دليل �لتي�سير و�لروؤية
منهـج التي�شيـر �الر�ؤية في الأن�شطـة الجماعيـة
تاأليف مانفرد �أوبن

دليل التي�سري والر�ؤية

a

دليل التي�سري والر�ؤية
منهج التي�سري والر�ؤية يف الأن�شطة اجلماعية
ت�أليف :مانفريد �أوبني
ترجمة :د .هالة كمال
النا�شر:
م�ؤ�س�سة هان�س زايدل ،القاهرة2010 ،
جميع احلقوق حمفوظة
All rights reserved

الكتاب بلغته الأ�صلية:

Manfred Oepen, MOVE Manual: Moderation and Visualization for Group Events
© InWEnt, Berlin and ACT, Wedemark, December 2003

مفهوم الدليل وبنيته:
كارل كولباخ� ،أوڤي كرابيت�س ،هيرني�ش مريكري ،نور جتاهجو ،مانفريد �أوبن ،تران فوجن ،فو تهي مينه هوا
مراجعة الن�ص املرتجم وال�صور والر�سوم التو�ضيحية:
ماجدة كمال  -ماجد جامع  -مريي رم�سي�س
الإخراج الفني والطباعة:
2, Ismail Fahmy St. Almaza, Heliopolis,Cairo - Egypt
Tel /Fax: +(202) 26907380 / 24145465
Email: hmd@hmd.com.eg

لال�ستعالم:
م�ؤ�س�سة هان�س زايدل
�7أ �شارع ح�سن �صربي ،الزمالك  ،11211القاهرة (جمهورية م�رص العربية)
تليفون)202(27354582 :
فاك�س)202(27354601 :
الربيد الإلكرتوينcairo@hss.de :
املوقع الإلكرتوينwww.hsscairo.de :

دليل التي�سير والر�ؤية
منهـج التي�سيـر والر�ؤية في الأن�شطـة الجماعيـة
ت�أليف مانفرد �أوبن

املحتويات

اجلزء الأول:
تعريف

مقدمة
افتتاحية
«التي�سير والر�ؤية» – لماذا؟
بنية دليل التي�سير والر�ؤية

3

اجلزء الثاين:
مفهوم التي�سري والر�ؤية

�صورة عامة
املنهجية
نقطة االنطالق

11

اجلزء الثالث:
التي�سري والر�ؤية �أي العمل كفريق

املي�رس يف منهج «التي�سري والر�ؤية»
امل�شاركون وامل�شاركات
ت�شكيل الفريق
�إعداد الفريق

19

اجلزء الرابع:
كفاءات التي�سري والر�ؤية

التفاعل
الر�ؤية الب�رصية
امل�شاركة
الإعداد امل�رسحي

31

اجلزء اخلام�س:
تنظيم الأن�شطة اجلماعية

حتديد ال�سياق العام
التخطيط
التنفيذ
التقييم

89

حت�ضري الألعاب والتمارين
ملحق الألعاب والتمارين
تعريف بامل�ؤ�س�سات امل�شاركة
مراجع �أجنبية خمتارة
م�صادر ال�صور والر�سوم التو�ضيحية

101

اجلزء ال�ساد�س:
ملحق

اجلزء الأول

تعريف

• مقدمة
• افتتاحية
• «التي�سير والر�ؤية» – لماذا؟
• بنية دليل التي�سير والر�ؤية

اجلزء الأول

تعريف

مقدمة
�إن دلي ��ل التي�سي ��ر والر�ؤية هذا ما ه ��و �إال �أداة لمعاونة القائمين
بتي�سير الأن�شطة الجماعية في تحقيق �أهدافها من توا�صل وتبادل
معرف ��ي وتعل ��م في �سي ��اق ديناميك ��ي حي ��وي يحف ��ز الم�شاركين
والم�ش ��اركات عل ��ى التفاع ��ل فيم ��ا بينهم على الرغ ��م من اختالف
معارفه ��م وتجاربه ��م ومهاراته ��م .وحيث �أن ��ه من الم�ؤك ��د �أنهم
جميعا لديهم من المعرفة والخبرة والمهارات ما يجب في البداية
تقدي ��ره ثم اال�ستفادة ب ��ه وتوجيهه نحو تحقي ��ق �أهداف �أي نمط
من �أنماط الأن�شطة الجماعي ��ة داخل �إطار العملية التنمويه فتبدو
م ��ن هنا �أهمية «دلي ��ل التي�سير والر�ؤية  :منه ��ج التي�سير والر�ؤية
ف ��ي الأن�شط ��ة الجماعي ��ة» في التعامل م ��ع الأنم ��اط المختلفة من
المجتمع ��ات والمجموعات لما يقدمه من �أدوات للتفاعل والتعامل
مع �شتى الأنماط االجتماعية وال�سلوكية.
ويلع ��ب المنهج المتبع في تي�سير الأن�شط ��ة الجماعية دورا كبيرا
في م ��دى تحقيق �أهداف تلك الأن�شطة ،وم ��ن هنا ت�أتي �أهمية دور
المي�سر في تن�سي ��ق الت�سل�سل المنطقي والزمني للن�شاط وتدوين
�أهم نتائجه لمتابعه مدى تحقيق �أهدافه .وتعتبر الر�ؤية الب�صرية
�أحدى �أهم العنا�صر المنهجية لعملية التي�سير.
وي�شي ��ر التي�سي ��ر في ه ��ذا ال�سي ��اق �إلى تعزي ��ز وت�شجي ��ع عملية
التفاع ��ل بي ��ن �آراء و�إرادة الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات المختلفة،
دون التدخ ��ل ف ��ي محتوى الق�ضي ��ة المطروحة ،وكذل ��ك م�شاركة
المجموع ��ة �أهدافه ��ا والعم ��ل �سويا معه ��ا في �سبي ��ل تحقيق هذه
الأه ��داف على �أكمل وجه ،و�ض ��رورة �أن يتحلى المي�سر بالمرونة
فيم ��ا يتعلق بدوره وبالأ�سالي ��ب المتبعة �أثناء الن�ش ��اط بالإ�ضافة
�إل ��ى مواجهة الم�ش ��اكل ب�أ�سلوب الئق ،والتعام ��ل مع ما قد يظهر
من �صراع �أو نزاع بدال من تجاهله.
وم ��ن منطل ��ق اهتم ��ام م�ؤ�س�سة هان� ��س زاي ��دل الألماني ��ة بتحفيز
الم�شاركة المجتمعية في �سياق عملية التنمية الم�ستدامة في �إطار
عمله ��ا بالتع ��اون م ��ع الهيئة العام ��ة لال�ستعالمات ف ��ي جمهورية
م�ص ��ر العربية دعت الم�ؤ�س�سة ال�سي ��د مانفريد �أوبن ،م�ؤلف هذا
الدلي ��ل� ،إلى م�ص ��ر لعقد ور�ش ��ة عمل لتدري ��ب القائمي ��ن بتي�سير
الأن�شط ��ة الجماعي ��ة من �أع�ض ��اء مراك ��ز النيل للإع�ل�ام والتعليم
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والتدري ��ب وذلك على اتباع منه ��ج التي�سير والر�ؤية في �أن�شطتهم
الدورية.
وي�أت ��ي �إ�صدار هذه الن�سخة العربية م ��ن «دليل التي�سير والر�ؤية:
منه ��ج التي�سير والر�ؤية في الأن�شط ��ة الجماعية» كمحاولة لتقديم
بع�ض الإر�شادات والخط ��وات العملية للتطبيق الناجح للأن�شطة،
ولقد ا�ستعنا في �إ�صدار هذه الن�سخة المترجمة ب�صور تو�ضيحية
م ��ن البرنامج التدريب ��ي الذي �أقيم في جمهوري ��ة م�صر العربية.
ون�أمل �أن يعينكم هذا الدليل في تحقيق النجاح والتوفيق.
فولفجانج ماير
الممثل المقيم لم�ؤ�س�سة هان�س زايدل بم�صر

افتتاحية
حكاية الإحباط اليومي

�إن ��ه �أح ��د �أي ��ام التدريب ف ��ي «الق�ص ��ر الدولي لخدم ��ات التدريب �أن يفعل ��وه ،ولك ��ن على �أي ح ��ال الآن على الأقل لديه ��م فكرة عن
الموح ��د» ( ،)INPUTSوهو معهد يعمل منذ قرن من الزمان في المفهوم الحقيقي لإدارة المياه».
«�أر� ��ض الدوام» ،حيث اجتمع متخ�ص�صون ف ��ي �إدارة المياه من
ت�س ��ع دول �أفريقي ��ة و�آ�سيوية جال�سين في �صف ��وف من المنا�ضد
والكرا�س ��ي ،يحاول ��ون متابع ��ة حدي ��ث الأ�ست ��اذ البروفي�س ��ور
«عارف».
ونج ��ده يلق ��ي المحا�ض ��رة ع ��ن نم ��اذج �إدارة المي ��اه ،عل ��ى مدى
�ساع ��ات ،م�ستعينا بمالحظات كتبها يدويا عل ��ى الورق ،ملقيا من
�آن �إل ��ى �آخ ��ر بورقة على جه ��از عر�ض الأوفرهي ��د عار�ضا مزيجا
من الكتابة والر�سوم التقنية نقال عن كتاب من ت�أليفه .كما يحاول
الأ�ست ��اذ المحا�ض ��ر التخفيف م ��ن جفاف الم ��ادة المعرو�ضة في
محا�ضرت ��ه بالتطرق �إلى مواقف طريفة التي ت� ��ؤدي للأ�سف �إلى
نموذج لقاعة محا�ضرة تقليدية
االبتعاد بالبرنامج التدريبي عن مو�ضوعه الأ�سا�سي.
ويعلق بع�ض الم�شاركين على المحا�ضرة بقولهم �إن المو�ضوعات
المث ��ارة ل ��م ترق �إل ��ى م�ست ��وى توقعاته ��م و�إنه ��ا ال تتما�شى مع
الأو�ض ��اع القائمة في بالده ��م ،في�شيرون على �سبي ��ل المثال �إلى
هدر المياه ويقترحون �أن تتم مناق�شة تقنيات مب�سطة للك�شف عن
ت�س ��رب المياه .في�شرح لهم الأ�ستاذ �أن ��ه لي�س م�ستعدا لذلك نظرا
�إل ��ى �أن تلك الم�شكلة تحديدا تكاد ال توجد في «�أر�ض الدوام» ،ثم
نج ��ده يوا�صل �إلق ��اء محا�ضرته المع ّدة م�سبق ��ا� ،شاعرا بقدر من
الغ�ض ��ب والإهانة البادية عليه ،بينما ي�شعر الم�شاركون بالتغييب
والملل والإحباط ،وبالتال ��ي يلج�أون �إلى ال�صمت بل وكثير منهم
م ��ن يغلب ��ه النعا�س .وم ��ع نهاية الي ��وم ،وخالل جل�س ��ة المناق�شة
بالأ�سئل ��ة والأجوبة ،يقوم بع� ��ض الم�شاركين المهذبين بالإ�شارة
�إل ��ى بع� ��ض التفا�صي ��ل التقني ��ة الت ��ي يق ��وم المحا�ض ��ر الخبي ��ر
بتو�ضيحه ��ا ب�إ�سه ��اب ،ث ��م يقوم ف ��ي النهاي ��ة بتوزي ��ع �صفحات
منقولة من كتابه ،وينتهي الأمر عند ذلك.

«التي�سير والر�ؤية»� :صيغة للنجاح

وعن ��د �س�ؤال ��ه فيما بعد عن مدى فائدة البرنام ��ج التدريبي ،نجده
يق ��ول «لقد كان م�ضيعة تام ��ة للوقت ،فقد كان ه� ��ؤالء النا�س غير
مبالي ��ن ،ولم يفتح �أي منهم فمه بالحديث ،وعندما تحدث بع�ضهم
ف�إنم ��ا كان ذلك بغر�ض ال�شكوى والإ�شارة �إلى �أمور تافهة .ولكن
الب ��د من وجود �شخ�ص م ��ا يقول له�ؤالء المتدربين ما الذي عليهم

�إنه �أح ��د �أيام التدريب ف ��ي م�ؤ�س�سة «�إنفين ��ت» ( )InWEntوهي
�شرك ��ة ت�أ�س�س ��ت ف ��ي �ألماني ��ا لتنمية الق ��درات دولي ��ا ،وال�صورة
مختلف ��ة تماما ع ��ن التدريب الذي عقد في «الق�ص ��ر الدولي» .فقد
ت ��م و�ضع كرا�سي المتخ�ص�صين في �إدارة المياه على �شكل ثالثة
�أرب ��اع الدائرة بم ��ا يتيح م�ساحة في المنت�ص ��ف لعدد من لوحات

�أم ��ا بالن�سب ��ة للم�شاركين فق ��د اختلفت وجهة نظره ��م كما يت�ضح
فيم ��ا يلي« :كيف يرى هذا الأ�ستاذ نف�س ��ه؟ �إننا نحن �أي�ضا خبراء
في هذا المجال! ولكن تم �إهمال خبراتنا« ».لقد كانت المحا�ضرة
كارث ��ة ،فل ��م ي�ستع ��د له ��ا جي ��دا ول ��م يتمكن م ��ن نقل م ��ا لديه من
معلوم ��ات �إلين ��ا�« ».إنن ��ي لم �أع ��د حتى �أذك ��ر �أهم الحقائ ��ق التي
ت�ضمنتها المحا�ضرة ،رغم مرور يوم واحد فقط عليها! كما �أنني
محب ��ط تماما لأني ما زلت ال �أعرف كيفي ��ة حل م�شاكل هدر المياه
ف ��ي بلدي�« ».إن تقدي ��م �إر�شادات حول كيفي ��ة �إدارة �شبكة المياه
لي� ��س هو كل م ��ا في المو�ض ��وع ،فلدينا م�شاكل م ��ع الم�ستهلكين
ب�ش� ��أن دف ��ع فواتي ��ر المي ��اه« ».كان بو�سعهم (الجه ��ة المنظمة)
�إر�س ��ال الكتب �إلى كل منا ،حي ��ث كان ذلك �سيوفر علينا كثيرا من
الوق ��ت ،ولك ��ن ه ��ذه الم�ؤ�س�سة ترى �أن ��ه يجب تنويرن ��ا بوا�سطة
«الحوار» ،كما يطلقون عليه».
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اجلزء الأول

تعريف

التعلي ��ق المغط ��اة ب ��ورق التغلي ��ف ،بالإ�ضافة �إلى وج ��ود حامل
ل�ل��أوراق وعلبة تحتوي على بطاقات متنوع ��ة الألوان والأحجام،
و�أق�ل�ام الكتابة على �أوراق الحامل والدبابي�س والأقالم ال�صمغية
وغيرها من الأدوات المكتبية.
ويبد�أ اليوم �أوال بقيام لجنة متابعة ثالثية من الم�شاركين بعر�ض
�أه ��م النق ��اط التي ت ��م تناولها في الي ��وم ال�ساب ��ق ب�أ�سلوب عر�ض
�شبي ��ه ببرنامج �إذاعي ،وتقوم مي�سرة البرنامج التدريبي ،بتقديم
برنام ��ج الي ��وم وكتابته على حامل الأوراق ،ث ��م تقدم للم�شاركين
المتحدث ،فيعر�ض خ�ل�ال  20دقيقة على الـ«باور بوينت» درا�سة
حال ��ة م ��ن دولة �آ�سيوي ��ة تتن ��اول م�ش ��اكل واقعية متعلق ��ة ب�إدارة
المياه.

نموذج لتطبيق منهج التي�سير والر�ؤية في م�صر
الم�شاركون على �شكل ثالث �أرباع الدائرة

ويق ��وم خ�ل�ال المحا�ض ��رة بتقدي ��م �ص ��ورة مرئية لأه ��م العوامل
فيعر�ضه ��ا عل ��ى لوح ��ات كبيرة ينتهي م ��ن كتابته ��ا ويعلقها على
لوح ��ة التعلي ��ق الموج ��ودة ف ��ي منت�ص ��ف القاع ��ة .ويعق ��ب ذل ��ك
مناق�شة يقوم خاللها الم�شاركون بطرح ق�ضايا متنوعة يرد عليها
المحا�ضر الخبير بينم ��ا تقوم الأ�ستاذة المي�سرة بتلخي�صها على
حامل الأوراق.
وبا�ستخ ��دام �أ�سل ��وب تحدي ��د الأولوي ��ات ،يق ��رر الم�شارك ��ون
المو�ضوع ��ات الت ��ي يرغبون في تناولها بمزيد م ��ن التف�صيل .ثم
تق ��وم المي�س ��رة مرة �أخ ��رى بتدوين المه ��ام المتعلق ��ة بالق�ضايا
الإ�شكالي ��ة وترتيبه ��ا في نق ��اط ( )dot rankingطبق ��ا لأولويتها
المطروحة ف ��ي النقا�ش .ويعقب ذلك قيام ث�ل�اث مجموعات عمل،
عل ��ى م ��دار  90دقيقة ،بتن ��اول ما عر�ض ��ه الخبي ��ر بالتطبيق على
بيئاتهم التي يعملون فيها ،وذلك مع تواجد المحا�ضر للقيام بدور
م�ساعد .ثم تقوم كل مجموعة على التوالي بعر�ض ما تو�صلت �إليه
وتقدي ��م نتائج مجموعة العمل وتعليقها على لوحات التعليق وذلك
خالل فترة المناق�شة الجماعية ،بينما تقوم المي�سرة بم�ساعدتهم
على التلخي�ص وا�ستخال�ص النتائج.
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الم�شاركون يطرحون ق�ضايا متنوعة للمناق�شة

تقوم مجموعة العمل بعر�ض نتائج عملها الم�شترك

ويت ��م تجميع كل البطاقات التي تم تدبي�سها في اللوحات المعلقة
ول�صقه ��ا جميع ��ا عل ��ى ورق التغلي ��ف واالحتفاظ به ��ا باعتبارها
بمثاب ��ة «ذاكرة خارجي ��ة» يمكن للمجموع ��ة اال�ستعانة بها كنقطة
انط�ل�اق في اليوم التالي م ��ن البرنامج التدريبي حيث يتم تجميع
كاف ��ة النتائج الناجمة عن جل�سات المناق�ش ��ة وتجميعها في خطة
عم ��ل .وقبل انته ��اء اليوم وخروج الم�شاركين م ��ن قاعة التدريب
يق ��وم كل منهم بتحديد موقفه باختي ��ار نقطة من النقاط المدرجة
على بارومتر الحالة المزاجية.
وهنا �أي�ضا تم عقد مقابلة مع الم�شاركين في هذا البرنامج التدريبي
بع ��د انتهائ ��ه ،فجاءت وجهات نظرهم كالتال ��ي« :لقد تم ق�ضاء ما
يزي ��د على ن�ص ��ف وقت البرنامج في مجموع ��ات عمل ،و�أنا را�ض
ع ��ن البرنام ��ج لأنه مكنني م ��ن الحديث عن م�شاكل ��ي وخبراتي».
«لق ��د ا�ستمتعن ��ا ج ��دا �إل ��ى الدرج ��ة الت ��ي جعلتن ��ا ال ن ��درك مدى
االن�ضب ��اط الذي التزمنا به نحن وفري ��ق التدريب طوال الوقت».
«لب المو�ضوع هو �أننا نظمنا �أنف�سنا ووظفنا كافة �إمكاناتنا ،ومع
ذلك قامت المي�س ��رة ب�إعداد التدريب و�إدارته بنظام محكم« ».لقد
�شعرن ��ا ب�أنهم ي�أخذوننا في االعتبار ،فعلى �سبيل المثال تم تعديل
برنام ��ج التدريب عدة مرات تبعا الحتياجاتنا�« ».إننا نعلم الآن ما
يج ��ب علينا القيام به عند عودتنا� ،إذ �إننا حددنا كل �شيء في خطة
العم ��ل�« ».إنه �أمر عظي ��م �أن نت�شارك في التو�صل �إلى تلك النتائج
القيمة ،وقد تم تحديدها وتوثيقها بتلك الدرجة من الجودة».

«التي�سير والر�ؤية»  -لماذا؟

�إن الغالبي ��ة ممن يقومون منا بتنظيم �أح ��داث جماعية من نوع �أو
�آخ ��ر – كالتدري ��ب �أو التدري� ��س �أو االجتماع ��ات �أو التخطيط �أو
�صن ��ع القرار� ،إلخ – قد تعر�ضوا بال�ضرورة �إلى مواقف محبطة
�أو غي ��ر فعالة مثل تلك التي �أوردناها في تدريب «الق�صر الدولي»
المذك ��ورة �أع�ل�اه .كما تعك� ��س افتتاحية هذا الكت ��اب �أي�ضا بع�ض
الخب ��رات التي اكت�سبته ��ا «الم�ؤ�س�سة الألماني ��ة للتنمية الدولية»
( )DSEعب ��ر حواره ��ا وبرامجه ��ا التدريبية للخب ��راء من الدول
النامية .وبالإ�ضافة �إلى «جمعية كارل دوي�سبيرج» ( ،)CDGف�إن
الم�ؤ�س�س ��ة الألمانية للتنمية الدولية ه ��ي من الم�ؤ�س�سات ال�سابقة

عل ��ى «�إنفين ��ت» )InWEnt: Internationale Weiterbildung
( .und Entwicklung GmbHوحي ��ن بد�أت الم�ؤ�س�سة الألمانية
للتنمي ��ة الدولية التدري ��ب على م�ستوى العالم ف ��ي ال�ستينيات من
الق ��رن الع�شرين ،كان يت ��م ا�ستخدام �أ�سالي ��ب تقليدية في العديد
م ��ن الن ��دوات والم�ؤتم ��رات بم�شارك ��ة المئ ��ات م ��ن الم�شاركين،
وه ��ي الأ�ساليب المتمثل ��ة في وجود �أ�سات ��ذة ومحا�ضرين بمثابة
ر�ؤو� ��س متكلم ��ة تتبن ��ى �شكال فوقي ��ا يت�سم بالتوا�ص ��ل الأحادي،
فه ��م يتحدثون والم�شاركون ين�صت ��ون .وقد كان هذا هو الو�ضع
القائم في مركز تنمية الغذاء والزراعة التابع للم�ؤ�س�سة الألمانية
للتنـميـــة الـدوليـــة )ZEL: Zentralstelle für Ernährung und
( Landwirtschaftفي بفاريا ،وهو المركز الذي اهتم بالم�شاكل
الأ�سا�سي ��ة ف ��ي الزراع ��ة والتنمي ��ة الريفية .وه ��و الآن مقر لق�سم
التنمي ��ة الريفي ��ة والغ ��ذاء وحماي ��ة الم�ستهل ��ك التاب ��ع لم�ؤ�س�سة
«�إينفن ��ت» .ونج ��د �أن ��ه �سرع ��ان م ��ا وج ��دت الم�ؤ�س�س ��ة الألمانية
للتنمي ��ة الدولي ��ة نف�سها م�صابة بالإحباط معظ ��م الوقت ،فقد كان
م ��ن المحبط للجهة المنظم ��ة �أن تعجز عن تحقيق توقعاتها ب�ش�أن
النج ��اح المفتر�ض لأن�شطتها ف ��ي الم�ساهمة في حل الم�شاكل في
مج ��ال عملها .كما كان �أم ��را محبطا للم�شاركي ��ن لأنهم لم يجدوا
�أي انعكا� ��س �أو توظي ��ف داخل محت ��وى البرامج لواق ��ع بلدانهم
ب ��ل وخبراتهم ال�شخ�صي ��ة والعملية .وكان الأم ��ر م�صدر �إحباط
حت ��ى للمحا�ضري ��ن والخب ��راء المدعوي ��ن باعتباره ��م �أ�صح ��اب
معرف ��ة في هذا المجال ،وذلك نظ ��را ل�شعورهم بـعدم النجاح «في
نق ��ل الر�سالة» �إلى الم�شاركين� .أما الأ�س� ��س التي تم االلتزام بها
فج ��اءت تعبيرا ع ��ن التوجه ��ات التراتبية والأبوي ��ة التي ت�سيدت
المعرفة و�صنع القرار ،دون �أخذ م�صالح كل الأطراف الم�شاركة
بالقدر الكافي من االعتبار.
وق ��د �أدرك ��ت الم�ؤ�س�س ��ة الألماني ��ة للتنمي ��ة الدولي ��ة ف ��ي نهايات
ال�سبعيني ��ات م ��ن الق ��رن الع�شري ��ن وج ��ود �أ�سالي ��ب �أكث ��ر وعيا
بالم�ش ��اكل و�أكثر تفاعلية وذل ��ك لال�ستعانة بها في تحقيق �أن�شطة
جماعي ��ة �أكث ��ر فاعلية و�إنتاجية .ف ��كان هنالك �أ�سل ��وب �أطلق عليه
ا�س ��م «منه ��ج التي�سي ��ر» ال ��ذي جمع بي ��ن �أ�سالي ��ب تعلي ��م الكبار
وبي ��ن الر�ؤية الب�صرية ،وهو الأ�سلوب ال ��ذي تم تبنيه في �أن�شطة
مرك ��ز تنمية الغ ��ذاء والزراعة التابع للم�ؤ�س�س ��ة الألمانية للتنمية
دليل التي�سري والر�ؤية
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الدولي ��ة ،مع تطويره بما يتفق مع احتياجات تبادل الخبرات عبر
الثقافات والمجاالت المهنية ،وذلك في نطاق وا�سع من المجاالت
والمواق ��ف المتعلق ��ة بالتع ��اون التنم ��وي الدول ��ي .وق ��د �شهدت
تل ��ك التجربة ا�شت ��راك المتخ�ص�صين في مو�ضوع ��ات معينة مع
المتخ�ص�صي ��ن في �أ�سالي ��ب التدريب وذلك ل�صياغ ��ة مو�ضوعات
ومفاهيم جوهرية (المحتوى) جنبا �إلى جنب الأدوات والأ�ساليب
التعليمي ��ة المنا�سبة (الكيفية) ،وهو الأم ��ر الذي �أدى �إلى حدوث
طف ��رة ف ��ي كيفي ��ة تعل ��م الم�شاركي ��ن والمحت ��وى ال ��ذي بقي في
ذاكرتهم.

مما نقر�أه
مما ن�سمعه
مما نراه
مما نراه ون�سمعه
مما نقوله
مما نقوله ونفعله
كيف نتذكر ؟

مما نرى

مما نتذوق
مما نلم�س
مما ن�شم
مما ن�سمع

كيف نتعلم ؟

فعل ��ى �سبي ��ل المثال نجد �أن هن ��اك فرقا بين م�س�أل ��ة الغو�ص في
تف�سي ��رات مطولة ب�ش�أن مفاهيم معقدة ومركبة مثل مفهوم «نظام
المعلوم ��ات الجغرافي ��ة ( ،)GISوبي ��ن التمك ��ن م ��ن ر�ؤية بع�ض
الجوانب الجوهرية لهذا المفهوم بوا�سطة ال�صور الفوتوغرافية
وغيرها من الأ�شكال التو�ضيحية.
وفج� ��أة �أ�صب ��ح النا�س و�إمكاناته ��م الإبداعية والفكري ��ة في ب�ؤرة
االهتم ��ام ،ب ��دال م ��ن المواق ��ف الم�ؤ�س�سي ��ة المح ��ددة م�سبق ��ا �أو
ال�ش ��ذرات المتناث ��رة م ��ن المعرفة العلمي ��ة «الأبدي ��ة» �أو الخبرة
التقني ��ة الفنية .و�صارت الجل�سات الجماعية تخ�ضع للتق�سيم �إلى
مجموع ��ات عم ��ل �صغيرة متفاعل ��ة ،كما �أن المحا�ض ��رة التي كان
يلقيها المحا�ضرون �أو المدرب ��ون الثابتون في �صورة مونولوج
�أح ��ادي انته ��ت ليح ��ل محلها حوار بي ��ن الم�شاركي ��ن والمدربين
والمي�سري ��ن .وكان معظمه ��م ينته ��ي م ��ن ال ��دورة التدريبية وقد
اكت�سب ��وا معرفة جدي ��دة وقيمة بالن�سب ��ة لهم ولعمله ��م .ونتيجة
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لذل ��ك اقتنعت الم�ؤ�س�سة الألمانية للتنمية الدولية بمنهج التي�سير،
فجعل ��ت فل�سفة منهج التي�سير في تعلي ��م الكبار هي الركيزة التي
يق ��وم عليه ��ا مفهومه ��ا التعليمي العام من ��ذ منت�ص ��ف ت�سعينيات
الق ��رن الع�شرين .وتم تقدي ��م دورات للمي�سرين والمدربين في ما
كان يطل ��ق علي ��ه حينها «�أ�سالي ��ب الم�شاركة ف ��ي �أن�شطة التعاون
الجماع ��ي» (�أنظ ��ر ،)Ullrich et al 1991 :وذل ��ك باللغ ��ات
الإنجليزية والفرن�سية والأ�سبانية منذ منت�صف الثمانينيات.
�إن ق�ص ��ة نجاح «منه ��ج التي�سير» ت�شبه الموق ��ف المو�صوف في
الج ��زء الثان ��ي م ��ن االفتتاحية ،حي ��ث �أن الم�شاركي ��ن في برامج
تدري ��ب «�إنفين ��ت» يدركون الفرق بي ��ن ه ��ذا وذاك .و�أول ما يلفت
االنتباه هنا هو «المواد» – اللوحات والبطاقات وغيرها – والتي
تختل ��ف عن �شكل قاع ��ة الدر�س المتعارف علي ��ه .ولكن االختالف
الحقيق ��ي يكم ��ن ف ��ي «المنط ��ق» �أي فل�سف ��ة و�أخالقي ��ات المنهج
المتب ��ع ،وخا�ص ��ة �إيمانه بالإمكانات الإبداعي ��ة والفكرية لدى كل
الم�شاركي ��ن .ويق ��وم هذا الأ�سلوب على دف ��ع كل الم�شاركين �إلى
االنخ ��راط في عملي ��ة التو�صل �إلى توافق ،بدال م ��ن وجود بع�ض
الأ�ص ��وات «العالية» المهيمنة عادة على االجتماعات .والم�شاركة
الكامل ��ة ت� ��ؤدي �إلى قدر �أعلى من الإبداع الف ��ردي ،كما تعمل على
تن�شيط وتجمي ��ع المعارف والتجارب والخب ��رات .وبالتالي نجد
�أن نتيجة مث ��ل هذا الأ�سلوب في العمل يمكن �إيجازها في ال�شعار
ال ��ذي كثيرا ما ن�سمعه في الأن�شطة القائمة على �أ�سلوب التي�سير،
ومفاده «ال �أحد يعرف كل �شيء ولكن كل واحد يعرف �شيئا ما».
عل ��ى م ��دار الأعوام الما�ضي ��ة ،قامت �إنفينت ،وكل م ��ن الم�ؤ�س�سة
الألمانية للتنمية الدولي ��ة وجمعية كارل دوي�سبيرج على التوالي،
باكت�ساب خبرات �إيجابي ��ة فيما يتعلق بتح�سين التفاعل الجماعي
ف ��ي برام ��ج التدري ��ب الدولية وذل ��ك بوا�سط ��ة ا�ستخ ��دام مناهج
التي�سي ��ر والر�ؤي ��ة .ونج ��د �أن عدي ��دا من الم�شاركي ��ن في دورات
متعلق ��ة بتل ��ك المناه ��ج �أ�صبح ��وا فيم ��ا بع ��د بدوره ��م مي�سري ��ن
ومدربين� ،أو قاموا بتطبيق تلك المناهج الجديدة المكت�سبة داخل
بيئات العمل الخا�صة بهم .وفي الت�سعينيات من القرن الع�شرين،
حيث �أ�صبح التدريب الدولي �أكثر تكامال مع برامج تنمية الموارد
الب�شري ��ة وبن ��اء الق ��درات الم�ؤ�س�سية� ،صار م ��ن الوا�ضح وجود

حاج ��ة �إلى ك ��م محدد من المعرف ��ة الفنية .وبالتال ��ي ن�ش�أت فكرة
الم�شارك ��ة وتجمي ��ع الدرو� ��س الم�ستف ��ادة وو�ضعه ��ا جميعا معا
تحت م�سمى جدي ��د هو «التي�سير والر�ؤي ��ة :التي�سير والر�ؤية في
الأن�شطة الجماعية» ،و�أن يتم �إتاحة تلك الدرو�س في هذا الدليل.
�إن ه ��ذا الإ�ص ��دار يتي ��ح المجال للتعري ��ف بالعنا�ص ��ر الجوهرية
لمنه ��ج «التي�سير والر�ؤي ��ة» ويت�ضمن نم ��اذج لإمكانيات تطبيقه.
ويج ��ب �أن يت ��م ا�ستخ ��دام ه ��ذا المنه ��ج بمرون ��ة وتعديل ��ه تبع ��ا
الحتياج ��ات مجموع ��ة الم�شاركي ��ن والموق ��ف الم�ستخ ��دم في ��ه.
وبالتال ��ي ف�ل�ا يمكن اعتب ��اره ي�سع ��ى لتوفير «�صن ��دوق للأدوات
ال�سحري ��ة» ،وال يمكن لمنهج «التي�سير والر�ؤية» �أن ي�ضمن نتاجا
معين ��ا مثلما هو الأمر مثال بالن�سبة للطاهي الذي يمكنه ا�ستخدام
و�صفة ما لإعداد وجبة با�ستخدام مكونات ثابتة وطريقة محددة.
�إن نج ��اح منه ��ج «التي�سير والر�ؤية» يعتمد عل ��ى الم�شاركين فيه،
وعلى قوة التفاعل ونوعية التي�سير ،وكذلك على ال�سياق الذي يتم
تطبيقه في ��ه .وال يمكن نقل �أي عن�صر من عنا�صر هذا المنهج من
�سي ��اق �إلى �آخر با�ستثناء الفل�سفة التي يقوم عليها والم�سار الذي
يتعي ��ن اتباعه .ونظرا �إلى �أن �أ�ساليب التي�سير تعتمد على الأفراد
الذي ��ن ي�ضعونه ��ا حيز التنفي ��ذ ،ف�إنه ال يمكن لم�ؤل ��ف هذا الكتاب
�أن يدع ��ي الق ��درة الكاملة عل ��ى تغطية كافة المناه ��ج �أو الأ�ساليب
ال�شبيه ��ة بمنه ��ج «التي�سي ��ر والر�ؤي ��ة» ،بما تت�سم به م ��ن تعددية
وتن ��وع بال ��غ .و�إنما نحب �أن ن ��رى هذا الإ�ص ��دار باعتباره جهدا
م�ساهم ��ا في دعم عملية االبتكار والتعدي ��ل المتوا�صل والم�ستمر
للق�ضايا المنهجية في مج ��ال التعليم التفاعلي والتدريب الدولي.
وتج ��در الإ�شارة �إل ��ى �أن �صيغة الجمع «نح ��ن» ،الم�ستخدمة في
ه ��ذا الدليل ،ال ت�شير �إلى الم�ؤلف وحده ،م ��ع كونه هو الم�س�ؤول
الأ�سا�س ��ي ع ��ن �أوجه النق�ص في ه ��ذا الدليل ،و�إنم ��ا ت�شير �أي�ضا
�إل ��ى فريق م ��ن الم�ساندين له ��ذا الدليل ف ��ي الم�ؤ�س�س ��ة الألمانية
للتنمي ��ة الدولية ،وتحديدا في «�إنفين ��ت» (كارل كولباخ ،هينري�ش
المي�سرين في فيتنام (تران فونج ،فو تهي مينه
ميركير) ،وكذلك ّ
هوا) ،وفي �إندوني�سي ��ا (نور تجاهجو المعروف اخت�صارا با�سم
ت ��ي جيي) وفي �ألمانيا (�أوڤي كرابيت�س) وفريق العمل بم�ؤ�س�سة
هان�س زايدل بالقاهرة القائم ب�إعداد الن�سخة العربية من هذا الدليل.
والق�ص ��د م ��ن وراء دلي ��ل «التي�سي ��ر والر�ؤية» هذا ه ��و التعريف
ب�أه ��م ممار�سات التي�سير والر�ؤي ��ة ،والت�شجيع على ا�ستخدامها،

و�سوف يتم توزيع هذا الدليل تحديدا على المي�سرين والم�شاركين
في برامج التدريب ف ��ي الم�ستقبل وذلك ليقوم بدور �إر�شادي في
فني ��ات التي�سير وذلك بع ��د انتهاء البرنام ��ج التدريبي وعودة كل
�إل ��ى مكان عمله ،حي ��ث يمكن للمي�سري ��ن والم�شاركين عر�ض هذا
المنه ��ج على ر�ؤ�سائهم ف ��ي العمل بهدف �إقناعه ��م بتغيير �أ�شكال
التدري ��ب القائم ��ة وت�شجيع تدري ��ب المزيد من المدربي ��ن� .إال �أن
القي ��ام كتاب� � ًة بو�صف منه ��ج تدريبي يتطلب عملي ��ة متوا�صلة من
التعدي ��ل العملي بما يتواف ��ق مع المواقف المختلف ��ة هي محاولة
قد ت�ؤدي �إلى قدر من �سوء الفهم بوا�سطة من لم يتعر�ض من قبل
لمث ��ل هذا الأ�سل ��وب في التدري ��ب .و�إنني �أرى �أن ه ��ذا الدليل قد
ي�صب ��ح لمثل ه�ؤالء الق ��راء مجرد مرجع نظري �إل ��ى �أن تتاح لهم
فر�صة تعلمه بالممار�سة.

