف يمكــن أن يتحــوّ ل إلــى عدائيــة تســتظل بشــعار الدفــاع عــن
الخصوصيــة والدفــاع عــن الــذات.
تمرين :أطلب من المتدربين ذكر بعض القيم التي يجدونها واجبة المراعاة.
حاول أن يخرج المتدربون من القيم العامة (التضامن ،العدالة ،األخاء )..نحو ذكر بعض القيم اإلعتقادية.
اطــرح الســؤال :هــل نقبــل فكــرة أن يكــون لآلخريــن قيــم مختلفــة عــن قيمنــا؟ هــل يحــق لآلخريــن أن يفرضــوا قيمهــم
علينــا؟ مــاذا لــو عكســنا الســؤال؟
أخرج بخالصة تدريبية مفادها أنني قد ال أشارك بعض قيم اآلخرين ولكن أحترم حقهم في اإلعتقاد بها.
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ثالث ًا ،أنواع النزاعات
( )1النزاعات الكامنة (الرمزية أو الثقافية) :
الوجــه اآلخــر لإلعتقــاد بإمتــاك الحقيقــة هــو الســعي إلــى الدفــاع عنهــا بــأي ثمــن ،وبالتالــي مواجهــة اآلخــر «الضــال»
الــذي ال يمتلكهــا وذلــك ألجــل هدايتــه (مولــر ،قامــوس العنــف صفحــة  .)105ويحــدث نــزاع المعلومــات عندمــا يكــون
هنــاك نقــص فــي المعلومــات الضروريــة أو فــي حــاالت عــدم اإلتفــاق علــى المعلومــات الخاصــة بالموضــوع أو عنــد
المؤسســة
بــروز تفســيرات مختلفــة متباينــة للمعلومــات المتوفــرة؛ وتصبــح المعلومــات الخاصــة بمثابــة األســاطير
ِّ
والمالحــم المرجعيــة التــي يتــم تناقلهــا دون تمحيــص أو تدقيــق ،فيغيــب العقــل النقــدي ويميــل البعــض إلــى التســليم
بوجــود مصــدر ٍ وحيــد للحقيقــة ،وهــو روايتهــم ورؤيتهــم وإلــى اإلعتقــاد بأنهــم يمتلكــون الحقيقــة كلهــا ،ويتجاهــل هــؤالء
مســألة نســبية الحقيقــة وأن ً
كال يــرى األمــور بحســب اهتماماتــه ومؤهالتــه وثقافتــه وخلفيتــه ،ويجادلــون بعنــاد مــن أجــل
ّ
المحصلــة يقــع
إســقاط رؤيتهــم علــى كل مــا يحيــط بهــم ،الصــواب مــا يعتقــدون بــه والخطــأ مــا يــراه اآلخــرون ..وفــي
ـكل مــن الوثوقيــة أو «الدوغمائيــة» ،التــي ترفــض كل رأي مغايــر وتتصاعــد حــدة النــزاع أكثــر كلمــا تشــبث كل
هــؤالء بشـ ٍ
طــرف برؤيتــه.
 ..ووســط ذلــك تنمــو بــذور البغــض والكراهيــة والطائفيــة واألحــكام الجاهزة..إلــخ ،وجميعهــا تعمــل علــى تهيئــة األفــراد
لإلنتقــال بالنــزاع مــن حالتــه الكامنــة إلــى العنــف المباشــر.
( )2نزاعــات البنيــة :يحــدث نــزاع البنيــة بســبب النمــاذج الجائــرة التــي ال تراعــي حاجــات وحقــوق جميــع النــاس ،فيســود
يتوســع
التمييــز علــى أســاس الجنــس أو اللــون أو التصنيــف اإلجتماعــي والثقافــي أو اإلنتمــاء الدينــي واإلثنــي ،ويمكــن أن
ّ
األمــر ليصــل إلــى انتهــاك الحقــوق األساســية فــي المســكن والعمــل والتعليــم والترقــي وشــغل الوظائــف العامة.إلــخ؛
وبذلــك يُكـرّس اإلســتبداد والحرمــان والتمييــز فــي القوانيــن واألنظمــة وفــي البنــى والهيكليــات ،ويســود الشــعور بالظلــم
وعــدم المســاواة ،فتتصاعــد حــدّ ة النــزاع وتنــذر بســلوك وجهــة خطيــرة تنــذر بالعواقــب والخســائر .هــذا ،وقــد تتغــذى
ـكل عمــدي ،مــن الرغبــة فــي الهيمنــة والتســلط واإلســتئثار ،مثلمــا قــد تنجــم عــن ســوء السياســات
نزاعــات البنيــة ،وبشـ ٍ
ّ
شــح الميــاه وضيــق المســاحة الجغرافيــة الصالحــة
التــي تــزداد رداءتهــا فــي ظــل محدوديــة المــوارد الطبيعيــة مثــل
ـى خطــر ًا ُتطــرح معــه
للســكن والزراعــة ،أو تعســر القطاعــات اإلقتصاديــة ..إلــخ؛ وهــذا النــوع مــن النزاعــات يتخــذ منحـ ً
مســائل األمــن والهو ّيــة وتنتعــش اإلنتمــاءات األوليــة (إلــى العشــيرة أو المنطقــة أو الطائفــة ) علــى حســاب اإلنتمــاء
للوطــن.
( )3النزاعــات العنيفــة المباشــرة :حيــن تبــرز نزاعــات البنيــة والنزاعــات الرمزيــة والثقافيــة تكــون األرضيــة مهيــأة
لتصاعــد النــزاع وتأجيجــه ولكــي يتخــذ أشــكال مباشــرة وعنيفــة؛ وهــذا مــا يمكــن اعتبــاره النــوع األكثــر بــروز ًا مــن النزاعــات،
وهــو ال يقتصــر علــى تنامــي المواقــف الســلبية وتكريــس التباعــد بــل يصبــح مفتوحـ ًا علــى دهــورة العالقــات وعلــى كافــة
أشــكال الخســارة واأللــم.
الهدف :أن يعدّ د المشاركون بعض أسباب النزاعات التي تعود إلى البنية
المدة الزمنية 10 :دقائق
التقنية :جولة طاولة
األدوات الالزمة :لوح كتابة  +أقالم عريضة
إرشادات للمدرّب/ة:
ّ
تشكل فيها البنى القائمة سبب ًا لتأجيج النزعات
 أطلب من المشاركين إعطاء أمثلة عن بعض الحاالت التي قم بتلخيص هذه األسباب على شكل عناوين وبتدوينها أمام الجميع على اللوح.ّ
ملمح ًا إلى وسائل العنفية بديلة وذات جدوى في مواجهة نزاعات البنى.
 -قم بإستنتاج الخالصة التدريبية
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الهدف :أن يعدِّ د المشاركون بعض مهارات حل النزاع بالطرق السلمية
المدة الزمنية 10 :دقائق
التقنية :جولة طاولة
األدوات الالزمة :لوح وأقالم
تمهيــد نظــري :يقصــد بحــل النزاعــات المنهجيــة التــي تنطلــق مــن تحديــد طبيعــة النــزاع وتحديــد أطرافــه وصـ ً
ـوال إلــى
تحديــد الوســائل المناســبة لوضــع الحلــول لــه .وترفــض هــذه المنهجيــة معادلــة الربــح والخســارة القائمــة علــى الفــرض
جــل مــا تفعلــه هــذه المعادلــة هــو التجميــد القســري للنــزاع ناهيــك بأنهــا معادلــة تفتقــد إلــى العدالــة
واإلكــراه ،ألن
ّ
واإلنصــاف ،وتعمــل علــى تكريــس اإلمتيــازات الفرديــة والجماعيــة ،وعلــى ضــرب حاجــات بعــض األفــراد أو المجتمعــات
بعــرض الحائــط ،وتغييبهــا لصالــح هيمنــة أفــراد ومجموعــات أخــرى .والحــال ،فــإن الحلــول الســلمية للنزاعــات تبتغــي
تحقيــق الســام اإليجابــي ،أي أنهــا ال ترفــض العنــف بشــكله المباشــر وحســب ،وإنمــا ترفــض كافــة أشــكال العنــف
وتسلك هذه العملية الخطوات التالية:
ً
أوال ،قبول النزاع:
تعتبــر مســألة قبــول النــزاع الخطــوة األولــى فــي أي حــل غيــر عنفــي للنزاعــات ،أن أقبــل النــزاع يعنــي أن اعتبــره بديهي ـ ًا
وطبيعي ـ ًا وليــس أمــر ًا مســتغرب ًا أو مســتهجن ًا ،وأنــه جــزء مــن أي عالقــة قائمــة .وقبــول النــزاع يعنــي كذلــك اإلنتقــال
إلــى اإلعتــراف باآلخــر بصفتــه طــرف موجــود ولديــه حاجــات وحقــوق وقيــم بـ ً
ـدال مــن نكرانــه وإقصائــه أو اعتبــاره عــدو يجــب
هزيمتــه وإخضاعــه .لــذا فــإن قبــول النــزاع بمثابــة تحــدّ ي للنفــس كــي تقبــل اآلخــر ،ويصبــح النــزاع هنــا نقيــض الصــراع،
فالصــراع موجّ ــه ضــد اآلخــر أمــا النــزاع فهــو موجّ ــه نحــو النفــس لكــي تبحــث فــي إمكانيــةٍ مــا للتعــاون مــع اآلخــر.
ثانيــ ًا ،تحليــل النــزاع :والمقصــود تحديــد أطــراف النــزاع وحاجاتهــم ومصالحهــم ،والعالقــات القائمــة بينهــم ومــدى
التقاطــع فــي القيــم أو المنظومــة الفكريــة التــي يراعيهــا كل طــرف منهــم ،ومــدى حــدة النــزاع القائــم فيمــا بينهــم ورصــد
العوامــل المؤثــرة عليهــم ..إلــخ.
ومــن ثــم الفصــل بيــن الحاجــات والمواقــف والمصالــح :إذا كانــت الحاجــات واجبــة التلبيــة وغيــر قابلــة للتفــاوض ،فــإن
المواقــف والمصالــح قابلــة للتفــاوض.
المواقف ماذا يريد كل طرف وماذا يصرّح ؟
والمصالح لماذا يريد ما يريده؟
المواقف
عملية الفصل بين الحاجات والمواقف والمصالح تقع في صميم تحليل النزاع.
والمصالح
في حاالت النزاع:
تتصاعد المواقف بأشكال حادة ومقلقة.
ويجري الخلط بين مصلحة األطراف وحاجاتهم.
تغيب عملية اكتشاف الحاجات المتبادلة وتطغى عملية تسجيل المواقف.
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في حاالت النزاع العنيف:
تتراجع حتى مسألة الحاجات الخاصة ويصبح االهتمام متمركز ًا على حرمان الطرف اآلخر وهزيمته:
 العالقات المستقبلية ليست مهمة. الطرف اآلخر هو خصم ولس شريك. التنازل دليل على الضعف. الربح لي والخسارة لآلخر. المصالح ال يمكن أن تكون متقاطعة وإنما متناقضة ومتعارضة.لب النزاع (الحاجات) وتحضر القشور الخارجية (المواقف والمصالح).
يغيب ّ
ثالث ًا ،تحويل النزاع:
يقصــد بتحويــل النــزاع تغليــب الفرصــة علــى الخطــر ،وهــو يعنــي اإلنتقــال بالنــزاع مــن وضــع الخســارة المتبادلــة أو مــن
معادلــة الربــح والخســارة ،إلــى الحــل الــذي يرضــي الجميــع؛ واإلنتقــال أيضــ ًا مــن المواقــف والمصالــح إلــى الحاجــات.
حساســة فــي حــل النزاعــات ويتوقــف شــرط نجاحهــا علــى اتقــان بعــض المهــارات
وتعتبــر عمليــة تحويــل النــزاع مرحلــة ّ
ّ
الفعــال والمفاوضــات ،وجميعهــا مهــارات مطلــوب توفرهــا لــدى أطــراف
والتقنيــات ومنهــا مهــارات الحــوار والتواصــل
النــزاع أنفســهم ،أو لــدى أشــخاص وجهــات أخــرى يمكــن اللجــوء إليهــا واإلســتعانة بهــا لوضــع حلــول ســلمية للنزعــات،
وهنــا تحضــر عمليــات الوســاطة والتوفيــق والتحكيــم والمقاضــاة.
رابع ًا ،وسائل حل النزاعات بالطرق السلمية
تتوقــف مســألة اختيــار أو تحديــد أي عمليــة مــا لحــل النزاعــات وتحويلهــا علــى ظــروف النــزاع ومــدى حدّ تــه ،مثلمــا تدخــل
ـكل مــن هــذه العمليــات نشــير فــي البــدء
كذلــك عوامــل الوقــت والتكلفــة وغيرهمــا .وقبــل أن نتطــرق ببعــض التفصيــل لـ ٍ
إلــى أنــه قــد يحــدث فــي بعــض األحيــان التوافــق الضمنــي علــى تجنــب وتجاهــل النــزاع وذلــك إلعتبــار كل مــن الطرفيــن بــأن
موضــوع النــزاع غيــر مهــم بالنســبة لهمــا او اعتبــار أحــد الطرفيــن أن التنــازل يبقــى أقــل كلفــة مــن التصاعــد المحتمــل
للنــزاع .ونذكــر فيمــا يلــي أبــرز وســائل حــل النزاعــات بالطــرق الســلمية:
( )1الحوار
هنــاك الكثيــر مــن المصطلحــات ُ
المســتخدمة لوصــف مــا يــدور عندمــا االفــراد مــع بعضهــم البعــض ،بمــا فــي ذلــك
النقــاش والمداولــة والمناظــرة والحــوارُ ،
وتســتخدم بعــض هــذه المصطلحــات بشــكل متداخــل فــي معظــم االحيــان،
الحــوار (باإلنجليز ّيــة  )Dialogueهــو تبــادل لــآراء أو األفــكار حــول قضيــة مــا بهــدف الوصــول إلــى ّ
اتفــاق حولهــا.
وإذا كان هنــاك فــي المناظــرة فائــز وخاســر ،حيــث يفــوز مــن يعــرض الحجــة األفضــل ويخســر اآلخــر؛ تصبــح المناظــرة
تنافســية بطبيعتهــا وتــدور حــول توطيــد االختــاف .أمــا فــي الحــوار فيوجــد فائــزان :اتعلــم منــك وتتعلــم منــي ،مثلمــا
احتــرم اختالفــك عنــي وافتــرض أنــك تحتــرم اختالفــي ،وأتفهــم حاجتــك وأتوقــع أن تتفهــم حاجتــي ،و ربمــا نتوصــل الــى حــل
وســط او نتفــق علــى االختــاف فــي الــرأي؛ لــذا الحــوار مــن طبيعــة تعاونيــة ُتقــر بالتشــابه واالختــاف علــى حــد ســواء.
فوائد الحوار
تبــادل مجموعــة مــن األفــكار والمعلومــات بيــن النــاس ،حيـ ُ
ـث يســتفيد البعــض فــي كثيــر مــن األحيــان مــن أفــكار الطــرف
المقابــل لهــم خــال الحــوار.
تحديــد وصقــل وتنميــة شــخصية األفــراد ،وبالتالــي تنميــة قدرتــه علــى التفكيــر مــن خــال تنشــيط الذهــن وإنشــاء وتوليــد
أفــكار جديــدة ومتنوعــة.
يؤدي إلى تخليص بعض األطراف من األفكار الخاطئة والسلبية وغير المنطقية.
وبذلك يتحلى الحوار بالمزايا التالية:
 محاولة اكتشاف أوجه الشبه مع اآلخرين واإلعتراف المتبادل باإلختالف. اإلعتراف بالحاجات المتبادلة ومحاولة إيجاد حلول للمشاكل المشتركة. مناقشة أشعر فيها أنني يآمان بما يكفي لكي أطرح أسئلة صعبة عن تجارب صعبة.44

مهارات الحوار:
ّ
التوقعــات الســلوكيّة التــي يجــب أن يلتــزم بهــا الجميــع
ينطلــق الحــوار مــن ضــرورة وضــع القواعــد االجرائيــة الواضحــة أو
 .ومنهــا:
 مدة اللقاء وتوقفات الراحة. ما يجري ضمن المجموعة يبقى ضمن المجموعة (تعهد بسرية الحوار) التحدث بصوت مسموع ،شرط أن ال يصل إلى درجة الصراخ واإلستعالء. الحرص على أن يضمن شكل الجلسة إزالة أي تراتبية بين المتحاورين. اللجوء إلى استعمال لغة الجسد وخصوص ًا التواصل البصري بما يعكس احترام المتحاورين المتبادل. ال نقاطع المتكلم ،بل ننتظر دورنا لنتكلم.ً
مباشرة ،بل نفصح بما نريد دون العودة الى ما قاله.
 ال نجاوب المتكلم احترام اآلراء كلها والمفصحين عنها ،حتى لوكنت تختلف عنهم. ال نخرج او نوقف الحوار إذا شعرنا بإستياء. اإلبتعاد عن الغضب واللجوء إلى طلب بعض الراحة إذا لزم األمر. عبّر عما تشعر به فذلك يسهم في توضيح موقفك. الطلــب مــن اآلخــر أن يقــول المزيــد عــن تجاربــه أو مشــاعره فهــذه طريقــة ُتظهــر اهتمامــك ُوتســاعد فــي تقليــص
النــزاع.
ُ
ّ
 إعادة صياغة أو تلخيص محتوى ما تسمع ( أنت ال تتفق مع الشخص ،ولكنك ت ِّؤكد ما قاله)
 عندما تختلف مع شخص ماّ ،تأكد من ّأنك تميز بين نقد فكرة الشخص ونقد الشخص ذاته.
 عدم الهزء والسخرية عندما يقول شخص ما شيئ ًا (ما لم يكن يقول نكتة مضحكة( دائم ًا استخدم جُ مل تبدأ بالضمير “أنا» . ال ُتطلق التعميمات أو األحكام المسبقة تجاه اآلخرين. استخدم أسئلة مفتوحة النهاية.ً
بدال من الحديث حديث ًا مُ قارن ًا عن ديانة أو وجهات نظر اآلخرين.
 تحدّ ث حديث ًا إيجابي ًا عن ديانتك أو وجهات نظرك، ُالتعامل الناس هنا كمتحدثين نيابة عن دياناتهم ،وال ُتخبرهم بما يؤمنون به ،ولكن دعهم يخبرونك عنه بأنفسهم.
 اعترف بأوجه الشبه واالختالف بين مواقفكم. ال تصر على أن يتفق الناس معك حول آرائك. ال تتردّ د في تأكيد موافقتك على المواقف التي تتوافق مع مواقفك وقناعاتك.ـي أو عرقهــم أو
 ابــذل كل مــا لديــك مــن جهــد لتنســجم مــع الجميــع بغــض النظــر عــن ديانتهــم أو نوعهــم االجتماعـ ّعمرهــم.
مهــارة اإلنصــات واإلصغــاء :مســتويات اإلنصــات خمســة
تتــدرج تصاعديــ ًا
(أ) أقلهــا التجاهــل وهــو أن يظهــر المســتمع الصــدود عــن
المتحــدث ،والتجاهــل ال يدخــل فيــه الجهــل ،بــل هــو مقصــود
مــن قبــل المتجاهِ ــل حيــث ال يظهــر أدنــى شــكل مــن أشــكال
التواصــل اللفظــي أو البدنــي.
(ب) التظاهــر وهــو إظهــار االهتمــام ظاهري ـ ًا بالمتحــدث ولكــن
فــي داخــل المســتمع أنــه ال يهتــم بشــكل كاف بالمتحــدث وبمــا
يقــول.
(ج) االنتقــاء وهــو االهتمــام بالمتحــدث لالحتفــاظ ذهنيــ ًا أو
كتابيــ ًا بمــا يريــده المســتمع ســواء الســلبيات أو اإليجابيــات
(د) االنتبــاه وهــو االهتمــام الصــادق بالمتحــدث وبمــا يقــول
ولكــن بــدون أدنــى تعبيــر عــن تفاعــل المســتمع مــع المتحــدث

اإلنصات

التقمص
اإلنتباه
االنتقاء
التظاهر
التجاهل
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(ه) أفضلهــا هــو تقمــص حالــة الطــرف اآلخــر داخليــ ًا وخارجيــ ًا أو التفاعــل معــه وهــو إضافــة لالهتمــام واالنتبــاه فــإن
المســتمع يظهــر الســلوك الــذي يــدل عليــه حديــث المتحــدث مثــل الفــرح أو االنبســاط وربمــا الحــزن إذا كان هــذا هــو
مضمــون كالم المتحــدث وهــو أقــل مــا يحتاجــه المتحــدث مــن الطــرف اآلخــر مــن حيــث التعاطــف ومشــاركته المشــاعر
التــي يحــس بهــا ،والجــزء الداخلــي منــه أو التعاطــف معــه بالمشــاعر فقــط غيــر مــدرك لــه أو لغيــره لــذا ال بــد مــن إظهــاره
عبــر لغــة البــدن التــي تــدل عليــه ،وهنــاك جــزء مهــم مــن التفاعــل لكنــه ال يتضمنــه اإلنصــات وهــو القيــام بعمــل مــا
يتناســب مــع المشــاعر وهــذا غيــر ضــروري فــي هــذه المرحلــة أو يبنــى علــى مناســبة الموقــف أو يحتــاج التخــاذ قــرار بنــاء
علــى األولويــات واإلمكانــات ..الــخ ،لكنهمــا فــي النهايــة (التعاطــف أو التقمــص أو التفاعــل) و(القيــام بعمــل مــا) غيــر
متالزميــن فــي الحــدوث.
( )2التفاوض:
التفــاوض مهــارة حياتيــة نمارســها كل يــوم :مــع األهــل وفــي المدرســة
والجامعــة والعمــل ،وهــو ســلوك طبيعــي يســتخدمه اإلنســان ضمــن
إطــار التفاعــل مــع محيطــه اإلجتماعــي مــن أجــل التكيــف مــع هــذا
المحيــط بأقــل خســائر ممكنــة.
وتهدف هذه المهارة إلى تمكين الناس من:
 معرفة ماهية التفاوض وفهم مراحله. معرفة الشروط الكفيلة بنجاح عملية التفاوض. التزود بأسلوب سلمي في حل النزاعات وعقد التفاهمات واإلتفاقيات.يختلــف التفــاوض عــن الحــوار فهــو يفتــرض وجــود تبايــن يســعى أحــد األطــراف إلــى حســمه لصالحــه فــي مواجهــة الطرف
اآلخــر ،وإلــى كونــه وســيلة للتوصــل إلــى شــراكة فــي الحيــاة المهنيــة ،يُعـرّف التفــاوض بأنــه وســيلة لحــل النزاعــات يناقش
ـكل طوعــي وحــر وذلــك فــي محاولــة لوضــع حــل أو تفاهــم يرضــي الطرفيــن
خاللهــا طرفــا النــزاع بعضهمــا البعــض بشـ ٍ
ويلبــي احتياجاتهمــا ويضــع حــدّ ًا للخــاف المحتمــل أن يتفاقــم بينهمــا ،ويتوقــف نجــاح التفــاوض علــى اســتعداد كل طرف
ّ
مقنعــة لفــرض الحــل مــن أحــد الطرفيــن علــى
لتقديــم تنــازل مــا وإال أصبــح التفــاوض مجــرد هــدر للوقــت أو مجــرد محاولــة
اآلخــر .ويتطلــب التفــاوض التحلــي بالشــخصية القويــة التــي تجمــع السالســة والحنكــة ،ومهــارات اإلصغــاء ،والتواصــل
الفعــال ،وخلــق جــو ودّ ي ،والتحــدث بلباقــة ،واإلقنــاع ،وإحتــرام الــرأي اآلخــر ،والصبــر.
أقسام عملية التفاوض
تنقســم عمليــة التفــاوض إلــى أربعــة مراحــل ،تتطلــب جميعهــا التمتــع بالمهــارات المرجــوّ ة أعــاه وكذلــك تقــع علــى
أطــراف التفــاوض التحديــد المســبق للنتيجــة المرجــوة وللحــد األعلــى مــن التنــازالت التــي يمكــن تقديمها .وهذه األقســام
هــي :اإلشتكشــاف ،تقديــم العــروض والمقترحــات ،المســاومة ،وأخيــر ًا اإلتفــاق.
اإلستكشــاف :يعنــي تبــادل المعلومــات ومحاولــة كل
طــرف فهــم الطــرف اآلخــر ومعرفــة مــا يريــده ،وخلــق
ٍ
مــرض
إهتمــام بجــدوى وبإمكانيــة التوصــل إلــى إتفــاق
للطر فيــن .
تقديــم العــروض والمقترحــات :يعرض كل طرف تصوره
للحلــول واإلقتراحــات ،وهــذا يشــترط درايــة ومعرفــة
بكامــل عناصــر الموضــوع وبأهميــة الوصــول بــه إلــى خاتمــة
ســعيدة ،وبســلبيات اســتمرار النــزاع.
المســاومة :يقــوم كل طــرف بتحليــل ومقارنــة التنــازالت
والمكاســب المتبادلــة ويحــاول تقريــب الحلــول والتخفيــف
مــن التباينــات.
اإلتفــاق :ويعنــي الوصــول إلــى صيغــة تفاهــم واإلنتقــال
للعمــل مــن أجــل ضمــان التنفيــذ.
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()1