بنية دليل «التي�سير والر�ؤية»

ينق�س ��م ه ��ذا الدليل �إل ��ى خم�سة �أج ��زاء �أ�سا�سية ،وه ��ي كما يلي.
الج ��زء الأول :يب ��د�أ ب�ش ��رح موجز لن�ش� ��أة وبنية منه ��ج «التي�سير
والر�ؤي ��ة» وهذا الدليل .الجزء الثان ��ي :يعر�ض لمفهوم «التي�سير
والر�ؤي ��ة» وفل�سف ��ة منهج ��ه .الج ��زء الثال ��ث :يق ��وم بتعريفن ��ا
بالأف ��راد المنتمين �إلى برنام ��ج «التي�سير والر�ؤية» ،من مي�سرين
وم�شاركي ��ن ،وتفاعله ��م م ��ع البرنام ��ج .الج ��زء الراب ��ع :يتناول
المج ��االت الأربعة الرئي�سية وه ��ي التفاعل والر�ؤي ��ة والم�شاركة
والإع ��داد الم�سرح ��ي ،وكذل ��ك الأدوات المرتبط ��ة بالمنه ��ج .بما
يت�ضم ��ن ه ��ذا الجزء م ��ن المه ��ارات الالزمة للجمع بي ��ن مختلف
الأدوات والجوان ��ب المتعلق ��ة بعملي ��ة تعليمي ��ة تفاعلي ��ة في �شكل
خط ��ة تعليمية �أي الن� ��ص التف�صيلي ( .)scriptالج ��زء الخام�س:
يعر�ض لبع�ض الأم ��ور الجديرة بالأخذ في االعتبار عند التخطيط
وتنفيذ الأن�شطة الجماعية .و�أخيرا :يقدم الملحق �ألعاب وتمارين
بالإ�ضافة �إلى قائمة الم�صادر والمراجع.
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�صورة عامة
�إن «التي�سي ��ر والر�ؤي ��ة للأن�شط ��ة الجماعي ��ة» هو منه ��ج يت�ضمن
مجموعة من الأدوات المق�ص ��ود منها الخروج ب�أفكار والو�صول
�إلى توافق جماعي ب�ش�أن مو�ضوع ما �أو خطة عمل ما �أو �أكثر� .إن
مي�س ��ر ماهر قادر على �إثارة
ا�ستخ ��دام هذا المنهج يتطلب وجود ّ
التوا�ص ��ل من خالل و�ضع �أ�سئلة م�صاغة �صياغة دقيقة لتتناولها
مجموع ��ة الم�شاركين في التدريب .ويتم من ��ح كل فرد وقتا كافيا
للتفكي ��ر وو�ض ��ع ت�صور لر�ؤيته لأف ��كاره الرئي�سي ��ة على بطاقات
�أو غيره ��ا م ��ن الأدوات الم�ساع ��دة .ثم يتم ا�ستعرا� ��ض البطاقات
ومناق�شته ��ا وتجميعه ��ا لتقدي ��م الت�ص ��ور الجماع ��ي للم�شاركين ث ��م يتم العمل جماعيا لو�ض ��ع عنوان لكل مجموعة من البطاقات،
كما يمك ��ن اال�ستعانة بتمرين خا�ص بترتي ��ب الأولويات في حالة
والم�شاركات.
الو�صول �إلى اتفاق ب�ش�أن تحديد الترتيب بين المجموعات ،وذلك
التخ ��اذ قرار على �سبيل المثال ب�ش� ��أن المجاالت المطروحة التي
الغر�ض
ت�ستلزم مزيدا من المتابعة.
�إن منه ��ج «التي�سير والر�ؤية» مفيد ب�ش ��كل خا�ص بالن�سبة لأعمال
التخطيط وتحديد الأولويات .ويمكن ا�ستخدام هذا المنهج �أي�ضا
جنبا �إل ��ى جنب �أ�ساليب �أخرى في التدري ��ج والترتيب عند �إدماج
عدد من الآراء الفردية وتحويلها �إلى قرار جماعي.
م ��ن و�ضع بطاقاتهم عل ��ى اللوحة �ستتكون عليه ��ا مجموعات من
البطاقات ذات المو�ضوعات المت�شابهة والم�شتركة .ثم يتم دعوة
الم�شاركي ��ن والم�شاركات �إل ��ى �إعادة النظر وربم ��ا �إعادة ترتيب
البطاق ��ات �ضمن المجموع ��ات التي تكونت على اللوح ��ة ،ف�إذا ما
ر�أى بع�ضه ��م �إع ��ادة ترتي ��ب البطاق ��ات يجب عليه ��م �أن يناق�شوا
�آراءه ��م واالتف ��اق عليه ��ا جماعيا بمعاون ��ة المي�س ��ر ،وربما يرى
الم�شاركون والم�شاركات �إزالة بع�ض البطاقات �أو المجموعات.

الخطوات
يتم طرح �س�ؤال وا�ضح على الم�شاركين كي يفكروا فيه ،مع كتابة
هذا ال�س�ؤال على لوحة الأوراق ( ،)flip chart or soft boardمع
�إعط ��اء كل واحد من الم�شاركين مجموع ��ة من البطاقات والأقالم
الفلوما�ست ��ر ( ،)felt pensويطل ��ب منه ��م كتاب ��ة الإجاب ��ات/
الق�ضايا/الأفعال التي يرونها متوافقة مع ال�س�ؤال ،على �أن تكون
ف ��ي �صورة مفردات �أ�سا�سية ( .)key wordsويمكن للم�شاركين
ا�ستخ ��دام �أي ع ��دد م ��ن البطاق ��ات ،ث ��م يت ��م ا�ستدع ��اء كل منه ��م
للوقوف �أمام المجموعة لقراءة و�شرح الكلمات التي قام كل منهم
بكتابته ��ا على البطاقة .وعن ��د انتهاء كل منهم من عر�ض بطاقاته،
يقومون بتدبي�سها �أو ل�صقها على اللوحة ،على �أن يقوم ال�شخ�ص
الأول بنث ��ر بطاقات ��ه بطول وعر�ض اللوحة عل ��ى �أن يقوم من يليه
ب�إ�ضاف ��ة بطاقات ��ه ف ��ي الم ��كان المال�ص ��ق للبطاقات الت ��ي تحمل
مو�ضوعا م�شابها� ،أو و�ضعها في مكان منف�صل لتكوين مجموعة
جدي ��دة ذات مو�ضوع ��ات مت�شابهة .وهكذا عندم ��ا ينتهي الجميع
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ترتيب البطاقات وتق�سيمها �إلى مجموعات باالتفاق مع الم�شاركين

ويت ��م بعده ��ا تق�سي ��م الم�شاركين والم�ش ��اركات �إل ��ى مجموعات
عم ��ل �أ�صغ ��ر تقوم كل منه ��ا بمناق�شة عميقة لإح ��دى المجموعات
المح ��ددة عل ��ى اللوح ��ة ،ث ��م تق ��وم كل مجموع ��ة عم ��ل بعر�ض ما
تو�صل ��ت �إليه على كل الم�شاركين والم�شاركات ،وينتهي التدريب
بمناق�شة عامة.

نقاط القوة وال�ضعف

والم�ش ��اركات م ��ن معرف ��ة وخبرة .ويت ��م تحديد تل ��ك الإمكانيات
الكامن ��ة وتبادلها عب ��ر الأ�سئلة الإر�شادية الت ��ي يطرحها المي�سر
الك ��فء ،وبوا�سط ��ة الر�ؤي ��ة الب�صري ��ة للبطاق ��ات المل�صق ��ة على
اللوحات ،ومن خالل معظم الوقت الذي يتم ق�ضا�ؤه في مناق�شات
المجموع ��ات الم�صغ ��رة مح ��ددة المه ��ام ،وغيره ��ا م ��ن �أ�ساليب
التفاعل الجماعي.
ويمكن تلخي�ص �أهم معالم تلك المنهجية فيما يلي.

	• ي�ساع ��د منه ��ج «التي�سي ��ر والر�ؤي ��ة» الم�شاركي ��ن
والم�شاركات على تجميع �آرائهم المتفرقة لتكوين �صيغة ال�ش��فافية في �ص��نع القرار :ال يمكن للم�شاركي ��ن والم�شاركات
اكت�س ��اب الثقة في �آلي ��ة التفكير الجماعي الم�شترك �إال �إذا وجدوا
لمنتج جماعي
�أن �آراءهم ت�ؤخذ في االعتبار في عملية �صنع القرار.
	•يكون م ��ن المتوقع من كل فرد الم�ساهمة في التمرين،
ويعمل هذا الأ�سلوب على تنمية االهتمام ب�آراء الآخرين ول ��ذا يتعين عل ��ى المي�س ��ر �أو المي�س ��رة الحديث ب�شفافي ��ة ب�ش�أن
	•الأ�سلوب المتبع هنا هو �أ�سلوب بناء ،وي�ضيف عن�صرا اختياره ��م منح ��ى �أو اتج ��اه م ��ا ،وب�ش� ��أن اختيارهم محت ��وى �أو
مو�ضوع ��ا م ��ا .كم ��ا يج ��ب �أن يك ��ون الم�شارك ��ون والم�ش ��اركات
ب�صريا مهما �إلى عملية تفعيل الق�ضايا والأفكار
قادرين على تتبع م�سار التدريب ومتابعة نتائج المناق�شة.
	•يت ��م �إنت ��اج «ذاك ��رة خارجي ��ة» مكون ��ة م ��ن اللوح ��ات
والبطاق ��ات المكتوب ��ة تحمل �أهم الأف ��كار المطروحة من االهتم��ام باالحتياج��ات ( :)needs-orientationتكت�س ��ب
ال ��دورات التدريبي ��ة معن ��ى بمق ��دار تركيزه ��ا عل ��ى احتياج ��ات
خالل ا�ستخدام هذا الأ�سلوب
 -الب ��د م ��ن تمت ��ع كل الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات المتدربي ��ن ،وم ��ن هن ��ا فم ��ن المهم تحدي ��د تلك االحتياج ��ات منذبداي ��ة ال ��دورة �أو حت ��ى قبله ��ا .وف ��ي �أح�س ��ن الحاالت ق ��د يعني
بمهارات القراءة والكتابة
ذل ��ك عقد مناق�شات م ��ع الجهات الم�ستفيدة والت ��ي هي على �صلة
 �-ضرورة وجود مي�سرة �أو مي�سر متمكن -الب ��د م ��ن توف ��ر الأدوات والو�سائ ��ل الالزم ��ة بالمتدربين ،ومع المتدربين والمتدربات �أنف�سهم ور�ؤ�سائهم فيالعمل.
كالأوراق والأقالم� ...إلخ.

المنهجية

تعتم ��د المنهجي ��ة هن ��ا على ثالث ��ة مب ��ادئ �أ�سا�سي ��ة للعمل ،وهي
التي�سير والر�ؤية الب�صرية والتعلم بالتجربة .وهي المبادئ التي
يت ��م تطبيقها با�ستم ��رار خالل ور�شة التدري ��ب ب�أكملها ،وبالتالي
فب ��دال من «الإر�ش ��ادات» و«المدخالت» التي يوفره ��ا الخبراء �أو
المدر�س ��ون ،تقوم فل�سفة ه ��ذا التدريب على ما ل ��دى الم�شاركين

لوحة لمراجعة مدى تحقيق االحتياجات التدريبية للم�شاركين
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التعاون والم�ش��اركة :تعتبر كل فك ��رة ذات �أهمية ،بحيث يقوم
حوار عادل دون �سيطرة �أو تراتبية بين الأطراف المعنية .كما �أن
الخبرات والتجارب المختلفة تتمتع بنف�س القدر من الأهمية ،وهو
م ��ا ينعك�س على طريقة التعامل م ��ع البطاقات بمجرد ل�صقها على
اللوحة ،وذلك باعتبارها مق ��والت م�ستقلة دون اعتبار ل�صاحبها.
ويتم تن�شيط العم ��ل الفردي والجماعي الم�صغر والعام بالتعاون
المتب ��ادل بم ��ا يعم ��ل ب ��دوره عل ��ى تحفي ��ز ق ��درات ومه ��ارات كل
الم�شاركين والم�شاركات ،وهو ما ي�سمح �أي�ضا بتنمية نقاط القوة
وتقلي ��ل نقاط ال�ضعف ل ��دى الم�شاركين والم�ش ��اركات .كما يتيح
له ��م فر�صة الإح�سا�س ب�أن �آراءه ��م ذات �أهمية ت�ؤخذ في االعتبار
بما يزيد من اقترابهم من محتوى التدريب ونتائجه.

 )chartsوجه ��از الأوفرهي ��د لعر� ��ض ال�شفافي ��ات (overhead

 )projectionوالر�س ��وم وغيرها م ��ن العنا�صر الب�صرية .ويجب
�أن يك ��ون المدرب ��ون والمدرب ��ات قادرين على تخطي ��ط الدورات
و�إدارته ��ا بطريقة تفاعلية� ،أي بت�شجيع الم�شاركين والم�شاركات
على القيام ب ��دور �أ�سا�سي في التدريب ،ويتحدد دورهم في تقديم
مدخ�ل�ات مح ��دودة في حين يقومون  -وه ��و الأمر الأهم  -بدور
�إر�شادي ف ��ي العمل الجماع ��ي و�إدارة المناق�شات وتحويل نتائج
المناق�شات �إلى �صورة ب�صرية مرئية.

التقيي��م� :إن التو�ضي ��ح التدريج ��ي للق�ضاي ��ا المطروح ��ة ي�سهل
العم ��ل الجماعي وتبني مدخل مرن لمحتوى التدريب ومنهجيته.
�إن اال�ستعان ��ة بلوحة للنقد والمقترحات ،ووجود بارومتر للحالة
التعلم بالت�أمل� :إن ت�شجيع الم�شاركين الم�شاركات � -سواء في المزاجي ��ة ،وت�شكي ��ل لجن ��ة يومي ��ة للمتابع ��ة ،هي �آلي ��ات ت�ضمن
مجموع ��ات العم ��ل �أو التماري ��ن �أو الأدوار �أو ت�سجي ��ل الفيديو -تق�سيم م�شترك للم�س�ؤوليات بين كل الم�شاركين والم�شاركات.
عل ��ى ت�أم ��ل ت�صرفاتهم ي� ��ؤدي �إلى ت�أثي ��ر �أكبر عل ��ى الذاكرة .كما
يمك ��ن له ��ذه الجوان ��ب الخا�ص ��ة ب�أ�سل ��وب التدري ��ب بالم�شاركة
(� )participatory trainingأن تقدم �أي�ضا نقاط بداية عملية لحل
الم�شاكل في المواقف المت�شابهة.
لق ��د ت ��م تطبيق «منه ��ج التي�سي ��ر والر�ؤي ��ة» ،وغيره م ��ن �أ�ساليب
قاع ��دة  :30/60/10طبق ��ا للخب ��رات القائم ��ة في مج ��ال تعليم التي�سير والر�ؤي ��ة الب�صرية ،في مجاالت متنوعة ،ف�أ�صبحت كلها
الكب ��ار ،يمك ��ن �أن نج ��د فائ ��دة ف ��ي القاع ��دة الأ�سا�سي ��ة التالي ��ة �أ�سا�سا ل�صيغ م�ستحدثة ممثلة فيما يلي:
والخا�ص ��ة ب�أ�ش ��كال العم ��ل المختلف ��ة .يجب �أن تمث ��ل المدخالت
	•البرامج التدريبية
النظري ��ة ن�سب ��ة �ضئيل ��ة ج ��دا فال تتج ��اوز ن�سب ��ة ال� �ـ ،%10بينما
	•ور�ش العمل التخطيطية وغيرها
يمك ��ن تقديم المعلوم ��ات الإ�ضافي ��ة الخا�صة بخلفي ��ة المو�ضوع
	•التعبئة المجتمعية
ف ��ي �صورة مل ��ف يمكن قراءته ف ��ي الفترة الم�سائي ��ة� .أما الجزء
	•الأبحاث التطبيقية
الأكب ��ر من الوقت فالبد من ا�ستخدامه في �أ�شكال العمل التفاعلي
	•�إدارة المنظمات
مثل العم ��ل الميداني والتمارين والعمل الجماعي وتمثيل الأدوار
	•الموارد الب�شرية وتنمية القدرات الم�ؤ�س�سية
وغيره ��ا بن�سب ��ة  .%60كما يجب توجيه ق ��در كاف من الوقت �إلى
	•بناء الفريق
المناق�شات واال�ستنتاجات ب�ش�أن الخبرة والمعرفة المكت�سبة.
	•اجتماعات العمل
كفاءة التي�س��ير والر�ؤية :يمكن تقوية درجة االنتباه با�ستخدام
	•تطوير المقررات الدرا�سية
عدة ط ��رق للر�ؤية الب�صرية ،وذلك بكتاب ��ة المفردات �أو العبارات
	•التعلم والتخطيط في المدار�س
المهم ��ة عل ��ى بطاقات تك ��ون مق ��روءة ومرئية بالن�سب ��ة للجميع،
	•�إدارة الأزمات وحل النزاعات
وه ��و ما ي�ؤدي �إلى الدقة وتجن ��ب الحديث من جانب واحد ويوفر
	•م�ؤتم ��رات البح ��ث �أو الحي ��ز المفت ��وح مث ��ل �سياق ��ات
ذاك ��رة خارجي ��ة .كم ��ا يت ��م ا�ستخ ��دام لوح ��ات الأوراق (flip-
برنامج «الأجندة »21

نقطة االنطالق
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و�سنركز في هذا الدليل على �أن�شطة التدريب والتعليم والتخطيط،
وه ��ي �أن�شط ��ة تتخذ غالبيته ��ا �شكل ور�ش العمل الت ��ي يلتقي فيها
النا�س لتن ��اول مو�ضوعات مختارة �ضم ��ن مجموعات عمل خارج
نط ��اق �أماك ��ن عمله ��م .ويك ��ون الم�شارك ��ون والم�ش ��اركات ف ��ي
الغال ��ب من المتخ�ص�صي ��ن �أو المت�أثرين بالخطط �أو القرارات �أو
التغييرات التي تتم في نطاق العمل .ويكون المي�سر المتخ�ص�ص
م�س� ��ؤوال ع ��ن الجوان ��ب المنهجي ��ة والعالق ��ات داخ ��ل �أف ��راد
المجموع ��ة .وعادة ما نج ��د �أن النتائج الم�ستخل�ص ��ة من الن�شاط
المعق ��ود تتجاوز ح ��دود البرنامج التدريبي نف�س ��ه (�أنظرLipp :
 .)and Will 2001: 13وفي حالة الأن�شطة التي تركز على ن�شر
المعلوم ��ات �أو نقل المعرف ��ة ،فمن المف�ضل �أن نطل ��ق عليها ا�سم
«�سمين ��ار» �أو «محا�ضرة» �أو «عر�ض»� .أم ��ا الدورات �أو البرامج
التدريبي ��ة فع ��ادة م ��ا تت�ضم ��ن عنا�ص ��ر م ��ن ور�ش ��ة العم ��ل ومن
ال�سمينار جنبا �إلى جنب التمارين العملية وتطوير القدرات .ومع
ذلك ،ف�إننا نجد نطاقا وا�سعا ل�سل�سلة من الفل�سفات والت�صميمات
النظري ��ة حتى داخل الإط ��ار المحدود لأن�شط ��ة التدريب والتعليم
والتخطيط.

�سل�سلة الفل�سفة والت�صميم
في �أن�شطة التدريب والتعليم والتخطيط
مدخل
معرفي
معد م�سبقا
متجان�س
مخطط له م�سبقا
تقليدى
يتم تنظيمه ذاتيا
يتم دفعة واحدة
يتم بين طرفين
مقتب�س عنWill 2001 :

مخرج
�شعوري
معد خ�صي�صا
متنوع
غير خا�ضع لبنية محددة
مبتكر
يقوده المتخ�ص�صون
يتم على مراحل
يتم في مجموعات كبيرة

	•المو�ضوعات التي تمثل جزءا من تجارب
الم�شاركين والم�شاركات
�إذا كان م�ضم ��ون الن�شاط الجماعي يمثل بالفعل جزءا من تجارب
�أو مع ��ارف الم�شاركي ��ن ،ي�صبح تبادل التج ��ارب هو هدف اللقاء،
�سعي ��ا �إلى �أن ي�ؤدي �إلى التو�صل �إل ��ى �أفكار جديدة �أو مقترحات
لح ��ل الم�شاكل �أو و�ضع خطط عمل مبدئية .ويقوم الن�شاط حينها
عل ��ى قاع ��دة مفاده ��ا �أن المح�صل ��ة النهائية للتج ��ارب والخبرات
الموجودة في �إطار المجموعة هي �أكبر من مجرد �إجمالي خبرات
�أف ��راد المجموعة .و�إن مث ��ل هذا النوع م ��ن المو�ضوعات يتطلب
تن�شيط الجان ��ب الإبداعي لدى الم�شاركي ��ن والم�شاركات وفريق
التي�سير ،نظرا لأن حلول الم�شكالت ال تكون محددة �سلفا ،و�إنما
يتم تطويرها خالل عملية التوا�صل المحكمة.

	•المو�ض��وعات م��ن خ��ارج مج��ال تجارب
الم�شاركين والم�شاركات
كثي ��را م ��ا تت�ضم ��ن ور� ��ش العم ��ل �أو التدريب مو�ضوع ��ات تكون
جدي ��دة تمام ��ا بالن�سب ��ة للم�شاركي ��ن ،وبالتال ��ي ال يمك ��ن تناولها
بالمناق�ش ��ة و�إنما تتطل ��ب تناولها بالدرا�سة ،وه ��و ما ينطبق على
من ي�سعون للعمل في مجال المحا�سبة فيجب عليهم الإلمام بنظام
الح�ساب ��ات طبقا للقان ��ون .وال مجال الكت�ساب ه ��ذه المعرفة من
خ�ل�ال تبادل الحوار بين الم�شاركي ��ن والم�شاركات ،ولكن في كل
الأحوال يمكن اال�ستفادة من الم�شاركة الفعالة .ويمكن ا�ستخدام
درا�س ��ات الحالة لتعريف الم�شاركي ��ن بالخبرات �أو المعرفة التي
ل ��م يكت�سبوها على �أر�ض الواقع والتي تكون من متطلبات تطبيق
ومناق�شة �أ�شكال جديدة من الخبرات والمعارف.

وف ��ي حال ��ة قي ��ام تب ��ادل للخب ��رات ،وكذلك ف ��ي برام ��ج التدريب
التقليدي ��ة ،نج ��د �أن التجرب ��ة الواقعي ��ة لعم ��ل الم�شاركي ��ن
وتوج ��د �أهمية خا�صة في الأن�شطة التدريبية والتعليمية لم�ستوى والم�ش ��اركات هي الت ��ي تحدد معايي ��ر اختيار م�ضم ��ون الن�شاط
المعرفة المبدئية ومدى مالءمة المو�ضوع نف�سه للن�شاط المزمع الجماع ��ي .وال يمكن للمي�سرين والمدربين والمتخ�ص�صين تقديم
عقده .ويمكننا في هذا ال�صدد التمييز بين نوعين اثنين �أ�سا�سيين الحلول المالئمة �إال ب�شرط معرفتهم التف�صيلية بالم�شاكل المعنية،
ونجده ��م يب ��د�أون بالتعلم من الم�شاركين من �أج ��ل التمكن بعدها
من المو�ضوعات ال ينف�صالن وكثيرا ما يتداخالن ،وهما:
م ��ن تدريبه ��م بال�شكل المنا�س ��ب .وفي برام ��ج التخطيط وغيرها
دليل التي�سري والر�ؤية
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اجتماع لفريق عمل �أو اجتماع عام �أو غيره – قد ي�صبح �ضرورة
عن ��د وج ��ود م�شكلة م�شتركة بين مجموعة م ��ن الأفراد ،وال يجوز
�أو ال يمك ��ن اتخاذ قرار ب�ش�أنها ب�صورة فردية فقط .وقد تت�ضمن
هذه الم�شكلة مهمة �سيا�سية ما �أو قد تن�ش�أ ب�سبب وجود �ضرورة
فنية �أو غياب المعرفة �أو المهارات �أو المواقف الالزمة.

م ��ن ور�ش العم ��ل يتطلب ح ��ل الم�شاكل ح ��دوث توا�ص ��ل و�صنع
الق ��رار ،وهو الأمر الذي تزداد �صعوبته كلما زاد عدد الأ�شخا�ص
�أو المجموع ��ات �أو الم�ؤ�س�س ��ات ذات الم�صلحة .كذلك ف�إن م�س�ألة
ا�شت ��راك ع ��دد �أكبر �أو �أقل م ��ن الأفراد في ن�ش ��اط تخطيطي ،بما
يتي ��ح له ��م حق الم�شاركة ف ��ي �صنع القرار ،ه ��ي م�س�ألة قد ت�ؤدي
�إلى قيام مناق�شات مثيرة للجدل .وفيما يلي مثاالن يو�ضحان ذلك
وهك ��ذا ف� ��إن محور هذا الن�ش ��اط الجماعي المطل ��وب ال يتمثل في
الجانب من «م�أزق الم�شاركة»:
الخب ��رة �أو المعرف ��ة المتوف ��رة للخب ��راء �أو المدربي ��ن من خارج
المجموعة ،بل يعتمد على حاجة �أو مطلب لحل م�شكلة ما بوا�سطة
	•التوا�صل
الم�شاركي ��ن والم�شاركات �أنف�سهم .ومن هنا ف�إن �أهم ما في الأمر
ممكنة
�ون
�
ك
ت
الم�شاركة
أن
�
�ي
�
ن
تع
�وت»
�
ص
�
فرد
ه ��ل قاعدة «ل ��كل
هو التعرف على طبيعة المجموعة المجتمعة في البرنامج ،وربما
فق ��ط ف ��ي �إطار مجموع ��ات �صغيرة؟ فف ��ي المجموع ��ات الكبيرة ،يك ��ون م ��ن المف�ضل تجان� ��س المجموع ��ة ولكن التن ��وع قد يكون
ع ��ادة ما ي�س ��ود التوا�ص ��ل �أح ��ادي الجان ��ب� ،إذ يق ��وم المعلم �أو ه ��و الآخر حاف ��زا لحل الم�ش ��اكل المعقدة .ويت ��م تحديد محتوى
المن�س ��ق �أو «الخطي ��ب المف ��وه» ب�إيج ��اد «الطري ��ق ال�صحي ��ح» وبرنامج ومو�ضوع المناق�شات في الن�شاط الجماعي تبعا لحاجة
وممار�س ��ة «�سلطاته» وتحويل غيره من الم�شاركين �إلى قطيع من الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات �إلى حل الم�شكل ��ة القائمة ،ويكون من
الم�ستمعين .وبالطبع عند قيام كل �شخ�ص ب�إ�ساءة ا�ستخدام حقه ال�صعب للغاي ��ة التعرف على تلك الم�شكلة داخل �سياقها وبالتالي
في الكالم ،لن يتم عندئذ اتخاذ �أي قرار �أبدا.
يج ��ب �أن يتم التعامل معها بم�شاركة �أ�صح ��اب الم�شكلة �أنف�سهم،
�أي الفاعلين اال�ستراتيجيي ��ن و�أ�صحاب الم�صلحة .ولكن مع ذلك
	•�صنع القرار
قد ي�صعب على الم�شاركين والم�شاركات �صياغة احتياجاتهم.
ه ��ل كل الق ��رارات ال�صائبة يتم التو�صل �إليه ��ا جماعيا وب�أ�سلوب
الم�شارك ��ة؟ ع ��ادة م ��ا نج ��د �أن �أ�صح ��اب ال�سلط ��ة مم ��ن ي�شغلون وبن ��اء علي ��ه ،يجب على فري ��ق العمل ف ��ي الن�ش ��اط الجماعي ،من
«المنا�ص ��ب الأعلى» يكون ��ون هم �أ�صحاب الق ��رار ب�ش�أن ما الذي منظمي ��ن ومي�سري ��ن ،خل ��ق الظ ��روف المالئم ��ة لح ��دوث تفاع ��ل
يجب عمله ومن الذي عليه القيام به .وقد يت�ضح الحقا �أن النتائج جماع ��ي .وفي حالة ال ��دورات التدريبية يك ��ون للمي�سرين وظيفة
ل ��م تحقق الآمال الم�سبق ��ة ب�سبب وجود �أ�شكال من �سوء الفهم �أو مزدوجة ،فهم من ناحية يقومون بالتن�سيق والمتابعة والإ�شراف،
مع كونهم �أع�ضاء في المجموعة.
المقاومة �أو حتى و�ضع المعوقات �أمام الم�سار.
وف ��ي �سبيل حل الم�شاكل المعقدة ف�إنك في حاجة �إلى ما هو �أكثر
م ��ن الحلول الفنية المالئمة� ،إذ يجب عليك اعتبار كل فرد �شخ�صا
فاع�ل�ا في عملية التخطي ��ط ،ال باعتباره مفعوال به .كما يجب عليك
�أي�ض ��ا و�ضع ف ��ي اعتبارك �أنه من ال�صعب عل ��ى الأ�شخا�ص تغيير
مواقفه ��م وممار�ساتهم� ،إذ يك�شفون ع ��ن الكثير من التردد وعدم
الرغب ��ة ف ��ي تغيير النظام القائ ��م ،نظرا لأن الأو�ض ��اع القائمة قد
تمث ��ل «ال�ش ��ر المع ��روف» ،بينما ق ��د يب ��دو البديل غي ��ر الم�ألوف
�أكث ��ر �سوءا .وتتزايد �صعوبة الأمر عند العمل على تغيير مواقف
و�أنماط �سلوك المجموعات الكبيرة من الب�شر.
�إن تنظيم ن�شاط جماعي – من م�ؤتمر �أو ندوة �أو دورة تدريبية �أو
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المي�سر الم�شارك يقوم بمتابعة العمل الجماعى

ه ��ذا بالن�سبة للمبد�أ الأ�سا�سي الذي يق ��وم عليه التعلم بالم�شاركة
والتدريب التفاعلي ،وهنالك مبد�أ �آخر يقوم على الم�شاركة الفاعلة
ف ��ي االجتماع ��ات واللقاءات الجماعية بما يعم ��ل بدوره على مزيد
من التحفيز والتوا�صل بين �أع�ضاء المجموعة.
وفي �سبيل تحقيق �أكبر قدر ممكن من الم�شاركة يجب خلق �أجواء
للتدري ��ب والعم ��ل البناء ،وهن ��اك مجموعة من العوام ��ل المتنوعة
التي يلعب كل منها دورا في هذا ال�صدد ،ومنها ما يلي:
	•م�سار التدريب �أو العمل
	•نوعية المو�ضوع
	•ت�شكيل المجموعة
	•قدرات التوا�صل لدى الم�شاركين والم�شاركات
	•مهارات �أو كفاءات المي�سرين والمي�سرات
	•تطبيق العنا�صر الأ�سا�سية للتي�سير والر�ؤية
	•قوة الإعداد ومرونة التنظيم
وم ��ن ال�ض ��روري الت�أكي ��د عل ��ى �أن «الق ��وة ال�سحري ��ة» لمنه ��ج
الم�شارك ��ة ( )participatory approachتفقد جدواها في حالة
انعدام وجود �سبب مهم �أو م�شكلة م�شتركة تحفز المجموعة على
العم ��ل الجماعي .كما يج ��ب الأخذ في االعتب ��ار �أن ا�ستخدام هذا
المنه ��ج الجديد ه ��و عملية تت�ضم ��ن الممار�سة العملي ��ة للخبرات
والتج ��ارب ،والتجربة والخط� ��أ .و�إن العمل في فريق جماعي هو
قطعا الأ�سلوب الأف�ضل لتعلم هذا المنهج الجديد.
وفوق كل �شيء يجب �أن يكون وا�ضحا للجميع �أن منهج «التي�سير
والر�ؤية»:
	•لي� ��س «�صندوقا للأدوات ال�سحري ��ة» مكونا من العنا�صر
والأ�سالي ��ب الفنية ،بل هو عملية تع ��اون وم�شاركة تعتمد
على عقلي ��ة ومواقف و�سلوكيات الأف ��راد الم�شاركين في
تلك العملية الجماعية
	•ولي� ��س قالب ��ا مغلق ��ا ،ب ��ل �إن عنا�ص ��ره و�أدوات ��ه مفتوحة
للتنوع والتعديل والتكييف
	•ولي� ��س قائم ��ة م ��ن الو�صف ��ات والإجاب ��ات الجاه ��زة ،بل
�إن تطبيق ��ه يدفع الجمي ��ع �إلى الإبداع في �إيج ��اد �أ�شكال
جديدة والبحث عن طرق جديدة.
وق ��د ن�ش�أ منه ��ج «التي�سي ��ر والر�ؤي ��ة» وتطور بفع ��ل الحاجة �إلى
�إيج ��اد مناه ��ج تدريبي ��ة لإدماج كل م�ش ��ارك وم�شارك ��ة في م�سار
عمل الأن�شط ��ة الجماعية والتو�صل �إلى نتائج ي�شترك الجميع في

فهمها واحترامه ��ا واالتفاق عليها .وهو منهج يعتمد على النتائج
العلمي ��ة �إذ يق ��وم على الدم ��ج والتكامل بين الم�ص ��ادر المختلفة،
كم ��ا يت ��م تعديل ��ه وتكييف ��ه تبع ��ا الحتياج ��ات التدري ��ب والتعليم
الدول ��ي والثقافي المتب ��ادل .كذلك فهو يجمع بي ��ن عنا�صر تقنية
فني ��ة كالر�ؤية الب�صري ��ة وبين عنا�صر فكري ��ة تنموية كالم�شاركة
والتع ��اون ،وي�أخ ��ذ ف ��ي اعتب ��اره العن�ص ��ر الإن�سان ��ي بحوا�س ��ه
وقدرات ��ه و�إمكانات ��ه .ويت ��م التعام ��ل م ��ع محتويات ه ��ذا المنهج
بمنطق �شامل وب�أ�سلوب معرفي و�شعوري وعملي يخاطب الر�أ�س
والقلب واليد.
وعل ��ى �سبيل المث ��ال ،ف�إنه يمكن التو�صل بط ��رق �شتى �إلى مقولة
�أو فك ��رة مفاده ��ا �أن «التع ��اون �سل ��وك جماع ��ي �أكث ��ر فاعلية من
التناف� ��س» ،فمن الممك ��ن �أن تقر�أها �أو تن�ص ��ت �إلى �شرح عقالني
يخاطب البعد المعرفي لدينا ،ومن الممكن �أن ت�شترك في لعبة ما
�أو تمثي ��ل دور م ��ا بما ي�ؤدي بك �إلى توا�ص ��ل عاطفي مع الآخرين
ويفت ��ح �أبواب ��ا �شعوري ��ة مو�صلة �إلى نف� ��س النتيجة ،كم ��ا يمكنك
اال�شتراك ف ��ي تمرين عملي يعلمك در�سا من خالل التعلم بالعمل.
وباعتب ��ارك مي�س ��را �أو مي�س ��رة ،يمكن ��ك �إم ��ا اختيار �أح ��د �أنماط
التعليم المذكورة هنا لتحقيق الهدف التعليمي المرجو� ،أو يمكنك
الجمع بينها بحيث يدعم �أحدها الآخر.
�إن ثالثي ��ة «الر�أ�س-القلب-الي ��د» في تحقيق الأه ��داف التعليمية
ت�شب ��ه �إل ��ى ح ��د كبي ��ر �صياغ ��ة ا�ستراتيجي ��ة للتوا�ص ��ل الفع ��ال
�أو الت�سوي ��ق االجتماع ��ي� .إذ �إن ��ك تب ��د�أ �أوال بتحلي ��ل «المعرف ��ة
والمواق ��ف والممار�سات» الموجودة لدى جمهورك الم�ستهدف،
لرغبت ��ك في التعرف على ما يعرفه وي�شعر به ويفعله الم�شاركون
تج ��اه م�ضمون الر�سالة التي ت�سعى �إلى تو�صيلها �إليهم .ثم ت�أتي
المرحل ��ة الالحق ��ة الت ��ي ي�ساع ��دك فيها ه ��ذا التحلي ��ل -للمعرفة
والمواق ��ف والممار�س ��ات -ف ��ي �صياغ ��ة الر�سائ ��ل واختي ��ار
الو�سائ ��ط �أو قن ��وات التوا�صل بحي ��ث تكون موجه ��ة بالأ�سلوب
الأمث ��ل لمخاطبة البعد المعرفي وال�شع ��وري والنف�سي-الحركي
لدى مجموعتك الم�ستهدفة (�أنظر.)Oepen 2000 :
القلب
البعد ال�شعوري
ي�شعر
الر�أ�س
اليد
المعرفي
البعد
البعد النف�سي -الحركي
يعرف
يفعل
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المي�سر في منهج «التي�سير والر�ؤية»
ب�صفتك مي�سرا �أو مي�سرة يجب �أال تعتبر نف�سك معلما �أو مدر�سا،
بل مي�سرا بمعنى الكلمة� ،أو خادما للمجموعة �أو مقدما للتوا�صل.
ولكن ��ك قطع ��ا تكون ف ��ي حاجة �إلى مه ��ارات وكف ��اءات معينة لأن
نج ��اح تدريب �أو اجتماع ما يعتم ��د بقدر كبير على جودة التي�سير
والت ��ي تجمع بين كونها حرفة ماهرة وفنا �إبداعيا� .إن المي�سرين
العاملي ��ن في �إط ��ار منهج «التي�سي ��ر والر�ؤية» يقوم ��ون بتجميع
�أع�ض ��اء المجموع ��ة م ��ع تنمية وتطوي ��ر �إمكانات تل ��ك المجموعة
ف ��ي توازن وب�شكل يخلو من ال�سيط ��رة وال�سيادة .ويكونون على
معرف ��ة بالمو�ضوع ��ات المتناول ��ة دون ا�ستعرا�ض تل ��ك المعرفة،
وم ��ن �أهم المه ��ام المنوطة بهم �صياغة وط ��رح ال�س�ؤال ال�صحيح
ف ��ي وقته ال�صحي ��ح .ويجب على المي�س ��رة �أو المي�س ��ر �أن يكون
متمكن ��ا م ��ن التعبي ��ر ب�صريا وعر�ض �س ��واء الأ�سئل ��ة �أو خطوات
تناول المو�ضوع تف�صيليا �أو نتائج المناق�شات.