اإلستكشاف

()2
تقديم
العروض

التفاوض

()٣
المساومة

()٤
االتفاق

القواعد األساسية للتفاوض:
أن يمتلك المشاركون القدرة على اتخاذ القرارات وعلى ضمان تطبيقها.
ّ
ً
يحفز الرغبة في حل وسط أو في المالقاة بمنتصف الطريق.
قابال للتفاوض ما
أن يكون الموضوع
ٍ
واف عن عناصر المسألة التي يجري التفاوض عليها.
التحضير للتفاوض عبر تكوين ملف
ً
بدال من التركيز على الناس واألشخاص.
التركيز على المشكلة وعلى حاجات كل طرف
توسيع الخيارات الكفيلة بتحقيق مكاسب تلبي حاجة األطراف.
تثبيت بعض نقاط اإلتفاق والبناء عليها ومواصلة عملية التفاوض .
تمرين تفاوض :بائع وزبون
الهدف :أن يتقن المشاركون مهارة التفاوض كوسيلة سلمية لحل النزاع
المدة الزمنية 10 :دقائق
التقنية :لعب أدوار
األدوات الالزمة :ال شيء
نعطي ورقتين منفصلتين لشخصين أحدهما سوف يلعب دور البائع واآلخر دور الزبون.
البائــع :كلفــة القميــص الواحــد  40دوالر ،وســبق لــك أن قمــن ببيــع عشــرة قمصــان خــال األســبوع المنصــرم تراوحــت
أســعارها بيــن  70و 120دوالر دون أن يســاومك أحــد علــى الســعر ،وبديهــي أن تطمــح دومـ ًا لزيــادة الربــح ..
الزبــون :أنــت مضطــر لشــراء قميــص جديــد وبإســتطاعتك اآلن أن تدفــع  60دوالر كحــد أقصــى ثمنـ ًا له .وعليك مســاومة
البائــع لشــراء القميــص المطلــوب علمـ ًا انــه مــن الطبيعــي أن يناســبك دفــع أقــل ثمــن ممكن.
إرشادات للمدرّب :ضع في الخلفية أوراق تحتوي ً
كال منها على مهارة مطلوبة من مهارات التفاوض.
بعــد لعــب األدوار إشــرك الجميــع فــي نقــاش وتقييــم ســير التفــاوض :هــل أدى إلــى نتيجــة؟ هــل ســاد جــو مــن األلفــة؟ هــل
كل مــن الطرفيــن أوســع مهــارات ممكنــة؟ أي مالحظــات أخرى؟
اســتخدم ٌ
التفاوض التنافسي:
مــن المفيــد اإلشــارة أخيــر ًا إلــى أنــه إذا تعتبــر الرغبــة فــي التوصــل
ً
عامــا محوريــ ًا فــي نجــاح عمليــة التفــاوض (وهــذا مــا
إلــى اتفــاق
يســمى التفــاوض التعاونــي) ،غيــر اننــا قــد نشــهد أشـ ً
ـكاال أخــرى
مــن التفــاوض التنافســي الــذي يــؤدي إلــى دهــورة العالقــات
المســتقبلية بيــن الطرفيــن .والقاعــدة األســاس فــي التفــاوض
التنافســي هــي رغبــة أحــد طرفــي التفــاوض بالربــح الكامــل وبالتالــي إلحــاق الخســارة بالطــرف اآلخــر ،أو استســام أحــد
الطرفيــن بســبب عــدم التــوازن فــي القــوة وبالتالــي تمكيــن الطــرف اآلخــر مــن تحقيــق مبتغــاه .ويمكــن للجــدول التالــي أن
يوضــح بعــض نقــاط الفــرق بيــن التفــاوض التعاونــي والتفــاوض التنافســي.
التفاوض التعاوني

التفاوض التنافسي

المورد غير محدود والمصالح متقاطعة

المورد محدود والمصالح متناقضة

التعرف على اآلخر عن كثب وتفهم احتياجاته

استعمال الهدف األقصى كموقف افتتاحي

أربح شيء وأخسر شيء

اربح كل شيء أو ال شيء

تحقيق أقصى مصلحة للطرفين

أتنازل كوني الطرف األضعف

حلول متعددة وليونة

حلول أحادية أو جزئية ،وموقف هجومي

أسلوب منفتح وشفافية وصدق

أسلوب هجومي مع السرية والتضليل

الطرف اآلخر شريك

الطرف اآلخر خصم وربما عدو

التفاوض محطة على طريق التوافق

التفاوض استعراض قوة والتوافق غير مهم
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()3الوساطة:
تعتبــر الوســاطة شـ ً
ـكال مــن المفاوضــة لكنهــا تختلــف عنهــا بكونهــا تحتــاج إلــى مســاعدة خارجيــة ،أي إلى مســاعدة طرف
ثالــث ليلغــب دور الوســيط بيــن أطــراف النــزاع لمعاونتهــم علــى بلــورة وتحديــد مصالحهــم الرئيســية وعلــى الفصــل بيــن
حاجــات ومصالــح كل طــرف والمواقــف التــي يمكــن أن تكــون قــد نجمــت عنــه.
ويزخــر التاريــخ الشــفوي والمكتــوب بأخبــار عــن أشــخاص قــد لعبوا دور الوســطاء بيــن أعضاء األســرة أو العائلة الواحدة،
حيــث يعتبــر هــؤالء بمثابــة شــيوخ الصلــح وتلعــب األدوار التي يمارســونها فــي تعزيز مكانتهم الرمزيــة واإلجتماعية.
الشروط الواجب توفرها في الوسيط الناجح
تتحــدّ د كيفيــة إختيــار الوســيط علــى عــدّ ة شــروط أهمهــا هــي التحلــي بالنزاهــة والحيــاد اإليجابــي تجــاه النــزاع القائــم،
والجــدارة واألمانــة والنزاهــة وتمتعــه بإحتــرام الجميــع .وإلــى ذلــك يجــب أن يضيــف الوســيط بعــض المواصفــات التاليــة:
ً
مقبوال من أطراف النزاع.
أن يكون
الخبرة بموضوع النزاع واإلطالع الوافي على كافة ظروفه ومالبساته.
أن يكــون بمثابــة شــاهد علــى ثقافــة مجتمعــه ،بحيــث يتماشــى دوره مــع العــادات والتقاليــد المتبعــة ومــع كافــة أوجــه
الثقافــة الســائدة.
الوقوف على مسافة واحدة من طرفي ( أو أطراف) النزاع وعدم التحيّز.
عدم التسرع في إقتراح الحلول وإنما العمل على إنضاج هذه الحلول بحيث تأتي على ألسنة المتنازعين أنفسهم.
مــدى قدرتــه علــى توفيــر بعــض المــوارد التــي تســهم فــي إنجــاح عمليــة الوســاطة مثــل النفــوذ والمــوارد اإلقتصاديــة
وضمــان التنفيــذ.
في الجوانب العملية:
يعمل الوسيط على جمع المعلومات الوافية عن سبب النزاع.
يستمع بإهتمام إلى أطراف النزاع ويطرح األسئلة ويبدي التفهم.
يحــرص علــى توفيــر المنــاخ المناســب لعمليــة الوســاطة بحيــث يُشــعر كل طــرف بــأن التعامــل معــه يجــري علــى قــدم
المســاواة مــع الطــرف اآلخــر (عــدد اللقــاءات ،المــكان ،شــكل الجلســة..إلخ).
يقوم الوسيط بنقل الرسائل بين المتنازعين ويساعد في غضون ذلك على تقييمها وتفنيدها.
ال يفرض الوسيط أي تسوية ،وال يبلغ أي طرف بما يتوجب عليه أن يفعله.
إنضاج هادىء بما يضمن أن تأتي التسوية على ألسنة أطراف النزاع.
يعمل على
ٍ
يعتبر في كل مراحل وساطته أن الوصول إلى حلول هي مهمة المتنازعين أنفسهم.
( )4التوفيق:

إذ يمتنــع الوســيط عــن اقتــراح حلــول فــإن عمليــة التوفيــق اللجــوء إلــى طـ ٍ
ـرف ثالــث لكــي يســاعد أطــراف النــزاع علــى
متــأت مــن مكانتــه
الوصــول إلــى حــل .ويمكــن أن يكــون هــذا الطــرف شــخصية اعتباريــة أو صاحــب رأســمال رمــزي
ٍ
اإلجتماعيــة ومعــروف بحياديتــه ونزاهتــه وبكونــه شــاهد علــى ثقافــة المجموعــة اإلجتماعيــة التــي ينتمــي إليهــا طرفــا
ً
مقبــوال مــن الطرفيــن .وتذخــر الثقافــة الشــعبية بهــذا النــوع مــن
النــزاع ،لــذا يتوجــب أن يكــون مــن يقــوم بالتوفيــق
ّ
يتمتــع
الشــخصيات التــي يلجــأ إليهــا النــاس فــي نزاعاتهــم ويكــون لســان حالهــم « نرضــى مــا يرضــاه فــان»؛ وغالبــ ًا
الم ِّ
ُ
وفــق بســلطة معنويــة علــى الطرفيــن وهــو بمثابــة «شــيخ الصلــح» الــذي يؤخــذ رأيــه بالحســبان أكثــر ممــا يتــم األخــذ
بالمصالــح الظرفيــة ألطــراف النــزاع.
وغالبـ ًا تكــون فــرص التوفيــق أكثــر كلمــا كانــت الجماعــة التــي ينتمــي إليهــا الطرفــان أكثــر تجانسـ ًا حيــث تصبــح العالقــات
القائمــة داخــل الجماعــة ومســألة الحفــاظ علــى سيســتامها الثقافــي أكثــر أهميــة مــن الخالفــات الممكنــة الحــدوث،
فالخالفــات عابــرة وطارئــة فيمــا وحــدة الجماعــة وســمعتها هــي الباقيــة والمســتمرة ،واألشــخاص منضويــن داخــل بنــاء
ـات نســبي.
إجتماعــي راســخ ومســتمر بحيــث يســمح لألفــراد بــأن يجيئــون ويذهبــون فيمــا يبقــى هــو علــى ثبـ ٍ
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( )5التحكيم:

بموجــب التحكيــم يتــم اللجــوء إلــى طــرف ثالــث ومحايــد ويتمتــع بالنزاهــة وبمعرفــة ودرايــة فــي موضــوع النــزاع ،وبخبــرة
نوعيــة عاليــة فــي القوانيــن واألنظمــة ذات العالقــة بــه .وبذلــك فــإن تحديــد الشــخص أو الجهــة التــي ســوف تقــوم
بالتحكيــم ال يقتصــر علــى موافقــة طرفــي النــزاع وإنمــا علــى مــدى معرفتــه بموضــوع النــزاع ،فهــو أقــرب إلــى الخبيــر
التقنــي الــذي يســتمع بإنتبــاه إلــى طرفــي النــزاع ويقــوم باإلطــاع علــى ملــف النــزاع ووثائقــه ومســتنداته وحيثياتــه قبــل أن
يتقــدم بإقتــراح حلــول تتماشــى مــع القوانيــن المرعيــة حتــى وإن تضمنــت هــذه الحلــول تنـ ً
ـازال مــا مــن أحــد الطرفيــن وذلــك
ً
ـهيال لتفاقــم النــزاع ولدخولــه فــي دورة مــن الوقــت والجهــد والكلفــة .وفــي بعــض األحيــان يكــون اللجــوء للتحكيــم
تسـ
محطــة ضروريــة فــي بعــض األنــواع مــن الخالفــات مثــل الخالفــات بيــن العمــال وأربــاب العمــل ،لكــن فــي معظــم األحيان
تبقــى توصيــات مــن يقــوم بالتحكيــم توصيــات غيــر ملزمــة لكنهــا ضروريــة كمحطــة مــن محطــات عمــل المحاكــم.
ً
مثــاال علــى التحكيــم فــي حــوادث المــرور حيــث يقــوم باإلطــاع علــى ظــروف الحــادث وكيفيــة
ويقــدم لنــا خبيــر الســير
ّ
كل مــن الطرفيــن اللذيــن
ســير المركبتيــن ثــم يدلــي بتقريــره الــذي يتماشــى مــن قانــون المتبــع ،ويحــدّ د مــدى مســؤولية ٍ
يصبحــان أمــام خياريــن :إمــا القبــول بالتحكيــم (الخبيــر) وإمــا الرفــض واللجــوء إلــى المقاضــاة.
( )6المقاضاة:
تعنــي المقاضــاة ببســاطة اللجــوء إلــى القضــاء المختــص مــن أجــل
حــل نــزاع قائــم بيــن طرفيــن أو أكثــر .وعلــا الرغــم مــن تمتــع بعــض
المحاكــم بصفــة العجلــة وبقدرتهــا النظريــة علــى البــت الســريع
ببعــض حــاالت الخــاف غيــر إن هــذه العمليــة تبقــى عمليــة شــاقة
وتخضــع لإلجــراءات اإلداريــة الروتينيــة؛ وإذا تجاوزنــا الخالفــات
العابــرة التــي يســهل معهــا تحديــد الجهــة المتضــررة والجهــة
التــي تقــع عليهــا مســؤولية جبــر الضــرر ،فــإن الكثيــر مــن النزاعــات
تتطلــب التأنــي للبــت بهــا وتصبــح ذات طبيعــة مدنيــة (وليســت
جزائيــة) مــا يشــترط توكيــل المحاميــن بصفتهــم العارفيــن بالقوانيــن
والموجبــات والعقــود وهــذا مــا يســتغرق الكثيــر مــن الجهــد والوقــت
والمــال.
لكــن فــي مطلــق األحــوال ،إذا كانــت التوصيــات الموصــى بهــا فــي
التحكيــم توصيــات غيــر ملزمــة ،فــإن أحــكام القضــاء واجبــة التنفيــذ.
خالصــة فــي التعامــل مــع النــزاع :يــرى الدكتــور «مارشــال روزنبــرغ» أنــه ّ
ثمــة خمســة أنمــاط للتعامــل مــع النــزاع ،وهــذه
األنمــاط هــي مشــتركة بيــن كل البشــر ،ويمكــن فهمهــا عبــر تحليــل مســألتي العالقــة والهــدف :مــدى رغبتــي كمتنــازع فــي
تحقيــق هدفــي أو مصلحتــي التــي يــدور حولهــا هــذا النــزاع ،ومــدى حرصــي علــى الحفــاظ علــى عالقــة إيجابيــة مــع الشــخص
المتنــازع معــه:
 )1إذا كنت أهتم بتحقيق هدفي فقط وال أهتم بالعالقة ،فسوف يكون سلوكي تنافسي ًا.
 )2وإذا كنــت أهتــم بالعالقــة ومســتعد ًا أن أضحــي بالهــدف فــي ســبيل الحفــاظ علــى هــذه العالقــة ،فســوف يكــون
ســلوكي تنازلــي.
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 )3أما إذا كنت أفضل أن أتفادى الموقف كله ،أي أن أضحي بالهدف والعالقة كليهما ،فسيكون أسلوبي هروبي.
 )4إذا حاولت المساومة فسوف يكون موقفي وسطي.
 )5يبقــى أفضــل األنمــاط علــى اإلطــاق هــو التعــاون :أحــرص علــى هدفــي وأســعى للحفــاظ علــى عالقــة ايجابيــة مــع
الشــخص المتنــازع معــه فــي الوقــت عينــه .وهــذا هــو جوهــر التواصــل الالعنفــي ،الــذي يســتند إلــى التعاطــف واإلصغــاء
الفعــال والثقــة ،وال يقبــل باألحــكام واالتهامــات والتهديــدات ،ففــي التواصــل الالعنفــي ال أكــون (أنــا) ضــد (اآلخــر) ،بــل
أكــون (أنــا واآلخــر) ضــد (المشــكلة).
والحــال ،فــإن أفضــل الوســائل لحــل النزاعــات هــي الوســائل التــي تأخــذ بحاجــات كل األطــراف ،وتحــرص علــى العالقــات
ـتقبال ،وتشـ ّ
ً
ـكل قصــص نجــاح بإعتبــار أن النــاس متســاوين فــي الحاجــات والحقــوق ،وأن التــازم بيــن الحقــوق
راهنـ ًا ومسـ
والواجبــات يعنــي فيمــا يعنيــه أنــه مــن واجبــي أن أضمــن حقــوق غيــري.
أخير ًا ،يمكن إدراج أساليب حل النزاعات من حيث النتيجة التي ُتفضي إليها بالمؤشرات الخمس التالية:
 التنافس (رابح /خاسر) ويُرمز إليه باألسد. التنازل(خاسر /رابح) ويُرمز إليه بالحمل. التجنب(خاسر  /خاسر) ويرمز إليه بالفراشة. التعاون (رابح  /رابح) ويرمز إليه بالزرافة.وتبقــى معادلــة رابــح  /رابــح النتيجــة الفضلــى التــي يســعى إليهــا العاملــون مــن أجــل وضــع حلــول ســلمية للنزاعــات،
لكــون هــذه المعادلــة تأخــذ بحاجــات جميــع أطــراف النــزاع وتفتــح المجــال للتعــاون فيمــا بينهــم.