	•كفاءة الر�ؤية الب�ص��رية تدعم التوا�صل والم�شاركة الفعالة
م ��ن جان ��ب وتعم ��ل كذاك ��رة خارجي ��ة للمو�ضوع ��ات التي تم
تناولها بالتف�صيل وللنتائج التي تم التو�صل �إليها.
	•كف��اءة الم�ش��اركة تعمل على جعل المجموع ��ة تخرج �أف�ضل
م ��ا لديها ،وذل ��ك بوا�سطة التعليم التراكم ��ي الذي ي�ساهم فيه
الجميع.
	•كف��اءة الإع��داد الم�س��رحي ت�ضم ��ن تنظيم برنام ��ج ما ،من
حي ��ث االنتقال ما بين حال ��ة الترقب وحالة الإث ��ارة ،وما بين
مجموع ��ات العم ��ل والجل�س ��ات العام ��ة ،وم ��ا بي ��ن الخبرات
والتجارب وبين الجانب المعرفي.

يجب �أن يتمتع المي�سر بالقدرة على ت�شجيع التفاعل الجماعي

المي�سر يقوم بعر�ض مو�ضوعات التدريب

بو�ص��فك مي�سرة �أو مي�س��را ماهرا وم�ؤهال في
�إط��ار منهج «التي�س��ير والر�ؤية» ،يجب عليك
الآتي:

كم ��ا يج ��ب عل ��ى المي�س ��ر �أو المي�س ��رة �إج ��ادة ع ��دد م ��ن الألعاب
والتماري ��ن لت�شجيع التفاع ��ل الجماع ��ي (،)group dynamics
وكذل ��ك تنظيم الجل�س ��ات الجماعي ��ة جنبا �إلى جن ��ب العمل بروح 	•�أن تح ��ول المتلقي ��ن الذين يقوم ��ون ب�سلبية تام ��ة با�ستهالك
الفري ��ق ،كل ��ه ب�أ�سلوب محكم التخطي ��ط والإع ��داد .وبالتالي ف�إن
المدخ�ل�ات المقدمة من المعلم �إل ��ى م�شاركين يت�شاركون في
�أن ��واع المه ��ارات والخ�صائ�ص التي �سيقوم عليه ��ا عملك العادي
المخرجات مع الآخرين ب�شكل تفاعلي.
(و�س ��وف يتم �شرحها تف�صيليا في الجزء الرابع من هذا الدليل) 	•�أن تجع ��ل الم�شاركين والم�ش ��اركات و�شركاءك ي�شعرون ب�أن
يمكن �إيجازها فيما يلي:
«ال �أحد يعرف كل �شيء ولكن الجميع يعرفون �شيئا ما».
	•كف��اءة التفاعل ت�ضمن التو�صل �إلى نتائج من العمل المر ّكز 	•�أن تقن ��ع كل الم�شاركين والم�ش ��اركات بالأ�سلوب المتبع من
خالل تطبيقه معه باعتبارهم طرفا فاعال.
وبالتال ��ي تخل ��ق حال ��ة م ��ن التوا�ص ��ل الفعال وتوج ��د حلوال
	•�أن تخل ��ق «الجو الع ��ام» للبرنامج من خالل ال�سيطرة على �أي
للم�شاكل.
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توت ��ر و«قيا� ��س» التفاع ��ل االجتماعي وتجن ��ب الت�صنيف �إلى
فائزين وخا�سرين.
	•�أن ت�ستخ ��دم �أ�سئل ��ة لتن�شي ��ط اال�ستك�ش ��اف والت�أمل بدال من
ا�ستخدام المقوالت التي ترمز �إلى الو�ضع القائم.
	•�أن تمي ��ز بي ��ن انطباعات ��ك وافترا�ضات ��ك و�أحكام ��ك القيمي ��ة
لتجنب �سوء التفاهم.
	•�أن تن� ��أى بنف�سك ع ��ن الآراء ال�شخ�صية فيما يتعلق بالمحتوى
والمو�ضوعات.
	•�أن ت�سيط ��ر عل ��ى لغ ��ة ج�س ��دك وم�شاع ��رك دون فر�ضها على
الآخرين.
	•�أن تثق في ما لدى الآخرين من �إمكانات فكرية و�إبداعية.
	•�أن تتمتع بمهارات الت�سامح وال�صبر والإن�صات.
	•�أن تتمتع بالثقة دون ا�ستعالء ،والقيادة دون �سيادة.
	•�أن ت�ستر�شد بتجارب الحياة والمنطق.
	•�أن تحترم �أفكار و�آراء وممار�سات الآخرين.
	•�أن ت�ستطي ��ع خلق جو من الثقة بالنف� ��س والثقة المتبادلة بين
الم�شاركين والم�شاركات.
	•�أن تنم ��ي لدي ��ك خ�صائ� ��ص الإدارة الم�سرحي ��ة فتك ��ون مرنا
ف ��ي تكييف وتعدي ��ل �أ�سالي ��ب التي�سي ��ر والر�ؤي ��ة ،والأدوات
الم�ستخدمة وتتابع خطوات العمل.
	•�أن تتمتع بمهارات في الر�سم والخط.
	•�أن تكت�سب ح�سا بترتيب المكان والبنية والألوان وغيرها من
عنا�صر التي�سير ،وذلك في �سبيل خلق بيئة محيطة جذابة.

الم�شاركون والم�شاركات

ال يمك ��ن بالطبع ف�ص ��ل المي�سري ��ن والمي�سرات ع ��ن الم�شاركين
والم�ش ��اركات الذين يتعاونون معهم �ضمن اجتماع �أو تدريب ما.
ومن ال�سهل الإجابة على ال�س�ؤال القائل« :ما هي �أنواع الم�شاركين
والم�ش ��اركات الذي يالئمهم منهج التي�سي ��ر والر�ؤية؟»� ،إذ تتمثل
الإجابة ف ��ي كل الأ�شخا�ص المنفتحين عل ��ى التوا�صل والتعاون.
ويمك ��ن تحفي ��ز وت�شجي ��ع الدافع �إل ��ى التوا�صل وذل ��ك بوا�سطة
المي�سر الكفء .ولكن يجب �أن تتذكر �أن الدار�سين الكبار يكونون

ف ��ي الغال ��ب دار�سي ��ن متطوعي ��ن ،ويتعاظ ��م لديه ��م الداف ��ع كلما
�أتيح ��ت لهم الفر�صة لتحدي ��د ما الذي يرغبون ف ��ي تعلمه وكيفية
ذل ��ك ،فالتعل ��م بالن�سبة له ��م هو عملي ��ة تفاعلية تخاط ��ب قدراتهم
المعرفي ��ة وكذلك العالق ��ات والم�شاعر المتفاعل ��ة .ويكون التعلم
ف ��ي �أف�ضل حاالته لديه ��م عندما يرون عالقة بي ��ن المتخ�ص�صين
والم ��ادة التعليمي ��ة وبين تجاربه ��م وحياتهم العملي ��ة .كذلك ف�إن
الكب ��ار يتعلم ��ون بدرجة �أكب ��ر من خالل التعامل م ��ع غيرهم ممن
ي�شاركونه ��م التج ��ارب ويتعاون ��ون فيما بينه ��م وي�سعون لفر�ض
حال ��ة من العمل الجماع ��ي .و�أخيرا ولي�س �آخ ��را ،وكما �أو�ضحنا
ف ��ي الج ��زء الأول من ه ��ذا الكتاب حول «كيف نتعل ��م» و»ما الذي
نتذكره» ،ف� ��إن الب�شر يتعلمون ويتذكرون ب�ش ��كل �أف�ضل الأ�شياء
التي تو�صلوا �إليها وما عبروا عنه ب�أنف�سهم ،ومن الم�ستح�سن �أن
يكون ذلك في �صورة الر�ؤية الب�صرية.

التفاعل بين الم�شاركين يك�سبهم معرفة مبنية على تجارب الآخرين

وه ��و ما ينطبق خا�ص ��ة عند ا�ستخدام منه ��ج «التي�سير والر�ؤية»
مع الم�شاركين والم�شاركات م ��ن الأميين �أو �أن�صاف المتعلمين،
وه ��و ما تثبت �صحته كثي ��را في المناطق الريفية� .إذ توجد نماذج
عدي ��دة لنج ��اح الر�ؤية الب�صري ��ة عبر ا�ستخدام ال�ص ��ور والرموز
تبع ��ا للواق ��ع الثقافي ل ��دى المجتمع ��ات الأقل تمكنا م ��ن القراءة
والكتاب ��ة (�أنظر الجزء الرابع م ��ن الكتاب عن الر�ؤية الب�صرية).
دليل التي�سري والر�ؤية

21

اجلزء الثالث

التي�سري والر�ؤية �أي العمل كفريق

وم ��ن الأ�سالي ��ب المبه ��رة للغاي ��ة هو �أ�سل ��وب «مجموع ��ة البحث الدولي ��ة ،وكذل ��ك بح�ض ��ور م�شاركي ��ن تفاوت ��ت �أعداده ��م ما بين
والدع ��م لمعاونة الذات عند المزارعين» ( GRAAP: Researchال�صغي ��رة والكبيرة ،و�أعمارهم م ��ا بين من ال�شباب وكبار ال�سن،
� ،and Support Group for Farmers’ Self-Helpأنظ ��ر :ومن الن�ساء والرجال.
 )Hoffmann 1989والمطب ��ق ف ��ي عدد من ال ��دول الأفريقية� ،أو
منه ��ج «فليك�سيف�ل�ان» ( )Flexiflanالم�ستخ ��دم بوا�سطة �إحدى ويت�ض ��ح بالتجرب ��ة �أن هذا المنهج ق ��د تمكن من �إح ��داث اندماج
الم�ؤ�س�س ��ات الإندوني�سي ��ة غي ��ر الحكومي ��ة ( .)Wibowo 1988بي ��ن مجموعات بالغة التن ��وع ،مثل �أ�ساتذة جامع ��ات مع جامعي
وم ��ع ذلك ،ف�إن منه ��ج التي�سير المو�صوف في ه ��ذا الدليل موجه القمام ��ة في تدري ��ب على التوا�ص ��ل البيئي ف ��ي �إندوني�سيا .ومن
�أ�سا�س ��ا �إل ��ى م ��ن يعرفون الق ��راءة والكتاب ��ة ،وقد �أثب ��ت نجاحه المواق ��ف التي نتعر�ض له ��ا كمي�سرين هو ما نواجهه من مقاومة
ف ��ي �أماكن قروي ��ة ،جنبا �إلى جنب المكات ��ب المجهزة ،والندوات لهذا المنهج بوا�سطة م�شاركين في �إحدى المجموعات.

ت�ص��نيف لأنواع الم�ش��اركين والم�ش��اركات تبعا لأهم خ�صائ�صهم مع بع�ض المالحظات
ب�ش�أن كيفية التعامل معهم:

«البلطج��ي» :احتف ��ظ بهدوئك وتم�سك بالحقائق ،وال ت�شارك في ال�صراع القائم ،واجتن ��ب ردود الأفعال المبا�شرة ولكن دع
المجموعة كلها تعبر عن ا�ستيائها ،والج�أ �إلى �سيا�سة تجاهل الم�شاحنات كحل نهائي.
«الفاعل» :وجوده �أ�سا�سي في �أي برنامج ،دعه يلخ�ص النتائج ويدير مجموعات العمل ويقوم بالتي�سير في المناق�شات.
«الذك��ي» :اعر�ض مقوالت ��ه على المجموعة ودعهم يناق�شوها في المناق�شة العامة ،واط ��رح �أ�سئلة على المجموعة ب�ش�أن مدى
عالقة ما يقوله الذكي بالن�سبة للمو�ضوع ،وراقب الوقت.
«الثرثار» :تجنب مقاطعته للمناق�شات بتحديد الزمن وترتيب المتحدثين ،و�ضع حدا للمقوالت المر�سلة.
«المنطوي» :ابد�أ بطرح �أ�سئلة �سهلة ،وارفع من ثقته بنف�سه ،و�صرح بتقديرك لم�ساهماته.
«المت�شكك» :ارفع �سقف طموحاته ،وا�س�أله عن ر�أيه ،وعبر عن تقديرك لمعرفته وتجربته وا�ستعن بها.
«الالمبالي» :ا�س�أله عن �أمثلة من بيئته العملية لإثارة اهتمامه ،واجعله يعر�ض نتائج العمل الجماعي.
«الح�سا�س» :بدال من انتقاده ا�ستخدم �أ�سلوب «نعم ،ولكن»...
«المتهكم» :عادة ما يكون من المتخ�ص�صين في المو�ضوع وي�سعى �إلى معار�ضة المي�سر ،فعند التعر�ض لمقوالتهم الم�ستفزة
�أحيانا ال ترد عليها مبا�شرة واكتف ب�إ�شارة المجموعة �إليها.
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ت�شكيل الفريق
�إن الإعداد لبرنامج ما يتطلب� ،أوال وقبل كل �شيء ،اختيار وت�شكيل
فري ��ق ذي وظائ ��ف مختلف ��ة ،ويك ��ون ت�شكي ��ل الفري ��ق م ��ن مهام
المنظم و�أحيانا بالتعاون م ��ع المي�سر .وعادة ما تقوم الم�ؤ�س�سة
المنظم ��ة ب�إلقاء م�س�ؤولي ��ة ال�شئون التنظيمي ��ة واللوج�ستية على
بع� ��ض موظفيها .ويمكن تلخي�ص الم�ؤهالت والمتطلبات والمهام
الخا�صة ب�أع�ضاء الفريق فيما يلي:

م�ساعدو الور�شة
الم�ؤه�لات :تتمث ��ل في درج ��ة من الفه ��م لأ�سا�سي ��ات المتطلبات
الخا�ص ��ة بتنظيم برنامج جماع ��ي تفاعلي ،والمرون ��ة في العمل،
ومهارات في التوا�صل ،وقدرة تنظيمية عالية.

المه��ام :تتمث ��ل ف ��ي الم�س�ؤولية عن البع ��د التنظيم ��ي التف�صيلي
للبرنام ��ج ،وتقدي ��م الم�ساع ��دة للمي�س ��ر �أو المي�س ��رة وكذل ��ك
للم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات والمنظمي ��ن خ�ل�ال عق ��د الور�ش ��ة،
المنظمون
وتح�ضي ��ر الأدوات والم ��واد الم�ستخدم ��ة ف ��ي منه ��ج «التي�سي ��ر
الم�ؤه�لات :تتمثل ف ��ي الخبرة ف ��ي تنظيم الأن�شط ��ة وفي �أعمال والر�ؤي ��ة» وخا�ص ��ة اللوح ��ات ،وتوزيع الأدوات والقي ��ام ب�أعمال
الإدارة واالت�صال ،ومهارات القيادة و�صنع القرار.
الت�صوي ��ر والتوثي ��ق الفوتوغراف ��ي والقيام بالخدم ��ات المتعلقة
المهام :تتمثل في الم�س�ؤولية عن التنظيم العام والبعد اللوج�ستي بالحا�سب الآلي ،والتعامل مع �شركات الطيران و�إجراءات ال�سفر
للبرنام ��ج ،وتقدي ��ر احتياج ��ات التدري ��ب واختي ��ار الم�شاركي ��ن وغيرها.
و�إر�س ��ال الدع ��وات وحج ��ز الم ��كان والغ ��رف الالزم ��ة وترتي ��ب
الوجب ��ات وتنظي ��م الموا�صالت وتوفير الأجه ��زة والمعدات مثل
الأدوات والمواد الخا�صة ببرنامج «التي�سير والر�ؤية» ،و�أجهزة المتخ�ص�صون ()Resource Persons
العر�ض ،واللوحات و�أجهزة التلفزيون والفيديو وغيرها.
الم�ؤهالت :المتخ�ص�صون هم المعروف ��ون بم�سمى «المدربين»
�أو «الخب ��راء» ف ��ي التدري ��ب التقلي ��دي ،وتتمث ��ل م�ؤهالته ��م في
المعرفة النظرية والعملية والخبرة في مو�ضوع التدريب ،ولديهم
المي�سرون
الق ��درة عل ��ى التوا�ص ��ل الفعال م ��ع الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات،
الم�ؤه�لات :تتمث ��ل ف ��ي الخبرة في ور� ��ش العم ��ل المعتمدة على والمرونة وال�صراحة واالنفتاح مع اال�ستعداد لتناول كل الأ�سئلة
التي�سي ��ر ،والمعرف ��ة ب�أ�سا�سي ��ات مو�ضوع البرنام ��ج ،والمرونة المطروحة من قبل الم�شاركي ��ن والم�شاركات ،ويتمتعون بخبرة
في العمل ،ومه ��ارات عالية في التوا�صل ،والخبرة في ا�ستخدام العم ��ل الجماعي في فريق ،وتطبيقات الر�ؤي ��ة الب�صرية والتعليم
�أ�ساليب الر�ؤية الب�صرية ،واال�ستقرار العاطفي ،والخبرة بالعمل التفاعلي.
الجماعي وروح الفريق.
المه��ام :تتمث ��ل ف ��ي الم�س�ؤولية عن محت ��وى البرنام ��ج و�أحدث
المه��ام :تتمث ��ل ف ��ي الم�س�ؤولية ع ��ن البع ��د المنهج ��ي والتفاعل م ��ا و�صل �إلي ��ه العلم في هذا المجال ،مع تقدي ��م مدخالت مف�صلة
الجماع ��ي في البرنام ��ج ،و�إعداد خط ��ة عمل البرنام ��ج ،و�ضمان ف ��ي مو�ضوع التدريب ،و�إع ��داد التمارين المنا�سبة ،ومهام العمل
وجود «الخيط الأحم ��ر» ( )red threadفيما يتعلق بالإر�شادات الجماع ��ي ،والرح�ل�ات الميداني ��ة و�أدوات التدري ��ب الم�ساع ��دة،
والمحتويات والأ�ساليب ،وتطوير مواد التدريب ،وتي�سير ور�شة وذلك بالتعاون الوثيق مع المي�سرة �أو المي�سر.
العم ��ل بطريق ��ة تفاعلية لتحديد الم�شاكل وحله ��ا ،مع توثيق �سير
العم ��ل في الور�ش ��ة ونتائجه ��ا ،وتو�ضيح تو�صي ��ات الور�شة من وفي برامج العمل �أو التدريب ذات الأعداد الأكبر من الم�شاركين
�أج ��ل المتابعة في التدريب ،على �أن يت ��م كل ذلك بالتعاون الوثيق والم�ش ��اركات كثيرا ما يوجد فريق تدريب يتم تحديد االختالفات
فيه بين دور المي�سرين عن المتخ�ص�صين.
مع �أع�ضاء الفريق الآخرين والمنظمين.
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	•المي�س��رون ي�ساع ��دون المجموع ��ة ف ��ي تحدي ��د الأه ��داف
والأغرا� ��ض ،و�صياغ ��ة الأ�سئل ��ة والمه ��ام بدق ��ة وتي�سي ��ر
الو�ص ��ول �إلى حلول ،وبالتالي فهم يعتب ��رون بمثابة العامل
الم�ساعد في عملية التعلي ��م و�صنع القرار ،دون �أن يتدخلوا
في مو�ضوعات المناق�شات.
	•المتخ�ص�ص��ون يقدم ��ون للمجموعة المعرف ��ة والمعلومات
المح ��ددة والتي كثيرا �أي�ضا ما تك ��ون محددة بقطاع معين.
كما يقدمون يد العون في فهم المو�ضوعات التي يتم تناولها
في البرنامج وي�ساعدون في التو�صل �إلى حلول بديلة.
ويمكن ��ك مالحظ ��ة عدم وج ��ود م ��درب بالمعن ��ى المبا�ش ��ر ،وهي
ال�شخ�صي ��ة ال�سائدة في التدريب التقليدي� ،إذ �إن منهج «التي�سير
والر�ؤية» كما تعلم ��ون يركز على المناهج بنف�س قدر تركيزه على
المحتوي ��ات ،وه ��و ما يف�سر اخت�ل�اف الأدوار بي ��ن المي�سر الذي
يتول ��ى الأمور المتعلق ��ة بالجانبين التعليم ��ي واالجتماعي ،وبين
المتخ�ص�ص الذي يقوم بدور الخبير الفني في المجال المطروح.
وف ��ي حال ��ة افتق ��اد المتخ�ص�ص �إل ��ى الق ��در الكافي م ��ن الخبرة
ف ��ي �أ�ساليب التي�سير والر�ؤي ��ة ،يتعين عل ��ى المي�سرين التخطيط

بحي ��ث يتم �إف ��راد وقت كاف لعق ��د اجتماع تف�صيلي ح ��ول �أ�س�س
منه ��ج «التي�سير والر�ؤي ��ة» .ويف�ضل �أن يح�ض ��ر المتخ�ص�صون،
�إذا �أمك ��ن ذل ��ك ،البرنامج التدريبي ب�أكمله نظ ��را �إلى �أن (منطق)
العملي ��ة الجماعية على نف� ��س درجة �أهمية (محت ��وى) المدخالت
م ��ن المعلوم ��ات .وع ��ادة م ��ا يكون ذل ��ك الأم ��ر مكلف ��ا للغاية على
�أر� ��ض الواقع ،وبالتالي توجد ثالثة �سبل ممكنة للخروج من ذلك
الم�أزق ،وهي كالآتي:
	•�أن يتواج��د خب��راء الم�ض��مون بي��ن الم�ش��اركين
والم�شاركات :وهو الحل المف�ضل �إذ يتما�شى مع فل�سفة
منهج «التي�سي ��ر والر�ؤية» ،فال �أحد يعرف كل �شيء وكل
واح ��د يعرف �شيئ ��ا .ولكن ه ��ذا ي�ستدعي اختي ��ارا دقيقا
ومتوازنا للم�شاركي ��ن والم�شاركات من ذوي الخبرة في
مج ��االت �أو �أ�سالي ��ب بعينها .كذلك ف�إن الم ��ادة التعليمية
والم ��واد الإ�ضافية المقدم ��ة في هذا النوع م ��ن التدريب
تتطل ��ب ق ��درا كبي ��را م ��ن التف�صي ��ل ،وبن ��اء علي ��ه يمك ��ن
للم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات �إع ��داد محا�ض ��رة م�صغرة �أو
عر� ��ض �أو تمري ��ن �أو درا�س ��ة حال ��ة تكون نتاج ��ا للعملية
الجماعي ��ة وتق ��وم عل ��ى �أ�سا� ��س العر�ض عل ��ى المجموعة
ب�أكملها.
	•�أن تتم دعوة المتخ�ص�ص��ين للعمل على مو�ض��وعات
بعينه��ا بخ�ص��و�ص �أجزاء م��ن التدري��ب� :إننا نعرف
بالتجرب ��ة �أن ��ه ق ��د ي�صع ��ب �إدم ��اج مثل ه ��ذا الخبي ��ر �أو
الخبي ��رة داخل العملي ��ة الجماعية في حال ��ة عدم رغبتهم
ف ��ي االندم ��اج ف ��ي المناق�ش ��ة والتفاع ��ل داخ ��ل مجموعة
العم ��ل وعزوفهم ع ��ن م�ساءلة ال ��ذات .ولذا يج ��ب الحذر
م ��ن العرو�ض الأ�شب ��ه بالمحا�ض ��رات االنعزالية ،ودعوة
المتخ�ص�صين والمتخ�ص�صات للم�شاركة فيما ال يقل عن
 4-2جل�سات.
	•�أن يق��وم المي�س��ر �أو المي�س��رة ب�أداء ال��دور المنوط
بالمتخ�ص�ص��ين ف��ي بع���ض الجل�س��ات المح��ددة:
وبالطب ��ع يتطل ��ب ذلك معرف ��ة معين ��ة و�إعدادا جي ��دا� .إن
المي�سر-الم�ش ��ارك (� )co-moderatorأو الم�ش ��ارك
الم�ؤهل يج ��ب �أن يقوم بدور المي�سر خالل تلك الجل�سات
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بحي ��ث يظ ��ل الف ��رق بي ��ن الدوري ��ن وا�ضح ��ا للم�شاركين
والم�ش ��اركات .وال تقم �أبدا ب ��دور المي�سر والمتخ�ص�ص
في نف�س الوقت.
ويمك ��ن لنف�س ال�شخ�ص القيام بدور المي�سر والمتخ�ص�ص ،ولكن
ال يج ��ب �أن ي�ؤدي هاتين الوظيفتين في نف�س الوقت .ويتعين على
الفري ��ق �أن ي�سم ��ح لأع�ضائه بتغيير وظائفه ��م �إن �أمكن ذلك ،وهو
م ��ا يعمل على تجنيب �إلقاء العبء عل ��ى �شخ�ص واحد قد يكت�سب،
نتيج ��ة لذلك ،قدرا بالغا من ال�سيادة ف ��ي برنامج تدريبي تفاعلي.
وفيم ��ا يل ��ي نقدم مثاال مح ��ددا على كيفية تفاع ��ل المتخ�ص�ص مع
المي�سر �أو المي�سرة:
	•يق ��وم المتخ�ص� ��ص بتقدي ��م مداخل ��ة على م ��دار 20-15
دقيق ��ة في مو�ض ��وع معي ��ن �أو م�شكلة ما وذل ��ك في حالة
ما تطلبه البرنام ��ج �أو طالب به الم�شاركون .ويتم عر�ض
المداخل ��ة ب�صري ��ا ثم يعقبها حوار فيما بي ��ن الم�شاركين
والم�ش ��اركات وبينه ��م وبي ��ن المتخ�ص�ص .ويت ��م تي�سير
المناق�شة بوا�سطة المي�سر �أو المي�سرة.
	•يمك ��ن للمي�س ��ر �أو المي�س ��رة بعدها دع ��وة المجموعة �إلى
االنق�س ��ام �إلى مجموعات عمل يتم خالله ��ا تطبيق النقاط
الأ�سا�سي ��ة المعرو�ض ��ة ف ��ي المداخل ��ة عل ��ى بيئ ��ات عمل
الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات .ولتحقيق ه ��ذا الهدف ،يجب
عل ��ى المي�سر �أو المي�سرة �صياغة �أ�سئلة �أو مهام محددة،
على �أن يك ��ون المتخ�ص�ص متاح ��ا لمجموعات العمل من
�أجل التو�ضيح �أو التعليق.
	•يتم تقديم نتائج مجموع ��ات العمل ،ومناق�شتها وتقييمها
عل ��ى م�ست ��وى الجل�س ��ات العام ��ة ،مع قي ��ام المي�س ��ر �أو
المي�س ��رة بتي�سير العملية .ويق ��وم المتخ�ص�ص بالتعليق
على النتائج وو�ضعها في �سياق (.)perspective
ويجب على المتخ�ص�صين الم�شاركين في تدريب تفاعلي االلتزام
بالقواع ��د مثلهم في ذلك مثل الم�شاركين والم�شاركات .كما يمكن
بل ويجب على المتخ�ص�صين التعلم من الم�شاركين الآخرين ومن
تجاربه ��م .وبالتالي يتعي ��ن عليهم الم�شاركة على م ��دار البرنامج
التدريبي ب�أكمله لتقديم العون في �أية لحظة .وفي حالة تعذر ذلك،

يج ��ب عليهم على الأقل ح�ضور كافة الجل�سات العامة ومجموعات
العم ��ل المتعلق ��ة بمو�ضوعاته ��م ،وه ��و بديل غير مو�ص ��ى به لأن
الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات الذي ��ن اندمج ��وا في ح ��وار قائم على
التفاع ��ل والم�س ��اواة والتع ��اون المتب ��ادل ال ي�ست�سيغ ��ون وجود
خبراء ال ي�شاركون في البرنامج �سوى لفترة ق�صيرة.
وي�ستح�س ��ن �أن يح ��دث تبادل للأدوار داخ ��ل الفريق ،فعلى �سبيل
المث ��ال يج ��ب �أن يقوم كل ي ��وم ع�ض ��و مختلف من الفري ��ق ب�أداء
دور «مي�س ��ر الي ��وم» مع تحم ��ل م�س�ؤولي ��ة �إعداد وتنظي ��م العمل
له ��ذا اليوم .وفي حال ��ة وجود نقاط منهجية خالفي ��ة بين �أع�ضاء
الفريق  -مث�ل�ا ب�ش�أن ترتيب الخطوات �أو الزمن المخ�ص�ص لكل
منها في العملية التعليمي ��ة  -يقوم مي�سر اليوم باتخاذ القرارات
ب�ش�أنه ��ا .كم ��ا نو�ص ��ي ب�أن يتم توفي ��ر مي�سرين اثني ��ن على الأقل
لأعم ��ال التي�سير الت ��ي ت�ستغرق م ��ا يزيد على الأ�سب ��وع الواحد.
�أم ��ا بالن�سبة للأن�شطة الأكبر ،فيج ��ب �أن يت�شكل الفريق من ثالثة
�أ�شخا�ص على الأقل ،على �أن يقوموا بتبادل الوظائف التالية على
قاعدة التداول:
	•�أن يقوم �شخ�ص بدور المي�سر.
	•�أن يق ��وم �شخ� ��ص ب ��دور المي�سر-الم�ش ��ارك ،ومراقب ��ة
مجموع ��ة الم�شاركين والم�شاركات وردود �أفعالهم و�أداء
المي�سر �أو المي�سرة.
	•�أن يقوم �شخ�ص بدور المتخ�ص�ص .
ويمك ��ن ا�ستقدام خبراء �إلى الفريق للإجاب ��ة على بع�ض الأ�سئلة،
ولك ��ن يجب �أن يح�س ��ن اندماجهم داخل الفري ��ق� .إن الأداء داخل
الفري ��ق يتطل ��ب م ��ن �أع�ضائه نف� ��س الق ��درات الت ��ي يتطلبها عمل
الم�شاركين داخل المجموعة ،وتتمثل تلك المتطلبات في الآتي:
	•قبول القواعد التي تمت الموافقة عليها منذ البداية.
	•احترام �آراء الآخرين.
	•التو�ص ��ل �إل ��ى التوافق (وخا�ص ��ة فيما يتعل ��ق بالمناهج
الم�ستخدمة).
	•التو�صل �إلى نمط في العمل يقوم على التعاون.
دليل التي�سري والر�ؤية
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ويج ��ب �أن يكون هنالك �شخ� ��ص م�س�ؤول عن التن�سيق بين �أع�ضاء
الفري ��ق ،ويتعين عليه المبادرة بتطوي ��ر البرنامج مع الفريق قبل
ب ��دء البرنام ��ج ،وتعتبر تلك مرحل ��ة مهمة في خل ��ق التوافق بين
�أع�ض ��اء الفري ��ق .ويقوم الفري ��ق بعقد اجتماع م�س ��اء كل يوم من
�أيام البرنامج بعد انتهاء الجل�سة الأخيرة ،وذلك لتقييم البرنامج
وربما تعديله.
وربم ��ا يط ��ر�أ احتي ��اج لوج ��ود خدم ��ات �إ�ضافي ��ة مث ��ل م�ص ��ور
فوتوغراف ��ي �أو مترجم فوري �أو �سائ ��ق .ويعتمد ت�شكيل الفريق
�إلى حد كبي ��ر على المو�ضوع وبنية المحت ��وى وعلى الم�شاركين
والم�ش ��اركات .وف ��ي حال ��ة تنظي ��م ن ��دوة يح�ضرها كب ��ار �صناع
الق ��رار يكون م ��ن المف�ضل اختيار مي�س ��ر �أو مي�سرة �أكثر خبرة،
كم ��ا �أن بع�ض الأن�شطة قد ت�ستدعي وجود مي�سرين يمكنهم �أي�ضا
�إدارة بع� ��ض جل�س ��ات المداخ�ل�ات الخا�صة بالمو�ض ��وع .وعادة
م ��ا يكفي وج ��ود مي�سرة �أو مي�سر واح ��د بالن�سبة لمجموعة ت�ضم
 20م ��ن الم�شاركين والم�ش ��اركات .ومن الوارد �أن تتم اال�ستعانة
بمي�سر-م�شارك لم�ساندة المي�سر و�إدارة بع�ض الجل�سات ،وعادة
م ��ا يكون المي�سر-الم�ش ��ارك �أو المي�سرة-الم�شاركة �أ�صغر �سنا
و�أقل خبرة ،فيتعلم من العمل ويخ�ضع لإ�شراف الفريق .ووجود
فري ��ق مي�سري ��ن ومي�س ��رات قائ ��م عل ��ى الت ��وازن بي ��ن الجن�سين
�سيك ��ون من عوامل نجاح البرنام ��ج و�سي�ساهم في حل الخالفات
المحتم ��ل حدوثها بي ��ن الم�شاركين والم�ش ��اركات .ويكفي وجود
م�ساعد �أو م�ساع ��دة واحدة لور�شة عمل ت�ضم  20من الم�شاركين
والم�شاركات ،ويجب �أن يتم تعريفهم بمنهج «التي�سير والر�ؤية».

تن�سيق المهام بين المي�سر والمي�سر الم�شارك
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مزايا العمل بفريق من المي�سرين
	•يتمتع المي�سرون ب�صف ��ات �شخ�صية مختلفة يتم �إدراكها
وقبوله ��ا وتقديره ��ا بدرج ��ات متفاوتة بي ��ن الم�شاركين
والم�ش ��اركات ف ��ي حال ��ة قيامه ��م بتي�سي ��ر الجل�س ��ات
بالتداول.
	•يمكن تنظي ��م الأداء وتق�سيم الأدوار ف ��ي ن�شاط ما ب�شكل
�أكث ��ر جذب ��ا و�إبداع ��ا في حال ��ة وجود فري ��ق منخرط في
العمل.
	•التي�سي ��ر عم ��ل مكث ��ف ومره ��ق وبالتال ��ي يتطل ��ب �أوقاتا
للراحة والت�أمل على مدار العملية.
	•يتم �إعداد كل جزئي ��ة في البرنامج في اليوم ال�سابق على
التنفي ��ذ ،وبينما يقوم �أح ��د المي�سرين بتوجيه المجموعة
قد يقوم الآخر بت�أمل تفا�صيل برنامج اليوم التالي.
	•المي�س ��رون ف ��ي حاج ��ة �إل ��ى مالحظ ��ات الآخري ��ن ب�ش�أن
الأداء وردود �أفع ��ال الم�شاركين والم�شاركات و�أنف�سهم،
ففي الوقت ال ��ذي يقوم فيه �أحد �أف ��راد الفريق بالتي�سير
ق ��د يق ��وم �آخر بالمالحظ ��ة والتوثي ��ق والتقيي ��م من �أجل
الإ�شراف على التحليل �أو �إر�شاد الفريق� ،سواء �أوال ب�أول
�أو الحقا.
	•كثي ��را م ��ا يط ��ر�أ احتي ��اج �إل ��ى بع� ��ض الم ��واد� ،أو توزيع
وجم ��ع البطاق ��ات ،وتحويل ح ��وار ما �إلى ر�ؤي ��ة ب�صرية
�أو الإ�ش ��راف عل ��ى ع ��دد م ��ن مجموعات العم ��ل .ففي تلك
الح ��االت يقوم �أع�ضاء الفريق الواح ��د بم�ساعدة بع�ضهم
البع�ض.

	•ما هو العدد المتوقع للمجموعة؟
	•ما هي �صف ��ات ومهارات الم�شاركي ��ن والم�شاركات ،وما
هي البنية المتوقعة للمجموعة؟
	•كي ��ف �سيت ��م تنفي ��ذ خط ��ط العم ��ل ،الت ��ي �ستو�ص ��ي بها
الور�شة ،على �أر�ض الواقع؟
فريق العمل

فريق العمل

يج ��ب على فريق العم ��ل التخطيط وتنفيذ البرنام ��ج التدريبي معا
من ��ذ البداية� ،إن �أمك ��ن ذلك .وفي الأغلب يم ��ر فريق العمل بثالث
مراحل على الأقل ،وهي مرحلة ما قبل البرنامج ،ومرحلتي �أثناء
وم ��ا بع ��د البرنامج .وفيما يل ��ي بع�ض النقاط الموج ��زة التي ترد
بقدر �أكبر من التو�ضيح في الجزء الخام�س من الدليل.

ما قبل البرنامج
من المف�ضل �أن يعقد �أول اجتماع تخطيطي للفريق خالل �أ�سابيع
قب ��ل البدء ف ��ي البرنام ��ج ،ولكن عادة م ��ا يتم االجتم ��اع قبل بدء
البرنامج بفترة وجيزة� .أما الهدف الأ�سا�سي لهذا االجتماع فهو
تو�ضيح ما يتعلق بالأ�سئلة التالية:
	•فلنبد�أ من النهاية :ما هو «المنتج النهائي» الم�ستهدف؟
	•ما هي التو�صيات الخا�صة بتقدير احتياجات التدريب؟
	•ما هي الأهداف التعليمي ��ة والنتائج المتوقعة والقرارات
المتعلقة بالتدريب؟

ومن المهام الأخرى الأ�سا�سية �صياغة و�صف تف�صيلي للبرنامج،
وعادة يتم توزيع م�سودة على فريق العمل بالبريد الإلكتروني �أو
الفاك� ��س .ويج ��ب التخطيط لكل يوم من �أي ��ام البرنامج من حيث:
المحت ��وى والأ�سئل ��ة التوجيهي ��ة ،وتق�سي ��م الم�س�ؤولي ��ات داخل
الفري ��ق ،والفت ��رة الزمني ��ة المخ�ص�ص ��ة ل ��كل جل�س ��ة .وكما يرد
بالتف�صيل في الج ��زء الرابع من الكتاب حول �إعداد خطة مف�صلة
للبرنام ��ج ،ف�إننا نجد �أن تق�سيم يوم العمل �إلى �أربع جل�سات تمتد
كل واح ��دة منه ��ا  90دقيق ��ة قد �أثبت ج ��دواه ك�إط ��ار زمني مثالي
للبرام ��ج التدريبي ��ة .ويجب �أن يتم تخ�صي� ��ص ا�ستراحة �شاي �أو
قهوة مدتها ن�ص ��ف �ساعة بين الجل�س ��ات ال�صباحية والم�سائية،
�إلى جانب ا�ستراحة غداء لمدة ال تقل عن ال�ساعة .كما نن�صح بعدم
مد الجل�سات �أو تنوع المدد الزمنية المخ�ص�صة لها �إال في حاالت
ال�ضرورة� .إن البنية المنطقي ��ة للمو�ضوعات التي �سيتم تناولها،
والم ��زج بين المدخالت النظرية والتطبيق ��ات والمناق�شات خالل
مجموع ��ات العمل وكذلك التدريبات يج ��ب �أن تكون كلها وا�ضحة
للم�شاركين والم�شاركات .ويجب �أن يختتم االجتماع التح�ضيري
بمه ��ام وا�ضحة يتم توزيعها على �أع�ضاء المجموعة ،وهكذا يكون
الجمي ��ع عل ��ى دراية بالعنا�ص ��ر التي يجب عل ��ى كل منهم �إعدادها
بالتف�صيل للور�شة.