التعامل مع العنف
ً
أوال تعريف العنف:
تمهيد نظري:
ـكل متســارع إلــى ممارســة العنــف وكيــف يتحــوّ ل النــاس مــن أبنــاء وأربــاب أســر
كيــف تتحــول بعــض المجتمعــات بشـ ٍ
َ
َ
َ
وعمــال وموظفيــن ومزارعيــن وطــاب إلــى مجــرد قتلــى أو قتلــة؟ مــن أي قمقـ ٍ
ـم يخــرج هــذا العنــف الــذي يُقحــم النــاس
بيــن ليلــة وضحاهــا فــي معــادالت قاســية تنتــج أفــواج الجرحــى والمشــردين والمهجريــن والالجئيــن؟ قــد يبــدو مــن
الســهل القــول بــأن العنــف فــي طبيعــة اإلنســان (فالحتميــات تريــح) لكــن التســليم بذلــك يــؤدي إلــى تبريــر الحــروب
بحجــة القضــاء علــى العنــف ،مثلمــا يعفينــا مــن أي محاولــة لرفــض وتغييــر الواقــع.
ويذكــر هنــا أنــه لــم تســتطع العلــوم اإلنســانية أن تحســم الجــدل حــول مــا إذا كان العنــف مــن طبيعــة اإلنســان أم هــو
نِتــاج المحيــط اإلجتماعــي؟ وفيمــا انقســمت بعــض اإلتجاهــات فــي علــم النفــس حــول مــا إذا كان اإلنســان خ ّيـ ٌر ام شــرير
وإلــى تقســيم البشــر بيــن ذئــاب ونعــاج ،يمكــن القــول بــأن هــذه الثنائيــة المريحــة ســهلة التقــاذف ،ويســهل معهــا لــكل
جماعــة أن تنســب لذاتهــا كل الصفــات الطيبــة وان تلصــق الشــيطنة باالخريــن وأن تبــ ّر ر محاربتهــم وقتلهــم ،ومعــه
يســهل لــكل مجموعــة أن تقــع فــي التناقــض باألهــواء :لكــي يكــون للحيــاة معنــى أزهِ ــق حيـ ً
ـاة أخــرى(!) ،ويســود الشــعور
بالعظمــة وتمجيــد الــذات ،ويتصاعــد العنــف وترتــدي الحــرب قنــاع العـ ّـزة والكرامــة :حــرب مــن أجــل هللا ،حــرب مــن أجــل
ـرب مــن أجــل الحقوق..إلــخ حــروب ال يخوضهــا «الذئــاب» وحدهــم ،وإنمــا ينجــر إليهــا
الوطن،حــرب مــن أجــل العدالــة ،حـ ٌ
ـل بيــن القائــد والجماهيــر ،الزعيــم يصبــح كذلــك كونــه يتــاءم مــع مــا تريــده األكثريــة مــن
«النعــاج» أيض ـ ًا ،وينشــأ تفاعـ ٌ
النــاس ويصبــح كأنــه مرآتهــم ،عالقـ ٌـة كأنهــا غــرام يكفــي فيهــا للقائــد أن ينفــخ روح العظمــة وتمجيــد الــذات ،وأن ينجــح
فــي اإليحــاء بــأن مصيــر الجماعــة يتوقــف عليــه ،فيتداعــى لــه النــاس باإلفتــداء .ومعــه تتراجــع حاجــات اإلنســان ويصبــح
ـعب عظيــم ومهــاب ،أو إلــى جماعــة قويــة تشـ ّ
ـكل
مــن غيــر المهــم حرمانــه مــن حقوقــه األساســية مــا دام ينتمــي إلــى شـ ٍ
لــه الحضــن اآلمــن ويخشــاها اآلخــرون.
مــا العمــل؟ هــل مــن إمكانيــة ألن نعمــل علــى تمكيــن النــاس مــن التخلــص مــن كافــة أشــكال العنــف؟ هــل مــن إمكانيــة
لكــي يعـ ّ
ـم الالعنــف؟
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العنف بمثابة جبلد الجليد:

قاتل الجسم مقتول ب

فعلته وقاتل الر وح ال تدري به البشر
جبران خليل جبران

يمكــن تعريــف العنــف انــه كل فعــل يمكــن أن يُمارســه فــرد أو جماعــة ،قائــم علــى ســلوك ينجــم عنــه اإليــذاء أو المعانــاة
(الجســدية ،النفســية) لآلخريــن ،أو يُشـ ّ
ـكل انتهــاك ًا لحقوقهــم بــدء ًا مــن الحقــوق األساســية وصـ ً
ـوال إلــى الحــق فــي تنميــة
ذواتهــم وإتاحــة الفــرص أمامهــم؛ وبذلــك يتجــاوز تعريــف العنــف التعريفــات الشــائعة التــي تحصــره بالعنــف المباشــر
القابــل للرصــد والمشــاهدة.
الهدف :أن يتمكن المشاركون من تعريف العنف
المدة الزمنية 10 :دقائق
التقنية :عصف ذهني
األدوات الالزمة :لوح وأقالم
إرشــادات للمــدرّب :ألجــل مســاعدة المتدربيــن فــي اســتباط تعريــف للعنــف ،يطلــب المــدرّب ان يتوســع المتدربــون فــي
ـح أمامهــم.
إعطــاء مرادفــات لكلمــة عنــف وتــدوّ ن هــذه المرادفــات بشــكل واضـ ٍ
ثــم يُطلــب إليهــم فــرز هــذه المرادفــات (أشــكال العنــف) إلــى قســمين :عنــف قابــل للرصــد وعنــف غيــر قابــل للرصــد،
وصـ ً
ـوال إلــى التوضيــح بــأن العنــف يشــبه جبــل الجليــد ،الجــزء األصغــر منــه واضــح وقابــل للمعاينــة ،فيمــا الجــزء األكبــر
مغمــور تحــت المــاء ويحتــاج لبعــض الجهــد لرصــده؛ فـ»العنــف» ال يشــير دائمـ ًا لالشــكال المباشــرة ،بــل يتج ّلــى بأشــكال
متنوعــة.
ثانيا ،أنواع العنف
تمرين «بارومتر العنف»:
الهدف :أن يتعرف المشاركون على أنواع العنف.
المدة الزمنية 10 :دقائق
األدوات الالزمة :أوراق مطبوعة سلف ًا ،والئحة ببعض األفعال
قم بتقسيم القاعة إلى ستة أقسام متساوية
ضع على الجدران ،أو على األرضية ،األرقام :صفر.100 ،80 ،60 ،40 ،20 ،
اخبــر المتدربيــن بــأن تحركهــم داخــل القاعــة ســوف يشـ ّ
ـكل مؤشــر ًا علــى مــدى مــا يرونــه مــن درجــة عنــف فــي المتغيــرات
التــي ســوف تقــوم بتالوتهــا علــى مســامعهم.
اقرأ بعض الجُ مل المعبرة عن أفعال تنطوي على قدر ٍ من العنف .أمثلة:
ـكل مبالــغ فيــع أدى إلــى دمــار هائــل
قامــت بريطانيــا بقصــف مدينــة درســدن بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة بشـ ٍ
وإلــى وقــوع عشــرات آالف القتلــى والجرحــى.
قامت الطائرات المروحية أثناء مالحقة المتمردين بإلقاء براميل متفجرة داخل األحياء السكنية.
قامــت الناشــطة  Xبتوثيــق يديهــا أمــام القنصليــة اإلســرائيلية فــي أحــدى المــدن األوروبيــة ورفعــت يافطــة مكتــوب
عليهــا:
هذه القنصلية مقفلة بسبب ممارسات الجيش اإلسرائيلي ضد المدنيين في غزة.
قام المعلم بصفع الطالب أمام زمالئه بسبب إهمال الفروض المدرسية للمرة الثالثة.. .إلخ.
انتقل بعضها إلى استنباط الخالصة التدريبية بعد إجراء النقاش الالزم بين المتدربين.
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ثالثا ،مثلث العنف أو مثلث غالتونغ:
الهدف :أن يعرف المشاركون العالقة التفاعلية بين أنواع العنف.
المدة الزمنية 10 :دقائق
التقنية :عمل مجموعات
األدوات الالزمة :أوراق وأقالم
Behaviour

Context

Attitude

إرشادات للمدرّب :قم بتقسيم المشاركين إلى ثالثة مجموعات ،وأطلب من كل مجموعة ما يلي:
المجموعة األولى :إعطاء أمثلة عن العنف الثقافي وكيف يمكن أن تتحوّ ل إلى عنف مباشر.
المجموعة الثانية :إعطاء أمثلة عن العنف الهيكلي وكيف يمكن أن تتحوّ ل إلى عنف مباشر.
المجموعة الثالثة :إعطاء أمثلة عن العنف المباشر وكيف يمكن أن يُغذي العنفين الثقافي والبنيوي.
قــم بإســتنتاج الخالصــة التدريبيــة :العالقــة التفاعليــة بيــن أنــواع العنــف مــن جهــة ،والعمــل مــن أجــل الســام يفتــرض
العمــل ضــد كافــة أشــكال العنــف مــن جهــةٍ ثانيــة.
للتركيــز :يــرى الخبيــر فــي علــوم الســام ،النروجــي «يوهــان غالتونــغ» أن الطريقــة ُ
الفضلــى لتعريــف الســام هــي تعريــف
نقيضهــا ،أي العنــف .وقــد وضــع «غالتونــغ» معاييــر ًا جديــدة للتعاطــي مــع هــذه الكلمــة بفضــل مثلــث العنــف ،الــذي
يقســم العنــف إلــى ثالثــة أنــواع ،يمكــن إيضاحهــا علــى الشــكل التالــي: 1
ّ
()1العنــف المباشــر :ويشــتمل علــى اإليــذاء الجســدي أو المــادي أو النفســي ،وعــادة يكــون هــذا النــوع هــو األكثــر وضوحـ ًا.
الســلوك المدمّ ــر لطــرف ّ
اتجــاه ّ
الطــرف اآلخــر ،فتســتخدم فيــه العديــد مــن الوســائل مثــل :الحــرب ،التدميــر
وهــو يع ّبــر عــن ّ
عــن طريــق األســلحة مــن قصف....الــخ ،إضافــة إلــى جرائــم القتــل و االغتصــاب.
( )2العنــف الهيكلــي أو البنيــوي :يكــون هــذا النــوع غيــر واضــح ،ونتعاطــى معــه وكأنــه شــيء طبيعــي ،وهــو عنــف ممنهــج،
أي ناتــج عــن ســلطة الدولــة ،ومك ـرّس فــي القوانيــن والبنــى والهيكليــات .أمثلــة :التمييــز فــي القوانيــن الظلــم النظامــي
وعــدم المســاواة ،الجشــع والمعاملــة بتســلط.
( )3العنــف الثقافــي :وهــو شــكل مــن العنــف المبنــي علــى الثقافــة أي فــي األعــراف واألحــكام والعــادات .أمثلــة :الكراهيــة،
ّ
الترويــج ّ
الســيئة عــن الطــرف اآلخــر ،التحريــض ،التعبئــة النفس ـيّة واإلعالميــة ضــدّ الطــرف اآلخــر عــن طريــق
للصــورة ّ
الدّ عايــة.

رابع ًا،طريقة إشتغال المث ّلث في ّ
النظر للنزاعات:
مفســرة
علــى الرغــم مــن أن غالتونــغ انشــغل بتطبيــق طريقــة المثلــث فــي حــل النزاعــات الدّ وليــة ،غيــر أنــه قــدّ م طريقــة
ّ
ـكل عــام تســاعد علــى تحليــل وتحويــل وحــل النــزاع  ،وتقــوم هــذه الطريقــة علــى مــا يلــي:
للنزاعــات بشـ ٍ
( )1التّناقــض  :Contradictionأو الخــاف والتضــارب فــي المصالــح الــذي يتمظهــر فــي رغبــة كل طــرف فــي تحقيــق هدف
منشــود قــد يتعــارض مــع هــدف الطــرف اآلخــر ،وهــذا مــا يعتبــر نقطــة انطــاق النــزاع ويع ّبــر عــن حالــة ّ
الصــراع الكامنــة.
يتضمــن ّ
ّ
كل طــرف عــن اآلخــر ،
( )2المواقــف  :Attitudesوهــو العنصــر الثانــي بحيــث
التصــوّ رات الخاطئــة التــي يحملهــا ّ
الطــرف اآلخــر ّ
بحيــث يمكــن أن تكــون فــي الغالــب ســلبيّة عــن ّ
خاصــة فــي النزاعــات العنيفــة.
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النــزاع لــدى غالتونــغ  ،بحيــث يمكــن أن يشــتمل علــى ّ
( )3الســلوك  Bihaviourوهــو العنصــر الثالــث مــن عناصــر ّ
التعــاون
ـدل علــى نقــاط ّ
التوفيــق أو العــداء ،ويتم ّيــز ســلوك الصــراع العنيــف بالتهديــدات والهجمــات المدمّ ــرة ،
أو اإلكــراه ممــا يـ ّ
وتنافــس المصالــح الماديــة أو الســلوكيّات.
وبذلــك تعطــي طريقــة المثلــث تفســير ًا لمراحــل النــزاع عــن طريــق العالقــة التفاعليــة بيــن عناصــره الثالثــة إذ قلمــا نجــد
نوع ـ ًا مــن العنــف بــدون أن يســتتبع ذلــك النوعيــن اآلخريــن ،فالتناقــض والخــاف بيــن أطــراف النــزاع يترجــم عبــر عنــف
بنيــوي ،كمــا يُســهم التناقــض فــي إذكاء المواقــف المعبــرة عــن التصــورات الخاطئــة تجــاه الطــرف اآلخــر ،مــا ينتــج عنــه
عنفــا ثقافيــا .والمواقــف بدورهــا تتحــوّ ل إلــى ســلوكيات يع ّبــر عنهــا بالعنــف المباشــر.
وبشــكل مترابــط يشــمل الوقايــة مــن النزاعــات
وبهــذه الترســيمة ،يعكــس المثلــث أهميــة العمــل لحــل النزاعــات
ٍ
وإدارتهــا وحلهــا :
الوقاية من النزاع ،أي بناء السالم كعملية مرتبطة بالتناقض.
إدارة ،النزاع أي صنع السالم كعملية مرتبطة بالمواقف.
ّ
تخطي النزاع (والعنف) أي حفظ السالم كعملية مرتبطة بالسلوكيات .
وبذلك يشمل العمل من أجل السالم الوقاية
الحرب
وقف اطالق النار
االتفاق
التطبيع
المصالحة

العنف
االستقطاب
التناقض
االختالف

ثقافة الالعنف
ً
أوال ،التعامل مع اشكال العنف
تمرين معرض أنواع العنف
الهدف :أن يتخذ المشاركون مواقف ضد كافة أشكال العنف
المدة الزمنية 10 :دقائق
التقنية :عمل مجموعات
األدوات الالزمة :اوراق ،أقالم تلوين ،قصاصات صحف ومجالت.
إرشادات للمدرّب :قم بتوزيع المتدربين إلى ثالثة مجموعات.
اطلــب مــن كل مجموعــة أن تختــار أو تبتكــر بضعــة أشــكال عمليــة تتناســب مــع أحــد أنــواع العنــف (الهيكلــي ،الثقافــي،
والمباشــر).
علــى المجموعــة المعنيــة أن تقــوم بتحديــد مــا الــذي يمكــن أن يفعلــه العاملــون مــن أجــل الســام حيــال هــذا الشــكل
مــن العنــف.
ملصــق كبيــر ،وتقــوم
بشــكل واضــح
تعمــد كل مجموعــة إلــى لصــق األشــكال والخالصــات التــي توصلــت إليهــا علــى
ٍ
ٍ
بثبيتــه علــى أحــد جــدران القاعــة.
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بعدهــا يقــوم الجميــع بالتجــول علــى الملصقــات المعروضــة ويســتمعون إلــى شــرح عنهــا مــن أحــد أعضــاء المجموعــة
المعنية.
اعمــل علــى صياغــة الخالصــة التدريبيــة حــول تداخــل أنــواع العنــف ،وحــول دور المشــتغلين فــي بنــاء الســام فــي الوقايــة
المســبقة مــن العنــف ،وفــي إدارتــه والحــدّ منــه ،وفــي تخطيــه.
جدول توضيحي يبيّن أشكال العنف
االعنف لهيكلي
اإلحتالل