�أثناء البرنامج

م ��ن المف�ض ��ل �أن يجتمع الفريق في اليوم ال�ساب ��ق على البرنامج
	•من ه ��م الم�شاركون ،وم ��ا هي الم�ؤ�س�س ��ات التي ينتمون ف ��ي اجتماع تح�ضي ��ري ثان .ونج ��د �أن هذا االجتم ��اع يكون في
الغال ��ب هو االجتم ��اع الأول الذي يجم ��ع كل �أع�ض ��اء الفريق من
�إليها؟
منظمين ومي�سرين ومتخ�ص�صين وم�ساعدي الور�شة.
دليل التي�سري والر�ؤية
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التي�سري والر�ؤية �أي العمل كفريق

بعد البرنامج
بع ��د انتهاء البرنام ��ج التدريبي يج ��ب �أن يجتمع فري ��ق التدريب
والمنظم ��ون لمناق�ش ��ة نتائ ��ج التقيي ��م النهائي مناق�ش ��ة جماعية
والإجاب ��ة على ال�س�ؤال التالي« :م ��ا هي �أجزاء البرنامج التدريبي
الت ��ي يج ��ب تح�سينه ��ا� ،أو الإبق ��اء عليه ��ا� ،أو تغييره ��ا ف ��ي حالة
تك ��رار البرنامج؟» ويجب �أن يعتمد التقييم على تقييم الم�شاركين
والم�ش ��اركات للبرنام ��ج وعل ��ى النتائ ��ج الت ��ي خرج به ��ا �أع�ضاء
اجتماع تح�ضيري لفريق العمل الفري ��ق .و�أخي ��را ،يمكن في هذه المرحل ��ة التخطيط لعقد �أن�شطة
متابع ��ة .وبع ��د انق�ضاء فت ��رة � 6-4أ�شهر ،البد م ��ن عقد اجتماع
ويقوم الفريق في هذا االجتماع بالآتي:
لمتابع ��ة التقييم تحت عنوان «هل توجد حي ��اة بعد التدريب؟» مع
	•مناق�شة البرنامج التف�صيلي ب�أكمله
التركي ��ز على م ��دى تنفيذ محت ��وى التدري ��ب في الواق ��ع العملي
	•و�ض ��ع خطة مف�صل ��ة لليومي ��ن الأول والثاني م ��ن البرنامج للم�شاركي ��ن والم�شاركات .وبناء عل ��ى نتائج التقييم يمكن ويجب
التدريبي ،بما في ذلك التوزيع الدقيق للمهام
عندئ ��ذ تنفي ��ذ �أن�شطة متابع ��ة مث ��ل دورات التدري ��ب المتقدمة �أو
	•�إع ��داد قاع ��ة الجل�سات العامة للي ��وم الأول ،م ��ن حيث نظام عمليات التوجيه.
الجلو� ��س ،واللوح ��ات والكامي ��را والو�سائ ��ط وغيره ��ا م ��ن
المواد والأدوات.
ويق ��وم فري ��ق المي�سري ��ن والمي�س ��رات باالجتماع ف ��ي نهاية كل
ي ��وم لتقيي ��م م�س ��ار الي ��وم ونتائج ��ه وردود �أفع ��ال الم�شاركي ��ن
والم�شاركات تجاه البرنامج .ويتم في �ضوء هذا التقييم مراجعة
برنامج اليوم التالي وربما تعديله في حالة ال�ضرورة .وقد يكون
م ��ن المفيد �أن ي�ضم هذا االجتماع المنظمي ��ن وم�ساعدي الور�شة
وذل ��ك للح�صول عل ��ى تعليقات م ��ن جهات �أخ ��رى ال تقت�صر على
المي�سري ��ن والمي�سرات .ثم يقوم الفري ��ق ب�إعداد كل يوم من �أيام
البرنام ��ج التدريب ��ي م�سبقا وذل ��ك با�ستخدام خط ��ة تف�صيلية يتم
فيها ت�سجيل كافة الخط ��وات والمهام والمواد والأدوات الالزمة
وكذل ��ك الم�س�ؤولي ��ات المتعلق ��ة ب ��كل جل�س ��ة .كذل ��ك يت ��م اختيار
«مي�سر اليوم» الذي �سيتول ��ى م�س�ؤولية اليوم ب�أكمله .ويمكن �أن
تن�ش� ��أ حاجة لعق ��د اجتماعات ق�صي ��رة لفريق العم ��ل خالل اليوم
وذلك لإعادة تنظيم البرنامج �أو �إعداد وتوفير مواد معينة.
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ال�سيطرة خالل التدريب
بداية التدريب
المي�سر ي�ضع البرنامج ويقدم المو�ضوعات

�سيطرة المي�سر �أو المي�سرة

الم�شارك ��ون والم�ش ��اركات يدركون بني ��ة البرنامج وتتنام ��ى لديهم الثقة
بالنف�س
الم�شارك ��ون والم�شاركات يخت ��ارون المو�ضوعات ويتناول ��ون الم�شاكل
بالتف�صي ��ل ف ��ي مجموعات العمل ويطورون خطط عم ��ل ويقوم المي�سر �أو
المي�سرة بدور «ال�ساقي»

�سيطرة الم�شاركين والم�شاركات

المي�سر يقوم بالتلخي�ص وتي�سير التو�صل �إلى قرارات وتوثيق النتائج
نهاية التدريب

�سيطرة المي�سر �أو المي�سرة
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كفاءات التي�سري
والر�ؤية
• التفاعل
• الر�ؤية الب�رصية
• امل�شاركة
• الإعداد امل�رسحي
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كفاءات التي�سري والر�ؤية

وبالفعل �سنجد �أننا كمي�سرين ال نقوم فقط بتوجيه م�سار اجتماع
�أو ح ��وار م ��ا ،ب ��ل نعم ��ل �أي�ض ��ا عل ��ى ا�ستيع ��اب و�سيل ��ة التعاون
( )modus cooperandiوو�سيل ��ة الحياة ()modus vivendi
الت ��ي تم ّكن كل الم�شاركين والم�ش ��اركات من التعاون والتعاي�ش.
ومثلما هو الحال بالن�سبة لكل الفل�سفات والأ�ساليب الأخرى التي
يج ��ب تعلمها و�إجادته ��ا قبل تطبيقها بالممار�س ��ة ،نجد �أن بع�ض
النا�س يتمتعون بـ «مهارة طبيعية» �أو اقتراب من منهج «التي�سير
والر�ؤية» ،بينما يمكن للغالبية من الآخرين اكت�سابها عبر «التعلم
بالممار�سة».

�سنتن ��اول ف ��ي ه ��ذا الج ��زء بالتف�صي ��ل ثالث ��ة م�ستوي ��ات لمنه ��ج
«التي�سير والر�ؤية» ،وهي الأ�سالي ��ب والأدوات والكفاءات ،بينما
نظ ��ل نحتفظ ف ��ي �أذهاننا بالم�ست ��وى الراب ��ع� ،أي فل�سفة ومنطق
«التي�سي ��ر والر�ؤي ��ة» ،وال ��ذي ناق�شن ��اه ف ��ي الج ��زء الثان ��ي م ��ن
ه ��ذا الدليل .ويمكن الق ��ول �إن الفل�سفة تعني «قل ��ب المو�ضوع»،
ويمكن �أن ترتب ��ط الأ�ساليب بـ«الر�أ�س» ،والأدوات بـ«اليد» �ضمن
المناهج ال�شاملة لتعليم الكبار� .أما الكفاءات فهي تت�ضمن الأبعاد
الثالث ��ة ب�أكمله ��ا ممثلة ف ��ي الر�أ� ��س والقلب والي ��د .و�سنركز هنا
عل ��ى دور ووظيفة المي�سر �أو المي�س ��رة وعلى الكفاءات المطلوبة
لعملي ��ة التي�سير .ونرى �أن نب ��د�أ حديثنا هنا بتحديد الم�صطلحات
�أم ��ا الأ�سل ��وب بمعن ��اه ف ��ي اللغ ��ة اليوناني ��ة ( )methodفي�شير
والمو�ضوع ��ات التي نحن ب�صددها وهو الأمر المفيد والمتبع في
�إل ��ى «الطري ��ق الذي يقودنا �إل ��ى مكان ما»� ،أي �إن ��ه نظام القواعد
�أي تدريب �أو اجتماع قائم على «التي�سير والر�ؤية».
التنظيمية وال�سلوكية الهادف �إلى التعامل مع الم�شاكل والتو�صل
�إل ��ى ر�ؤى جديدة وتنفيذ المهام وتحقيق الأهداف والو�صول �إلى
�أف�ض ��ل النتائج .وكما نعلم من خلفياتنا المهنية المتنوعة ف�إن لكل
عل ��م �أو مجال معرف ��ي �أ�ساليبه الخا�صة ب ��ه ،ولكنها ت�شترك فيما
بينه ��ا في بع�ض العنا�صر الم�شتركة ،مث ��ل االختزال واال�ستقراء
واال�ستنت ��اج (،)reduction, induction and deduction
والتحلي ��ل والتركي ��ب ( ،)analysis and synthesisوالتناظ ��ر
والمقارن ��ة ( ،)analogy and comparisonوالتجرب ��ة
والمالحظ ��ة ( ،)experiment and observationوم ��ا �إلى غير
ذلك.
يجب �أن يتمتع المي�سر بكفاءات ت�ؤهله للقيام بعملية التي�سير والر�ؤية

�إن منه ��ج «التي�سير والر�ؤي ��ة» ،مثله مثل معظ ��م مناهج التي�سير،
يق ��وم عل ��ى كل م ��ن فل�سف ��ة و�أ�سل ��وب ،وت�شي ��ر الفل�سفة هن ��ا �إلى
المعن ��ى �أي مجموعة المبادئ الأخالقية التي يقوم عليها المنهج،
�أم ��ا الأ�سل ��وب في�شي ��ر �إلى زم ��رة الأدوات والآلي ��ات التي ت�ساعد
ف ��ي تح�سي ��ن تعليم الكب ��ار وتع ��زز الم�شاركة الجماعي ��ة وت�سرع
من ا�ستيع ��اب المعلومات وتجعل الق ��رارات �شفافة وموجهة �إلى
تحقي ��ق النتائ ��ج .وبخ�صو� ��ص الفل�سف ��ة ف� ��إن م�صطل ��ح التي�سير
باللغ ��ة الإنجليزي ��ة ( )moderationم�شتق م ��ن �أ�صوله الالتينية
ف ��ي كلم ��ة ( )modusالت ��ي تعني «مقيا� ��س» �أو «و�سيل ��ة» وكلمة
( )moderareالت ��ي تعن ��ي «توجي ��ه الدف ��ة» �أو «تهوي ��ن الأمر».
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�أم ��ا الأدوات �أو الآلي ��ات فه ��ي الأجزاء الموحدة ف ��ي �أ�سلوب ما،
وتت�ضم ��ن على �سبيل المثال الم�ؤ�شرات والمقايي�س واالختبارات
�أو اال�ستطالع ��ات ف ��ي العل ��وم االجتماعي ��ة ،والمحا�ض ��رات �أو
المجموع ��ات الم�صغ ��رة (� )buzz groupsأو درا�س ��ات الحال ��ة
�أو الأدوات الب�صري ��ة المعاون ��ة ( )visual aidsالم�ستخدمة في
التعلي ��م� .إن الأدوات تظل في ح ��د ذاتها موجودة مجرد ك�أدوات.
فعل ��ى �سبي ��ل المثال يجب علي ��ك تعلم كيفية ا�ستخ ��دام ال�شاكو�ش
و�إال �سينته ��ي الأم ��ر بم�سامي ��ر معوج ��ة �أو �إ�صب ��ع م�ص ��اب .وال
تتح ��ول الأدوات �إلى عمل فن ��ي �إال عندما تتخذ الترتيب والتكوين
المتجان� ��س م ��ع خ�صو�صي ��ة المو�ضوع ،كم ��ا يج ��ب �أن تتنا�سب
مع الم�ش ��اكل واالحتياجات الخا�صة بالم�شاركي ��ن والم�شاركات

وخلفياته ��م االجتماعي ��ة والثقافي ��ة ،ويج ��ب �أخي ��را �أن تمت ��زج
بكف ��اءات التعام ��ل والتوا�ص ��ل االجتماعي ��ة والثقافي ��ة و�أن تنبع
م ��ن قناعة قوي ��ة بالم�شاركة التفاعلي ��ة وقدرة الب�ش ��ر على تنظيم
�أنف�سهم.
وتتمثل �أدوات منهج «التي�سير والر�ؤية» فيما يلي:
	•مجموع ��ات العم ��ل ال�صغي ��رة والم�صغ ��رة ()buzz groups
للع�صف الذهني والتطوير التدريجي للأفكار
	•تنوع وتبادل العمل ما بي ��ن الجل�سات العامة والعمل الجماعي
والفردي
	•ال�صياغ ��ة الدقيقة للأ�سئلة بحيث تثير الف�ضول ،بدال من �إعداد
المهام المعروفة م�سبقا
	•الإن�صات الفعال تعبيرا عن االحترام وتقبل �آراء الآخرين
	•كتاب ��ة وجم ��ع وترتي ��ب البطاق ��ات عل ��ى اللوح ��ات با�ستخدام
الدبابي�س
	•التعامل ب�صري ��ا مع المو�ضوعات من خالل العر�ض و«�أ�سواق
المعلومات»
	•التي�سي ��ر ف ��ي الحوار عل ��ى �أ�سا�س ت ��وازن الطرفي ��ن ال بهدف
االنتهاء بمنت�صر ومنهزم
	•�أن�شطة التعارف والتن�شيط ولعب الأدوار والمحاكاة والألعاب
	•درا�س ��ات الحال ��ة والرح�ل�ات الميدانية و«معام ��ل الحياة على
�أر�ض الواقع»
	•التقييم والتفكير الم�ستمر في العمليات والنتائج
وباخت�ص ��ار ف� ��إن �أ�سالي ��ب التي�سي ��ر تنطل ��ق م ��ن وج ��ود ثق ��ة
بالإمكانيات الفكرية والإبداعية لدى النا�س ،وبالتالي يقوم العمل
طبق ��ا لـ«التي�سير والر�ؤية» على تغيي ��ر دور المتلقي ال�سلبي الذي
يتلق ��ى �شذرات م ��ن «الحكم ��ة» المقدمة م ��ن المعلم ليتح ��ول �إلى
م�ش ��ارك يتب ��ادل تجاربه مع الآخري ��ن في عملي ��ة تعليمية ن�شطة.
وه ��ي عملية ال يمك ��ن �أن تحدث طبعا من تلق ��اء نف�سها ،بل تتطلب
وج ��ود مي�سرة �أو مي�سر ماهر ومجموعة من الكفاءات في الإدارة
والتوا�صل االجتماعي القابلة للتعلم واالكت�ساب.
�إن التعري ��ف الم�ستخ ��دم هنا لمفه ��وم الكفاءة يعن ��ي القدرة على
تكيي ��ف وتطبي ��ق ومزج وتطوي ��ر �أ�سالي ��ب و�أدوات التي�سير التي
�سي�أت ��ي �شرحه ��ا الحقا في هذا الكتاب .ونج ��د �أن كلمة «الكفاءة»

( )competenceف ��ي �أ�صلها الالتيني ( )competentiaت�صف
�صاحبه ��ا بقدرت ��ه على «التعامل م ��ع المتطلب ��ات وموازنتها» مع
تحم ��ل الم�س�ؤولي ��ة .وهك ��ذا توجد �أن ��واع من الكف ��اءة في منهج
«التي�سير والر�ؤية» ،وهي:
	•كف��اءة التفاعل :وه ��ي �صفة تنظي ��م و�ضبط عمليت ��ي التعليم
والعم ��ل ف ��ي جو م ��ن الثق ��ة واالحت ��رام والفهم الم�شت ��رك بين
الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات وبين المي�سري ��ن والمي�سرات وبين
المتخ�ص�صي ��ن والمتخ�ص�ص ��ات .وت�ضمن ه ��ذه الكفاءة تركيز
العم ��ل للو�صول �إل ��ى نتائج مما ي�ؤدي ب ��دوره �إلى خلق توا�صل
فعال وحلول للم�شاكل.
	•كفاءة الر�ؤية الب�ص��رية :وت�شير �إل ��ى القدرة على ا�ستخدام
وترتي ��ب ع ��دد م ��ن الأدوات المتنوع ��ة ال�ستخدامه ��ا كعوام ��ل
م�ساع ��دة ب�صريا ولإعداد عرو� ��ض ب�صرية وحوارات تعمل على
دع ��م التوا�صل والم�شارك ��ة الفعالة ،كما تق ��وم بدورها كذاكرة
خارجي ��ة للمو�ضوعات التي تم تناولها بالتف�صيل وللنتائج التي
تم التو�صل �إليها.
	•كف��اءة الم�ش��اركة :وتعن ��ي مه ��ارة المي�س ��رة �أو المي�سر في
�إخ ��راج �أف�ضل ما ل ��دى المجموع ��ة بوا�سطة التعلي ��م التراكمي
ال ��ذي ي�ساهم في ��ه الجميع .ويتم التعامل م ��ع الم�شاكل المعقدة
من خالل تنوع الآراء والحلول المطروحة من قبل فرق لتق�صي
الأمر تت�سم بالتن ��وع :من قطاعات ومجاالت متنوعة و�أفراد من
الداخ ��ل والخ ��ارج ،وما �إلى ذل ��ك .كذلك يجب عل ��ى الم�شاركين
والم�ش ��اركات �أن يتعلم ��وا �أن مث ��ل تل ��ك الإمكان ��ات المرتبط ��ة
بالتج ��ارب المعا�ش ��ة يمك ��ن تعزيزه ��ا بالتع ��اون م ��ع الجه ��ات
الم�ستفيدة و�شركاء العمل.
	•كف��اءة الإع��داد الم�س��رحي :تتمت ��ع ببع ��د �إداري� ،أي «عمل
ال�ش ��يء بالطريق ��ة ال�صحيح ��ة» وذل ��ك فيم ��ا يتعل ��ق بالتنظي ��م
المنا�سب لن�ش ��اط ما ،من حيث :التح�ضي ��ر والتنفيذ والمتابعة.
�أما الأمر الأهم فيتمثل في �أن الإعداد الم�سرحي هو فن «ترتيب
ال�ش ��يء ال�صحيح في الوق ��ت ال�صحيح» .ويق ��وم المي�سر ،مثله
ف ��ي ذلك مثل المخ ��رج ال�سينمائي �أو قائ ��د الأورك�سترا ،ب�إعداد
البرنام ��ج ب ��كل تفا�صيل الح ��دث الدرام ��ي :من تعاق ��ب الإثارة
والترق ��ب ،والجل�س ��ات العام ��ة والجماعية الفردي ��ة ،والتجارب
والمعرفة.
دليل التي�سري والر�ؤية
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ن�صائح ونواهي للمي�سرة �أو المي�سر
	•ا�ستغ ��ل وق ��م بتفعيل الطاقة الإبداعي ��ة والمعرفة الموجودة ل ��دى الم�شاركين والم�شاركات ،و�أف�سح المج ��ال �أمام التفاعل
الن�شط للجميع.
	•ارب ��ط بي ��ن الق�ضايا المث ��ارة خالل البرنام ��ج وبين المواق ��ف المتعلقة ببيئ ��ة عمل الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات وم�شاكلهم
المطروحة.
	•طبق قاع ��دة  10-30-60في التعل ��م� :أي  %60ممار�سة
ف ��ي مجموعات عمل ،و %30مناق�شات ونتائج تعر�ض في
الجل�س ��ات العام ��ة ،و %10مدخالت نظرية م ��ن درا�سات
فردية.
	•�ض ��ع ف ��ي اعتب ��ارك قاع ��دة � :20/20أي تخ�صي� ��ص 20
دقيقة كحد �أق�صى لمحا�ضرات الخبراء ،و 20دقيقة كحد
�أدنى لعر�ض نتائج مجموعات العمل في الجل�سة العامة.
	•حف ��ز الجمي ��ع م ��ن خ�ل�ال الأ�سئل ��ة الت ��ي تثي ��ر االهتمام
والف�ضول ورغبة االكت�شاف.
	•�أن�صت قبل الب ��دء في الكالم بحيث تتفهم جيدا الخلفيات
االجتماعية والثقافية والمهنية للم�شاركين والم�شاركات،
وكذلك بيئاتهم العملية وم�شاكلهم المتعلقة بها.
	•�سهل تبادل المعلومات وحل الخالفات عن طريق الحوار
وال ت�شارك �أبدا في الخالف كطرف مبا�شر.
	•ع ��رف الجمي ��ع بقواع ��د و�آلي ��ات المناه ��ج القائم ��ة عل ��ى
الم�شارك ��ة التفاعلي ��ة ،و�ضع بع�ض المقترح ��ات للتوافق
عليها داخل المجموعة دون فر�ض ر�أيك على الم�شاركين والم�شاركات.

الإن�صات للم�شاركين

	•غير م�سار الأ�سئلة الموجهة �إلى المي�سر �أو المي�سرة لتطرح في الجل�سات العامة �أو وجهها �إلى المتخ�ص�صين.
	•ال تقم بالدفاع عما تقوم به بل تمتع بنقد الذات �أثناء ا�ستخدامك لقواعد التي�سير وعند تقييم وظيفتك مع االعتراف بالخط�أ
�أمام الجميع.
	•ق ��م ب�صياغة الأ�سئل ��ة الخا�صة بعمل المجموعات �صياغة دقيقة ،وقم باختبارها عل ��ى �أع�ضاء فريق المي�سرين والمي�سرات
قبل تطبيقها كلما �أمكن ذلك.
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	•ق ��م دائم ��ا ب�صياغ ��ة الأ�سئلة ب�صري ��ا عند طرحها للعم ��ل الجماعي ،وا�شرحها بدق ��ة وت�أكد من عدم الحاج ��ة �إلى المزيد من
ال�شرح.
	•ال تلج�أ �أبدا �إلى تغيير الأ�سئلة المطروحة �أو تغيير الم�سار المتفق عليه دون م�شاورة الم�شاركين والم�شاركات والح�صول
على موافقتهم.
	•يج ��ب دائم ��ا تخ�صي� ��ص وق ��ت كاف ومن�ضبط لمجموع ��ات العمل وغيره ��ا من المهام م ��ع محاولة تجن ��ب ا�ستغالل فترات
اال�ستراحة ال�ستكمال العمل ،فالم�شاركون والم�شاركات في حاجة لتجديد ن�شاطهم.
	•م ��ن �آن �إل ��ى �آخ ��ر ،وقطعا مع بداية كل يوم من �أي ��ام البرنامج ا�ستعن ب�أ�سلوب «الخيط الأحمر» ف ��ي العملية التعليمية� ،أي
ا�ستخ ��دم بنية البرام ��ج الب�صرية ،وقم با�سترجاع �آخر مو�ضوعات تم تناولها ف ��ي البرنامج و�آخر المراحل التي تو�صلت
�إليها المجموعة في عملها ،وقم بالإ�شارة �إلى الخطوات الالحقة في البرنامج.
	•خ�ص� ��ص دائم ��ا وقتا وم�ساحة تق ��وم فيها مجموعات العم ��ل بعر�ض ومناق�شة النتائ ��ج في الجل�سة العام ��ة .احترم الجهد
المبذول .اطلب من المجموعات عر�ض نتائجهم مع التركيز على �أهم النقاط فيها تبعا للوقت المتاح.
	•قم دائما بقراءة البطاقات ب�صوت عال قبل تدبي�سها على اللوحة ،واطلب من الم�شاركين والم�شاركات القيام بالمثل.
	•حاف ��ظ عل ��ى التوا�ص ��ل الب�صري بين ��ك وبين الح�ضور ،فال تتح ��دث موليا ظهرك له ��م �أثناء قيامك بتدبي� ��س البطاقات على
اللوحة.
	•ال ت ��رم �أب ��دا �أي ��ة بطاقات كتبها الم�شاركون والم�ش ��اركات .احترم �آراءهم ،وفي حالة تكرار بع� ��ض الأفكار اجمعها معا �أو
�ضعه ��ا الواح ��دة ف ��وق الأخرى في
حالة عدم وج ��ود م�ساحة كافية لكل
البطاقات.
	•ل�ضم ��ان ح�س ��ن التوثي ��ق ،حاف ��ظ
عل ��ى اللوح ��ات الت ��ي تحم ��ل نتائج
المناق�ش ��ات الدائرة ف ��ي الجل�سات
الجماعي ��ة �أو الجل�س ��ات العامة على
م ��دار البرنام ��ج التدريب ��ي ،وق ��م
بت�صنيفه ��ا وترتيبه ��ا با�ستخ ��دام
الترقي ��م وكتاب ��ة رق ��م اللوح ��ة ف ��ي
الركن الأي�سر �أ�سفل كل لوحة.
المي�سر يعر�ض �آراء الم�شاركين والم�شاركات المكتوبة على البطاقات
دليل التي�سري والر�ؤية
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وقب ��ل االنتقال �إلى تفا�صيل كل كفاءة م ��ن كفاءات التي�سير ،ربما �سيكثر ا�ستخدامها ،وهي جمع الأفكار وترتيبها في بطاقات:
يكون م ��ن المفيد �أن نتوقف �أمام �إحدى العنا�صر الإجرائية التي
	•باعتبارك المي�سر �أو المي�سرة ،عليك �أن تقر�أ ب�صوت عال الأ�سئلة التي تمت �صياغتها ب�صريا ،وا�س�أل هل هي مفهومة.
	•يتم �إعطاء كل م�شارك وم�شاركة عددا من البطاقات ،وقد ترى تحديد عدد البطاقات المتاحة لكل فرد �أو مجموعة في حالة عدم
وجود وقت كاف �أو توفر م�ساحة كافية على اللوحة في ظل وجود عدة جل�سات تالية.
	•يقوم كل فرد �أو عدد من الأفراد بكتابة �إجاباتهم �أو �أفكارهم على البطاقات ،وذلك في مجموعات العمل الم�صغرة ،ومن منطلق
بطاقة واحدة لكل فكرة.
	•تق ��وم بجمع البطاقات بعد انته ��اء الجميع من الكتابة ،ويمكن خلط البطاقات لتجنب التتابع بين الأفراد ول�ضمان عدم ارتباط
البطاقة بكاتبها.
	•تق ��ر�أ البطاق ��ات على الح�ض ��ور مع رفعها �أمام الجميع ثم تدبي�سها على اللوحة .وتذك ��ر �أن اللوحة تكفي حوالي  30بطاقة مع
وجود م�ساحات خالية بينها ،ويمكنك تجميعها معا تبعا لمو�ضوعاتها فيما بعد.
	•وف ��ي الخطوة التالية تقوم بتجميع البطاقات تبعا للت�صنيف ال ��ذي يقترحه الم�شاركون والم�شاركات ،ويجب تكرار البطاقات
التي يمكن �أن تنتمي �إلى �أكثر من مجموعة فرعية.
	•يجب عمل دائرة حول البطاقات التي ت�شكل مجموعة واحدة ،فينتج عنه ما هو �أ�شبه بخارطة �أو �إعالن يحمل ر�أي المجموعة.
	•يج ��ب �صياغة عناوين لتل ��ك المجموعات بحيث يقوم الم�شارك ��ون والم�شاركات بو�ضع العناوين �أنف�سه ��م �أو باال�شتراك معك.
وربم ��ا يك ��ون من المفيد ترتي ��ب الدوائر الناتجة عن تجميع البطاقات ف ��ي مجموعات ،وذلك ترتيبا تبع ��ا للأولوية� ،أو تبعا لما
يتطلب منها المزيد من التف�صيل في التناول.
	•لتحديد الثغرات الموجودة ،يمكن طرح ال�س�ؤال القائل« :ما الذي ينق�صنا؟»
	•تقوم مجموعة العمل في النهاية بمناق�شة وتحليل النتائج ،مع �إ�ضافة بطاقات جديدة �إذا لزم الأمر.
	•عن ��د نهاي ��ة الي ��وم ،يجب و�ضع رق ��م للترقيم في الرك ��ن الأي�سر ال�سفلي ل ��كل لوحة ،وذلك من �أج ��ل التوثي ��ق �أو القيام بتقرير
ت�صوي ��ري .وبالإ�ضاف ��ة �إلى ترقيم اللوحات ،يمك ��ن �أي�ضا �إ�ضافة التاريخ ورقم الجل�سة تبع ��ا لبرنامج اليوم ،وهو ما �سي�سمح
بمتابعة وترتيب كل اللوحات الناتجة عن جل�سات العمل الجماعي والجل�سات العامة على مدار البرنامج التدريبي.
�إن ه ��ذا الأ�سل ��وب المتبع في جمع وترتيب الأف ��كار على بطاقات
�أثب ��ت فاعليت ��ه باعتب ��اره �أداة �أ�سا�سية للع�صف الذهن ��ي �أو فلنقل
«الكتاب ��ة الذهني ��ة» وه ��و الم�سم ��ى الذي يطل ��ق �أحيان ��ا على هذه
العملي ��ة .وه ��و �أ�سل ��وب يرتب ��ط ارتباطا وثيق ��ا بمنه ��ج «التي�سير
والر�ؤي ��ة» �إل ��ى الدرج ��ة التي تجع ��ل ا�ستخدامه يتم ع ��ادة بدرجة
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مبالغا فيها .ولكن توجد �أدوات �أخرى ،كما �أن هنالك ما هو �أكثر
م ��ن الع�صف الذهني في �أ�سالي ��ب التي�سير والر�ؤية� ،إذ تعتمد تلك
الأ�سالي ��ب والأدوات على وظيفة برنامج تدريبي ما والغر�ض منه
(�أنظ ��ر :)Will 2001 :فال�ش ��كل يتبع الوظيف ��ة .وفيما يلي بع�ض
الوظائف الممكنة لن�شاط ما ،والأ�ساليب والأدوات المنا�سبة له:

الوظائف
التعارف
التوا�صل
تجميع الأفكار
ن�شر المعلومات
التف�صيل التدريجي
للمو�ضوعات
تبادل الخبرات
تخفيف حدة التوتر

الأ�ساليب والأدوات المنا�سبة
لغة ال�صور الفوتوغرافية ،والمقابالت الثنائية �أو في مجموعات رباعية� ،إلخ.
الإن�صات الفعال ،والحوار ،ومقابلة الخبراء ،وتنوع الو�سائط ،والتدريبات ،ولعب الأدوار� ،إلخ.
«الكتابة الذهنية» ،والمجموعات الم�صغرة ،و�أوراق الخريف ،والخارطة الذهنية ،وقوائم الأفكار ،و�إلقاء
ال�ضوء
المحا�ضرات الم�صغرة ،و�سوق المعلومات ،وتنوع الو�سائط ،واللوحات الكبيرة� ،إلخ.
«الكتابة الذهنية» ،ومجموعات العمل ،والحوار ،ومقابلة الخبراء� ،إلخ.
الحوار ،واال�ست�شارات ،والتدريبات ،ولعب الأدوار� ،إلخ.
تدريبات التعارف ،والألعاب ،ولعب الأدوار� ،إلخ.

ول ��كل وظيفة م ��ا يقابله ��ا م ��ن الأ�سالي ��ب �أو الأدوات ،بينما قد ال
ينا�سب بع�ضها الأغرا� ��ض المحددة للبرنامج .فعلى �سبيل المثال
نج ��د �أن الأداة الخا�صة ب� �ـ «جمع وترتيب الأفكار على البطاقات»
منا�سب ��ة لوظيف ��ة «تجمي ��ع الأف ��كار» �أو «التف�صي ��ل التدريج ��ي
الأداة
قوائم الأفكار

الإجراء
يت ��م التعبير ع ��ن الأف ��كار وكتابتها
على اللوحة باال�ستعانة ب�شخ�صين
م�ساعدين

الخارطة
الذهنية

يت ��م ت�سجي ��ل الأف ��كار ف ��ي �ش ��كل
خارطة ذهنية بوا�سطة الم�شاركين
والم�شاركات �أو �شخ�ص م�ساعد

�إلقاء ال�ضوء

يقوم الجمي ��ع بالتعبير عن �آرائهم،
واح ��دا تل ��و الآخ ��ر ف ��ي جمل ��ة �أو
جملتين دون مناق�شة

�أوراق الخريف يتجول الجميع حول �س�ؤال معرو�ض
ب�صريا على الأر�ض ،فيكتبون �آراءهم
على بطاقات يلقونها على الأر�ض
مقتب�س عن

للمو�ضوعات» ،ولكنها �أق ��ل مالءمة لوظيفة «التوا�صل» �أو «ن�شر
المعلومات» .ولتجن ��ب الملل ،يجب ا�ستخدام عدة �أدوات بطريقة
مبتك ��رة .وفيما يلي تقييم لبع�ض تنويع ��ات «الكتابة الذهنية» في
الجل�سات العامة:

االحتياجات
جوانب القوة وال�ضعف ()-+
 2حامل لوحات
 +بدون مقدمات
�أقالم �سميكة
 +التحفيز المتبادل
ال تمتد �أكثر من  15دقيقة
 ي�صعب ترتيبها حدوث هيمنة من �أفراد 1لوحة
 +تنتج عن المناق�شة
�أقالم �سميكة
 +ت�سمح ب�إ�ضافات
على الأقل  15دقيقة
 �شكل غير معتاد تتطلب االعتياد عليهاورقة  A4واحدة لكتابة ال�س�ؤال
 +ي�شجع الآراء ال�شخ�صية
 +الكل يعبر عن ر�أيه
 15-10دقيقة
 ال يتم ت�سجيل الآراء مخاطر فر�ض الر�أيم�ساحة خالية من الأر�ض
 +الحركة تحفز الإبداع
 +طرح حلول غير معتادة
ورقة � A4أو A5
 يتطلب وقتا طويالعلى الأقل  45دقيقة

.Lipp/Will 2001: 104
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الخارطة الذهنية

المجموعات الم�ستهدفة
العدد
الخ�صائ�ص
الفوائد
المواقع
ال ُم َم ِّولون
التقييم ال�سريع بالم�شاركة

ا�سم
المو�ضوع

الفترة الزمنية
الهدف
الإطار العام
الإدارة
التمويل
التقييم

كفاءة التفاعل

كف ��اءة التفاعل ه ��ي �صفة تنظي ��م و�ضبط عمليت ��ي التعليم والعمل والمتخ�ص�صات .وت�ضمن هذه الكفاءة تركيز العمل للو�صول �إلى
ف ��ي جو م ��ن الثقة واالحت ��رام والفهم الم�شترك بي ��ن الم�شاركين نتائج مما ي�ؤدي بدوره �إلى خلق توا�صل فعال وحلول للم�شاكل.
والم�ش ��اركات وبين المي�سرين والمي�س ��رات وبين المتخ�ص�صين

�أ�ساليب و�أدوات التفاعل

	•التحاور للو�صول �إلى معنى م�شترك.
	•طرح الأ�سئلة ال�ستخراج المعرفة الموجودة.
	•التف�صيل التدريجى للمو�ضوعات عن طريق جمع وترتيب وت�صنيف المعلومات.
	•العمل في مجموعات �صغيرة.
	•التعامل مع ال�صعوبات.
	•الإن�صات الفعال لبناء الثقة المتبادلة.
	•تبادل النتائج.
	•تدريبات ترتيب الأولويات ،والأ�سئلة ذات النقطة الواحدة �أو �أكثر للمراجعة والتقييم واتخاذ القرارات.
	•التقييم الم�ستمر.
	•االهتمام بالنتائج عن طريق و�ضع خطط العمل.
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يمر البرنامج التدريبي بعدد من الخطوات �أو المراحل ،تبعا لعدد �سبي ��ل المث ��ال:
المو�ضوع ��ات المزم ��ع تناولها في ��ه .وبينما توج ��د بالطبع طرق � ،)28إال �أنن ��ا نرك ��ز هن ��ا عل ��ى �أربع ��ة مراح ��ل تعليمية ف ��ي دورة
عديدة لتحديد خ�صائ� ��ص كل مرحلة من تلك المراحل (�أنظر على التي�سير (�أنظر �أي�ضا الر�سم التو�ضيحي التالي):
Siebenhüner n.d.: 5 or Lipp/Will 2001:

المو�ضوع ب

المو�ضوع �أ

التعريف

التعريف

العمل كفريق

تبادل النتائج

التقييم

التفكير

العر�ض

التو�ضيح

التبادل

المناق�شة

التنفيذ

الت�شجيع

التحليل

المقارنة

المتابعة

الت�سا�ؤل

التعميق

اال�ستنتاج

الت�أمل

التنبيه

الترتيب

اتخاذ القرار

المراجعة

التحفيز

التنظيم

التوثيق

التخطيط

العمل كفريق

التنفيذ
 +التقييم
الم�ستمر
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التعريف

تبادل النتائج
يتم عر�ض النتائج التي تم التو�صل �إليها خالل جل�سات مجموعات
العم ��ل ،ث ��م مناق�شته ��ا والتعليق عليه ��ا في الجل�س ��ة العامة ،وهو
الأم ��ر ال ��ذي يتيح المج ��ال لردود الأفع ��ال والتعقي ��ب والح�صول
عل ��ى عر� ��ض ع ��ام للمو�ضوع ��ات .وفي خط ��وة تالية يمك ��ن دعوة
الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات لتقيي ��م النتائ ��ج التي تو�صل ��وا �إليها،
وربم ��ا �أرادوا اتخاذ قرارات ب�ش�أن كيفية التعامل مع هذه النتائج
واالنتقال بها �إلى مرحلة تالية.