الفقر

التمييز في القوانين

احتكار الوظائف العامة

منع النشاط السياسي

التمييز على أساس النوع اإلجتماعي

اإلنماء غير المتوازن

الحرمان من الحقوق

البطالة والفساد

العنف الثقافي
األحكام المسبقة

الطائفية

وصم اآلخرين ونبذهم

خطاب الكراهية

إزدراء المعتقدات األخرى

أحكام التعميم

نزع اإلنسانية عن الخصم

التحقير والتهميش

العنصرية

العنف المباشر
اإلحتالل

الحرب  /تدمير الممتلكات

اإلخفاء القسري

القمع

التعذيب

التربية العقابية

عدم اإلصغاء

اإليذاء

التأنيب

ثاني ًا ،السالم السلبي والسالم اإليجابي
تكمــن أهميــة توضيــح «غالتونــغ» ألشــكال العنــف فــي توضيحــه لمســألة «العنــف الكامــن ،أي العنــف األقــل وضوح ـ ًا
والــذي يمكــن أن يتحــوّ ل إلــى عنـ ٍ
ـف ظاه ـر ٍ ومباشــر .مــا يطــرح الســؤال حــول العالقــة بيــن الالعنــف والســام ومــا إذا
كانت هاتان المفردتان تعطيان المعنى ذاته؟
ً
ضمــن إطــار اإلجابــة علــى هــذا الســؤال ذهبــت بعــض الكتابــات فــي العلــوم اإلنســانية ،وخصوص ـا فــي سوســيولوجيا
الحــروب والنزعــات ،إلــى التفريــق بيــن الســام اإليجابــي والســام الســلبي .حيــث يُعــرّف الســام الســلبي بأنــه غيــاب
العنــف المباشــر( الحــروب والصراعــات والعنــف المــادي )؛ بينمــا جــرى تعريــف الســام اإليجابــي بأنــه غيــاب العنــف غيــر
المباشــر.
فالســام الســلبي خــادع ويتخــذ مظهــر اإلســتقرار الدائــم بســبب غيــاب العنــف المباشــر ،لكــن هــذا العنــف قــد يبــرز فــي
ّ
المتمثــل فــي اإلســتبداد ،والتســلط ،والفقــر ،واإلضطهــاد والتمييــز ،والبيئــة
أي وقــت بســبب وجــود العنــف الهيكلــي
الصحيــة غيــر اآلمنــة للعيــش ...إنهــا وضعيــة مكرّســة بســبب القمــع ،واإلكــراه ،والخــوف مــن التغييــر ،واإلســتكانة إلــى
ـكل مــن التســليم بالقــدر ،وبالتالــي تغييــب النزاعــات.
العجــز التــي تجعــل النــاس ينســاقون إلــى شـ ٍ
وفــي المقابــل فــإن الســام اإليجابــي ســام دائــم ،لمــا ينطــوي عليــه مــن اعتـ ٍ
ـراف بالحــق فــي الحيــاة والرفــاه المــادي،
ٍ
احتــرام للتعدديــة والتنــوّ ع ،وللروابــط والقيــم اإلنســانية المشــتركة ،ومــن
وبقبــول للنزاعــات ،ومــن
والحريــة والهويــة
ٍ
حـ ٍ
ـرص علــى تســيير األمــور المشــتركة وجعــل العيــش مع ـ ًا ممكن ـ ًا ،ومــن إيجــاد اآلليــات التــي تضمــن تــدول الســلطة
ومراقبتهــا ومســاءلتها ،ومــن اعتبــار الحمايــة والرعايــة اإلجتماعيــة مــن أبســط مهمــات الدولــة (وليــس مســألة خيــر
أو إحســان) ،ومــن اعتبــار اإلنســان محــور العمليــات اإلقتصاديــة والتربويــة ،ومــن الطمــوح إلــى تحقيــق األمــن اإلنســاني
الــذي يحمــي البشــرية مــن المجاعــة والكــوارث والتلــوث واألمراض..إلــخ.
وفــي المحصلــة إذا كان الســام الســلبي خــادع ومبنــي علــى تغييــب النزاعــات ،فإن الســام اإليجابي يعنــي قبول النزاعات
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ـكل إيجابــي بوســائل أخــرى غيــر وســائل العنــف ،وهــو ســام حقيقــي وملمــوس ويســتطيع الفــرد
وضبطهــا وح ّلهــا بشـ ٍ
الشــعور بــه بــكل وضــوح والتأكــد مــن وجــوده بــكل يســر؛ وهــذا الشــكل مــن الســام يُبنــى باســتمرار وألجــل تحقيــق ذلــك،
تقــع علــى العامليــن مــن أجــل الســام تبنــي خيــار الالعنــف.
ثالث ًا ،بناء السالم
الســام إذن ليــس إنســحاب ًا مــن الواقــع نحــو «مســالمة» هادئــة ومريحــة ،قــد تعكــس صفــاء ونقــاوة حاملهــا ،لكنهــا
ـكل خــاص ،وتبــدو وكأنهــا تبغــي
تتجاهــل (عــن طيــب نيــة) كل مــا يــدور حولهــا ،فتتجاهــل أشــكال العنــف الكامنــة بشـ ٍ
الخــاص الفــردي لصاحبهــا ،وتنــزع نحــو تبشــيرية روحيــة ،وترفــض الحــرب بــأي ثمــن ،وتدعــو إلــى الخيــر؛ وهــذه المســالمة
يمكــن أن نعاينهــا لــدى المتصوفيــن والرهبــان ،وهــي تبعــث علــى األمــل لكنهــا تصــوّ ر الســام وكأنــه حاصــل عــددي لنمــو
بــذور الســام فــي قلــوب جميــع النــاس ،وهــذا أقــرب إلــى الطوباويــة البعيــدة المنــال.
وفــي المقابــل ،فــإن الالعنــف يتطلــب حضــور مقاومــة العنفيــة ،ذلــك ألن الغايــات النبيلــة تقتضــي وجــود وســائل نبيلــة
أيضـ ًا ،مقاومــة تعمــل علــى تفكيــك األعــراف واألحــكام والعــادات وكافــة ضــروب الموروثــات التــي تحـرّض علــى العنــف،
وعلــى التأســيس آلليــات ســلمية إنســانية إلدارة النزاعــات تقــوم علــى ثقافــة احتــرام التنــوع والتعــدد ،وعلــى مكافحــة
التطــرف العنيــف .مقاومـ ٌـة تكشــف كل عنـ ٍ
ـف ممنهــج ،ومــن أي ســلطةٍ أتــى؛ وتبــدأ مــن رفــض طغيــان الــذات ،لتصــل إلــى
رفــض اإلســتبداد والهيمنــة واإلحتــال ،مقاومــة تعمــل علــى تنظيــم الحمــات مــن أجــل انتــزاع كافــة الحقــوق اإلجتماعيــة
واإلقتصاديــة والسياســية للنــاس بــدون تجزئــة أو مقايضــةٍ أو تمييــز ،وتتصــدى للجشــع والتســلط وتنبــذ الكراهيــة
والطائفيــة ،وتعمــل علــى تمكيــن النــاس وعلــى تعزيــز فكــرة اإلقتــدار الجماعــي لديهــم بمــا يجعلهــم شــركاء فــي تنميــة
ّ
ـيانات
ـات مشــتركة ونسـ
مجتمعاتهــم .مقاومــة تنظــر إلــى الحــروب نظــرة
ٍ
مدققــة ،فتعمــل بذلــك علــى تأســيس ذكريـ ٍ
مشــتركة أيضـ ًا (أرنســت رينــانُ :تبنــى األمـ ُ
ـيانات مشــتركة) ،نظــرة ال تختــزل الحــروب بمــا
ـات مشــتركة ،ونسـ
ٍ
ـم علــى ذكريـ ٍ
شــابها مــن عنـ ٍ
ـف مباشــر وإنمــا تبحــث فــي أشــكال العنــف غيــر المباشــر أيضـ ًا ،أي فــي التمييــز والطائفيــة والالمســاواة
والتهميش...إلــخُ ،
كمســببات للحــرب ،وتؤمــن بالعدالــة اإلنتقاليــة ومــا تتضمنــه مــن مصارحــة ومعرفــةٍ للحقيقــة
واعتـ ٍ
ـراف بالضحايــا وتكريمهــم ،واعتــذار ومحاســبة؛ إذ أن المعيــار األول للســام ليــس غيــاب الحــرب بــل حضــور العــدل،
وبالتالــي فــإن الســام ليــس رفــض الحــرب فقــط بــل رفــض الظلــم.
قوة الالعنف:
يتميــز الالعنفــي إذن بأنــه مناضــل شــرس فــي البحــث عــن الحقيقــة والكشــف عــن الظلــم ومحاصــرة الظالميــن ،ومــن
أجــل ذلــك يجــب علــى المــرء أن يحظــى بالشــجاعة والقــدرة علــى التضحيــة التــي تفــوق تضحيــة الشــهداء فــي ســاحات
يتوســع ليشــمل
الحــرب .واألمــر هنــا ال يقتصــر علــى نمــاذج مضيئــة مثــل تجربــة «غانــدي» و»مارثــن لوثــر كينــغ»  ،بــل
ّ
تجــارب متنوعــة اعتمــدت اســتراتيجيات الالعنــف .وقــد ذكــر «جيــن شــارب» مئــات الطرائــق والوســائل لإلحتجــاج الالعنفــي
ونذكــر منهــا:
 مناهــج االحتجــاج واالســتمالة الالعنفييــن التــي تتضمــن تصريحــات رســمية ،وبالغــات إلــى جمهــور أوســع ،وأفعــالعلنيــة رمزيــة ،وســهرات ،ودرامــا وموســيقى ،ومســيرات ،وتجمهــرات علنيــة ،واالنســحاب والزهــد.
والمؤسســات،
 مناهــج عــدم التعــاون االجتماعــي التــي تتضمــن عــدم التعــاون مــع المناســبات االجتماعيــة ،واألعــراف،َّ
واالنســحاب مــن النظــام االجتماعــي.
 مناهــج عــدم التعــاون االقتصــادي التــي تتضمــن المقاطعــة لجهــة المســتهلكين ،والعمــال والمنتجيــن ،والمالكيــنوالمديريــن ،وأصحــاب المــوارد الماليــة ،والحكومــات.
 مناهج عدم التعاون السياسي التي تشمل رفض السلطة وعدم تعاون المواطنين مع الدولة. مناهــج التدخــل الالعنفــي التــي تتضمــن نشــاطات مباشــرة ذات مكوِّ نــات نفســانية وجســمانية واجتماعيــة واقتصاديــةمؤسســات
وسياســية .وأســلحتها المفضلــة عبــارة عــن اإلضــراب عــن الطعــام ،واالحتالل والحصــار الالعنفيين ،وإقامة
َّ
معتمــدة علــى الــذات أو حكومــات موازيــة منافســة.
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تجارب العنف وتجارب الالعنف
ما تعريف كال المنهجين؟ أي المنهجين أكثر نجاح ًا؟
ـداء من العمليات المؤثرة على النظام السياســي
النضــال الالعنفــي يســلك طريقـ ًا بــدون عنــف مــن أجــل إحداث تغيير ابتـ ً
أو االقتصــادي ،وهــو يســتحضر أوســع قطاعــات ممكنــة مــن المجتمــع  ،ويســتعمل تكتيــكات كالمقاطعــة االقتصاديــة
أو االعتصامــات أو اإلضرابــات وخالفــه مــن األشــكال ،فهــي عمليــات تغييــر تنتهــج مقاومــة ســلبية أو إيجابيــة أو تجمــع
بيــن االثنيــن فــي نفــس الوقــت أحيا ًنــا.
أمــا العمليــات العنيفــة فهــي تنــدرج تحــت ثالثــة مجــاالت كبيرة الثورات المســلحة واالنقالبات وعمليات التمرد المســلح،
تعتمــد هــذه المنهجيــة فــي التغييــر علــى التفجيــرات المتنوعــة لإلضــرار بالبشــر أو الممتلــكات العامــة والخاصــة أو
عمليــات االغتيــال واالختطــاف وتدميــر البنيــة التحتيــة للدولــة والعمليــات النوعيــة الخشــنة المســتهدفة لــأرواح أو
الممتلــكات.
من المنتصر؟
علــى الرغــم مــن ســطوة حضــور المعــارك والحــروب والثــورات فــي كتــب التاريــخ ،غيــر ان هــذا التاريــخ ال يخلــو مــن تجــارب
العنفيــة ،وعلــى ســبيل المثــال ،فــي طــور نشــوء الجمهوريــة الرومانيــة اســتخدمت الجماهيــر الرومانيــة (أي المواطنــون
األحــرار الذيــن لــم يكونــوا جــزء ًا مــن النخبــة الحاكمــة) تقنيــات المقاومــة المدنيــة المختلفــة مــن عــام  495قبــل الميــاد
إلــى عــام  409قبــل الميــاد .وشــاركوا فــي االعتصامــات العامــة ،ورفضــوا التجنيــد فــي الجيــش أو دفــع ضرائــب مــن أجــل
الحــرب ،وانســحبوا مــرار ًا مــن المدينــة تاركيــن النخــب تهــرول فــي ســبيل تســيير شــؤون الحيــاة فــي المدينــة بأنفســهم.
ونتيجــة لذلــك نجحــوا فــي انتــزاع أكبــر قــدر الحريــات السياســية .ومنــذ مئــات الســنوات تظهــر التجــارب الالعنفيــة أنهــا
األكثــر رســوخ ًا؛ وفــي المقابــل يبــدو أن مــن يصــل إلــى الســلطة بواســطة العنــف يدافــع بالعنــف أيض ـ ًا عــن شــرعية
اســتمرار ســلطته (أو ثورتــه) وأن فــي الحــروب تفضــي غالب ـ ًا إلــى انتصــار األكثــر عنف ـ ًا وليــس بالضــرورة األكثــر عـ ً
ـدال.
من يصل بواسطة العنف يدافع عن «مكتسباته بواسطة العنف
األكاديميتــان «إريــكا تشــينوويث» و«ماريــا ســتيفان» قامتــا بتحليــل حــاالت العنــف والالعنــف فــي ثــورات القــرن الماضــي؛
فــي كتابهمــا «لمــاذا تنجــح المقاومــة المدنيــة؟ المنطــق اإلســتراتيجي لحــرب الالعنــف» ،وتقــول «إريــكا تشــينوويث» انهــا
كانــت تؤمــن بــأن العنــف هــو الحــل األمثــل للتخلــص مــن حكــم اســتبدادي؛ وبعــد ســجال مع الداعيــن للمقاومــة الالعنفية
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ســعت الباحثــة إلثبــات وجهــة نظرهــا عــن طريــق جمــع بيانــات جميــع حــركات المقاومــة التــى غيــرت النظــام منــذ العــام
 ،1990وبعــد تحليــل البيانــات وجــدت النتائــج مختلفــة تمامـ ًا عمــا تعتقــده ،وخلصــت إلــى نتائــج مهمــة عــن فاعليــة أســاليب
مقاومــة الالعنــف وقدرتهــا علــى تعبئــة النــاس وتفيــد إنــه «فــي المجمــل العــام فــإن حــركات المقاومــة الالعنيفــة أكثــر
قــدرة علــى الحصــول علــى مكاســب ونتائــج ،وبمجــرد نجاحهــا فإنهــا األقــدر علــى تأســيس نظــام ديموقراطــي ســليم مــع
احتماليــة أقــل لنشــوء حــروب أهليــة» ،تســتند الكاتبــة علــى إحصائيــة درســت مــن خاللهــا دراســة الحــركات التغييريــة منــذ
عــام  1900حتــى العــام  ،2006ســواء كان منهجهــا التغييــر العنيــف أو الالعنيــف ،وشــملت اإلحصائيــة  323حركــة مقاومــة،
لتصــل إلــى نتائــج مفادهــا أن حمــات التغييــر الالعنيــف نجحــت فــي تحقيــق أهدافهــا الكليــة أو الجزئيــة مرتيــن ضعــف
الحمــات العنيفــة.
لكــن مــاذا عــن األهــداف التــي يمكــن أن يحققهــا منهــج الالعنــف؟ قــد يقــول قائــل إن األهــداف التــي نجحــت فيهــا حــركات
التغييــر الالعنيــف هــي أهــداف ســطحية ال تســتطيع مواجهــة المخاطــر الكبــرى تحــت أنظمــة قمعيــة شــديدة وأن
األهــداف قــد تقتصــر مثـ ً
ـا علــى محاولــة الحفــاظ علــى الحديقــة الموجــودة فــي الحــي بعــد تعنــت إدارة الحــي فــي رغبتهــا
بإزالتهــا؛ لكــن الكتــاب يوضــح أن األهــداف تشــمل ثالثــة قطاعــات كبيــرة :أهــداف إلســقاط األنظمــة الحاكمــة ،أهــداف
خاصــة محليــة مثــل مقاومــة احتــال أو طلــب االســتقالل ،أهــداف أخــرى.
المحاربة من أجل الالعنف:
إذا كنـ َ
ـت ســتختار مجــا ًلا تتبــارى فيــه مــع ديفيــد بيكهــام ،فلـ َ
ـم تختــار أن تنافســه فــي كــرة القــدم؟ ربمــا مــن األفضــل أن
تنافســه علــى رقعــة شــطرنج
إذ تبيــن الكثيــر مــن التجــارب أن منهــج الالعنــف اســتطاع تحقيــق أهدافــه بمــا يــوازي ضعــف منهــج العنــف ،فهــذا
دليــل علــى أن هــذا المنهــج يمتلــك مــن األدوات المطلوبــة مــا تؤهلــه لالنتصــار وتحقيــق أهدافــه ،وكمــا أن للحــروب
أســلحة متنوعــة وآالت مختلفــه يتــم اســتخدامها مــن أجــل االنتصــار فــي المعركــة ،فــإن منهــج الالعنــف يعتمــد ً
أيضــا
ذكاء وأكثــر غنــى بالمــوارد ،الموجــودة والمتاحــة فــي األغلــب ،مثلمــا
علــى أســلحة لكنهــا مــن طبيعــة مختلفــة فهــي أكثــر
ً
أنهــا أقــل ضــرر ًا علــى المناضليــن الســاعين للتغييــر وعلــى المجتمــع الــذي نعمــل ألجلــه.
وإذ تســتمد اســتراتيجية الالعنــف أفكارهــا مــن أعمال«جيــن شــارب» عــن حــركات الالعنــف ،لكــن كثيريــن قامــوا بتطويرهــا
ً
أهدافــا سياســية مثــل
واإلضافــة إليهــا ،وحالــوا اإلجابــة علــى الســؤال وكيــف يمكــن للنــاس اســتخدام الالعنــف ليحققــوا
التخلــص مــن حكــم اســتبدادي أو محاربــة الفســاد أو حمايــة البيئــة .فالالعنــف ال يعنــي «تعليــم النــاس كيــف يمارســون
ّ
المحتــل أو الحاكــم المســتبد «مــن فضلكــم هــل
الخطابــات والتأمــات الســعيدة» .وال يمكننــا «أن نطلــب ببســاطة مــن
يمكنــك التوقــف عــن ممارســة اإلحتــال؟» ،فاألمــر «ليــس األمــر بهــذا اللطــف» .ويضيــف إنــه علــى العكــس تمامً ــا ،ييبــدو
وكأننــا « هنــا لنخطــط لحــرب» ،لكــن وســيلتها ليســت اســتخدام الســاح ،ويجــب التخطيــط لــه بعنايــة واهتمــام تمامً ــا
كالتخطيــط لحملــة عســكرية.
ـلء شــاحنة مــن البشــر إلــى حركــة
أســئلة تطــرح نفســها :كيــف نصــل إلــى قــوة أكبــر ،كيــف تصــل مــن حركــة قوامهــا مـ ُ
قوامهــا مئــات اآلالف منهــم؟ كيــف تكســب إلــى صفــك المجموعــات التــي تقــوي المســتبد بدعمهــا؟ كيــف يمكــن أن
تشـ َّ
ّ
تجمــع مهــدد بالســجن لفتــرات طويلــة ،أو التعذيــب؟ كيــف تكســر خــوف
ـن حربــك بأمــان فــي وضــع يكــون فيــه أي
النــاس والمباالتهــم وتخرجهــم إلــى الشــوارع؟
األجوبــة ليســت ســهلة وليــس هنــاك مــن ترســيمات جاهــزة ،ومثلمــا أنــه ليــس هنــاك حــرب عســكرية ُتقــاد بالصدفــة،
ـكل عفــوي.
فــإن «حــرب الالعنــف» ليســت اســتثناء علــى اإلطــاق ،أي ليــس هنــاك مــا ييــدأ ويكبــر بشـ ٍ
قوالن لغاندي« :الوسيلة والغاية كالبذرة والشجرة إذا انفصلتا ينتهيان».
«النضال الالعنفي يتطلب قلب محارب».
والحــال ،ال يكفــي أن تكــون غاياتنــا نبيلــة ألن الغايــات النبيلــة تتطلــب وســائل نبيلــة أيضـ ًا ،وألن العنــف هــو الشــيء الــذي
ّ
ويفضلــه كل مســتبد أفضــل بكثيــر مــن المدنييــن ..ومــن جهــةٍ ثانيــة :ال يكفــي أن نؤمــن بالســام وبالالعنــف ،وإنمــا
يُتقنــه
علينــا التع ّلــم علــى خطــط واســتراتيجيات تمكننــا مــن اإلنتصــار بواســطة الالعنــف.
هــذا هــو طمــوح جمعيــة محاربــون مــن أجــل الســام ،طمــوح مراكمــة معــارف ومهــارات وصقلهــا بالمواقــف والخبــرات،
آن معـ ًا علــى إغنــاء
أي طمــوح اإلنتقــال مــن األفــكار المجــردة إلــى الواقــع الملمــوس ضمــن لولبيــة تصاعديــة تعمــل فــي ٍ
هــذه األفــكار وعلــى التأثيــر والتغييــر التدريجــي المتعاقــب فــي الواقــع.
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الغفران والمصالحة
ً
موقفــا متســامح ًا ،
الغفــران هــو عمليــة واختيــار ،تشــترط أن يتبنــى الجميــع  -بمــا فــي ذلــك الســلطات والمدنيــون -
ـام إيجابــي قائـ ٍ
يســاعد علــى بنــاء المجتمــع وعلــى عيــش أفــراده جنبـ ًا بسـ ٍ
ـم بيــن أشــخاص ومجموعــات كانــوا يعتبــرون
بعضهــم البعــض أعــداء ًا أو خصوم ـ ًا فــي الماضــي؛ قــد تتطلــب الغفــران التخلــي بشــجاعة عــن أمــور مهمــة بالنســبة
تمســكهم
للفئــات المعنيــة بهــا ،مثــل التخلــي عــن الســخط األخالقــي وعــن الرغبــة فــي اإلنتقــام  ،وكذلــك التخلــي عــن
ِّ
بكونهــم علــى صــواب.
بين المصالحة والغفران
تشــير المصالحــة إلــى وقــف التدهــور الحاصــل فــي العالقــات ،والعمــل علــى ترميمهــا عــن طريــق التغلــب علــى الحــزن
واأللــم والغضــب ،وبذلــك تنطــوي المصالحــة علــى عمليــة متكاملــة ومُ ترابطــة األجــزاء تشــمل مــا يلــي:
 تطوير رؤية مشتركة لمجتمع مترابط وعادل. االعتراف بما حصل في الماضي ،والتعامل اآلمن معه.ً
وصوال إلى المواقف والسلوكيات بما يسهم في بناء عالقات إيجابية.
 تسهيل التغيير الثقافي بدء ًا من المعارف العمل على التغيير اإلجتماعي واإلقتصادي والسياسي.مثلما يمكن أن تتضمن المصالحة في بعض الحاالت إعادة صياغة الهوية.
وبهــذا المعنــى ،تقــع المصالحــة فــي صلــب عمليــة بنــاء الســام والحفــاظ عليــه فــي المجتمــع ،ويمكــن لبُنــاة المجتمــع
الدخــول فــي عمليــة مصالحــة مــن خــال اإلســتماع إلــى ّ
قصــص «اآلخريــن» واإلعتــراف بآالمهــم ومعاناتهــم ،ثــم البــدء
َ
التمســك
ناجميــن عــن إدراك النــاس أن
فــي بنــاء التعاطــف والتفاهــم؛ وإذ تتطلــب المصالحــة إرادة وجهــد فعلــي
ّ
باالســتياء لــه تكلفــة ،واإلنتقــال للعمــل علــى وضــع خطــط إلصــاح الضــرر ،وهــذا مــا يــؤدي العفــو لكــن ذلــك يختلــف
عــن الغفــران.
ماذا نعني بـالغفران
المبــر ّر فــي االنتقــام؛ كمــا أنــه يتطلــب مــن ُ
الغفــران هــو القــرار المبدئــي بالتخلــي عــن حقــك ُ
ـامح ان يــدرك أن الجانــي
المسـ ِ
«إنســان مثلــي» .وإذ يمكــن أن تحصــل المغفــرة مــن جانــب واحــد ،فــإن الصفــح يحــدث مــن قبــل الجهتيــن .ويســلك
الغفــران المســار التتابعــي التالــي:
 هناك ضرر إصابة أو انتهاك مترافق مع األلم العاطفي أو الجسدي الالحق. ينتج عن االنتهاك عالقة مقطوعة أو مجزأة بين األطراف. توقف اإلصابات (إذ من الصعوبة بمكان السير في هذا المسار في ظل استمرار الضرر). إطالق عملية إدراكية تعيد فهم الحدث أو اإلجراء المؤلم أو إعادة تشكيله عبر وضعه ضمن سياق أكمل. العمل على التخلي التدريجي عن المشاعر ُالمب ّر رة وعن الرغبة في االنتقام ذات الصلة بالحدث.
َ
طرفــي النــزاع وإنمــا تشــمل المجتمــع بأســره وتتطلب
 الســعي إلــى تجديــد للعالقــة عبــر عمليــة متكاملــة ال تقتصــر علــىمعرفــة الحقيقــة وجبــر الضــرر ،مثلمــا تقتضــي خطة سياســية وإقتصاديــة وإجتماعية وثقافيــة متكاملة.
أهمية الغفران في بناء المجتمع
إنطالقـ ًا ممــا ســبق يصبــح الغفــران بمثابــة الجــزء الــذي يعكــس مســؤولية وشــجاعة الضحايــا فــي إعادة بنــاء المجتمع،
وذلــك لمــا ينطــوي عليــه مــن المزايــا التالية:
 الغفران يمكن أن يجلب رؤى جديدة. يمكن أن يساعد الغفران في تغيير المواقف. يمكن أن يساعد الغفران في إصالح العالقات المعط ّلة. يمكن أن يساعد الغفران في كسر دائرة العنف.58