تت�ضم ��ن المرحل ��ة الأولى التعري ��ف بالم�شاركي ��ن والم�شاركات،
و�أه ��داف التدري ��ب والبرنام ��ج اليوم ��ي وقواع ��د العم ��ل .ثم يتم
تو�ضي ��ح م�ضم ��ون البرنام ��ج التدريب ��ي وتعري ��ف الم�صطلحات
الأ�سا�سي ��ة الم�ستخدم ��ة في ��ه للو�ص ��ول �إل ��ى فه ��م م�شت ��رك بي ��ن
الم�شاركي ��ن والم�شاركات .ومجموعات العمل الم�صغرة هي �أداة
جي ��دة لهذه الخطوة ،والتي ت�صاحبها ع ��ادة عملية جمع واختيار
المو�ضوعات والأف ��كار الناتجة عن مجموعات العمل ،ثم و�ضعها
ف ��ي نظ ��ام �أو تتاب ��ع �أو بن ��اء �أو �أي �إطار عام �آخر خ�ل�ال الجل�سة
العام ��ة .وتكون اال�ستعانة ب�إحدى تماري ��ن بناء الفريق مفيدة
في التنفيذ والتقييم
هذه المرحلة �إذ ت�ساعد الم�شاركين والم�شاركات على التفاعل فيما
بينه ��م ،وهو ما يتحق ��ق �أي�ضا من خالل تغيي ��ر تكوين مجموعات عن ��د االقت ��راب من نهاي ��ة دورة التي�سير يجب القي ��ام بعملية دمج
العمل خالل مرحلة التعريف.
وتكام ��ل بي ��ن النتائ ��ج الم�شترك ��ة ،وتت ��م �صياغ ��ة المقترح ��ات
والتو�صي ��ات �أو �إع ��داد خط ��ة عم ��ل .وف ��ي منت�ص ��ف البرنام ��ج
�أو ق ��رب نهايت ��ه ،يج ��ب تقيي ��م البرنام ��ج من منطلق م ��دى تحقق
العمل كفريق
الأهداف التعليمي ��ة والتوقعات ،ومدى حدوث تطور في اكت�ساب
�إن التعام ��ل مع المو�ضوعات المخت ��ارة وتناولها بقدر من العمق المه ��ارات .وت�شي ��ر عملية نق ��ل المعرف ��ة المكت�سبة �إل ��ى ال�س�ؤال
والتف�صي ��ل يت ��م خ�ل�ال مجموعات العم ��ل ،ويجب �أن يت ��م ت�شكيل الأ�سا�سي التال ��ي« :كيف يمكن للم�شاركي ��ن والم�شاركات تطبيق
مجموع ��ات العم ��ل هنا وفق ��ا لقواع ��د المنطق ال ال�صدف ��ة ،بحيث النتائ ��ج والخب ��رات التعليمية المكت�سبة م�ؤخ ��را في مجال العمل
تقوم مثال عل ��ى �أ�سا�س �إقليمي �أو م�ؤ�س�س ��ي �أو ثقافي-اجتماعي على �أر�ض الواقع؟»
�أو مهن ��ي� ،أو باختي ��ار مزي ��ج م ��ن ه ��ذه الخلفيات ل ��كل مجموعة� .إن الترابط بين المراحل الأربعة ال�سابقة ي�سمح بالتنقل بين الفعل
ويجب على المي�سر �أو المي�سرة تعريف المجموعات بالإر�شادات والفكر ،وبي ��ن العمل في مجموعات وفي جل�سات عامة ،وهو مما
الخا�ص ��ة بكيفية كتابة الأفكار عل ��ى البطاقات وجمعها وترتيبها ،يمي ��ز عمليات التعليم �أو التخطيط القائمة عل ��ى التي�سير والر�ؤية
وكيفي ��ة تنظيم العم ��ل في المجموعات .وقد تن�ش� ��أ مواقف �صعبة الب�صري ��ة .كما �أن هذا التنقل �سمة من �سمات ما نطلق عليه الحقا
وتوت ��رات داخ ��ل مجموعات العم ��ل والتي يجب عل ��ى المي�سر �أو ف ��ي هذا الجزء م ��ن الكتاب م�سم ��ى «كفاءة الإع ��داد الم�سرحي».
المي�س ��رة التعام ��ل معه ��ا .كما يج ��ب �أن يتوفر الق ��در الكافي من وفيما يلي �شرح �أكثر تف�صيال للمراحل الأربعة لدورة التي�سير.
الوقت لكافة الخطوات المطلوبة ،من حيث الآتي :الت�أمل الفردي،
والحوار ف ��ي مجموعات العمل ،و�إعداد العر�ض الخا�ص بالنتائج المرحلة الأولى – التعريف
الت ��ي تم التو�صل �إليها ف ��ي مجموعات لعمل لتقديمها في الجل�سة �إن البداي ��ة القوية لبرنام ��ج جماعي ما تحدد م�س ��اره وت�شير �إلى
م�ؤه�ل�ات نجاحه .فالطريقة التي تقوم بها ب�إعداد اليوم الأول من
العامة.
�أيام ور�ش ��ة العمل �أو التدريب �ستخلق الج ��و العام و�إيقاع العمل
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م ��ن الناحي ��ة المعرفية وال�شعوري ��ة والعملي ��ة .وبالن�سبة تحديدا التعريف بالم�شاركين والم�شاركات
للمجموع ��ات التي لم ي�سبق لها العم ��ل بمنهج «التي�سير والر�ؤية» تبد�أ ور�شة العمل بالتعارف بين الجميع من م�شاركين وم�شاركات
يج ��ب علي ��ك العمل عل ��ى �إيجاد بيئ ��ة تعليمية م�شجعة من ��ذ البداية وفري ��ق المي�سرين والمي�سرات .ويجب في هذه المرحلة �أن يقوم
مع جع ��ل الم�شاركين والم�شاركات يتعلمون ه ��ذا المنهج الجديد الم�شارك ��ون والم�ش ��اركات و�أع�ض ��اء الفري ��ق بتعري ��ف �أنف�سهم
بالممار�سة في البرنامج التدريبي من خالل :العمل في مجموعات �شخ�صي ��ا ،باال�ستعانة بما ال يزيد عن خم� ��س �أو �ست بطاقات ،قد
وفرق ،تف�ضيل الحوار على المناظرات ،تبادل الخبرات والنتائج تتف ��اوت ف ��ي عددها بين برنام ��ج تدريبي و�آخر ،عل ��ى �أن تت�ضمن
الآت ��ي )1 :اال�س ��م والموطن )2 ،الم�ؤ�س�سة التاب ��ع �أو التابعة لها
والم�شاركة في الم�س�ؤوليات.
والموق ��ع في الم�ؤ�س�س ��ة )3 ،خلفية مهنية )4 ،الخب ��رة ال�سابقة
وفي هذا ال�صدد توجد ثالثة �أ�سئلة �أ�سا�سية يجب على كل برنامج في مو�ضوع البرنامج التدريبي .ويمكن ا�ستكمال تلك المعلومات
تدريبي �أن يبد�أ بتو�ضيحها:
الأ�سا�سية بعدد من الأ�سئل ��ة ال�شخ�صية مثل« :ما هي هواياتك؟»،
مـن نحـن؟
�أو «ل ��و كن ��ت دراج ��ة ،ف�أي ج ��زء من الدراج ��ة تف�ض ��ل �أن تكون،
	•ما هي بيئتنا ال�شخ�صية والم�ؤ�س�سية؟
ولماذا؟» وعندما تقوم كمي�سر �أو مي�سرة بتلخي�ص تلك المعلومات
الحق ��ا ،يمكنك الإ�شارة �إلى كم المعرف ��ة والخبرة التي تتمتع بها
	•ما هي مخاوفنا ،وتوقعاتنا ،ودوافعنا؟
المجموع ��ة ككل ،وم ��دى التكام ��ل بي ��ن تلك المع ��ارف والخبرات
مـا الـذي �سنفعلـه؟
مثلما تتركب الدراجة من عدد من الأجزاء المختلفة ،وهي �صورة
	•ما هي �أهدافنا التعليمية �أو التخطيطية؟
مجازية تعك�س بالفعل فل�سفة منهج «التي�سير والر�ؤية» بمعنى �أن
	•م ��ا ه ��ي المو�ضوع ��ات �أو الم�ش ��اكل الت ��ي
الكل ال يتكون من مجرد عدد من الأجزاء المنف�صلة.
�سنناق�شها ،وما هي �سياقاتها؟
توج ��د ط ��رق عدي ��دة يمك ��ن به ��ا ت�سهي ��ل مرحل ��ة التع ��ارف تلك،
	•م ��ا ال ��ذي يمكنن ��ا تحقيق ��ه خ�ل�ال البرنام ��ج
وم ��ن الأ�سالي ��ب المعروفة في ه ��ذا ال�صدد قي ��ام كل الم�شاركين
التدريبي؟
والم�ش ��اركات بل�ص ��ق بطاقاتهم عل ��ى اللوحة واحدا تل ��و الآخر،
كيـف �سنعمل؟
ولكن يمكن �أي�ضا تق�سيم الم�شاركين والم�شاركات في مجموعات
	•كيف ع�سانا �أن نوا�صل العمل؟
ثنائي ��ة فيتع ��رف كل منه ��م على الط ��رف الآخر ثم يق ��وم بتقديمه
	•ما هي «قواعد اللعبة»؟
للمجموعة ب�أكملها.
وتقوم الجل�سة �أو الجل�سات الأولى عادة ب�إعداد ال�ساحة للبرنامج
التدريبي ،وتتبع بالتالي عددا من الخطوات المعروفة:
	•التعريف بالم�شاركين والم�شاركات وفريق التدريب
	•التعريف ب�أهداف ور�شة العمل ومحتواها
	•التعرف على توقعات ومخاوف الم�شاركين والم�شاركات
	•التعريف بمبادئ و�أ�ساليب العمل
�أم ��ا الجوان ��ب التنظيمية المتعلقة بالمرحل ��ة الأولى من البرنامج
البطاقات �أحد و�سائل تعارف الم�شاركين
التدريبي ،مث ��ل الدعوة للبرنامج وعقد االجتماعين الأول والثاني
التح�ضيريين لفريق العم ��ل ،فيتم تناولها في الجزء الخام�س من وتك ��ون عملية التعارف ممتع ��ة للغاية عند تن ��اول معالم �شخ�صية
كالهوايات �أو تعريف الذات .وهناك �أ�سلوب �آخر ويتمثل في البدء
هذا الكتاب.
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بطريقة عاطفية �أكثر وهي المعروفة بم�سمى «لغة ال�صورة» ،حيث توقعات ومخاوف الم�شاركين والم�شاركات
يت ��م نثر � 100-50ص ��ورة �أو بطاقة م�صورة على الأر�ض على �أن
يقوم كل م ��ن الم�شاركين بالتقاط واحدة منه ��ا ثم �شرح الأ�سباب بعد تقديم البرنامج طبق ��ا للخطة المو�ضوعة ،يجب التوقف �أمام
الت ��ي جعلته �أو جعلتها تلتقط تلك ال�صورة دونا عن غيرها .وتبعا مدى توافقه مع توقعات الم�شاركين والم�شاركات .فيجب �س�ؤالهم
للوق ��ت المتاح يمكن �أن يعقب ذل ��ك قيام الم�شاركين والم�شاركات ع ��ن توقعاتهم عند ا�شتراكهم ف ��ي البرنامج ،بحيث يدونونها على
�أنف�سه ��م بل�صق ال�صور والبطاقات المختارة على اللوحة .ويجب بطاق ��ات تل�صق باللوحة ،عل ��ى �أن يتم مقارنتها ب�أهداف البرنامج
االحتف ��اظ بلوحات التع ��ارف تلك في قاعة الجل�س ��ات العامة على وخطت ��ه .ويتعي ��ن عل ��ى المي�س ��رة �أو المي�س ��ر التعلي ��ق على مدى
الأق ��ل خ�ل�ال اليومي ��ن الأولين م ��ن البرنامج .ويج ��ب �إرفاق تلك تواف ��ق تلك التوقع ��ات مع خطة الأه ��داف والأن�شط ��ة .ويجب �أن
ال�صور ب�صور فوتوغرافي ��ة فورية �أو �صور �شخ�صية كلما �أمكن يتم تعدي ��ل البرنامج وفقا للآمال المطروحة ،وذلك كلما ات�ضحت
ذلك.
�ض ��رورة ذلك وكلم ��ا كان ممكنا .كما يجب التع ��رف على ما يجب
القي ��ام ب ��ه وما يج ��ب تجنبه �أثن ��اء البرنامج التدريب ��ي ،وذلك في
التعريف ب�أهداف ور�شة العمل ومحتواها
يعق ��ب التعريف بجمي ��ع الأط ��راف الم�شاركة ف ��ي البرنامج قيام �سبي ��ل تحقيق توقع ��ات الم�شاركين والم�ش ��اركات .ويطلب منهم
المي�سري ��ن والمي�س ��رات بتقديم �أهداف ومحت ��وى ور�شة العمل� .إعداد قائمة بالمطلوب من البرنامج وكتابتها على بطاقات بما قد
وف ��ي حالة امتداد ور�شة العمل �إل ��ى �أكثر من �أ�سبوع ،يجب بداية
تقديم برنامج الأ�سبوع الأول ،على �أن يظل برنامج الور�شة معلقا
عل ��ى اللوحة على م ��دى البرنامج التدريبي ليك ��ون بمثابة «ذاكرة
خارجي ��ة» يمكن الرجوع �إليها ،بحيث تق ��ع في مكان ملحوظ في
قاعة الجل�سات العامة.

يجب ترك برنامج الور�شة معلقا طوال مدة الور�شة

ويج ��ب �أن يبد�أ كل يوم تدريبي بالإ�ش ��ارة ب�سهم �أحمر �إلى جل�سة
الي ��وم ومو�ضوعه ��ا مع و�ضعها ف ��ي �سياق البرنام ��ج ب�أكمله من
الخط ��وة ال�سابق ��ة انتقاال �إل ��ى المرحلة التالية .وه ��و الأمر الذي
يمن ��ح الم�شاركين والم�ش ��اركات وعيا بم�س ��ار البرنامج وي�ضمن
�شفافي ��ة العملية .كما يجب عليك االحتف ��اظ بلوحة الأهداف حتى
الجل�س ��ة الأخي ��رة ف ��ي البرنامج ،نظ ��را لأنها قد تفي ��د حينئذ في
مقارنة الأهداف بالإنجازات.
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يتفق الم�شاركون على نظام لأخالقيات العمل بتحديد قواعد الحوار داخل الور�شة

ي� ��ؤدي �إلى �صياغة «عقد عم ��ل» �أو «نظام لأخالقيات العمل» يكون
ملزم ��ا للم�شاركين والم�شاركات ولفريق التدريب ،والذي يمكنهم
ه ��م والمي�سرين من العودة �إليه في مراح ��ل الحقة من البرنامج.
ويمكن ��ك الإ�شارة �إلى تل ��ك التوقعات عند تقيي ��م البرنامج ب�أكمله
(�أنظر الجزء الخام�س من هذا الكتاب).

تقييم الم�شاركين والم�شاركات لمهاراتهم ال�شخ�صية
م ��ن المه ��م �أن يق ��وم الم�شارك ��ون والم�ش ��اركات ف ��ي البرنام ��ج
التدريب ��ي بتقيي ��م مهاراته ��م وكفاءاته ��م ال�شخ�صية فيم ��ا يتعلق
بم�ضم ��ون الور�ش ��ة �أو البرنام ��ج ،وه ��و تقيي ��م �سي�ساع ��د فري ��ق
التدري ��ب في تحديد الأولوي ��ات ،والإ�ضافة �إلى الم ��ادة التعليمية
وم ��لء الثغ ��رات التي قد تك ��ون فيها .وهنا �أي�ض ��ا يجب االحتفاظ
باللوح ��ة حت ��ى الجل�س ��ة الأخيرة لأنه ��ا �ستفيد عن ��د مقارنة تقييم
الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات لمهاراته ��م المبدئي ��ة بالإنج ��ازات
التعليمية التي تحققت بنهاية البرنامج (�أنظر الجزء الخام�س).

لوحة تقييم مهارات الم�شاركين والم�شاركات

تقديم مبادئ ومنهجية العمل
ف ��ي �سبيل خل ��ق قاعدة م�شترك ��ة لعمليات التعل ��م التفاعلي ،يجب
على المي�سر �أو المي�سرة عر�ض ومناق�شة قواعد العمل ،ويجب �أن
يتفق الم�شاركون والم�ش ��اركات عليها .وهي نقطة تت�ضمن �أي�ضا
الإر�ش ��ادات الخا�ص ��ة بعملية «الكتابة على البطاق ��ات» والتي تتم
لأول مرة في هذه المرحلة .كذلك يتم هنا تو�ضيح مبادئ وو�سائل
التقيي ��م الم�ستم ��ر والم�س�ؤولي ��ة الم�شترك ��ة على م ��دار البرنامج
التدريبي ،ممثلة في لجنة المتابعة �أو «لوحة المقترحات».

مبـ��ادئ العمـ��ل بمنه��ج التي�س��ير والر�ؤية –
اال�س��تفادة الق�ص��وى م��ن �إمكانيـ��ات التعـلم
الب�شريـة
	•الم�شاركة والتعاون
◊الخبرات المختلفة هي على نف�س الدرجة من الأهمية
◊لكل فكرة �أهميتها بحيث ين�ش�أ حوار عادل بدون �سيطرة
◊ت�سود روح التعاون المتبادل في العمل الفردي والجماعي
◊تحفيز القدرات والمواهب

	•ا�ستهداف حل الم�شاكل
◊المو�ضوع ��ات ترتب ��ط ب�أو�ض ��اع عم ��ل الم�شاركي ��ن
والم�شاركات
◊طرح �أ�سئلة متعلقة بالمو�ضوع
◊�إتاحة الفر�صة للتبادل الخالق في الأفكار والآراء
◊ت�سهي ��ل العم ��ل كفري ��ق عب ��ر الم ��زج بي ��ن المحتوي ��ات
والأ�ساليب المتنوعة بقدر من المرونة
	•الأدوات الب�صرية المتنقلة
◊تت�ضم ��ن المف ��ردات الأ�سا�سي ��ة ،العب ��ارات الأ�سا�سي ��ة،
مكتوب ��ة عل ��ى بطاقات بحي ��ث تكون مق ��روءة ومرئية من
قبل الجميع
◊ت�ؤدي �إلى الدقة وتتيح ذاكرة خارجية
◊لكل فكرة بطاقة واحدة
◊كل بطاقة ال تحمل �أكثر من ثالثة �أ�سطر
	•التقييم الم�ستمر
◊تكون الأولوية لتو�ضيح الأمور المزعجة
◊التطوير التدريجي للق�ضاي ��ا ي�سهل العمل كفريق ويوجد
منهجا مرنا في التعامل مع المحتوى والمنهجية
◊وج ��ود لوح ��ة للنق ��د واالقتراح ��ات ،وبارومت ��ر الحال ��ة
المزاجي ��ة ،ولجن ��ة المتابع ��ة اليومي ��ة ،بما ي�ضم ��ن قيام
م�س�ؤولية م�شتركة بين جميع الم�شاركين والم�شاركات.
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تو�ضيح المفاهيم والم�صطلحات
يج ��ب تو�ضي ��ح مو�ض ��وع البرنام ��ج التدريب ��ي والم�صطلح ��ات
الأ�سا�سي ��ة المتعلق ��ة به ف ��ي مرحلة مبك ��رة من البرنام ��ج ،وذلك
للو�ص ��ول �إلى فهم م�شترك بين الجميع .فعل ��ى �سبيل المثال� ،إذا
كان عنوان الدورة التدريبية «التوا�صل البيئي في �إدارة المياه»،
يمكن التوقف �أمام م�صطلح ��ات «البيئة» و«التوا�صل» و«المياه»
و«الإدارة» ،وبالتال ��ي يت ��م تجنب �سوء الفه ��م ويمكن في الجل�سة
القرد وال�سمكة فى النهر كانا
�صديقني مقربني جدا
لبع�ضهما البع�ض
�أهال �سيد قرد ،كيف
اليوم؟
حالك

يا خ�سارة
!!

العام ��ة تقييم مختل ��ف الآراء والخبرات والمعلوم ��ات الموجودة
ل ��دى الجمي ��ع .ويمكن بدء المناق�ش ��ة بمقولة م�ستف ��زة �أو تمرين
مثي ��ر لالنتباه �أو فيل ��م ق�صير �أو تحليل موق ��ف طريف بما ي�ؤدي
�إل ��ى تو�صل الجميع �إلى نتائج غي ��ر متوقعة .ففي حالة اال�ستعانة
بالر�س ��م الكارتوني �أدناه عن القرد وال�سمك ��ة ،يمكن طرح �أ�سئلة
مث ��ل« :ما وجه الخط�أ فيما حدث؟» �أو «ل ��و كنت م�ست�شارا للقرد،
فما هي ن�صيحتك له؟»
خذي هذا للغذاء
بخري� ،شكرا يا�سمكة
امتنى لك يوما جميال

هائل

عا�ش
عا�ش
�سيد قرد

كان القرد حمقا و�أتى الفي�ضان �رسيع ًا
�سوف متطر ب�شده و�سوف
يحدث في�ضان يف النهر!

حاذري يا�سمكة
�سيحدث في�ضان� ،أنت
فى خطر
هى هى هى

�أنت فى �أمان هنا
ال تقلقي� ،سينتهى الفي�ضان
قريبا

التخايف� ،أنا �س�أ�ساعدك

وتوج ��د �آليات و�أدوات عديدة قابل ��ة لال�ستخدام في هذه المرحلة
المبدئية ،وذلك بناء على الظروف المحيطة .فالهدف من المرحلة
الأول ��ى م ��ن ه ��ذا البرنام ��ج التدريبي ه ��و الإ�سراع ف ��ي خلق جو
عام محف ��ز على التعلم والحوار ،مع �إث ��ارة ح�سا�سية الم�شاركين
والم�شاركات وتحفيز الجميع .كذلك يجب �أن يتعرف الم�شاركون
والم�ش ��اركات عل ��ى مب ��ادئ العم ��ل الخا�ص ��ة بمنه ��ج «التي�سي ��ر
والر�ؤية» عبر عملية التعلم بالممار�سة.
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بعد فرتة ق�صرية

ها ها ها

ياللفظاعة ،ماذا حدث
لتموتي؟!!

مالذي يحدث لك؟!
�أنت يف غاية الهدوء؟!

ملاذا ج�سدك مت�صلب بهذا ال�شكل؟!

الأ�سئلة هي مفاتيح الأبواب الجديدة

م ��ن العنا�صر الجوهري ��ة لقيام توا�صل وتفاع ��ل ن�شط وفعال بين
كل الأ�شخا� ��ص الم�شاركين ف ��ي برنامج ما هو تمتع الجميع بقدر
مت�س ��او م ��ن فر� ��ص الم�ساهمة ف ��ي الح ��وار ،وهو الأم ��ر الذي ال
يتحقق في حالة قيام المتخ�ص�صين ب�إلقاء محا�ضرات طويلة «من
جان ��ب واحد» .ولتجنب هذا ال�شكل م ��ن ال�سيطرة ،يجب �أن يقوم
المي�س ��ر �أو المي�س ��رة بت�شجي ��ع التوا�صل فيما بي ��ن الم�شاركين

والم�ش ��اركات ،وبينه ��م وبي ��ن المتخ�ص�صي ��ن ،م ��ن خ�ل�ال طرح وم ��ن المفيد بالن�سبة لفري ��ق التي�سير اختب ��ار الأ�سئلة و�إجاباتها
الأ�سئل ��ة والتي يتم ع ��ن طريقها التعبير عن الخب ��رات والمعارف الممكنة بين �أع�ضاء الفريق قبل طرحها في البرنامج التدريبي.
الأ�سا�سية .وبالتالي يمكن لفريق التدريب التعرف على المتطلبات
المعرفي ��ة م ��ن ناحي ��ة وتعزي ��ز تبادل الخب ��رات بي ��ن الم�شاركين وتتع ��دد طرق الإجابة على الأ�سئلة ،بدءا من �أ�سلوب الحوار الحر
والم�شاركات من ناحية �أخرى .وفي �سبيل البدء في اتخاذ خطوة وانته ��اء باالختبار التحريري .ويجب في ه ��ذا ال�صدد الت�أكد من
جدي ��دة في تلك العملية الجماعية يقوم المي�سر �أو المي�سرة بطرح �أن الجمي ��ع ق ��ادرون على التعبير ع ��ن �أرائه ��م و�أن الإجابات يتم
توثيقه ��ا �س ��واء بوا�سط ��ة الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات �أو المي�سر
�س�ؤال تم �إعداده جيدا و�صياغته بالر�ؤية الب�صرية.
�أو م�ساع ��د الور�ش ��ة ،لأن الم ��ادة الموثقة هي قاع ��دة الحوار بين
الجميع.
الأ�سئلـة الجيـدة
	•تحفز الح�س الف�ضولي بالأ�سئلة المفتوحة
وع ��ادة ما تكون تلك الطريقة على درج ��ة من ال�صعوبة وت�ستغرق
	•تدفع �إلى موا�صلة الحوار
وقت ��ا� ،إذ تتطل ��ب تمتع كل من المي�سري ��ن والمي�سرات ومجموعة
العمل بال�صبر .ولكن الجهد المبذول يكون مجديا لأنه في الأغلب
	•تخلق حالة من الفهم الجماعي ال العزلة الفردية
والأع ��م يك�شف عن مدى تعقيد الم�شكلة والإمكانيات الكامنة لدى
	•تقترب من االهتمامات الم�شتركة
المجموعة ل�صياغة حلول لها.
	•تعم ��ل على الدف ��ع بالعملية الجماعي ��ة قدما من خالل
االندماج ال�شخ�صي فيها
	•تك�شف عن الأهداف� ،أو ت�شير �إلى الآمال� ،أو تت�ضمن المرحلة الثانية – العمل كفريق
�شرحا للنوايا والأفعال
بع ��د �إع ��داد ال�ساح ��ة للعمل من خ�ل�ال التعريف ،تب ��د�أ مجموعات
	•ت�ستخرج �إيجابيات المجموعة و�إنجازاتها
العم ��ل في تن ��اول مو�ضوعات النقا�ش بقدر م ��ن التف�صيل ،ونظرا
	•قد تكون م�ستفزة ومعقدة� ،أو مبا�شرة ومفيدة
�إل ��ى �أن قيم ��ة نتائج عمل المجموع ��ة تعتمد اعتم ��ادا مبا�شرا على
م�ساهمات الأفراد والعالقات فيما بينهم ،فمن ال�ضروري �ضمان
الأ�سئلـة ال�سيئـة
وجود م�ساحة زمنية ومكانية كافية لكل الم�شاركين والم�شاركات
للتفكي ��ر في المو�ضوعات المث ��ارة ،والم�ساهمة في الحوار داخل
	•تك ��ون مغلق ��ة �أو موجهة �أو بالغي ��ة� ،أي ذات �إجابة بـ
المجموع ��ة ،و�إع ��داد العر� ��ض الخا� ��ص بنتائ ��ج عم ��ل المجموعة
«نعم/ال» �أو الإجابات الوا�ضحة
لتقديمها ومناق�شتها في الجل�سة العامة.
	•تكون في �شكل مقوالت عامة وغام�ضة
	•ال يمكن الإجابة عليها �إال بوا�سطة خبير غير موجود
	•تتطلب �أدلة غير متوفرة
	•تهدد باقتحام م�ساحات ذات خ�صو�صية �شخ�صية �أو
ثقافية
	•تكون ذات �صبغة �أبوية �أو موحية
	•تك�شف عن عدم كفاءة �شخ�ص ما
	•ال تركز على الم�شكلة مو�ضوع المناق�شة
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م ��ا ه ��ي ر�ؤيت ��ي ب�ش� ��أن يج ��ب �أن نفك ��ر قبل �أن نتكلم ،وكذلك فمن ال�ضروري �أن نفرد قدرا كافيا من الوقت وال�صمت بحيث
يمكن لكل فرد التفكير في المو�ضوع على انفراد ،قبل البدء في حوار جماعي.
الم�شكلة؟
بع ��د قيام كل فرد بتكوين ر�أيه في المو�ضوع� ،سنج ��د �أنف�سنا بالطبع �أمام �آراء مختلفة .ولن يحدث
ما الذي �أريد قوله؟
تبادل متوازن بين الأطراف المختلفة �إال �إذا تمتع كل فرد بنف�س القدر من الوقت للتعبير عن نف�سه،
وبالتالي يجب �أن يكون الحوار المتوازن هو القاعدة ،والمناظرات الحادة هي اال�ستثناء.
ما الذي يقوله لي الآخرون؟ �إن التن ��وع ف ��ي الآراء والمعلومات يمثل �إ�ضافة للمجموعة .وتق ��وم المجموعة باتخاذ القرار ب�ش�أن
اختيار الأفكار الجديرة بالتحليل والتناول ،تلك التي يجب تنحيتها جانبا.
لم ��اذا العمل ف ��ي مجموعات م ��ن �أج ��ل تبادل الآراء ومواجهة الأف ��كار وتحليل م�شكلة ما وللتعمق في تن ��اول مو�ضوع ما ي�صبح
م ��ن ال�ض ��روري تق�سي ��م المجموعة العامة �إل ��ى مجموعات �أ�صغ ��ر (مكونة م ��ن � 7-3أ�شخا�ص تبعا
�صغيرة؟
للمهمة المطلوبة ومحتوى المو�ضوع) .وهكذا يتم تحفيز الجميع على الم�شاركة الفعالة ،بمن فيهم
الأفراد الأكثر هدوءا وخجال ،بما ي�ؤدي �إلى �أداء �أف�ضل في حل الم�شكالت ،درجة �أكبر من التعاون،
واال�ستغالل الأف�ضل للوقت ،وتحديد العالقة بين المجموعة والم�شكلة المطروحة.
عند نهاية كل خطوة كبيرة في عملية التعلم الجماعي ،يجب �أن تتوقف المجموعة وتطرح على نف�سها
ما الذي ينق�صنا؟
الأ�سئل ��ة التالي ��ة :هل تناولنا فعال كاف ��ة الجوانب الجوهرية المتعلقة بالم�شكل ��ة؟ هل من ال�ضروري
ا�ستكمال بع�ض الجوانب ،ومراجعة بع�ض الحلول التي بدت م�سبقا وك�أنها نهائية؟
يكمل ��ون �صورته المج ��ز�أة وت�شكيل مجموع ��ة ت�ضمهم .وت�شكيل
ت�شكيل مجموعات العمل
المجموع ��ات تبعا لل�صدفة يك ��ون مفيدا خالل المراحل الأولى من
�إن تغيي ��ر ت�شكي ��ل مجموع ��ات العم ��ل ،وخا�ص ��ة خ�ل�ال مرحل ��ة
البرنام ��ج التدريبي بحيث يمكن للجميع التعارف وتكوين عالقات
التعري ��ف ،ي�ساع ��د الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات في بن ��اء العالقات
فيم ��ا بينهم ب�شكل ع�شوائي بدال من التعامل من الأ�شخا�ص الذين
فيم ��ا بينه ��م وفي التعارف والتع ��رف على نقاط الق ��وة وال�ضعف
يعرفونهم م�سبقا.
ال�شخ�صية لدى كل منهم .كما يمكن �أن يمثل طريقة لتخفيف حدة
التوت ��ر �أو تجن ��ب المواقف ال�صعبة وحاالت المل ��ل التي قد تطر�أ االختي��ار :دع الم�شاركي ��ن والم�شاركات يخت ��ارون المجموعات
�أثناء التعامل الجماعي .وتوجد �أ�ساليب عديدة للأ�س�س التي يقوم الت ��ي يودون العم ��ل فيها ،ويتم ه ��ذا الت�شكيل بناء عل ��ى االهتمام
الم�شت ��رك بمو�ض ��وع ما .واحر� ��ص على وجود ت ��وازن داخل كل
عليها ت�شكيل المجموعات ،ومنها ما يتبع القواعد التالية:
مجموعة من حيث عدد الأفراد والجن�س.
ال�صدفة :ف�أ�سهل طريقة لتق�سيم الجميع �إلى مجموعات العمل هي
ع ��ن طريق ترقيم الأفراد بعدد المجموع ��ات ،في�شكل كل �أ�صحاب الإقليم �أو البلد :فف ��ي ور�ش العمل الدولية �أو الإقليمية قد يكون
الرق ��م  1المجموعة رقم  ،1وكل �أ�صحاب الرقم  2المجموعة رقم م ��ن المنطق ��ي تق�سي ��م الم�شاركي ��ن والم�شاركات �إل ��ى مجموعات
 ،2وهكذا .ويمكن �أي�ضا تق�سيم الجميع �إلى مجموعات با�ستخدام �إقليمية ،حيث �إن تحليل موقف محلي ما يتحقق ب�شكل �أف�ضل عند
«القرع ��ة»� ،أو بتوزيع قطع من لعبة ال�ص ��ور المجز�أة ( )puzzleتناوله بوا�سطة �أفراد ينتمون �إلى نف�س المنطقة �أو الإقليم.
عل ��ى الجمي ��ع ثم يق ��وم كل �شخ� ��ص بالبح ��ث عن الآخري ��ن الذين
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الخلفي��ة المهني��ة �أو الم�ؤ�س�س��ية :ف ��ي حالة العم ��ل على حلول
فني ��ة �أو و�ض ��ع خطط عم ��ل لقطاع معي ��ن ،فمن المف�ض ��ل تق�سيم
الم�شاركين والم�شاركات وفقا لخلفياتهم المهنية �أو الم�ؤ�س�سية.
النوع �أو ال�س��ن �أو ال�س��مات الثقافية االجتماعية :فمن المفيد
ا�ستك�ش ��اف االختالف ف ��ي الآراء بين الرجال والن�س ��اء ،والكبار
وال�شب ��اب ،وذوي المهارات العالية والب�سيطة� ،إلخ ،بحيث ي�سهل
التعامل فيما بينهم داخل مجموعات عمل متجان�سة.
االقتراح :عندما يكون لدى فريق التي�سير �أهداف تعليمية معينة،
يمكن اقتراح ت�شكي ��ل المجموعات بوا�سطة المي�سر �أو المي�سرة.
فعلى �سبيل المثال� ،إذا كنت ت�سعى �إلى تبادل الأفكار ،فيمكنك �أن
تقت ��رح ت�شكيل المجموعات تبعا لمزيج م ��ن الأقاليم �أو المهارات
�أو غيرها من الجوانب الممثلة في المجموعة.
العمل في مجموعات
قب ��ل تق�سي ��م الجمي ��ع �إل ��ى مجموع ��ات عمل يج ��ب علي ��ك تعريف
المجموع ��ات ب�إر�ش ��ادات «الكتابة على البطاق ��ات» الواردة الحقا
�ضم ��ن جزئي ��ة كف ��اءة الر�ؤي ��ة الب�صرية ،وه ��و ما ينطب ��ق بالمثل
عل ��ى �إر�ش ��ادات «جمع وترتيب الأف ��كار على البطاق ��ات» الواردة
في المرحل ��ة الرابعة �أدناه حول التفكي ��ر والعمل .وبالطبع يجب
�أن تق ��دم بع� ��ض الإر�شادات الخا�صة بالعمل ف ��ي مجموعات ،فقد
�سب ��ق وذكرن ��ا �أن عليك �صياغة الأ�سئلة �أو المه ��ام الخا�صة بعمل
المجموعات �صياغة دقيقة وتو�ضيحها وعر�ضها ب�أ�سلوب الر�ؤية
الب�صرية ،كما يجب تحديد الزمن المخ�ص�ص لكل خطوة .وعندما
يب ��د�أ عمل المجموعات ،علي ��ك �أن تتجول بينهم كل  30-15دقيقة
للت�أكد من �سالمة م�سار العمل.

�إر�شادات العمل الجماعي

	•قم ب�إع ��داد مكان مالئم للعمل :فيمك ��ن الجلو�س في �شكل
ن�ص ��ف دائرة م ��ع و�ض ��ع الأدوات والم ��واد الم�ستخدمة
واللوحات �أمام الجميع.
	•اكت ��ب ال�س� ��ؤال �أو المهم ��ة المطلوب ��ة بخ ��ط وا�ض ��ح مع
تو�ضيحها للجميع.
	•ق ��م بتوزيع المهام – مي�سر المجموعة ،والقائم بالعر�ض
ف ��ي الجل�س ��ة العام ��ة – م ��ع االتف ��اق عل ��ى م�س ��ار العمل
والتوقيت ونوعية العر�ض بالر�ؤية الب�صرية.
	•قم باعداد جدول زمني بتقدير المدة الزمنية التي تتطلبها
كل خطوة مع مراقبة الوقت مراقبة دقيقة.
	•ت�أمل ال�س�ؤال فرديا وفي �صمت.
	•اجمع الأفكار في بطاقات.
	•ت�أمل البطاقات ،وا�شرحها ،و�صنفها ،وحللها.
	•ا�س�أل نف�سك :ما الذي ينق�صنا؟
	•قم ب�إع ��داد نتائج عمل المجموع ��ات لعر�ضها في الجل�سة
العامة.
	•اعر�ض نتائج عمل المجموعة بروح الفريق.
	•حاف ��ظ على التوا�ص ��ل الب�صري مع الجمي ��ع في الجل�سة
العامة.
	•دع ��م الر�ؤية الب�صرية بالجان ��ب الإبداعي ،من حيث :لعب
الأدوار و�إ�شراك الجميع في الجل�سة العامة� ،إلخ.
	•يجب االكتفاء بقراءة كل البطاقات ب�صوت عال والإ�شارة
�إليها دون �أي �شرح مطول.
	•�سج ��ل ردود الأفع ��ال ال ��واردة ف ��ي الجل�س ��ة العامة على
بطاقات ذات لون �أو �شكل مغاير مع �إ�ضافتها �إلى اللوحة.