عمل مجموعات:
باإلضافة إلى دور الدولة ،وإلى مسؤولية الجناة وشجاعة وتسامي ذوي الضحايا:
ما هي المبادرات الرديفة التي يمكن أن تشجع على المسامحة والغفران؟
من هي القطاعات التي يمكن أن تضطلع بذلك؟
ما هي المحاور التي يمكن أن تعمل عليها هذه المبادرات؟

وقفة شخصية
دعونا نتوقف بضع دقائق للتفكر والتأمل.
هل انا على خالف مع احد؟ مع اكثر من شخص او فريق ربما؟ عددهم لنفسك
هــل شــكلت االذيــة لــه؟ هــل احــس انــه يجــب ان اعتــذر؟ مــا الــذي يردعنــي عــن ذلــك؟ هــل انتظــر مســامحته
المؤكــدة؟
هــل ألحــق األذى بــي؟ هــل ســامحته؟ مــا احاسيســي بســبب هــذا األذى و غضبــي منــه؟ مــا الصعوبــات التــي
تواجهنــي و تعيقنــي؟ هــل اســامحه حتــى لــو لــم يبــدي أي اســف و طلــب المســامحة؟

وقفة جماعية
ّ
للتفكر والتأمل.
دعونا نتوقف بضع دقائق
هــل نحــن ( مجموعة،عائلــة ،جماعــة الــخ .علــى خــاف مــع احــد؟ مــع اكثــر مــن شــخص او فريــق ربمــا؟ عددهــم
لنفســك
هــل شــكلنا االذيــة لهــم؟ هــل نشــعر انــه يجــب ان نعتــذر و نطلــب المســامحة؟ مــا الــذي يردعنــا عــن ذلــك؟ هــل
ننتظــر مســامحته المؤكــدة؟
هــل قامــوا بأذيتنــا؟ هــل ســامحناهم ؟ مــا احاسيســنا بســبب هــذا األذى و غضبنــا منــه؟ مــا الصعوبــات التــي
تواجهنــا و تعيقنــا؟ هــل نســامحهم بــدون إبــداء أي اســف و طلــب المســامحة مــن قبلهــم؟
اما هنا فنطرح أسئلة إضافية هي :
هــل انتظــر بالضــرورة العمــل الجماعــي كفريــق او بأمكانــي المبــادرة وحــدي و إعطــاء المثــال علــى طلــب
المســامحة او المســامحة؟
• بأختصار
• المغفرة  ،كوسيلة للتخفيف من عبء الضحية  ،هي ذاتية في جوهرها.
نقاط ختامية
قــد نتوصــل إلــى اكتشــاف أهميــة الغفــران (مثــل االكتشــاف الغامــض) ،أو قــد يكــون قــرا ًر ا واعي ـ ًا تمام ـ ًا يجعلنــا نلجــأ
إلــى الغفــران بعــد أن اســتنفدت جميــع الخيــارات األخــرى.
هل ممكن االعتذار و
طلب المسامحة
 دون قول الحقيقة ؟ دون االعتراف بالذنب ؟ دون التعويض؟ -ما هي اشكال التعويض الممكنة؟

• الغفران يعني عدم السماح آلالم الماضي بإعاقة طريق المستقبل.
• بعــض النــاس ال يســامحون ألنهــم يعتبــرون انــه لــم يحــن الوقــت
المناســب لذلــك .لكــن الوقــت ليــس مجــرد زمــن ،وإنمــا هــو مجــال
مفتــوح علــى احتمــاالت المراوحــة فــي عقليــة اإلنشــداد للماضــي ،وكذلــك
علــى احتمــاالت المضــي قدمــ ًا ،وبجــدارة ،نحــو بنــاء المســتقبل.
• المغفــرة هــي بــا شــك عمليــة شــفاء قويــة يمكنهــا إصــاح القلــوب
المكســورة وإصــاح المجتمعــات المنهــارة.
59

http://shrsc.com/news166
https://www.droitetentreprise.com
Erica Chenoweth and Maria J. Stephan. Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Con.flict (New York, NY: Columbia University,2012
جين شارب ،العصيان المدني،ترجمة د.وليد صليبي ،بيروت :منشورات حركة حقوق الناس .1996
جيــن شــارب ،المقاوومــة الالعنفيــة_ دراســات فــي النضــال بواســطة الالعنــف ،بيــروت :مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،
الطبعــة الثانيــة .2016
باولو فريري ،أفكار للعمل مع الناس ،بيروت :منشورات جامعة الالعنف وحقوق اإلنسان العربية.
د.بيار فلفلي/د .داني ضو ،مقرر دورة إعداد مدربين ،بيروت معهد باسل فليحان .2019
المواطنة الفاعلة ،التواصل العالمي واإلرتباط المحلي ،دليل الميسرين والميسرات المركز الثقافي البريطاني.
مولر
نيويــورك تايمــز ،كيــف تســقط ديكتاتــور ًا بطريقــة ســلمية  14شــباط  2015المدربــان كانــا ســرديا بوبوفيتــش وســلوبودان
دينوفيتــش،
/http://www.takingitglobal.org/understand
الجمهورية اللبنانية ،رئاسة مجلس الوزاراء ،اإلستراتيجية الوطنية لمنع التطرف العنيف .2018
Marshall B.Rosenberg, ph.D, nonviolent communication. A language of life. Puddle Dancer Press 2003
أساسيات الحوار ،معهد طوني بلير للتغيير العالمي
( STJegypt.com -Summer Training and Jobs-Egyp

60

ملحق تمارين

61

تمرين زي .زي .زي
يطلب من شخص ما مغادرة الغرفة بعد أن نشرح له قوانين اللعبة.
يتفق المشاركون على شيء ما( قد يكون قلما  ،دفتر  ،زهرة ....الخ) ويقومون بتخبئته في الغرفة.
مــع دخــول الشــخص الغرفــة عليــه اكتشــاف الشــيء ومكانــه وذلــك عــن طريــق االســتماع الــى االشــارات التــي تعطيهــا
المجموعــة تكــون االشــارات عبــارة عــن زي زي زي يصــدر عــن أفــراد المجموعــة فيرتفــع صوتهــم كلمــا اقتــرب الشــخص
مــن الشــيء وينخفــض كلمــا ابتعــد.
تستمر اللعبة حتى يكتشف الشيء
تمرين معرفة الحيوانات

طريقة اللعب:
يكتب قائد اللعبة أسماء حيوانات على بطاقات صغيرة.
يقوم القائد بلصق أسماء الحيوانات على ظهور الالعبين دون ان يعرفوا اسم الحيوان.
يقوم كل العب بطرح خمسة أسئلة فقط على زمالئه لمعرفة اسم الحيوان المعلق على ظهره.
يبتعد الالعب عن االسئلة المباشرة ،كأن يسأل :هل أنا سلحفاة؟
الالعب الفائز هو الذي يعرف اسم الحيوان المكتوب على ظهره من خالل خمسة أسئلة فقط .
 سؤال وجوابينقســم المشــاركين إلــى فريقيــن :مجموعــة تكتــب (علــى بطاقــات) أي ســؤال يخطــر علــى بالهــا ،ومجموعــة تكتــب أي
أجابــة يخطــر علــى بالهــا.
تجمــع األســئلة مــع مشــارك وتجمــع األجابــات مــع مشـ ٍ
ـارك آخــر ،ويتــم قــراءة البطاقــات بطاقــة بطاقــة :بطاقــة ســؤال
ثــم بطاقــة اجابــة بالتسلســل وبــدون ترتيــب لألســئلة واألجوبــة.
تمرين باسم الناس
ّ
المنشــط ولكــن بشــرط أال يقومــوا بالعمــل إال إذا ســبق المنشــط كالمــه
يطلــب مــن الجميــع أن يعملــو مــا يطلبــه
بتعبيــر مثــل ((باســم النــاس))  ،فــإذا قــال( باســم النــاس ليقــف الجميــع ) فعلــى الجميــع الوقــوف  ،أمــا اذا قــال (اجلســوا
جميعـ ًا) فــا يعيرونــه اهتمامـ ًا.
ال داعي أن نطلب من الذين يرتكبون خطأ االنسحاب من اللعبة  ،فالهدف أن يقوم الجميع بتمارين منشطة.