مقتب�س عنUllrich, Krappitz, Gohl 1993: 29f :
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التعامل مع المواقف ال�صعبة
نواجه �أحيانا في عملنا كمي�سرين �صعوبات داخل مجموعة ما من
المجموعات� ،إال �أن ذلك ال ي�ؤدي بال�ضرورة �إلى �صراع ،ونف�ضل
هنا الحديث ع ��ن تلك المواقف باعتباره ��ا «مواقف �صعبة» ،وهو
ما ي�شير �إليه ت�صنيف الم�شاركين والم�شاركات الوارد في الجزء
الثالث من هذا الكتاب.
يج ��ب تحويل النقاط الخالفية �إلى م ��ادة مرئية ب�صريا ،والتعامل
معها في الوقت المنا�سب .ويجب التعامل فورا مع المواقف غير
المريح ��ة في التعام ��ل ما بي ��ن الم�شاركين والم�ش ��اركات� ،أو مع
المي�سري ��ن �أو المنظمي ��ن .تحدث فرديا م ��ع الأ�شخا�ص المعنيين
وح ��اول التخل� ��ص م ��ن حالة التوتر ف ��ي بدايتها ،وف ��ي حالة عدم
التو�ص ��ل �إل ��ى نتيجة مر�ضية حاول اال�ستعان ��ة بو�سيط من داخل
المجموع ��ة ،عل ��ى �أن يت ��م كل ذلك خارج ج ��دران قاع ��ة التدريب.
كذل ��ك ف�إن الألعاب التفاعلي ��ة والتمارين �أو لعب الأدوار قد ي�ساعد
�أي�ض ��ا ف ��ي فه ��م التوت ��رات داخ ��ل المجموع ��ة والتخفي ��ف منها.
وم ��ن التمارين المنا�سب ��ة في هذا ال�صدد لعب ��ة «�إ�سقاط البي�ضة»
المو�صوف ��ة في الملح ��ق .كما �أن التوقف �أم ��ام الأدوار المختلفة
الت ��ي يقوم به ��ا الأفراد داخ ��ل المجموع ��ة (�أنظ ��ر «الأدوار التي
يلعبه ��ا النا�س» في تمرين «�إ�سق ��اط البي�ضة») ي�ساعد الم�شاركين
والم�ش ��اركات ف ��ي االعت ��راف بالحاج ��ة �إل ��ى العديد م ��ن الأدوار
ل�ضمان كفاءة عمل الفريق.
ويج ��ب �أن يك ��ون االحت ��رام والتع ��اون المتب ��ادل هم ��ا المب ��د�آن
الحاكم ��ان ف ��ي كل المواق ��ف ال�صعب ��ة ،وم ��ن هن ��ا يج ��ب تجن ��ب
ا�ستخ ��دام �صيغ ��ة «�أنا �أتفق مع ��ك ،ولك ��ن ،»...وا�ستخدام �صيغة
«�أن ��ا �أتفق مع ��ك ،و »...التي ت�شعر الآخري ��ن بالقبول وتجعل من
الأ�سهل عليك تحويل م�سار المناق�شة في اتجاه بنّاء.

 ...وكيفية التعامل معه
الموقف ال�صعب...
عدد محدود
ق ��م بتلخي� ��ص �آراء ه� ��ؤالء الم�شاركي ��ن
من الم�شاركين
والم�ش ��اركات ث ��م انتق ��ل �إل ��ى النقط ��ة
والم�شاركات
التالية .اطلب م ��ن الآخرين التعبير عن
ي�سيطر على
�آرائه ��م .اطلب م ��ن ه� ��ؤالء الم�شاركين
المناق�شات
والم�ش ��اركات االنتظ ��ار ث ��م المتابع ��ة
خالل اال�ستراحة.
يقوم �أحد
اطل ��ب من ��ه االنتظار حتى وق ��ت الحق.
الم�شاركين
ق ��م بتلخي� ��ص م ��ا قال ��ه ه ��ذا الم�شارك
بحديث طويل
ث ��م انتق ��ل �إلى النقط ��ة التالي ��ة� .أو�ضح
ال عالقة له
�أن النقط ��ة ال�سابق ��ة تعتب ��ر خروجا عن
بمو�ضوع
المو�ض ��وع ،وك ��رر النقطة الت ��ي تدور
المناق�شة الدائرة حولها المناق�شة.
يقوم بع�ض
ا�ستخ ��دم لغ ��ة غي ��ر منطوق ��ة لإع ��ادة
الم�شاركين
انتباه ه� ��ؤالء الم�شاركين والم�شاركات
والم�شاركات
با�ستخ ��دام التوا�ص ��ل الب�ص ��ري �أو
بالحديث فيما
االقت ��راب منه ��م .اط ��رح عل ��ى �أحده ��م
بينهم با�ستمرار �س� ��ؤاال م ��ع ا�ستخ ��دام ا�سم ��ه .واطلب
منهم ،على انفراد ،التوقف عن الحديث
الجانبي� ،إن �أمكن ذلك.
يعرب �أحد
لخ� ��ص ر�أي الم�ش ��ارك �أو الم�شارك ��ة،
الم�شاركين �أو
وادع الآخرين للتعبير عن �آرائهم .اتفق
الم�شاركات عن
على حق االعترا�ض ،وابد�أ بالتعبير عن
اعترا�ضه على ما �أوج ��ه اتفاق ��ك مع م ��ا يقول ��ه الم�شارك
يقوله المي�سر �أو المعتر� ��ض ،ث ��م �أو�ضح وج ��ه اختالفك
المي�سرة
معه و�أ�سبابه.
بع�ض الم�شاركين ا�ستخ ��دم لغ ��ة غي ��ر منطوق ��ة لإدخالهم
والم�شاركات ال ف ��ي المناق�ش ��ة ،اط ��رح �أ�سئل ��ة مبا�شرة
ي�شتركون نهائيا وغي ��ر مه ��ددة .توا�ص ��ل معه ��م خ�ل�ال
في المناق�شات
اال�ستراحة.
مقتب�س ع ��نDSE-ZEL: Training Manual “Training of Trainers for :
Rural Development”, Feldafing 2001, Module 3, p. 22
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ولك ��ن يجب �إدراك �أن هذه العملي ��ة تخ�ضع الختالفات كبيرة تبعا
دورة حياة المجموعة
للخلفي ��ات الثقافي ��ة واالجتماعية لأع�ض ��اء المجموعات .ومن هنا
�إن العم ��ل ف ��ي مجموعات �صغي ��رة يوفر بيئة من �أ�صل ��ح البيئات فال توجد قائمة نهائية ب�أ�ساليب التدخل المالئمة.
لتخط ��ي «المواقف ال�صعبة» ،فال تت ��اح فر�صة كبيرة للم�شاغبين
والخب ��راء لال�ستعرا�ض ،كم ��ا يتجر�أ الخجولون ف ��ي التعبير
عن المرحلة الثالثة – تبادل النتائج
�أنف�سه ��م بعي ��دا ع ��ن الر�سميات ،وكذل ��ك يعمل ال�ضغ ��ط الجماعي
على دفع الك�سولين �إلى العم ��ل .و�سرعان ما يتعرف الم�شاركون الق�ص ��د من هذه المرحلة هو تناول النتائج التي تم التو�صل �إليها
والم�شاركات على جوانب الق ��وة وال�ضعف عند بع�ضهم البع�ض ،خالل جل�سات عمل المجموعات بعر�ضها ومناق�شتها في الجل�سة
كذل ��ك يجدون طريقة لإحداث توازن بين تلك الجوانب ،ويفهمون العامة.
�أن المجموعة ال تتكون من مجرد مجموع �أفرادها .ومع ذلك يجب
عليك دائما باعتبارك مي�س ��را �أو مي�سرة مراقبة الحالة ال�شعورية ردود الأفعال والعر�ض العام
ال�سائ ��دة ف ��ي المجموع ��ة ،والعالق ��ات بي ��ن �أفراده ��ا ،والتفاع ��ل
الجماع ��ي .وهنال ��ك مراحل معروف ��ة في عملية التعل ��م الجماعي ،تح�ص ��ل كل مجموع ��ة على ردود �أفع ��ال متعلقة بم ��ا تو�صلت �إليه
م ��ن نتائ ��ج حت ��ى الآن ،كم ��ا تتع ��رف عل ��ى نتائ ��ج المناق�شات في
وهي كالآتي:
المجموع ��ات الأخرى .وفي العادة تك ��ون كل مجموعة قد تناولت
التكوي��ن :ما ت ��زال المجموعة مكون ��ة من �أف ��راد يحاولون ت�أكيد جانب ��ا مختلفا من الم�س�ألة الواحدة ،وفي هذه الحالة يكون تبادل
هوياته ��م داخ ��ل المجموع ��ة ،وما زال ��وا في مرحل ��ة التعارف مع النتائج هو المرحلة الت ��ي يتم خاللها تكوين �صورة متكاملة .وال
الآخري ��ن .يب ��د�أ �أع�ض ��اء المجموع ��ة ف ��ي التركي ��ز عل ��ى مهمة ما يعن ��ي ذل ��ك �أن كل برنامج تدريب ��ي ينتهي بحالة م ��ن التجان�س �أو
والغر� ��ض منه ��ا .وتب ��د�أ المجموع ��ة في و�ض ��ع قواع ��د جوهرية االتف ��اق ،ولك ��ن الر�ؤى المتعار�ض ��ة ووجهات النظ ��ر المتناق�ضة
للقرارات والأعمال الم�ستقبلية.
والآراء المتقابل ��ة والقناع ��ات المختلف ��ة تمث ��ل كله ��ا تعبي ��را عن
الع�ص��ف :تحدث خالفات داخ ��ل المجموعة مع انته ��اك القواعد التنوع الكبير في الفهم والت�صور الإن�ساني.
التي تم و�ضعها .ي�سعى عادة الأفراد لتحقيق �أغرا�ضهم الخا�صة
دورة �إتخاذ
القرار
فتتزاي ��د االحتكاكات داخل المجموعة .ي� ��ؤدي حل الخالفات �إلى
المعلومات
و�ضع �أهداف و�إجراءات وقواعد �أكثر واقعية.
التجان���س :يت ��م تجاوز التوت ��رات ،وتتما�س ��ك المجموعة .يتقبل
�أف ��راد المجموعة الآخري ��ن ،بما ي�ؤدي �إلى نم ��و روح المجموعة،
وي�صبح االن�سجام من �سمات المجموعة الرئي�سية.
الأداء :يت�ض ��ح التمييز بي ��ن الأدوار ،وت�ستهدف القيام بوظائف
معينة �إذ ي�سعى الأفراد معا لتحقيق �أهداف المجموعة .يتم توجيه
طاق ��ة المجموع ��ة نح ��و مهام مح ��ددة ،ويت ��م تحقيق �أكث ��ر معدل
للإنت ��اج بحيث تن�ش� ��أ الأفكار الجديدة والحل ��ول (�أنظرHandy :
.)1985

تحديد الم�شكلة تعريف الم�شكلة
متابعة
�آثار القرار
تنفيذ الحل

�إعداد الحل

رد الفعل
�إتخاذ القرار
نموذج لإحدى نتائج المناق�شات
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ال�سو�ست ��ه» �أي �أن يقوم م�ساعدان بالكتاب ��ة على لوحتين ،فبينما
يق ��وم الأول بكتابة التعليق �أو ال�س� ��ؤال المطروح من م�شارك ما،
يق ��وم الم�ساع ��د الثاني بالإن�صات �إلى التعلي ��ق �أو ال�س�ؤال الوارد
م ��ن الم�ش ��ارك ب ،وهك ��ذا .وم ��ن المه ��م �أن يق ��وم الم�شارك ��ون
والم�شاركات بتف�سير نتائجهم ب�أنف�سهم.

وم ��ن هنا ف� ��إن الهدف النهائ ��ي لبرنامج تدريبي م ��ا هو الو�صول
�إل ��ى دمج وتكامل بين كافة التي ��ارات من �أجل التو�صل �إلى اتفاق
�أو ح ��ل و�س ��ط بحيث يمكن لكل ع�ض ��و من �أع�ض ��اء المجموعة �أن
يج ��د �أف ��كاره فيه .ول ��ذا ف�إن تب ��ادل النتائج يعني ما ه ��و �أكثر من
مج ��رد تجميع المعلومات م ��ن م�صادر مختلف ��ة ،و�إنما هو تكامل
لتحقيق هدف واحد ،وهو ما يف�سح المجال �أمام تنفيذ التو�صيات
�أو خطط العم ��ل ،وي�ضمن ا�ستمرارية العملية التعليمية ،ويتجنب �إعطاء الدرجات واتخاذ القرارات
تهمي�ش البع�ض وعزلة البع�ض الآخر.
وف ��ي خطوة تالية ق ��د يرغب الم�شاركون والم�ش ��اركات في تقييم
كيف نعر�ض �أفكارنا؟
�أو ترتي ��ب النتائج التي تو�صلوا �إليها ترتيبا تبعا للأولويات ،كما
يج ��ب �أن يكون عر�ض الأف ��كار موجزا ودقيقا كي نتجنب
قد يرغبوا في اتخ ��اذ القرار ب�ش�أن كيفية التعامل مع هذه النتائج
عبء الإثق ��ال على قدرة ا�ستيعاب المعلومات �أثناء عر�ض
م�ستقب�ل�ا .ويمك ��ن �أن ينطب ��ق ذل ��ك عل ��ى الحالة الت ��ي يتعين فيها
المجموع ��ات .ويج ��ب �أال يزي ��د عدد العرو� ��ض على ثالثة
عل ��ى الم�شاركين والم�ش ��اركات اختيار عدد مح ��دود من الق�ضايا
ف ��ي الجل�س ��ة الواح ��دة .يج ��ب تخ�صي�ص وق ��ت كاف في
�أو درا�س ��ات الحال ��ة �أو المحا�ض ��رات الم�صغ ��رة وذلك من �ضمن
الجل�س ��ة العام ��ة للمناق�ش ��ة والتعليق و�إث ��راء نتائج عمل
قائم ��ة مطولة من تلك العنا�صر .وفي هذا ال�صدد تكون اال�ستعانة
المجموع ��ات .يج ��ب �أن تتاب ��ع عرو� ��ض المجموع ��ات ثم
بالأ�سئل ��ة �أحادي ��ة النقط ��ة �أو متعددة النقط مفي ��دة ،فال�س�ؤال ذي
يعقبها مناق�شة عامة.
النقط ��ة الواح ��دة داخ ��ل منظوم ��ة تبي ��ن ترتي ��ب القي ��م �إيجابا �أو
�سلب ��ا� ،أو �إع ��داد �ش ��كل ب�سيط مت ��درج بال�صف ��ات� ،أو �شكل بياني
كيف نحقق التفاعل؟
ثنائ ��ي الأبعاد ،هي كلها �أ�سالي ��ب جيدة للتعرف ال�سريع على �آراء
يت ��م التفاعل من خالل البحث عن �أ�ش ��كال عر�ض مبتكرة،
المجموع ��ة وميولها ،ولترتيب الأولوي ��ات ،ولت�سليط ال�ضوء على
وتحفي ��ز قي ��ام مقارن ��ات بين نتائ ��ج المجموع ��ات .كذلك
النق ��اط الأكثر �أهمية .كما �أن «بارومت ��ر الحالة المزاجية» (�أنظر
ت�شجي ��ع قيام حوار مع تجنب الدف ��اع عن الآراء الذاتية،
الج ��زء الخام� ��س م ��ن هذا الكت ��اب) يمث ��ل نموذجا جي ��دا لم�س�ألة
واحت ��رام وجه ��ات النظ ��ر المختلفة دون �إ�ص ��دار �أحكام
�أحادية النقطة.
بال�ص ��واب والخط�أ .واكت�ش ��اف �أ�سئلة جدي ��دة وطرحها
بحي ��ث يمكننا تحقي ��ق التفاع ��ل الجماع ��ي والتو�صل �إلى
�أم ��ا الأ�سئل ��ة متع ��ددة النقط فتفي ��د المجموعة في تحدي ��د الأمور
نتائج ،والتوقف �أم ��ام م�ساهمات وطموحات كل فرد من
الحا�سم ��ة بنف�سه ��ا .وبالتالي فمن متطلبات ذلك وج ��ود بدائل �أو
�أفراد المجموعة.
جوان ��ب متنوعة تم تناولها خالل مجموعات العمل حول مو�ضوع
�أو م�شكل ��ة م ��ا ،مثل وجود نق ��اط في البرنامج تف ��وق القدرة على
التعليقات
تناوله ��ا ف ��ي الإط ��ار الزمن ��ي المح ��دد .كذل ��ك ف� ��إن المقارنة بين
يجب مناق�شة نتائج عمل المجموعات والتعليق عليها تعليقا نقديا .المه ��ارات والتوقع ��ات والإنج ��ازات الت ��ي تم تقييمه ��ا قبل وبعد
ويمك ��ن �أن يتم ت�سجيل التعليق ��ات بكتابتها على لوحة العر�ض �أو البرنامج التدريبي يمكن �أن ي�سهل التعامل معها با�ستخدام النقط
على بطاقات ذات لون �أو �شكل مغاير� ،أو على لوحة جانبية .وفي (�أنظر الجزء الخام�س) .فال�س�ؤال متعدد النقط ي�ساعد المجموعة
حال ��ة توف ��ر القليل جدا م ��ن الوق ��ت للتوثيق ،ا�ستخ ��دم «�أ�سلوب عل ��ى تحدي ��د «الخط الأحم ��ر» في محي ��ط الأف ��كار .وبالتالي ف�إن
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توفير ع ��دد من النقط الال�صقة لكل م�ش ��ارك وم�شاركة يتيح للكل للتفكي ��ر ف ��ي اختياراتهم ،ث ��م يقومون بل�صق النق ��ط الال�صقة �أو
الم�ساواة في فر�ص التعبير عن الآراء واالختيارات.
كتاب ��ة الأرقام بج ��وار كل عن�صر .وبالتالي تك ��ون النتيجة فورية
وتبدو وا�ضحة مرئية للجميع .وبعد انتهاء كل م�شارك �أو م�شاركة
م ��ن ترتيب العنا�ص ��ر ،يتم تجمي ��ع نتائج المجموع ��ات �سواء عن
طري ��ق عد الأرق ��ام �أو النق ��ط �أو �أية عالمات موج ��ودة بجوار كل
عن�ص ��ر� ،أو جمع الأرقام الموجودة عن ��د كل عن�صر .ويتم ترتيب
الأولويات وفقا للمجموع النهائي للمجموعات ،ومناق�شتها داخل
كل مجموع ��ة ،ثم يتم تناول �أي نقاط خالفي ��ة بالمناق�شة في حالة
وجودها (�أنظر.)Oepen 2000: 143ff :
احدى الم�شاركات تقوم بتقييم البرنامج التدريبي

�إن الترتيب هو �أداة للتو�صل �إلى توافق عام في المجموعة ب�ش�أن
م ��ا يجب القيام به وعند ترتيب الأولويات .ويمكن ا�ستخدامه عند
�ض ��رورة دم ��ج الآراء الفردية �ضمن الق ��رار الجماعي .كما يمكن
ا�ستخدام ��ه للتع ��رف على االحتياج ��ات وتحدي ��د كمياتها .ويقوم
المي�س ��ر �أو المي�س ��رة ب�صياغة ال�س� ��ؤال المعن ��ي �صياغة ب�صرية
ث ��م يقوم بتوزي ��ع النقط الال�صقة والتي �سيت ��م ل�صقها الحقا على
اللوح ��ة التي تحمل قائم ��ة االختيار ،مثل قائم ��ة درا�سات الحالة
المع ��دة للعر� ��ض عل ��ى �سبي ��ل المثال .ويج ��ب علي ��ك �أن تطلب من
الم�شاركي ��ن والم�شاركات و�ضع عالمة �أم ��ام اختيارهم في ورقة
قبل «ل�صق النقطة» وذلك لتجنب ت�أثر الر�أي ب�آراء الآخرين .ثم قم
ب�إع ��داد قائمة بكاف ��ة العنا�صر التي يجب ترتيبها وذلك على لوحة
يراه ��ا الجمي ��ع .قم بتب�سي ��ط العنا�صر با�ستخ ��دام �صور ب�صرية
�أو ر�س ��وم �أو رموز .حدد �آلي ��ة مب�سطة للترتيب ،ويمكن �أن يعتمد
الأ�سل ��وب المختار على ع ��دد العنا�صر ،وفي حالة زيادة العنا�صر
على الع�شرة يتم �إعطاء الم�شاركين والم�شاركات عددا محددا من
النق ��ط الال�صقة يل�صقونه ��ا �إلى جانب العن�ص ��ر المهم في وجهة
نظرهم� .أما في حالة وجود عدد من العنا�صر يقل عن الع�شرة� ،أو
حي ��ث يرغب الم�شاركون والم�شاركات في تحديد حكمهم على كل
عن�ص ��ر ،ربما يك ��ون نظام الترقيم هو الأف�ض ��ل .وفي هذه الحالة
يعطي كل م�ش ��ارك رقما/درجة لكل عن�صر تبعا لأولويته .وهكذا
يج ��ب �شرح نظام الترتيب للم�شاركين والم�شاركات ويتم دعوتهم

�إن ه ��ذا الن ��وع من الترتي ��ب يعتبر بمثاب ��ة توثيق لعملي ��ة اختيار
تت�س ��م بالمو�ضوعي ��ة .ويتم اتخاذ القرارات ب�ش� ��أن ما الذي يجب
عمله وبخ�صو�ص ترتيب الأولوي ��ات بوا�سطة المجموعة ب�أكملها
ب ��دال من �أن تفر� ��ض عليهم .كم ��ا �أن الترتيب الذي يت ��م بالتوافق
بين الجميع يفيد في تدعيم االلتزام على م�ستوى المجموعة تجاه
برنام ��ج العمل .ولكن البد من الحذر لأن عمليات الترتيب واتخاذ
الق ��رار ت�ؤدي �إل ��ى وجود فائز وخا�س ��ر ،وقد تت�أث ��ر االختيارات
بعوام ��ل ذاتي ��ة ،كم ��ا �أن «الت�صوي ��ت الجماع ��ي» م ��ن قب ��ل بع�ض
المجموع ��ات قد ي�ؤث ��ر على النتيجة .ومن هن ��ا ،تجنب الجدل غير
البن ��اء ورب ��ط الأف ��كار �أو المو�ضوع ��ات بالأفراد ،وت�أك ��د من �أن
عملي ��ة اتخاذ القرار تت�سم بال�شفافية و�أن «الخا�سرين» �سيظلون
مندمجين بحيث يوا�صلون تعاونهم البنّاء في البرنامج التدريبي.

المرحلة الرابعة – التنفيذ والتقييم
و�ضع خطة العمل
بالو�صول �إل ��ى المرحلة الرابعة تكون مجموعات العمل قد و ّلدت
�أف ��كارا وق�ضاي ��ا وتناولته ��ا بالتف�صي ��ل ،وذل ��ك باعتبارها حلوال
ممكن ��ة متعلقة بالم�شاكل التي تم تحديدها ف ��ي الجل�سات العامة،
ث ��م تمت مناق�شة جوانب م ��ن الحلول والنتائج والتعليق عليها في
الجل�س ��ة العام ��ة .وفي حالة ال�ضرورة تم اتخ ��اذ القرارات ب�ش�أن
الأولوي ��ات وترتي ��ب �أو تطوير تناول بع� ��ض المو�ضوعات .والآن
مع االقتراب من نهاية دورة التي�سير ،يجب �إحداث �إدماج وتكامل
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�إن التقيي ��م ف ��ي منه ��ج «التي�سي ��ر والر�ؤي ��ة» هو عملي ��ة م�ستمرة
وم�س�ؤولي ��ة م�شترك ��ة بي ��ن فري ��ق التي�سي ��ر والم�شاركي ��ن
والم�ش ��اركات .ويت ��م في ه ��ذا الف�صل الحقا تح ��ت جزئية «كفاءة
الإع ��داد الم�سرح ��ي» تناول عدة �أن ��واع من التقيي ��م التوليدي �أو
المتوا�ص ��ل والت ��ي يقوم الفريق به ��ا وحده �أثناء وبع ��د البرنامج
التدريب ��ي ،بالإ�ضاف ��ة �إلى �أنواع �أخرى م ��ن �أ�ساليب التقييم التي
ي�ش ��ارك فيها الجميع� .أما الجوان ��ب الإدارية والتنظيمية الأخرى
المتعلق ��ة بالمرحلة الأخيرة من البرنامج ،مثل التخطيط للمتابعة
والجل�س ��ة الختامي ��ة ،فيت ��م تناولها ف ��ي الجزء الخام� ��س من هذا
الكتاب.

بي ��ن النتائج المتفق عليها في الجل�س ��ة العامة ،ويتم عادة �صياغة
تو�صي ��ات �أو مقترح ��ات� ،أو �إع ��داد خط ��ة عمل تعتم ��د تفا�صيلها
عل ��ى طبيع ��ة البرنام ��ج التدريب ��ي .ف�أحيانا يت ��م االكتف ��اء بقائمة
ب�سيط ��ة حول« :م ��ن �سيفعل م ��اذا ومتى؟» بينما ق ��د يتطلب الأمر
ف ��ي حالة ور�ش ��ة العمل المخ�ص�صة للتخطي ��ط لم�شروع ما �إعداد
منظوم ��ة تف�صيلة لخطة العمل ،وتكون مفيدة عندما يكون من بين
الم�شاركي ��ن عدد م ��ن الأ�شخا�ص المنتمين �إل ��ى م�ؤ�س�سة واحدة.
ويج ��ب �أن يتمكن المي�س ��ر �أو المي�سرة من �إر�شاد المجموعة نحو
التخطي ��ط الواقع ��ي والقابل للممار�س ��ة الفعلية .ولك ��ن وللأ�سف
يعن ��ي ذلك في الأغل ��ب �أن الكثير من الأفكار الجيدة والمف�صلة قد
ال تخ�ضع للمتابعة والتنفيذ.
نقل المعرفة التعليمية

ت�صميم خطة عمل

التقييم
يت ��م تحقيق الج ��ودة في العمل م ��ن خالل التفاع ��ل البناء ووجود
عالق ��ة قوية بين المجموعة والنتائج التي تم التو�صل �إليها .وعند
االنته ��اء من �إحدى خط ��وات العمل الجماعي م ��ن المهم التوقف
�أم ��ام النتائ ��ج التي ت ��م التو�صل �إليه ��ا وكيف تم التو�ص ��ل �إليها.
ويجب عل ��ى الم�شاركين والم�ش ��اركات وفري ��ق التي�سير التوقف
ف ��ي منت�صف البرنامج التدريبي وعند نهايته للت�سا�ؤل حول مدى
تحق ��ق الأه ��داف التعليمية ،والتوقعات ،وم ��دى حدوث تطور في
المهارات.
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ت�شي ��ر عملي ��ة نق ��ل المعرف ��ة التعليمية �إل ��ى المب ��ادئ المتبعة في
المقارب ��ات المنهجي ��ة للتعل ��م التفاعل ��ي� .إذ يج ��ب التو�ص ��ل �إل ��ى
المعرف ��ة الجديدة من خالل الم ��وارد المتاحة ،فعلى �سبيل المثال
يتم ا�ستخدام درا�سات الحالة الخا�صة بالم�شاركين والم�شاركات
�أنف�سه ��م في تقدي ��م الأ�ساليب الجديدة وممار�سته ��ا .وفي �أعقاب
تن ��اول الأف ��كار الجديدة �أو تطبي ��ق الأدوات الجدي ��دة ،من المهم
الرب ��ط بي ��ن المعرف ��ة �أو الممار�س ��ات الجدي ��دة المكت�سب ��ة وبين
تج ��ارب الم�شاركين والم�شاركات على �أر�ض الواقع وفي بيئاتهم
االجتماعية .ومن �أهم الأ�سئلة التي يجب طرحها هنا« :كيف يمكن
للم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات تطبي ��ق النتائج والخب ��رات التعليمية
الجديدة المكت�سبة على �أر�ض الواقع؟»
ويمك ��ن التوقف �أم ��ام �أدوات نق ��ل المعرفة في نهاي ��ة اليوم ،في
جل�س ��ة خا�ص ��ة� ،أو خ�ل�ال التقييم النهائي .ويمكن ��ك �أن تطلب من
الم�شاركي ��ن والم�شاركات كتابة «ر�سالة �إلى نف�سي» يعلقون فيها
عل ��ى �أهم جوان ��ب البرنامج التدريب ��ي وما الذي ي ��رون القيام به
ب�شكل مختلف عند عودتهم �إلى �أماكن عملهم .ثم يقوم الم�شاركون
والم�ش ��اركات بو�ض ��ع ر�سائلهم تلك في �أظ ��رف تحمل عناوينهم.
وبع ��د مرور ثالث ��ة �أ�شهر يقوم المي�س ��رون �أو المنظمون ب�إر�سال
تل ��ك الأظ ��رف بالبريد �إل ��ى الم�شاركين والم�ش ��اركات .كما يوجد
�أ�سلوب �آخر ممثل في «تلغراف الور�شة» – �أو فاك�س الور�شة �أو
ر�سال ��ة بريدية من الور�شة – يقوم على �إر�سال تلغراف �أو فاك�س
�أو ر�سال ��ة بريدي ��ة في �شكل ا�ستمارة تت�ضمن �أن ��واع الأن�شطة �أو
المعرفة المكت�سبة الت ��ي ينوي الم�شاركون والم�شاركات تنفيذها

وتطبيقه ��ا .ويت ��م االتف ��اق بينهم وبي ��ن المي�سرين عل ��ى كتابة رد
ق�صي ��ر و�إر�ساله في تاري ��خ متفق عليه ،بحي ��ث يت�ضمن هذا الرد
الإنج ��ازات التي تحقق ��ت ،والفترة التي ا�ستلزمته ��ا ،ونوع الأثر �إن كف ��اءة الر�ؤي ��ة الب�صري ��ة تجع ��ل المي�سري ��ن العاملي ��ن بمنهج
«التي�سي ��ر والر�ؤية» يترجم ��ون المقوالت ال�سمعي ��ة المعقدة �إلى
الذي تركته على �أر�ض الواقع.
مف ��ردات مرئي ��ة مب�سطة تحمل جوهر ما قيل ،وه ��و ما ي�سهل من
وبالطب ��ع ف� ��إن تنظي ��م مثل تل ��ك الوقف ��ة الت�أملية قد يتم ف ��ي �إطار
عم ��ل المجموعات ،وتكون مفيدة عند وجود ع ��دد من الم�شاركين فه ��م المو�ضوع ��ات والآراء ونتائج المناق�شات الت ��ي �شارك فيها
والم�ش ��اركات المنتمي ��ن �إل ��ى م�ؤ�س�س ��ة واح ��دة .فيمك ��ن كتاب ��ة الجمي ��ع .وهكذا يمك ��ن حتى تخط ��ي العوائق اللغوي ��ة والنف�سية
المقترح ��ات عل ��ى بطاقات وعر�ضها ف ��ي الجل�سة العام ��ة .وربما والتوا�ص ��ل عبر الثقافات .كم ��ا �أن عمل الم�شاركين والم�شاركات
يكون من المفيد في هذه المرحلة تذكير الم�شاركين والم�شاركات وتعبيراتهم ت�صبح بفع ��ل الر�ؤية الب�صرية بمثابة ذاكرة خارجية
باقت ��راب موع ��د عودتهم �إلى عملهم على �أر� ��ض الواقع مع انتهاء ون ��واة للت�سجي ��ل �أو التقرير الم�صور �أو غيره م ��ن الوثائق التي
البرنامج التدريب ��ي .وبالتالي يكون ذلك �أ�سلوبا م�شجعا لهم على ت�ؤدي �إلى المتابعة.
التفكير في طرق وو�سائل تطبيق المهارات التي اكت�سبوها خالل
وباعتبارن ��ا من بن ��ي الب�شر ،ف�إنن ��ا نتعلم ونتذك ��ر الأ�شياء ب�شكل
البرنامج التدريبي على �أر�ض الواقع.
�أف�ضل عند اعتمادنا على ر�ؤية الأ�شياء بدال من االكتفاء ب�سماعها،
�س ��واء كان ذل ��ك ف ��ي �شكل كتاب ��ة �أو �صورة .كما يج ��ب ا�ستكمال
الحديث واال�ستماع والإب�صار بالعمل لأن:
كفاءة الر�ؤية الب�صرية ت�شير �إلى القدرة على ا�ستخدام وترتيب عدد مـا ن�سمعـه – نن�سـاه
م ��ن الأدوات المتنوعة لتوظيفها كعوامل م�ساعدة ب�صريا ولإعداد مـا نـراه – نتذكـره
عرو� ��ض ب�صرية وحوارات تعمل على دع ��م التوا�صل والم�شاركة مـا نفعلـه – نفهمـه
الفعالة ،كما تق ��وم بدورها كذاكرة خارجية للمو�ضوعات التي تم
تناولها بالتف�صيل وللنتائج التي تم التو�صل �إليها.
وفيم ��ا يتعلق بالعن�ص ��ر الأ�سا�سي ف ��ي التوا�ص ��ل الب�صري ،ف�إن
الر�ؤي ��ة الب�صري ��ة للمقول ��ة اللفظية �أثن ��اء العم ��ل الجماعي تتمتع
�أ�ساليب و�أدوات الر�ؤية الب�صرية – مختارات بمزايا عديدة ،وهي كما يلي:
	•�أدوات م�ساعدة للتوا�صل والتذكر
	•عنا�ص ��ر ت�صويري ��ة وترتيبه ��ا م ��ن حي ��ث الأل ��وان
والأ�شكال والعالقات
	•«الكتابة الذهنية» في �صورة لوحة �أو خارطة ذهنية
	•خط مقروء
	•عر�ض عام� ،أو عر�ض في نطاق محدود� ،أو غيرها من
	•تجبر المتحدث على االخت�صار والتب�سيط
	•ت�سهل الفهم لأنها تخاطب عددا من الحوا�س
�أ�شكال نقل الر�سالة المرجوة
	•تقلل من التكرار
	•و�سائ ��ط وم ��واد ق�صيرة وطويل ��ة الم ��دى ،ثنائية �أو
	•تزيد من �شفافية العمل الجماع ��ي بالن�سبة لجميع الم�شاركين
ثالثية الأبعاد
والم�شاركات ولكل من ين�ضم الحقا
	•تقرير م�صور على �سبيل التوثيق

�أنت ترى ما �أق�صده

كفاءة الر�ؤية الب�صرية
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	•ت�ساع ��د عل ��ى «تخزي ��ن» الأف ��كار ع ��ن طري ��ق الحف ��اظ عل ��ى اللوحات والج ��دران والأر�ضيات وحوامل الخرائط وال�شا�شات.
ولزيادة جاذبي ��ة العر�ض الذي تقوم به ،يجب �أن تتنوع الو�سائل
المعلومات في اللوحات
	•تح�س ��ن من التفاع ��ل نظرا للزي ��ادة الملحوظة ف ��ي م�ساهمات الم�ستخدمة ،ففي جل�سة الع�صف الذهني داخل مجموعات العمل
عل ��ى �سبيل المثال ،يمكنك ا�ستخدام �أ�سلوب «تجميع الأفكار على
الم�شاركين والم�شاركات
البطاق ��ات» وتدبي�سه ��ا على لوح ��ة العر�ض ،مع اللج ��وء �إلى لعبة
	•ت�شجع الأ�شخا�ص الأكثر خجال على التعبير عن الذات
	•تك�ش ��ف �صراح ��ة عن الجوان ��ب الخافية التي كثي ��را ما تعوق
ج ��ودة العمل :كالآراء الخالفية ،وعدم التوا�صل� ،سوء الفهم،
والخالفات
	•تتي ��ح م�ساحة للتعبير عن الذات حت ��ى دون �إف�صاح عن الذات
�إذا لزم الأمر
	•تنق ��ل حقائق ي�صعب �شرحها �شفهيا ،فال�صور �أكثر تعبيرا من
الكالم
	•ترفع معدل االرتباط ال�شعوري بين الفرد والنتائج
وبالطب ��ع يوجد العدي ��د من الو�سائط وقن ��وات االت�صال كعنا�صر
ب�صرية م�ساعدة ،منها ما هو ب�صري و�سمعي-ب�صري� ،أو �صور
متحرك ��ة وثابت ��ة� ،أو م ��ا ه ��و ثنائي �أو ثالث ��ي الأبع ��اد ،والم�ؤقت
والدائ ��م ،ومنه ��ا ما ه ��و متطور تقني ��ا �أو م�صن ��وع �صناعة يدوية
م ��ن حي ��ث درج ��ة التق ��دم المهني ،ومنه ��ا ما ه ��و مع ��د م�سبقا �أو
ولي ��د ال�ساعة ،وما �إلى غير ذلك .كذل ��ك تتنوع المواد التي تتكون
منه ��ا تل ��ك العنا�ص ��ر الب�صري ��ة الم�ساع ��دة ،ومنها جه ��از عر�ض
ال�شفافي ��ات ،وال�شرائح واللوحات والالفتات والر�سوم وال�صور
الفوتوغرافي ��ة والخرائ ��ط والو�سائ ��ط المتع ��ددة الإلكتروني ��ة
وعرو� ��ض الباوربوينت والأ�شي ��اء الملمو�سة والنم ��اذج وغيرها،
والت ��ي يتمت ��ع كل منه ��ا ببع� ��ض المزايا والعي ��وب (�أنظ ��رWill :
 .)2001, Lipp/Will 2000: 137ffكذل ��ك م ��ن المفي ��د التفرق ��ة
بي ��ن الو�سائط والم ��واد ،فاللوح ��ات والأقالم تنتم ��ي �إلى المواد
�أي «حامل ��ة» الر�سالة ،بينم ��ا تمثل الجدران و�أجه ��زة التلفزيون
الو�سائ ��ط �أي «و�سيل ��ة النق ��ل» التي تنق ��ل الم ��واد والر�سائل �إلى
الجمهور المق�صود.
وم ��ن �أكث ��ر «و�سائ ��ل النق ��ل» الم�ستخدم ��ة ف ��ي منه ��ج «التي�سير
والر�ؤي ��ة» كعنا�ص ��ر ب�صري ��ة م�ساع ��دة ه ��ي اللوح ��ات الت ��ي يتم
تدبي� ��س الأوراق والبطاق ��ات عليه ��ا ،وال�سب ��ورات وحوام ��ل
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و�سائط ومواد النقل الم�ستخدمة في البرنامج التدريبي