صفحتي الخاصة
الفكــرة :تصميــم صفحــة شــخصية تحتــوي جميــع البيانــات
الشــخصية للتعــارف بيــن المشــاركين.
وزع على كل واحد من الحضور ورقة بيضاء.
ابلــغ الجميــع أنهــا ســتكون صفحتــه الشــخصية علــى اإلنترنــت
وأنــه عليــه تصميمهــا بطريقــة إبداعيــة تظهــر شــخصيته وكل
بياناتــه الشــخصية.
اطلــب مــن الجميــع تعليــق صفحاتهــم علــى الحائــط بعــد
اإلنتهــاء مــن تصميمهــا.
اطلب من الجميع تصفح الصفحات والتعرف على بعضهم.
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هدية للمتدربين
أطلــب مــن المتدربيــن أن يفتحــوا علبــة يضعــون فيهــا فيهــا مســاعدات عمــل ،نصائــح ،عبــارات إيجابيــة لمســاعدتهم
فــي الحصــول علــى األكثــر مــن هــذه الــدورة.
شــجعهم علــى المناقشــة حــول موجــودات الهديــة ،وشــجعهم علــى كتابــة المالحظــات إذا رغبــوا بذلك..تســتطيع لصــق
بعــض موجــودات الهديــة علــى الجــدار ،أو أن تتــرك بعضهــا علــى إحــدى الطــاوالت كــي يشــاهده المتعلمــون
تمرين أحب صديقي
يجلس الالعبون على شكل دائرة يبدأ الالعب األول بالحرف (أ) ويقول شيئ ًا مثل
 أحب صديقي بـ(أ) ألنه أخالقي صديقي أخذني إلى أسبانيا(أ) اسم صديقي هو أحمد (أ)الالعب التالي ينصرف بنفس الطريقة ولكن مع الحرف
(ب) وهكذا يفعل كل العب مع الحروف التالية
عند الوصول إلى نهاية حروف االبجدية تبدأ اللعبة من جديد مع الحرف (أ)
كلمات الترابط
طريقة اللعب :يجلس الالعبون على شكل دائرة.
يذكر قائد اللعبة كلمة أي كلمة مثل  :الصف.
يشير القائد إلى أحد الالعبين ليذكر كلمة لها عالقة بالصف مثل :سبورة.
ً
مثال  :معلم.
الالعب الذي بجانبه يقول
وهكذا تستمر اللعبة.
الالعب الذي يعجز عن ذكر كلمة  ،يخرج من اللعبة.
الفائز  :الالعب الذي يستمر إلى نهاية اللعبة أو عند انتهاء وقت اللعبة.

تمرين لعبة المرفق والنقود
تحتاج هذه اللعبة إلى علبة أو سلة وإلى بعض النقود المعدنية.
ضــع العلبــة علــى األرض ثــم قــف بعيــد ًا عنهــا ضــع عالمــة علــى مــكان وقوفــك مــن أجــل أن يقــف كل العــب عنــد نفــس
المــكان
عليك ان تثني ذراعك عند المرفق ثم تضع قطعة النقود على المرفق
المطلوب قذف النقود لتسقط في العلبة أو السلة
كل العب لديه فرصة عمل ذلك خمس مرات
الالعب الذي ينجح في إلقاء أكبر عدد من النقود هو الالعب الفائز
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جمع معلومات من اآلخرين
أعــط كل متعلــم بطاقــة عليهــا مصطلــح أو مفهــوم أو موضــوع مــا عليهــا .ثــم اطلــب منهــم أن يتجولــوا وأن يســأل كل
منهــم البقيــة عمــا يعرفــوه عــن العنصــر الموجــود علــى البطاقــة.
اإلجراءات:
قبــل بــدء الــدورة ،قــم بإعــداد مجموعــة مــن البطاقــات عليهــا مصطلــح أو مفهــوم أو موضــوع مــا .اصنــع مجموعــة
كافيــة بحيــث يأخــذ كل متــدرب بطاقة..فــي بدايــة البرنامــج ،أعــط كل متعلــم بطاقــة ،ثــم اطلــب منهــم أن يتجولــوا فــي
القاعــة وان يســأل بعضهــم البعــض عــن العنصــر الموجــود فــي البطاقــة.
اطلــب مــن المتعلميــن أن يســجلوا إجابــات اآلخريــن علــى ورقــة منفصلــة أو علــى البطاقــة نفســها ،شــغل موســيقى
مُ ّ
حفــزة تناســب هــذا النشــاط.
بعد أن ينتهي المتعلمون من التحدث مع المجموعة اطلب منهم أن يعودوا إلى مقاعدهم.
ثم ،اطلب منهم أن يقدموا أنفسهم للمجموعة وأن يقدموا اكتشافاتهم باختصار.
اهتم بما اكتشفوه وأخبرهم بأن الدورة ستشجعهم على التعاون وعلى استخدام ما توصلوا إليه من معرفة.
رتب المتعلمون الطاوالت
عندمــا يصــل المتعلمــون إلــى قاعــة التدريــب ،اطلــب منهــم أن يرتبــوا الغرفــة بالطريقــة التــي يجدونهــا األفضــل للتعــاون
فيمــا بينهــم ،وللتعلــم المثالــي.
اإلجراءات:
قبل بداية الدورة ،قم بترتيب الطاوالت والكراسي بصفوف وممرات.
عنــد دخــول المتعلميــن القاعــة ،أعلــن أن هنــاك عمليــة تغييــر كبيــرة ســتتم ،ال تــدع أي منهــم يجلــس ،اســألهم مــا هــي
المشــاعر التــي تولدهــا القاعــة عندهــم ،اكتــب إجاباتهــم علــى الفليــب شــارت.
ثم ،اطلب منهم أن يرتبوا القاعة بالطريقة التي تجعلهم يشعرون بمشاعر أفضل ،وتدفعهم للتعلم التعاوني.
بعــد هــذا ،قــم بكتابــة الئحــة علــى الفليــب شــارت مســتخدم ًا أجوبتهــم عــن الســؤال «كيــف تجعلــك هــذه القاعــة تشــعر
اآلن؟» ،قــارن بيــن الالئحتيــن بشــكل يجعــل المتعلميــن يالحظــون الفــرق الكبيــر فــي الشــعورين الصــف التقليــدي،
والصــف المعــد للتعــاون.
أكواب إشارة المرور للتواصل
يمكن أن يتفق المدرب ومتدربيه على اشارات تمكنهم من التواصل وزيادة التفاعل ،من بينها :
 -1رفع اليد ( إشارة الصمت) Raise hand for silence
عندمــا يرفــع المــدرب يــده  ,يســتجيب المتدربــون برفــع أيديهــم وبــدء واغنــاء المناقشــة فــورا  ,وتعتبــر هــذه االســتراتيجية
فاعلــة وســريعة لجــذب انتبــاه المتدربين.
 -2أكواب إشارة المرورTraffic light cups :
تســتخدم األكــواب ذات األلــوان الثالثــة ( أحمــر  ,أصفــر  ,أخضــر ) كإشــارة للمــدرب فــي حــال احتــاج المتدربــون المســاعدة ,
ويشــير اللــون األحمــر الــى أن المتدربيــن بحاجــة ماســة الــى المســاعدة  ,وال يســتطيعون اتمــام المهمــة ,واللــون االخضــر
الــى ان المتدربــون ال يحتاجــون الــى اي مســاعدة  ,واللــون االصفــر الــى ان المتدربيــن بحاجــة الــى المســاعدة ولديهــم
ســؤال مــا لكــن بامكانهــم متابعــة العمــل.
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واحد لواحد
يســتخدم هــذا النشــاط لتحســين مهــارات اإلصغــاء و االســتماع ويهــدف إلــى اكتســاب مهــارات اإلصغــاء ،وتعزيــز
التعــارف وكســر الحواجــز.
 يتم تقسيم المجموعة إلى مجموعات صغيرة مكونة من مشاركين. يقوم كل مشاركين بالجلوس في مقاعد متقابلة. يقوم كل مشارك بالتعريف عن نفسه ،هواياته ،ماذا يحب و ماذا يكره... يتحدث كل مشارك عن نفسه لمدة دقيقتين دون أن يقاطعه شريكه. تنضم المجموعة المكونة من المشاركين إلى بقيت المجموعات التي أنهت مقابلتها. يقوم المشارك بالحديث عن زميله واإلدالء بالمعلومات التي قام شريكه بإبالغه بها.لتعبير عن العضو الواحد في الفريق
يعتبــر هــذا النشــاط مــن النشــاطات التــي يتــم اســتخدامها لبنــاء ديناميكيــة بيــن أفــراد المجموعــة بأســلوب ديمقراطــي
ويهــدف إلــى تبــادل اآلراء بشــكل ديمقراطــي ،و خلــق روح الحــوار بيــن المجموعــة فــي جـ ٍـو مــن الصراحــة والوضــوح.
 يتم تقسيم المجموعة إلى مجموعات صغيرة مكونة من اثنين. يقوم المشاركين بالتعريف على أنفسهم. يقوم كل مشارك بكتابة مالحظاته عن شريكه. يتم جمع المجموعة كلها كمجموعة واحدة. يتم تبادل األدوار بين المجموعة بحيث يقوم المشارك األول بتقمص شخصية الثاني و بالعكس و يقوم الشخص بانتقاد أو اإلفصاح عن رأيه في الشخصية التي تقمصها. تقــوم المجموعــة بالحديــث وإبــداء آرائهــا فــي الشــخصيات المختلفــة للمشــاركين والحديــث عــن نقــاط الضعــف ونقاطالقــوة فيها.
توزيع األدوار
هــذا النشــاط مــن النشــاطات التــي تقــوم بتطويــر مهــارات اتخــاذ القــرارات ويهــدف إلــى إعطــاء الفرصــة للمشــاركين
التخــاذ القــرارات.
 تقوم المجموعة بالجلوس بشكل دائري. يطلب المدرب من كل فرد في المجوعة تقمص دور معين كقبطان في سفينة ،أب ،مدرس. نطلب من كل مشارك اتخاذ قرار من موقعه. يطلب من اخذي القرار استخدام بعض المهارات والتصرفات في صنع القرار.إدارة النقاش حول المفاهيم

هــذا النشــاط مــن النشــاطات التــي تعطــي صــورة واضحــة عــن تعريــف المشــاركين لبعــض المفاهيــم األساســية فــي
اإلنجــاز الشــعبي ويهــدف إلــى عصــف ذهنــي للمفاهيــم.
 تقوم المجموعة بالجلوس بشكل دائري. من الضروري وجود لوح أو ورقة لتدوين آراء المشاركين. يقــوم المــدرب بطــرح بعــض األســئلة علــى المشــاركين مثــل :مــاذا يخطــر ببالــك عندمــا تســمع كلمــة سياســة؟ مــاذايخطــر فــي بالنــا عندمــا نســمع كلمــة جمهــور أو عــام؟ مــا هــي أهميــة الجمهــور...؟
 يتم تدوين هذه اآلراء على اللوح. تقوم المجموعة بوضع صياغة لها حول مفاهيمها وآرائها.65

من هو المواطن
هــذه الفعاليــة تعمــق مفهــوم المواطنــة لــدى المشــاركين مــن خــال عــرض بعــض المواصفــات لمفهــوم المواطــن
الصالــح و عكســه وتهــدف إلــى إعطــاء المشــاركين فرصــة للتعبيــر عــن الــذات.و خلــق اتصــال جماعــي يهــدف إلــى تقــارب
وجهــات النظــر و تعميــق روح المواطنــة عــن طريــق تخيــل صفــات األشــخاص الصالحيــن فــي المجتمــع.
 اطلب من احد المشاركين أن يجلس على ورقة بيضاء كبيرة. اطلب من احد المشاركين أن يرسم خط ًا دائري ًا حول الشخص الجالس على الورقة البيضاء. اطلب من الشخص الجالس االنسحاب من اللعبة. اطلب من كل مشترك كتابة مواصفات المواطن الصالح ووضعها داخل الدائرة. اطلب من كل المشتركين كتابة مواصفات المواطن غير الصالح ووضعها خارج إطار الدائرة. -ناقش مع المجموعة اآلراء المعروضة خارج الدائرة وداخلها وقيّم هذه االراء.
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