«�أوراق الخريف» با�ستخدام الأوراق  A4و  A5على الأر�ضية في
اليوم التالي.
وال تقت�ص ��ر فعالية مزي ��ج الو�سائط في نق ��ل الر�سالة المق�صودة
�إل ��ى الآخرين ،بل تتعداه ��ا �إلى كون الو�سائ ��ط وقنوات االت�صال
المختلفة تعمل على �إحداث التكامل والتدعيم فيما بينها .كذلك ف�إن
هذا المزيج يزيد من معدل التذكر لدى الم�شاركين والم�شاركات،
وم ��دى فهمه ��م ل ��كل م ��ا يتم قول ��ه وعر�ض ��ه عليه ��م .ولع ��ل �أكثر

ولعل �أكثر العنا�صر الب�صرية الم�ساعدة كفاءة تتمثل في ال�صور التي تر�سمها
�أنت في �أذهان وقلوب الم�شاركين والم�شاركات

العنا�ص ��ر الب�صرية الم�ساعدة كفاءة ال تتمثل في ال�صور المعقدة
المعرو�ضة با�ستخدام الباوربوينت ،بل في ال�صور التي تر�سمها
�أنت في �أذهان وقلوب الم�شاركين والم�شاركات� .إن ال�شكل الذي
يتم تقدي ��م المعلومات به وعملية التوا�ص ��ل واالت�صال قد يتحقق
في كافة �أ�سالي ��ب التعليم التفاعلي للكبار ،بداية من المحا�ضرات
الم�صغرة والعرو�ض ف ��ي �أ�سواق المعلومات ومرورا بمناق�شات
مجموعات العمل وانتهاء بلعب الأدوار ودرا�سات الحالة.
�إن �أ�سلوب الر�ؤية الب�صرية يتيح قدرا �أكبر من الفهم في مواقف
االت�ص ��ال المعق ��دة ،وف ��ي �سبيل الك�شف ع ��ن تلك المزاي ��ا تتمتع
�أدوات منه ��ج التي�سير والر�ؤي ��ة بتنوع يف ��وق الو�سائل الب�صرية
الم�ستخدم ��ة ف ��ي المقارب ��ات المنهجي ��ة التقليدية .فف ��ي ال�سياق

التقلي ��دي يت ��م تقدي ��م المو�ضوع ب�صري ��ا بوا�سطة قي ��ام المدرب
�أو المدرب ��ة بالكتاب ��ة على ال�سب ��ورة �أو اال�ستعان ��ة بجهاز عر�ض
ب�ص ��ري �أو متعدد الو�سائ ��ط� .أما المقاربات المنهجي ��ة التفاعلية
فتتيح للم�شاركي ��ن والم�شاركات �أي�ضا الفر�صة للت�صور والر�ؤية
الب�صرية .وحينما يثير المي�سر �أو المي�سرة �أو �أحد المتخ�ص�صين
ق�ضي ��ة م ��ا يكون ف ��ي مق ��دور الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات �إ�ضافة
�أ�سئلته ��م وتعليقاته ��م بكتابته ��ا عل ��ى البطاقات .ويج ��ب تحويل
المعلومات اللفظية المنطوقة �إلى مادة ب�صرية با�ستخدام حروف
كبيرة �أو رموز تو�ضيحية �أو �صور �أو ر�سوم بحيث تكون مقروءة
ومرئية عن بعد ولم�سافة ت�صل �إلى ثمانية �أمتار .وفيما يلي بع�ض
الإر�شادات حول كيفية ا�ستخدام المواد الب�صرية الم�ساعدة:

�إر�شادات حول ا�ستخدام المواد الب�صرية الم�ساعدة
توجد بع�ض القواعد الأ�سا�سية التي يمكن تطبيقها على كافة �أنواع المواد الب�صرية الم�ساعدة:
العنوان  :يجب �أن يكون لكل مادة ب�صرية م�ساعدة ا�سم �أو عنوان.
التنظي��م  :كلم ��ا قل ��ت التفا�صيل ازدادت الفائ ��دة :فيجب �أن ي�سهل عل ��ى الم�شاهدين ا�ستيع ��اب جوهر المادة الب�صري ��ة الم�ساعدة من
�أول نظ ��رة .يج ��ب ا�ستخ ��دام �ألوان مختلفة بين العن ��وان الرئي�سي والعنوان الفرعي .وقم بت�شكي ��ل وحدات ب�صرية .واترك
م�ساحات خالية بدال من �أن تزحم اللوحات وال�شفافيات و�شرائح الباوربوينت بالتفا�صيل.
الدعم الم�صور  :بناء على كون ال�صور �أكثر تعبيرا من الكلمات ،ا�ستخدم الأ�شكال البيانية وال�صور التو�ضيحية والر�سوم جنبا �إلى
جنب الن�ص المكتوب.
الألوان � :ستبدو اللوحة �أو ال�شفافية �أكثر حيوية وجاذبية عند �إ�ضافة بع�ض الألوان �إليها .كذلك ت�ساعد الألوان في تنظيم المعلومات،
ولكن يجب ا�ستخدامها باالختيار الواعي وب�شكل منظم.
القراءة الب�ص��رية « :هل ترى ما �أرمي �إليه؟» .فالمعلومات الب�صرية تتطلب هي الأخرى قدرة على التف�سير ،و «القدرة على القراءة
الب�صرية» لي�ست قدرة يتمتع بها الجميع عبر الثقافات المختلفة .ومن هنا يكون من ال�ضروري اختبار المادة الب�صرية قبل
ا�ستخدامها.
الو�ضوح  :يجب �أن تكون المادة الب�صرية الم�ساعدة وا�ضحة ومقروءة من م�سافة ت�صل �إلى ثمانية �أمتار.
(مقتب�س من)Lipp/Will 2001: 140; and Will 2001 :
وفيم ��ا يتعل ��ق بالكتابة على البطاقات ،ف� ��إن الأمر يتطلب قدرا من بع�ض تمارين الكتابة وغيره ��ا من التدريبات الالزمة خالل اليوم
الممار�سة قبل �إجادة ا�ستخدام حافة القلم ال�سميك بدال من طرفه ،الأول م ��ن البرنام ��ج التدريب ��ي ،بحي ��ث تت ��اح الفر�ص ��ة للجمي ��ع
لتكون الكتابة مقروءة على بعد ثمانية �أمتار .و�سوف يتعلم معظم لممار�سة تلك المهارة الجديدة.
الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات ذلك بالممار�سة ،ولك ��ن يمكنك �إ�ضافة
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يج ��ب اال�ستعان ��ة بحجمي ��ن م ��ن الح ��روف .فعن ��د الكتاب ��ة عل ��ى
البطاق ��ات ،يج ��ب ا�ستخدام قلم �سمي ��ك عادي بالل ��ون الأ�سود �أو
الأزرق ذو ط ��رف غير مدب ��ب ،ويجب �أن يك ��ون ارتفاع كل حرف
حوالي �2.5سم� .أما العناوين فت�ستدعي قلم �سميك كبير ذو حافة
وغير مدبب ،ويجب �أال يقل ارتفاع كل حرف عن �5سم.
�إن الإر�ش ��ادات الخا�ص ��ة بالكتاب ��ة عل ��ى البطاق ��ات والمذك ��ورة
�أع�ل�اه تنطبق بالمثل على الم ��واد الب�صرية الم�ساعدة ،كذلك يجب
االلتزام بقواعد العر�ض العامة ،وهي كالآتي:
	•ال تتح ��دث �أثن ��اء الكتاب ��ة �أو قل ��ب الأوراق �أو تغيي ��ر
ال�شفافي ��ات �أو �شرائ ��ح الباوربوين ��ت .اعر� ��ض الم ��ادة
ب�صريا �أوال ثم ا�شرحها.
	•ال ت ��در ظه ��رك للم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات �أثن ��اء حديثك،
و�إنما حافظ على التوا�صل الب�صري بينك وبينهم.
	•ال تقت�ص ��ر عل ��ى ا�ستخ ��دام نوع واح ��د م ��ن الو�سائط �أو
المواد ،و�إنما احر�ص على التنويع.
	•ق ��م بتعزيز المواد الب�صرية الم�ؤقتة ب�أخرى دائمة ،فعلى
�سبيل المثال عند عر�ض النتائج با�ستخدام ال�شفافيات �أو
�شرائ ��ح الباوربوينت� ،سجل النقاط الأ�سا�سية على لوحة
للرجوع �إليها م�ستقبال.
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الإر�شادات الخا�صة بالكتابة على البطاقات

ا�ستخدام المواد الب�صرية بكفاءة
�أمثلـة جيـدة
	•تجذب االنتباه عن طريق �إثارة حا�سة الب�صر
	•تت�صل ب�شيء م�ألوف بالن�سبة للم�شاهدين (�سبق
اختباره!) ولكنها قد ت�ضعه في �سياق جديد
	•تقدم ق�ضايا �أو عمليات معقدة في �شكل مب�سط
	•تحفز تكون تداعيات و�صور ذهنية
	•مرتبطة بالن�ص والمو�ضوع
	•تك ��ون متجان�س ��ة التكوي ��ن (م ��ن حي ��ث تجان�س
الألوان وتنا�سب الم�ساحات� ،إلخ)
	•تما�شي المعلوم ��ات المكتوب ��ة والب�صرية بحيث
ت�ضيف �إحداها �إلى الأخرى
	•يكون الن� ��ص المكتوب مج ��رد عب ��ارات �أ�سا�سية
وح ��روف كبي ��رة مدعوم ��ة با�ستخ ��دام ترتي ��ب
النق ��اط �أو داخل مربع ��ات �أو غيرها من الأ�شكال
الب�صرية الملفتة لالنتباه
	•تك ��ون العالق ��ات مح ��ددة بين الجان ��ب الب�صري
والن�ص المكتوب
	•تحفز على قيام حوار

�أمثلـة �سيئـة
	•تثير االرتباك ،مثال ب�سبب الزيادة المفرطة في
المعلومات
	•تب ��دو للوهلة الأول ��ى «غريبة» وغي ��ر متما�شية
دون �أن ي�صحبها مزيد من التف�سير
	•ال تقدم «زوايا» �إ�ضافية للمو�ضوع
	•ت�ستخ ��دم �ص ��ورا ع�شوائي ��ة وغي ��ر مرتبط ��ة
بالن�ص (مثل �صور من برنامج commercial
� clipartأو رموز من برنامج )powerpoint
	•تت�ضم ��ن �ص ��ورا متناق�ض ��ة �أو فج ��وات ف ��ي
الألوان وال�شكل الفني
	•م�ضمون الن�ص مختلف عن م�ضمون ال�صورة
	•تت�ضم ��ن جم�ل�ا طويل ��ة وحروف ��ا �صغي ��رة
وفراغ ��ات �ضيقة بين ال�سط ��ور (مثل �صفحات
الكتب)
	•«م�شو�ش ��ة» �أي دون وج ��ود ارتباط بين توزيع
ال�صور والن�ص
	•تت ��رك وراءه ��ا �إح�سا�س ��ا باالرتب ��اك وع ��دم
الو�ضوح والفو�ضى

الر�ؤية الب�صرية المتحركة
�إن عنا�صر الر�ؤية الب�صرية تكون متحركة� ،إذ يمكن نقل البطاقات
م ��ن مجموعة �إل ��ى �أخرى ،كم ��ا يمكن نق ��ل مجموع ��ات البطاقات
الموج ��ودة عل ��ى اللوحة (مث ��ل نتائ ��ج النقا�ش الدائر ف ��ي �إحدى
مجموع ��ات العم ��ل) من مكان مجموع ��ة العمل �إلى قاع ��ة الجل�سة
العامة ثم �إلى مكان عمل المجموعة مرة �أخرى �إذا لزم الأمر .كما
يمك ��ن �إعادة تدبي�س البطاق ��ات المل�صقة على الورق البني المعلق ونجد ف ��ي القائم ��ة المذكورة �أدن ��اه �أهم الم ��واد الم�ستخدمة في
عل ��ى اللوح ��ة منذ الي ��وم الأول للبرنام ��ج التدريبي (مث ��ل �أهداف الر�ؤي ��ة الب�صري ��ة المتحرك ��ة ،وه ��ي منا�سب ��ة لبرنام ��ج تدريب ��ي
ور�ش ��ة العمل �أو توقع ��ات الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات) وتعليقها �أ�سبوعي عادي:
1 )1ع ��دد  12-8لوح ��ات دبابي� ��س ،م�ساح ��ة اللوح ��ة 122.5
م ��رة �أخرى و�إع ��ادة ا�ستخدامها ف ��ي اليوم الأخي ��ر حين يجتمع

الم�شاركون والم�شاركات لتقييم مدى ما تم تحقيقه من �أهداف �أو
توقعات� .أما اللوحات التي تحمل �أهم نتائج مناق�شات مجموعات
العم ��ل فيمك ��ن نقلها �إلى البهو �أمام قاع ��ة الجل�سات العامة ،وهي
بالتالي تو�ضح �إنجازات الور�شة للجميع.
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� 150/س ��م ،وارتف ��اع اللوح ��ة بالحام ��ل � 193سم ،على
�أن يك ��ون الإط ��ار والأرج ��ل م�صنوعة م ��ن الألومنيوم �أو
الخ�شب الخفيف ،وتكون اللوحة مكونة من ثالث طبقات:
�أوال ،من المطاط �أو ال�ستيروفوم الم�ضغوط (الواجهة)،
وثاني ��ا ،من الكرت ��ون (الداخل) ،وثالثا ،م ��ن المطاط �أو
ال�ستيروف ��وم الم�ضغ ��وط (الخلفي ��ة) .ويج ��ب �أن تك ��ون
نهاي ��ة �أرج ��ل الحام ��ل موجهة نح ��و الداخ ��ل ،و�أن تكون
الأرج ��ل قابلة للخلع لي�سهل نقل حامل اللوحات من مكان
�إلى �آخر.
� 146.5سم
�سطح اللوحة «من مادة
خفيفة على الوجهين مطاط
�أو فوم م�ضغوط»

� 146سم

)2
)3
)4
)5
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� 53سم

قاعدة

� 193سم

�أرجل

� 118.5سم
لوحة دبابي�س

�إحدى المواد الم�ستخدمة في الر�ؤية الب�صرية المتحركة

2عدد  2من حامل اللوحات ()flip charts
�3أق�ل�ام �سوداء للكتابة على اللوحات ذات �سنون مدببة (ال
دائرية)� ،ضعف عدد الم�شاركين والم�شاركات
4ع ��دد � 10-5أق�ل�ام للكتاب ��ة عل ��ى اللوح ��ات ذات �أل ��وان
متنوعة ،كبيرة الحجم وذات �سنون مدببة (ال دائرية)
5بطاق ��ات عادية 500 :بي�ضاء الل ��ون� 150 ،صفراء150 ،
خ�ض ��راء فاتحة ،م�ساحتها �10.5 / 21.5سم�165 ،سم.
وفي حالة عدم توفر بطاقات التي�سير ،يمكن تق�سيم ورقة
� A4إل ��ى ثالثة بطاقات ،.ب�ش ��رط �أن تزن الورقة �أكثر من
125جم.
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6 )6بطاق ��ات طويل ��ة� 50 :صف ��راء 20 ،خ�ض ��راء فاتح ��ة،
�10.5/56.5سم165 ،جم
7 )7بطاق ��ات دائري ��ة �صغي ��رة 50 :بي�ض ��اء� 20 ،صفراء20 ،
خ�ضراء فاتحة ،قطرها 165 ،10.5جم
8 )8بطاقات دائرية كبي ��رة� 20 :صفراء 20 ،خ�ضراء فاتحة،
قطرها �165 ،20.5سم
 2009 )9دبو�س دائري الر�أ�س للوحات
 1251010ف ��رخ ورق بن ��ي لتغطي ��ة اللوح ��ات90 :ج ��م،
�150/122.5س ��م ،عل ��ى �أن يت ��م تقطي ��ع  25منه ��ا �إل ��ى
ن�صفين ليمكن ا�ستخدامها كورق لحامل اللوحات
� 101111أقالم �صمغ ،كل منها 21جم �أو �أكثر
1212م ��واد �أخ ��رى50 :م �شري ��ط (3 ،)masking tape
مق�ص ��ات� 3 ،أدوات قط ��ع ( 400 ،)cutterنقط ��ة ال�صقة
( 500 ،)adhesive dotsف ��رخ ورق 80 A4ج ��م20 ،
ف ��رخ ورق  A3مل ��ون 165ج ��م� 10 ،أق�ل�ام ر�صا� ��ص3 ،
ممحاة 3 ،علب م ��ن الطبا�شير الملون 3 ،علب من الأقالم
الرفيع ��ة للكتابة على ال�شفافيات� 50-30 ،شفافية ،جهاز
عر� ��ض ال�شفافي ��ات ،كرا�س ��ات� ،أقالم وبطاق ��ات تعريف
للم�شاركين والم�شاركات.
1313م ��واد ا�ضافي ��ة� :آل ��ة ت�صوي ��ر م�ستن ��دات ،حا�س ��ب �آل ��ى
�شخ�ص ��ى �أو محم ��ول ،جهاز عر�ض� ،آل ��ة ت�صوير رقمية،
جهاز فيديو ،جهاز تليفزيون ،حلويات ،مفاج�آت وجوائز
ت�شجيعية وتقديرية.

و�أثن ��اء مرحل ��ة التعري ��ف ف ��ي بداي ��ة البرنام ��ج التدريب ��ي يج ��ب
علي ��ك ا�ستعرا�ض كل عنا�ص ��ر الر�ؤية الب�صرية �أم ��ام الم�شاركين
والم�ش ��اركات ،وذل ��ك بعر�ضه ��ا على لوح ��ة و�ش ��رح ا�ستخدامها
ووظيفته ��ا .و�أف�ض ��ل توقي ��ت لذل ��ك ه ��و الجل�س ��ة التالي ��ة لجل�سة
الع�ص ��ف الذهني و«الكتاب ��ة الذهنية» المبدئية –ح ��ول المفاهيم
والم�صطلح ��ات المتعلقة بمو�ضوع البرنام ��ج -والتي تلعب فيها
تلك العنا�صر كلها دورا وا�ضحا.
وهكذا ف�إن الأ�سهل هو الإ�شارة �إلى كافة جوانب عملية المناق�شة
والتعل ��م والتي�سير والر�ؤي ��ة الب�صرية باعتباره ��ا عملية متكاملة،
والحديث عنها على �سبيل المثال كالآتي:

عنا�صر الر�ؤية الب�صرية

«في �أثناء المناق�شة التي عقدناها ،تمت كتابة الأفكار التي خرجنا
به ��ا من المناق�شة على بطاق ��ات (النقاط  8-5في القائمة �أعاله)،
با�ستخدام �أقالم �سميكة �سوداء �أو زرقاء اللون ( ،)3ثم تم تثبيت
البطاقات بالدبابي�س ( )9بما يتيح حرية الحركة للمادة الب�صرية
الموج ��ودة عل ��ى اللوح ��ات ( .)1كذل ��ك ي�سه ��ل تحري ��ك �أو �إعادة
ترتيب البطاق ��ات في مجموعات تبعا للمو�ض ��وع ،ويتم تجميعها
داخ ��ل دوائر با�ستخدام قلم �أحمر �سميك ( )4وو�ضع عناوين لها
با�ستخدام بطاقات �أخرى ( )8 ،6ذات �أ�شكال و�ألوان مختلفة عن
تلك الم�ستخدمة في «الكتابة الذهنية» .وعند انتهاء المناق�شة ،تم
ل�ص ��ق البطاقات ( )11عل ��ى الورق البن ��ي ( )10ليمكن نقلها من
مكان �إلى �آخر وللحفاظ على النتائج الب�صرية.

ترقيم اللوحات

الرقم الم�سل�سل
12
رقم الجل�سة

�صورة حقيبة الور�شة

9-30/2
التاريخ

وق ��د قم ��ت ب�إ�ضافة رق ��م في الرك ��ن ال�سفلي الأي�سر ل ��كل لوحة،
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وه ��ذا الترقيم ي�شير �إلى التاريخ ورقم الجل�سة بالإ�ضافة �إلى رقم
اللوح ��ة نف�سها .وبذلك يمكننا تتبع كل اللوحات التي تحمل نتائج
مجموعات العمل والجل�سات العامة على مدار البرنامج التدريبي،
كم ��ا �ست�سهل عملية توثيق البرنام ��ج �أو �إعداد تقرير فوتوغرافي
م�ص ��ور .و�سيتم االحتفاظ بكل اللوحات ف ��ي رف مخ�ص�ص لذلك
ف ��ي هذا الركن من القاعة ،كما �سنحتف ��ظ بكل المواد الم�ستخدمة
ب�شكل منظم في �صندوقين مخ�ص�صين للتي�سير».
كم��ا يمكن التط��رق �إلى �أهمية �إع��داد اللوحات للي��وم التالي
بالحديث الآتي:
«بع ��د انته ��اء الجل�س ��ة الأخي ��رة ،يقوم فري ��ق التي�سي ��ر ب�إزالة ما
ه ��و موجود على حامل اللوح ��ات ا�ستعدادا للي ��وم التالي .وعادة
م ��ا يكون من مه ��ام م�ساع ��دي الور�شة و�ض ��ع ال ��ورق البني على
اللوح ��ات ،على �أن يقوموا بترك م�سافة �2س ��م في الجزء العلوي
م ��ن اللوحة لتدبي�س ما ال يقل عن  30دبو�سا تكون متاحة للمي�سر
�أو المي�سرة �أو مجموعة العمل ال�ستخدامها عند الحاجة .ويالحظ
�أن و�ضع ه ��ذه الدبابي�س على الورق البني بدال من الم�سافة �أعلى
اللوح ��ة �سي�ؤدي ف ��ي نهاية اليوم التالي �إل ��ى �صعوبة نزع الورق
البني من اللوحة بما عليه من بطاقات ملت�صقة».
و�إل ��ى جانب الحروف ،يجب ا�ستخدام الر�سومات ،مثل الخطوط
والأ�ش ��كال الهند�سي ��ة والأل ��وان ب ��ل وحت ��ى الفراغ ��ات ،ويمك ��ن
�إعداده ��ا بوا�سط ��ة بع� ��ض الأدوات الب�سيطة (ف ��ي النقطة  12من
القائم ��ة �أعاله) .وتتمثل ميزة ه ��ذا الأ�سلوب – مقارنة بال�سبورة
�أو جه ��از عر� ��ض ال�شفافيات �أو جه ��از العر�ض متع ��دد الو�سائط
– ف ��ي �أنه يمك ��ن هنا االحتف ��اظ باللوحات حتى نهاي ��ة البرنامج
التدريب ��ي ،و�إمكاني ��ة الرجوع �إليها في �أي وق ��ت .و�أخيرا ،يمكن
ن�سخ تلك اللوحات في ملف �إلكتروني� ،أو ت�صويرها فوتوغرافيا
ثم طباعتها� ،أو �إعداد تقرير فوتوغرافي م�صور متكامل للبرنامج
وتقديمه ��ا جميع ��ا للم�شاركين والم�شاركات .وهك ��ذا ف�إن �أ�سلوب
الر�ؤي ��ة الب�صرية يوفر �أي�ضا توثيق ��ا م�سجال للبرنامج التدريبي،
وه ��و م ��ا تم �شرح ��ه ف ��ي الجزئي ��ة ال�سابق ��ة تحت عن ��وان «جمع
وترتيب الأفكار في بطاقات».
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ومن الناحية المنهجية ،يتيح �أ�سلوب الر�ؤية الب�صرية ما يلي:
	•قي ��ام المي�سر �أو المي�س ��رة �أو المتخ�ص� ��ص ب�إعداد مواد
م�سبقة على لوحة عادية �أو لوحة قالبة.
	•قي ��ام المي�س ��ر �أو المي�سرة ب�إعدادها من خ�ل�ال المناق�شة
الدائرة في الجل�سة العامة عن طريق ت�سجيل نتائجها على
الل ��وح القالب .وفي حالة عدم وج ��ود �أهمية خا�صة لبنية
الر�ؤي ��ة الب�صري ��ة وات�سامه ��ا بالتلقائية يك ��ون ا�ستخدام
البطاقات هو البديل لأنها تظل متحركة في حالة ا�شتراك
الجميع في ترتيب بنية المادة الب�صرية.
	•قيام الم�شاركي ��ن والم�شاركات �أنف�سه ��م بكتابة �أفكارهم
على البطاقات ،بينما يقوم المي�سر �أو المي�سرة باال�شتراك
م ��ع الم�شاركي ��ن والم�شاركات في ترتي ��ب البطاقات على
اللوحة.
	•قي ��ام الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات با�ستخدامه ��ا ف ��ي
مجموعات العمل لت�سهيل الحوار.
	•ا�ستخدامها في الجل�سات العامة لتلخي�ص نتائج ما تم في
مجموعات العمل.
	•الرج ��وع �إليها في بع�ض المواقف مثل« :بارومتر الحالة
المزاجية اليومية» ،وبنية البرنامج التدريبي ،وغيرها.
وهك ��ذا ف� ��إن الر�ؤي ��ة الب�صري ��ة تقوم بتكوي ��ن «ذاك ��رة خارجية»
يت ��م فيه ��ا «تخزين» كاف ��ة الأف ��كار والأ�سئلة والإجاب ��ات التي تم
تناوله ��ا �أثن ��اء البرنام ��ج التدريبي ،كم ��ا �أنها تقدم �ص ��ورة عامة
للح ��وار الدائر ب�أكمله .ويتم �إتاح ��ة الفر�صة �أمام كل الم�شاركين
والم�ش ��اركات للتعبير عن �آرائهم ب�شكل مكت ��وب ،وخا�صة �أولئك
الذي ��ن يخجل ��ون من كثرة الحدي ��ث �أمام المجموع ��ة .ويجب على
المي�س ��ر �أو المي�س ��رة تحويل الحوار �إلى ر�ؤي ��ة ب�صرية بما يعمل
عل ��ى �إيج ��از وتجمي ��ع محتوي ��ات الح ��وار� .إن اخت ��زال مجموعة
الأف ��كار المعق ��دة في عدد مح ��دود من المفردات كثي ��را ما ي�سبب
�صعوب ��ات ويواجه مقاومة ،بل وربم ��ا تعار�ض مع ثقافة الحديث
ال�سائ ��دة في بع�ض المجتمع ��ات .وبالتالي ف� ��إن الر�ؤية الب�صرية
تتطل ��ب بع�ض المه ��ارات والتعديالت ،ولكنها ال تعب ��ر عن نف�سها

كثي ��ر من الأحي ��ان ممن يتعامل ��ون مع مجموعات م ��ن الأميين �أو
�أ�شب ��اه الأميي ��ن في بيئاته ��م العملية .وبالتالي فه ��م يكونون على
معرف ��ة بالتحدي ��ات القائمة في التوا�صل الثقاف ��ي ،ومد الج�سور
بي ��ن المعرف ��ة و�أنظمة المعلومات المحلية م ��ن ناحية والخارجية
م ��ن ناحي ��ة �أخرى ،وفي ت�سهي ��ل الم�شاركة في العملي ��ة التنموية
(�أنظر.)Oepen 1994, Oemkes, Thomas 1992 :

الر�ؤية الب�صرية ثنائية اللغة
تت�ض ��ح �أهمي ��ة االحتف ��اظ باللوح ��ات وال�شفافي ��ات و�شرائ ��ح
الباوربوين ��ت المنظم ��ة ف ��ي حالة الر�ؤي ��ة الب�صرية ثنائي ��ة اللغة،
وذل ��ك لتجن ��ب الع ��بء الم�ضاع ��ف ال ��ذي ق ��د تتعر�ض ل ��ه المواد
الب�صري ��ة الم�ساع ��دة .فعل ��ى �سبيل المث ��ال يمك ��ن ا�ستخدام لون
معي ��ن لكل لغ ��ة� ،أو االلتزام بنف�س ترتيب اللغتين على الدوام .وال
تح ��اول و�ضع كل المعلومات في �ص ��ورة واحدة ،ولكن يجب في
هذه الحالة ا�ستخدام لوحات و�شفافيات و�شرائح �إ�ضافية.

المعرفة بقراءة المادة الب�صرية
الر�ؤية الب�صرية تتيح لكل الم�شاركين والم�شاركات فر�صة التعبير عن �آرائهم
ب�شكل مكتوب

تلقائي ��ا وتدعم التعبير ال�شفاهي ،ولكنها ال تحل محل الم�ضمون،
و�إنما تك�شف عما فيه من ثغرات .ويجب عليك ت�شجيع الم�شاركين
والم�ش ��اركات على ا�ستخدام و�سائل الدع ��م بالأ�شكال والر�سوم،
و�سيت�ض ��ح الحقا عند تناول المو�ضوعات المختلفة بعمق مدى ما
يحمله �أ�سلوب الر�ؤي ��ة الب�صرية من مزايا ،و�سيعتاد الم�شاركون
والم�شاركات عليه.

الر�ؤية الب�صرية في التعاون الدولي
توج ��د بع�ض النق ��اط الخا�ص ��ة بالر�ؤي ��ة الب�صرية عموم ��ا والتي
تت�ضح �أهميته ��ا تحديدا في البرامج التدريبي ��ة في �إطار التعاون
الدولي� .إذ تكون هذه البرامج في حد ذاتها في العادة ثنائية اللغة
ومتع ��ددة الثقافات ،كم ��ا �أن المتدربين والمتدرب ��ات يكونون في

فيم ��ا يتعل ��ق بالمعلومات الب�صري ��ة المتداولة ف ��ي ال�سياق متعدد
الثقافات ،ف�إنه ال يمكن اعتبار «المعرفة بقراءة المادة الب�صرية»
م�س�أل ��ة تلقائي ��ة مفروغ ��ا منها ،حي ��ث �إنها تخ�ض ��ع الختالف في
التف�سي ��ر والت�أويل من قبل الأف ��راد والمجموعات والثقافات� .أي
�أن م ��ا ت�ضع ��ه �أنت «ف ��ي» ال�صورة نادرا ما يتطاب ��ق مع ما ي�أخذه
الم�شاه ��د «من» ال�ص ��ورة .فاالختالفات ف ��ي التف�سي ��ر والت�أويل
تعتمد على طبيعة الثقافة والتعليم والتربية والعالقات االجتماعية
والرم ��وز الديني ��ة ،وغيرها م ��ن العوام ��ل الأخرى .فعل ��ى �سبيل
المث ��ال نجد �أن �سل�سلة ال�ص ��ور المعبرة عن ت�سل�سل الأحداث تتم
«قراءته ��ا» من الي�سار �إل ��ى اليمين في المجتمع ��ات الغربية ،فقد
ح ��دث ل�شرك ��ة �أمريكية تعمل عل ��ى ت�سويق م�سح ��وق للغ�سيل في
ب�ل�اد المغرب العربي في ال�سبعينيات �أن انزعجت للغاية عندما لم
تحق ��ق لوحتهم الإعالنية �أية مبيع ��ات لم�سحوق الغ�سيل� ،إذ كانت
اللوح ��ة الإعالنية مركبة من ثالثة �صور ،تب ��د�أ بامر�أة يبدو عليها
الحزن وهي ت�ضع غ�سيلها المت�سخ في الغ�سالة ،ثم تبعتها �صورة
الغ�سال ��ة وهي تق ��وم بغ�سي ��ل المالب� ��س ،و�أخيرا �ص ��ورة المر�أة
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�سعيدة وهي تخرج المالب� ��س نا�صعة البيا�ض من الغ�سالة .وكان مجموع ��ة و�أخرى :لقد التحقت زميلة جديدة بالعمل في المكتب،
�سب ��ب ف�شل لوحة الإعالن بب�ساطة ه ��و �أن العالم الناطق بالعربية وعند عودتك �إلى المنزل ت�س�ألك زوجتك ال�س�ؤال التالي:
«يق ��ر�أ» ت�سل�سل ال�صور من اليمي ��ن �إلى الي�سار كما هو الحال في
الكتاب ��ة العربية .وق ��د �أدى الإعالن �إلى �إر�س ��ال ر�سالة معكو�سة ،المجموع��ة � :1ألي�ست هذه الم ��ر�أة الجديدة الملتحقة بالعمل في
فت�س ��اءل النا� ��س عما يدفعه ��م �إلى �ش ��راء م�سحوق غ�سي ��ل ي�ؤدي المكتب كبيرة في ال�سن على العمل؟
�إل ��ى ات�ساخ المالب�س بدال من تنظيفها .كذل ��ك عندما نجح الجي�ش المجموع��ة � :2ألي�ست هذه المر�أة الجدي ��دة الملتحقة بالعمل في
الأمريك ��ي في تحرير �صقلية م ��ن الجي�ش النازي ،انده�ش الجنود المكتب جميلة ب�شكل ملحوظ؟
الأمريكي ��ون الذي ��ن رفعوا �أيديه ��م فوق دباباته ��م بعالمة الن�صر
( )Vليج ��دوا �أنف�سه ��م يتعر�ضون للر�شق بالحج ��ارة وغيرها من المجموعة  :3كيف تبدو زميلتك الجديدة؟
قبل ال�سكان المحليين� ،إذ قام �أهل القرية الإيطاليون بتف�سير هذه والمالح ��ظ عادة �أن ما يراه �أفراد كل مجموعة في ال�صورة يت�أثر
العالمة باعتبارها رمزا للرجل الذي خانته زوجته.
�إل ��ى حد كبير بال�سياق ،ويتمثل هذا ال�سي ��اق هنا بال�س�ؤال نف�سه.
وكثي ��را ما ي�صبح م ��ن ال�ضروري اختب ��ار المعلوم ��ات الب�صرية وبالتال ��ي يت�ض ��ح �أن تف�سي ��ر وت�أويل الم ��ادة الب�صري ��ة الواحدة
م�سبق ��ا وتحدي ��دا في ال�سياقات متع ��ددة الثقافات الت ��ي يتم فيها يختل ��ف م ��ن فرد �إل ��ى �آخر ،وم ��ن هنا ي�صب ��ح االختب ��ار الم�سبق
تنظي ��م برامج تعليمية وتخطيطية عل ��ى م�ستوى التعاون الدولي� .ضرورة.
ويج ��ب لفت انتباه الم�شاركي ��ن والم�شاركات �إلى تلك الم�س�ألة من
خ�ل�ال تمارين االختبار الم�سب ��ق ،ومنها تمرين «الم ��ر�أة الم�سنة �أدوات الر�ؤي��ة الب�ص��رية ب�أ�س��لوب التقيي��م
التفاعلي ال�سريع
وال�شابة».
وم ��ن المواق ��ف الأخ ��رى الت ��ي يتك ��رر حدوثه ��ا ف ��ي ال�سياق ��ات
التنموي ��ة الدولية هو ما يتمثل في الحاج ��ة �إلى �إعداد الم�شاركين
والم�ش ��اركات لم ��د الج�س ��ور بي ��ن المعرف ��ة و�أنظم ��ة المعلومات
المحلي ��ة والخارجية ف ��ي توا�صلهم عب ��ر الثقاف ��ات المختلفة مع
المجتمع ��ات المحلية .ونظ ��را �إلى �أن الكثير م ��ن تلك المجتمعات
المحلي ��ة تعاني م ��ن الأمية �أو �شبه الأمي ��ة ،ي�صبح من ال�ضروري
اال�ستعان ��ة بن ��وع م ��ن �أ�سل ��وب الر�ؤي ��ة الب�صري ��ة المعتم ��د عل ��ى
الأ�شكال والخرائط الب�سيطة.
وي�شي ��ر مفه ��وم «التقيي ��م التفاعل ��ي ال�سري ��ع» (PRA:
� )Participatory Rapid Appraisalإل ��ى ع ��دد م ��ن الأدوات
الت ��ي تمك ��ن المي�سر �أو المي�س ��رة من م�ساعدة �أبن ��اء المجتمعات
الريفي ��ة م ��ن �صياغ ��ة معارفه ��م بالر�ؤي ��ة الب�صري ��ة والتعبير عن
�إمر�أة م�سنة �شابة
مفهومه ��م للبيئ ��ة االجتماعية والمادي ��ة المحيطة به ��م ،وذلك عن
ويت ��م في هذا التمرين تق�سي ��م الجميع �إلى ثالث مجموعات ،ويتم طري ��ق معلومات تتخذ �شكل الر�سوم والنماذج والخرائط (�أنظر:
توزي ��ع نف�س ال�صورة المكب ��رة من ر�سم االختب ��ار النف�سي الذي .)Chambers 1992, Hoffmann 1995, Wibowo 1988
يت�ضم ��ن ف ��ي نف� ��س الوقت �ص ��ورة لوجه ام ��ر�أة م�سن ��ة و�صورة فا�ستخ ��دام الو�سائ ��ط الت ��ي يمك ��ن ل ��كل م ��ن ال�س ��كان المحليين
لن�صف وجه امر�أة �شابة .ولكن ال�س�ؤال المطروح يختلف ما بين والزائري ��ن اال�ستعان ��ة به ��ا وتطبيقها ،بنف�س القدر م ��ن ال�سهولة
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وفي نف�س الظروف ،هو من العنا�صر التي ت�ساهم م�ساهمة كبيرة
ف ��ي الح ��وار والتفاه ��م .فعلى �سبيل المث ��ال ،نج ��د �أن ر�سم �شكل
تو�ضيح ��ي ب�سيط يعبر عن نقاط جمع المياه وا�ستخدامات المياه
ق ��د يكون ه ��و ال�سبيل �إلى �إيج ��اد لغة م�شتركة بي ��ن �سكان القرية
والعاملي ��ن ف ��ي مجال التخطي ��ط البيئ ��ي ،كما ي�ساعد ف ��ي تحديد
م�ستويات التدخل في هذا الأمر.
ولي� ��س م ��ن الممك ��ن هن ��ا عر� ��ض كاف ��ة �أدوات «التقيي ��م التفاعلي
ال�سري ��ع» ،ولكن يجب على الأقل التوق ��ف �أمام بع�ضها (مقتب�سة
عن كتاب.)Oepen/Hamacher 2000, pp. 106-111 :

الجوالت التفقدية والأ�شكال التو�ضيحية

�أو نق� ��ص المي ��اه ،وه ��ي م�شاكل تت�س ��م بالبطء .وم ��ن ال�ضروري
م�ساعدة المجتمع المحل ��ي في اتخاذ القرار ب�ش�أن دقة م�ؤ�شرات
مو�ض ��وع الدرا�س ��ة ،فعلى �سبي ��ل المث ��ال �إذا كان المو�ضوع هو
تحقي ��ق رفاهي ��ة المجتم ��ع فيمكن طرح �س� ��ؤال عل ��ى الم�شاركين
والم�شاركات عن ما ال ��ذي يعتبرونه �أ�سا�سا للحياة الكريمة .وقد
يذك ��رون دخ ��ل الأ�سرة �أو و�سائل االنتق ��ال �أو �أعداد الموا�شي �أو
توف ��ر المياه النظيفة� ،إلخ .ثم ا�س�أل الم�شاركين والم�شاركات عن
ر�أيهم ب�ش�أن و�ضعهم الحالي بالن�سبة لكل م�ؤ�شر من الم�ؤ�شرات،
ث ��م و�ضعهم م ��ن � 5أو � 10أو  20عاما ،وعما �سيكون عليه الو�ضع
بع ��د � 5أو � 10أو  20عام ��ا .و�أخيرا ا�شترك معه ��م في ر�سم �شكل
تو�ضيحي ب�ش�أن التوجهات الخا�صة بكل م�ؤ�شر.

�إن الجوالت التفقدية هي جوالت تتم �سيرا على الأقدام ويقوم بها
ال�سكان المحليون جنب ��ا �إلى جنب الخبراء الزائرين ،وت�ستهدف
منطقة محددة .وت�ساعد تلك الجوالت في تحديد الجوانب المهمة
للبيئ ��ة المحلي ��ة ،البيولوجية منه ��ا والمادي ��ة واالجتماعية .وفي
نهاي ��ة الجولة يمكن تلخي�ص المعلومات التي تم جمعها وذلك في
�ش ��كل تو�ضيح ��ي يت�ضمن �أهم المالم ��ح البيئية الت ��ي تم التعرف
عليه ��ا ،مثل �أنواع ال�سكن وكثافت ��ه ،والبنى التحتية ،والخدمات،
و�أنم ��اط ا�ستخدام الأرا�ضي ،ودالئل التدهور البيئي ،وم�ؤ�شرات
الم�شاكل والموارد المعنية وغيرها .ويمكن ا�ستخدام المالحظات
وال�شكل التو�ضيحي في اجتماعات المتابعة مع المجتمع المحلي
عامة.

تحليل التوجه العام
يت ��م ا�ستخدام هذا النم ��وذج كجزء من مقابلة فردي ��ة �أو جماعية،
ويت�ضمن درا�سة معمقة لم�شاكل معينة ،وكيفية ن�ش�أتها وتطورها،
والتوقع ��ات ب�ش� ��أن تطوره ��ا ف ��ي الم�ستقبل ،وما يج ��ب القيام به
للتعامل معها .ومن غير المتوقع توفر مثل هذه البيانات في حالة
المناطق ال�صغيرة ،وبالتالي يجب الح�صول من المجتمع المحلي
على المعلومات الالزمة لتحديد �أنماط التغير� .إن الغر�ض من وراء
تحليل التوجه العام هو تقييم التغيير الذي �سيطر�أ بمرور الوقت.
وع ��ادة ما يتم ا�ستخدامه لرفع م�ست ��وى وعي النا�س ب�ش�أن بع�ض
الظاه ��رات مثل تدهور التربة� ،أو التغيرات في التعداد ال�سكاني،

مثال لر�سم تو�ضيحى لتحليل التوجه العام
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الأجندات المو�سمية

�أ�ساليب و�أدوات تعزيز الم�شاركة –
مختارات

ه ��ي �أجن ��دات تق ��دم ر�سوم ��ا �أو �سل�سل ��ة م ��ن الرم ��وز المو�ضحة
	•الحوار من �أجل تحقيق فهم م�شترك
للتغيرات المو�سمية في مختلف الظواهر ذات الطبيعة البيئية مثل
	•طرح الأ�سئلة
�سق ��وط الأمط ��ار� ،أو الطبيعة االجتماعية مث ��ل الطلب على الأيدي
	•العمل في مجموعات م�صغرة
العامل ��ة .وتقوم تلك الأجن ��دات بتوليد معلومات ح ��ول التغيرات
	•تبادل النتائج
المو�سمية في الم�شاكل المحلية والموارد وال�صعوبات والفر�ص
	•التفاعل الجماعي ،من حيث الأنماط والأدوار
المتاحة .فعلى �سبيل المثال يمكنها �أن تتناول ا�ستخدام مورد ما
والت�شكيل
كالمياه ومدى االعتماد عليه .وتختلف الأجندات تبعا للعمل الذي
	•الألعاب والتمارين
تق ��وم به كل مجموعة من �أ�صح ��اب الم�صلحة ،ولذا فمن الأف�ضل
	•بناء الفريق
القيام به ��ذا التمرين في مجموعات �صغي ��رة متخ�ص�صة .ويجب
	•المواد الب�صرية الم�ساعدة
�أن يقوم الم�شاركون والم�شاركات باختيار ال�شكل العام والرموز
	•الترتيب والتدرج في الإنجاز
الخا�ص ��ة بالعنا�ص ��ر والأن�شطة المتنوعة .وف ��ي حالة الأ�شخا�ص
غير المتعلمين ،يمك ��ن ا�ستخدام الرموز بدال عن الكلمات للتعبير
�إن الم�شارك ��ة ه ��ي عملي ��ة تمكين النا� ��س من ا�ستخ ��دام مواردهم
عن ال�شهور والأن�شطة ،فعلى �سبيل المثال يمكن �أن يعبر التفاوت
الب�شري ��ة والمادي ��ة م ��ن خ�ل�ال تحفيزه ��م ودفعه ��م �إل ��ى امت�ل�اك
في طول الخط المر�سوم عن التفاوت في كمية �سقوط الأمطار.
زم ��ام �أمورهم .ويتمثل جوه ��ر الم�شاركة ،بالن�سب ��ة لك باعتبارك
مي�س ��را �أو مي�س ��رة ،ف ��ي �أن «تحيا» بهذا المنط ��ق و�أن تقدم مثاال
عل ��ى �أن «الم�شارك ��ة» ال ت�شي ��ر مج ��رد ًا �إل ��ى التطبيق الآل ��ي لآلية
�أو �أ�سل ��وب م ��ا ،و�إنما هي جزء م ��ن عملية متوا�صل ��ة من الحوار
�إن كف ��اءة الم�شاركة تعني مه ��ارة المي�سرة �أو المي�سر في �إخراج والفع ��ل والتحلي ��ل والتغيي ��ر – ف ��ي قاع ��ة التدريب وف ��ي ميدان
�أف�ضل ما لدى المجموع ��ة بوا�سطة التعلم التراكمي الذي ي�ساهم العم ��ل .ويتمثل المب ��د�أ الأ�سا�سي في اال�ستف ��ادة الفاعلة مما لدى
في ��ه الجمي ��ع .ويت ��م التعام ��ل م ��ع الم�ش ��اكل المعقدة م ��ن خالل الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات من معرف ��ة وخبرة .ويج ��ب �أن تكون
تن ��وع الآراء والحل ��ول المطروح ��ة من قب ��ل فرق لتق�ص ��ي الأمر نقط ��ة انطالق ��ك دوم ��ا ه ��ي االفترا�ض �أنه ��م يعلم ��ون الكثير و�أن
تت�س ��م بالتن ��وع ،فعل ��ى �سبي ��ل المث ��ال يت ��م تق�سي ��م المجموعات التحدي الحقيقي بالن�سبة لك ه ��و ا�ستخراج تلك المعرفة الكامنة
وفق ��ا للقطاع ��ات والتخ�ص�ص ��ات و�أف ��راد من الداخ ��ل والخارج ،وا�ستكماله ��ا بالأف ��كار والمفاهيم الجديدة .فحينم ��ا يتعلم الكبار
و�أف ��راد من الجن�سين ،وما �إلى ذل ��ك .كذلك يجب على الم�شاركين ف�إنم ��ا هم يتعلمون كفعل طوعي ،وبالتال ��ي يتح�سن �أدا�ؤهم عندما
والم�شاركات �أن يتعلموا �أنه من الممكن تعزيز مثل تلك الإمكانات يتعلم ��ون له ��دف معين وعندما يك ��ون ما يتلقونه م ��ن تعليم قريبا
المرتبط ��ة بالتجارب المعا�ش ��ة وذلك بالتعاون م ��ع �شركائهم في مم ��ا يقومون به من مهام �أو �أعمال .ف� ��إذا لم يلق هذا الدافع دعما
�أو ل ��م يتم تبن ��ي منهج مرتب ��ط بالعالم الحقيق ��ي ،نجدهم يفقدون
العمل والأطراف الم�ستفيدة.
انتباههم.
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�إر�شادات لت�سهيل منهج «التي�سير والر�ؤية»

	•ا�ستخدم معرفتك بالمو�ضوع في طرح الأ�سئلة المنا�سبة،
ولكن ال تقم بالتدري�س �أو التعبير عن ر�أيك.
	•ف ��ي بداية الجل�سة ،قدم ملخ�صا للبرنامج بوا�سطة الر�ؤية
الب�صرية.
	•لخ�ص مو�ضوع المناق�شة في بداية كل جل�سة وكلما ابتعد
م�ضمون المناق�شة عن المو�ضوع الأ�سا�سي.
	•ا�شرح المه ��ام والأ�سئلة بو�ض ��وح وبالتف�صيل واعر�ضها
مكتوبة ب�أ�سلوب الر�ؤية الب�صرية.
	•ال تقدم �شرحا مطوال للرد على الأ�سئلة �أو التعليقات حول
المو�ضوع ،و�إنما وجهها �إلى الجميع في الجل�سة العامة.
	•تقب ��ل النق ��د �أو االخت�ل�اف ف ��ي ال ��ر�أي ،وحوله �إل ��ى مادة
ب�صري ��ة لتناوله ��ا الحق ��ا �س ��واء ف ��ي الجل�س ��ة �أو خ�ل�ال
البرنامج التدريبي.
	•ال تبرر كالمك وال الأ�ساليب التي ت�ستخدمها ،ولكن يمكنك
اقتراح بدائل لها.
	•اقنع الم�شاركين والم�شاركات ب�أ�سلوبك من خالل التطبيق
العملي ال ال�شرح النظري.
	•اكت�ش ��ف احتياجات الم�شاركين والم�ش ��اركات التعليمية،
واح�صل على معلوماتك منهم.
	•�ساعده ��م على التو�صل �إل ��ى الم�صادر الالزمة – من مواد
و�أن�شط ��ة ومعلوم ��ات – بم ��ا يرف ��ع م ��ن م�ست ��وى ثقتهم
ب�أنف�سهم ومهاراتهم.
	•تدخ ��ل عندما تالحظ بطئا في العم ��ل ،واقترح طرقا بديلة
لتحقيق التقدم.
	•�ساع ��د الم�شاركين والم�شاركات ف ��ي الربط بين تجاربهم
واهتمامات الآخرين.
	•�شجعهم على التو�صل �إلى �إجاباتهم الخا�صة ،حتى عندما
يك ��ون م ��ن الأ�سهل بالن�سبة ل ��ك تقديم الحل ��ول التي تبدو
وا�ضحة لك.
(مقتب�س عن)UNICEF 1993: 73ff :

وم ��ن المالح ��ظ �أن المحا�ض ��رات وغيره ��ا م ��ن �أ�سالي ��ب التعليم
التقليدية التي تعتمد على عر�ض المعلومات والقيام بالتدري�س هي
�أ�ساليب تتجاهل تلك الإمكانات الكامنة لدى الآخرين ،فهي تنطلق
م ��ن نقط ��ة انطالق تعتب ��ر الحقيق ��ة والمعرفة كيانا ثابت ��ا ومطلقا
وقاب�ل�ا لالنتقال من �أعلى �إل ��ى �أ�سفل� ،أي من المعل ��م الحكيم �إلى
التلمي ��ذ الجاهل .وال يعني ذلك بالطبع �أن المحا�ضرات غير قابلة
لال�ستخ ��دام كعن�صر تدريب ��ي ،ولكنها تتطلب تعدي�ل�ا ،يتمثل على
�سبيل المثال فيما يلي:
	•حدد محا�ضرتك بمدة  20دقيقة تقريبا ،و�إال حدث تراجع
في انتباه وتركيز الح�ضور.
	•�أخب ��ر الح�ضور بم�ضم ��ون المحا�ضرة قب ��ل البدء فيها،
ث ��م تناول مو�ضوع ��ك ،و�أخيرا قم بتلخي� ��ص الأمور التي
تحدثت عنها.
	•قم ب�إعداد المحا�ضرة لتدور حول نقاط �أ�سا�سية وا�ضحة
ومب�سطة ،واحتفظ ب�أهم النقاط للآخِ ر.
	•ق ��م �إذا �أمكن ذل ��ك ،بعر�ض الأف ��كار الرئي�سية ب�صريا في
�ش ��كل جديد وله داللة ،وت�أكد م ��ن �أن ما يراه الم�شاهدون
يتطابق مع ما ي�سمعون عنه.
	•ق ��م بدعم محا�ضرتك بتوزيع ملخ�ص للرجوع �إليه ،ولكن
ال توزعه قبل بدء المحا�ضرة.
ولك ��ن حتى ف ��ي تلك الحال ��ة لن تك ��ون المحا�ضرة في ح ��د ذاتها
تفاعلي ��ة ،بل هي تق ��دم منظورا �أحاديا لمو�ضوع �أو م�شكلة �أو حل
م ��ا� .أما الم�شاركة فت�أتي عندم ��ا يقوم �أفراد من الح�ضور بتطبيق
ر�أي المحا�ض ��ر الأح ��ادي على واق ��ع متعدد الأوجه ف ��ي بيئاتهم
العملية ،ب�إ�ضافتها �إلى ما لديهم من خبرات وتجارب م�ستقاة مما
تلقوه من تعليم تقليدي �أو تعلم بالتجربة.
ويمك ��ن �أن يت ��م ت�سهيل عملية تعدي ��ل �أ�سلوب التدري� ��س التقليدي
بوا�سطة عدد م ��ن الأدوات التي تعزز الم�شارك ��ة التفاعلية .فعلى
�سبيل المثال ،يمكن للم�شاركين والم�شاركات القيام في �أعقاب �أو
�أثناء �أجزاء مختلفة من المحا�ضرة بما يلي:
دليل التي�سري والر�ؤية
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	•تكوي ��ن مجموع ��ات م�صغرة لتب ��ادل الخب ��رات المختلفة
حول مو�ضوع ما �أو تف�سيرات مختلفة لم�صطلح ما.
	•التعم ��ق ف ��ي مجموع ��ات العمل بتن ��اول مو�ض ��وع عام ما
وتعديله تبعا ل�سياق محدد ،وطنيا كان �أو محليا.
	•القي ��ام بالع�صف الذهني حول مو�ضوع ما في مجموعات
كبي ��رة للخ ��روج بق�ضايا �أو خبرات �أ�شم ��ل و�أكثر تعقيدا
فيما يتعلق بنقطة �أ�سا�سية واردة في المحا�ضرة.

يمكن تكوين مجموعات لتبادل الخبرات المختلفة حول مو�ضوع ما

	•تناول مفهوم مجرد ،مثل «التنمية» �أو «البيئة» ،وتحويله
�إل ��ى م ��ادة ب�صري ��ة مر�سوم ��ة ،بم ��ا يتي ��ح للم�شاركي ��ن
والم�شاركات الت�أمل وتبادل الآراء والقيم.
وف ��ي كل الأحوال يتم عر�ض نتائج التفاعل القائم بين الم�شاركين
والم�ش ��اركات ومناق�شته على م�ستوى الجل�سات العامة .وال يتيح
ذل ��ك لهم مج ��رد تبادل الخب ��رات ،و�إنم ��ا يمثل �إ�ش ��ارة خفية منك
باعترافك بقيمة ما لديهم من معرفة.
ويتمثل وج ��ه االختالف بين تلك المحا�ض ��رة وبين المحا�ضرات
العادي ��ة ف ��ي جوه ��ر الم�شارك ��ة ،بمعن ��ى �إف�س ��اح المج ��ال �أم ��ام
الآخ ��ر ليلع ��ب دورا فاع�ل�ا في عمل ما ،م ��ع �إتاح ��ة الفر�صة له �أو
له ��ا للتمت ��ع بقدر م�س ��او م ��ن الم�شارك ��ة ولي�أخ ��ذ كل ن�صيبه في
النتائ ��ج المترتب ��ة على تل ��ك العملي ��ة التفاعلية ،وذلك م ��ن منطلق
معن ��ى م�صطل ��ح «الم�شارك ��ة» ( )participationف ��ي �أ�صل ��ه
الالتين ��ي (� )pars capereأي �أخذ ن�صي ��ب في �شخ�ص �أو �شيء
�أو قيم ��ة م ��ا .وهنا يقوم م�صطل ��ح «الم�شاركة» عل ��ى التفرقة بين
المعلوم ��ات والتوا�صل� ،إذ كثي ��را ما يتم الخلط بين الم�صطلحين
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�أو اعتب ��ار المعلوم ��ات ه ��ي «توا�ص ��ل �أح ��ادي االتج ��اه» .و�إذا
نظ ��رت �إل ��ى �أ�ص ��ل الم�صطلح في اللغ ��ة الالتيني ��ة (communis
 )facereف� ��إن معن ��اه هو «�إقامة قاعدة م�شترك ��ة مع الآخرين �أي
المجتم ��ع ( ،)communityوه ��و م ��ا ال يمك ��ن حدوث ��ه ب�أ�سلوب
�أح ��ادي �أي بوا�سط ��ة تقدي ��م المعلوم ��ات �أو الإر�ش ��ادات فقط� ،إذ
�إن ن�ش ��ر المعلومات هو عملية نقل ر�أ�سي ��ة و�أفقية للإ�شارات بين
المر�س ��ل والم�ستقبل ب�صرف النظر ع ��ن رد الفعل ()feedback
�أو اال�ستيع ��اب .ومن هنا ف�إن مفه ��وم «التوا�صل �أحادي الجانب»
ه ��و مفهوم متناق�ض في حد ذاته .فالتوا�صل والم�شاركة وجهان
لعمل ��ة واح ��دة ،على الأقل ف ��ي معناهما الأ�صلي ،وه ��و �أمر تجدر
الإ�ش ��ارة �إليه لأن جوهر �أي عملية تعليمي ��ة �أو برنامج تدريبي �أو
تخطيطي ناجح يقوم على الم�شاركة والتوا�صل� ،أي تمتع الجميع
بن�صيب في �شيء ما و�إقامة قاعدة م�شتركة مع الآخرين.
والآن فلنع ��رف مفهوم التوا�صل باعتب ��اره عملية تفاعل اجتماعي
�أفق ��ي يتم بين طرفي ��ن متوا�صلين �أو �أكثر ي�سع ��ون �إلى التو�صل
�إلى معنى م�شترك للمو�ضوع الذي يتناولونه .ويكونون مر�سلين
وم�ستقبلي ��ن ف ��ي نف� ��س الوقت ،يقوم ��ون بدور فعال ف ��ي الحوار
ويت�شارك ��ون النتائ ��ج .وكان مفه ��وم «الح ��وار» ل ��دى الإغري ��ق
( )dialogosي�شي ��ر �إل ��ى التدفق الح ��ر للمعاني داخ ��ل مجموعة
م ��ا بحي ��ث يو�ص ��ل �إل ��ى �أفكار كان ��ت خافية ع ��ن الأف ��راد كل على
ح ��دة� .أما اليوم ف�إن مث ��ل هذا التعلم داخل مجموع ��ة �أو فريق له
�أهميت ��ه الجوهري ��ة لأن المجموعات ،ال الأفراد ،ه ��ي التي ت�شكل
وح ��دات التعلم الرئي�سية لحل الم�شاكل في المنظمات وعند تنفيذ
الم�شاريع عل ��ى �أر�ض الواقع .وهذا هو مجال الحوار والتوا�صل
ال ��ذي يمكن النا� ��س من التعرف على العوام ��ل الأ�سا�سية الم�ؤثرة
في حياتهم ،وفهم �أوجه االعتماد المتبادل بين النا�س والت�صرف
حي ��ال الم�شاكل بكف ��اءة .وهكذا ف� ��إن التوا�صل ف ��ي قاعة الدر�س
وف ��ي مجال العم ��ل ال ي�ستهدف ن�شر المعلومات ب ��ل التو�صل �إلى
ر�ؤي ��ة م�شتركة لم�ستقب ��ل را�سخ وبناء القدرات ف ��ي المجموعات
االجتماعي ��ة لحل الم�شاكل الفعلية �أو تجنبها ،وهو ما يتعين علينا
�إدراكه والوعي به �أثناء قيامنا بت�سهيل �أعمال البرنامج التدريبي
�أو االجتماع التفاعلي.

�إن ه ��ذا التحرك جيئة وذهابا بين الأ�سئل ��ة والإ�شارات المرجعية
والتو�ضيح ��ات بين ��ك وبين الم�شاركين والم�ش ��اركات هو ال�سبيل
الأكث ��ر فاعلية في التعل ��م والتوا�صل مقارنة بنق ��ل المعلومات �أو
تقديم الإر�ش ��ادات ب�شكل �أحادي .كما �أنه يمثل نواة الديمقراطية
والتنمي ��ة ،وبكلم ��ات موج ��زة ف� ��إن تل ��ك ه ��ي المي ��زة الوظيفي ��ة
للم�شاركة التفاعلية من جانب ،وميزة �أخالقية من جانب �آخر.
�إن جانب ��ي الم�شارك ��ة التفاعلي ��ة ،الوظيفي والأخالق ��ي ،هما على
نف�س الق ��در من الأهمية بالن�سبة لمنه ��ج «التي�سير والر�ؤية» ،كما
�أنهما على نف�س القدر �أي�ضا من الأهمية بالن�سبة لبعدين اثنين من
�أبع ��اد هذا المنهج ،واللذين كثيرا م ��ا يواجهانك باعتبارك مي�سرا
�أو مي�سرة ،وهما:
	•النج ��اح الذي يتم داخل قاعة الدر�س في العملية التعليمية
بينك وبين الم�شاركين والم�شاركات
	•والنج ��اح ال ��ذي يتم في مي ��دان العمل المت�ص ��ل بالجهود
التنموي ��ة بين ��ك وبي ��ن الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات
والم�ستفيدي ��ن ف ��ي بيئاته ��م العملي ��ة المتنوع ��ة� ،أي على
�سبيل المثال بين الوكالء الزراعيين والمزارعين� ،أو بين
م�س� ��ؤول الإدارة البيئية وبين القائمين بتلويث البيئة في
القطاع ال�صناعي.
�إن فاعلية التفاعل في التعلم والتوا�صل تمثل بالن�سبة لك ،كمي�سر
�أو مي�س ��رة ،عام�ل�ا رئي�سيا في النجاح داخل قاع ��ة الدر�س ،ولكن
ه ��ذا النج ��اح عادة ما ي�سته ��دف غر�ضا ما ،مثل تطبي ��ق ما يتعلمه
المتدرب ��ون والمتدرب ��ات الحق ��ا ف ��ي مي ��دان العمل .ول ��ذا فيجب
عليك �إقن ��اع الم�شاركين والم�شاركات ب�أهمي ��ة م�شاركتهم تفاعليا
ف ��ي التعامل م ��ع الم�ستفيدين منه ��م في بيئات عمله ��م ،و�سيكون
�إقناع ��ك م�ؤثرا للغاية بتطبيقك �أ�سلوب تعليم وتوا�صل تفاعلي في
البرنامج التدريبي ذاته .وهكذا �سي�صبح المتدربون والمتدربات
عل ��ى وعي ب�أنه بقدر م ��ا �أنه من غير الممكن تحقيق نوع جديد من
حل الم�شاكل� ،سواء على م�ستوى الممار�سة �أو المعرفة ،ب�أ�سلوب
المحا�ضرات �أحادية الجانب وحدها ،كذلك ف�إن التنمية على �أر�ض
الواق ��ع يج ��ب �أال تفهم باعتباره ��ا مجموعة من الفوائ ��د التي يتم
منحه ��ا للنا�س ،ب ��ل باعتبارها عملية يقوم خالله ��ا النا�س بالتمكن
والإم�س ��اك بزمام �أمورهم والتحكم ف ��ي �أقدارهم .وحتى في هذه

الحالة ،ف�إنه عن ��د تلقي المعلومات �إال �أنها ال تترك �سوى مكا�سب
معرفية وتغيرات ق�صيرة المدى .وبالتالي ف�إن اعتبار ذلك بمثابة
«تنمي ��ة» �إنما يعبر عن ق�ص ��ر في الر�ؤية ومحدودي ��ة في الت�أثير.
فعل ��ى �سبي ��ل المثال نجد �أن حم�ل�ات التوقف ع ��ن التدخين ت�ؤكد
على �أن «التدخين �ضار بال�صحة» ولكنها ال ت�ؤدي بال�ضرورة �إلى
تغيير �سلوك ��ي طويل المدى ،بمعنى التوقف عن التدخين نهائيا.
وكل مدر� ��س �أو مدرب يعلم �أن الأم ��ر ال يختلف عن ذلك كثيرا في
�سياق الجهود التربوية.
�إن تحوي ��ل ر�سال ��ة ر�أ�سية وخطية تحم ��ل معلومة مثل «توقف عن
التدخين لأنه ي�سبب ال�سرطان!» ونقلها من «القول» �إلى «العمل»
ق ��د يب ��دو �أمرا هين ��ا ،ولكن المث ��ال الطريف على عالق ��ة «القول-
العم ��ل!» ال ��ذي يقدم ��ه عال ��م ال�سلوكي ��ات لورين ��ز ()Lorenz
والوارد �أدناه يك�شف عن المخاطر الخفية� ،إذ �إن العوائق المادية
والنف�سي ��ة و�أحيان ��ا البنائية الت ��ي توحي بها ال�ص ��ورة �أدناه هي
عوائ ��ق يواجهه ��ا يوميا كل من ي�سعى �إل ��ى التوا�صل �أو يعمل في
التعليم ،ومن هنا فال يجب االفترا�ض تماما ب�صحة ما يلي:
	•�إن م ��ا يقال يكون م�سموع ��ا ،لأن �شريكك في التوا�صل قد
ال يك ��ون من�صت ��ا �أو قد يكون عاجزا ع ��ن �سماعك (ب�سبب
ال�ضو�ضاء �أو الت�شوي�ش مثال).
	•�إن م ��ا يقال ي�صبح مفهوما تلقائي ��ا ،لأنه قد توجد عوائق
�أو اختالف ��ات في اللغة �أو اللهج ��ة �أو ال�صور الذهنية� ،أو
في الق ��درات الفكرية �أو الفنية� ،أو في التنوع االجتماعي
والثقافي للتف�سير والت�أويل والمعنى� ،إلخ.
	•�إن م ��ا يتم فهمه يلقى بال�ضرورة قبوال ،لأن هنالك عوامل
ق ��د تتدخل في ذلك ،مثل القناع ��ات المتناف�سة �أو م�صادر
المعلومات المتناق�ضة �أو غير الموثوق بها� ،أو الوالءات
الملزم ��ة تج ��اه قي ��م ثقافي ��ة �أو ديني ��ة �أو تج ��اه �أع ��راف
اجتماعية ما� ،إلخ.
	•�إن م ��ا يلقى قبوال ي�صب ��ح بال�ضرورة عمال� ،إذ ربما توجد
بدائ ��ل �أخرى مناف�سة لذلك عل ��ى �أر�ض الواقع� ،أو عوائق
في بني ��ة المجتمع (كالفقر) �أو غي ��اب الدافع �أو التحفيز
�أو الفعل الجماعي.
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	•�إن م ��ا يعمل به ي�ستمر ،وذلك لع ��دم �إمكانية ا�ستدامة ذلك
العم ��ل� ،أو النتهاء الدع ��م والم�ساعدة� ،أو لع ��دم م�شاركة
الأ�صدقاء والجيران والرفاق في الجهد المطلوب بالقدر
المطلوب.

م ��ا قي ��ل لي� ��س م�سموع ��ا بع ��د ــــــــــــــــــــــ� �ـ•
الم�سم ��وع لي� ��س مفهوم ��ا بع ��د ــــــــــــــــ� �ـ•
المفه ��وم لي� ��س مقب ��وال بع ��د ـــــــــــــــــــــــ� �ـ•
المقب ��ول لي� ��س معم ��وال ب ��ه بع ��د ـــــــــــــ� �ـ•
المعم ��ول ب ��ه لي� ��س م�ستدام ��ا بع ��د ــــــــ� �ـ•
وم ��ن هنا فعل ��ى الم�ستوى الوظيف ��ي للتعلم والتوا�ص ��ل – �سواء
كان بتحفيز منك في قاعة الدر�س �أو من الم�شاركين والم�شاركات
ف ��ي حقل العمل – يتطلب الأمر ح ��دوث م�شاركة تفاعلية لالنتقال
من «القول» �إلى «الفع ��ل» ،وهو يتطلب م�شاركة تفاعلية الكت�ساب
المعرف ��ة ولي� ��ؤدي �إلى تغيير ف ��ي المواق ��ف والممار�سات .وعلى
الم�ست ��وى الأخالقي يتطل ��ب التعلم والتوا�ص ��ل م�شاركة تفاعلية
لقي ��ام عملية تفاعل اجتماع ��ي يقوم فيها النا�س بتب ��ادل الخبرات
والآراء ف ��ي مج ��ال مفتوح للجمي ��ع ،وحوار قائم عل ��ى الم�ساواة
والعدالة ،و�شفافية �صنع القرار وديمقراطية الإدارة الذاتية.
ويت�ضح مما �سبق �أن الأداة التقليدية �أحادية الجانب كالمحا�ضرة
تكون قابلة للتعديل لت�صبح تفاعلية ،فالمحك الرئي�سي هنا هو �أن
يقوم الم�شاركون والم�شاركات بتقديم �أمثلة خا�صة بهم والتعبير
ع ��ن خبراتهم من مجال عملهم ومن خ�ل�ال �إبداعاتهم و�أ�صالتهم.
وهنالك بع�ض المبادئ الم�شتركة للتعلم التفاعلي ،وهي كالآتي:
�إن التعل ��م يتط ��ور �ضم ��ن العملي ��ة التراكمي ��ة التي ي�شت ��رك فيها
كل الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات ،وق ��د يت�ضم ��ن كال م ��ن المهنيين
المحترفي ��ن العاملي ��ن ف ��ي مجاالت متنوع ��ة وال�س ��كان المحليين
الذي ��ن ينطلق ��ون م ��ن ر�ؤاه ��م المختلف ��ة للم�ش ��اكل واالحتياجات
والإمكانيات والحلول.
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تتمثل نقاط القوة في التنوع والتعقيد ال الوحدة والتب�سيط ،وهو
م ��ا ي�ستوعب ك ��ون النا�س على اختالفهم يقوم ��ون بتقييم مختلف
للو�ض ��ع ،بما ي�ؤدي �إلى التو�صل �إلى حلول و�أفعال مختلفة .ومن
هن ��ا فمن �أه ��م مبادئ جل�سات الع�صف الذهن ��ي حول مو�ضوع ما
هو المبد�أ القائل ب�أن «كل الأفكار على نف�س القدر من الأهمية».
وم ��ن هن ��ا ف�إن مظاه ��ر التعقيد الموج ��ودة على �أر� ��ض الواقع لن
تتك�ش ��ف من خالل �أفكار ذاتية �أو موحدة بل عبر التعلم الجماعي
وعمليات متبادلة متعددة الأطراف.
ويجب �أن تت�سم تلك العمليات بقدر من المرونة بحيث تنا�سب كل
مجموع ��ة جديدة من الأو�ضاع والأطراف الفاعلة ،ويجب على كل
الأطراف الفاعلة التركيز على �إحداث تحول في الأو�ضاع القائمة
بوا�سطة ت�سهيل التعلم.
�إن عملي ��ات الم�شارك ��ة التفاعلية في الح ��وار والتحليل الم�شترك
تتج ��اوز مجرد الكالم� ،إذ ت�ؤدي �إلى تغيي ��رات محددة ت�سعى �إلى
تقوية بناء الم�ؤ�س�سات المحلية و�إلى تحفيز وتعبئة قدرات النا�س
على تنفيذها.

المناخ المالئم للم�شاركة التفاعلية
�إن البيئ ��ة العملي ��ة الخا�صة ببرنامج جماعي م ��ا – مثلها في ذلك
مث ��ل المحت ��وى والأ�سالي ��ب – يج ��ب �أن تدف ��ع نحو قي ��ام حوار
مفت ��وح بين كاف ��ة الم�شاركين والم�ش ��اركات .ويجب �أن تكون كل
الترتيب ��ات ف ��ي القاعة التي يت ��م فيها البرنام ��ج التدريبي مجهزة
بحيث تعك�س تلك الروح ،مع تجنب قيام عالقات تراتبية بين فريق
التدريب والم�شاركين والم�شاركات .والترتيب المثالي هو و�ضع
الكرا�س ��ي في �شكل ن�صف دائ ��رة ( )Uمع و�ضع حامل اللوحات
ف ��ي الجزء المفتوح بحي ��ث يمكن للجميع ر�ؤيته ��ا والو�صول �إلى
اللوح ��ات .ونظ ��را �إلى �أن الطاوالت قد تمثل عائق ��ا ماديا ونف�سيا
�أم ��ام التوا�ص ��ل فيمك ��ن ر�صه ��ا بط ��ول الحوائ ��ط ،حي ��ث يمك ��ن
ا�ستخدامها لو�ض ��ع المتعلقات ال�شخ�صية �أو المواد التعليمية �أو
الوثائق وغيرها عليها .ونظرا للمزايا التي يتيحها �أ�سلوب الر�ؤية
الب�صري ��ة والتوثي ��ق الفوتوغراف ��ي ،ف�ل�ا توجد هنال ��ك �ضرورة
للج ��وء �إلى الكتابة �أ�صال .ولتدوين بع�ض المالحظات ال�شخ�صية
التي قد يود الم�شاركون والم�شاركات كتابتها يجب توفير م�ساند

مث ��ل« :يجب عل ��ى المي�سر فر� ��ض المزيد من التدخ ��ل في توجيه
الم�س ��ار ...والتعبير ع ��ن موقف �أ�شمل ...وفر� ��ض االن�ضباط...
وتلخي� ��ص النتائ ��ج� .إن م�س ��ار العم ��ل خاطئ� ...صياغ ��ة ال�س�ؤال
�سيئ ��ة ...العم ��ل غي ��ر منتج ...يج ��ب علين ��ا �أوال مناق�ش ��ة المنهج
المتب ��ع »...وفي مث ��ل هذه المواق ��ف ال�صعبة يج ��ب عليك الحذر
م ��ن ا�ستغ�ل�ال موقعك ،ف�إذا جاء رد فعلك له ��ذا النوع من الهجوم
في �ش ��كل دفاعي �أو تبري ��ري فلن ي�ؤدي �إال �إل ��ى مناق�شات عقيمة
وا�سته�ل�اك للطاق ��ة الالزمة لحل الم�ش ��اكل .وال يعني ذلك بالطبع
�أنك مع�صوم من الخط�أ ،ولكن الحل في مثل هذه المواقف ال يعتمد
على تبادل االتهامات وتقديم التبريرات في الجل�سة العامة .يجب
عليك تقييم الأخطاء م ��ع �أع�ضاء الفريق في �أقرب فر�صة مواتية،
ث ��م يمكنك تو�ضيح �أ�سباب م�سار العمل ومناق�شة البدائل الممكنة
مع الم�شاركين والم�شاركات.

للكتاب ��ة ( )clip-boardودفت ��ر تدوي ��ن مالحظ ��ات ()notepad
الت ��ي ي�سه ��ل عليهم و�ضعه ��ا �أ�سفل الكرا�سي عندم ��ا يتطلب الأمر
تغييرا لالنتقال عل ��ى �سبيل المثال من جل�سة عامة �إلى مجموعات
م�صغ ��رة �أو القيام بتمارين معينة .وم�ساند الكتابة �أف�ضل هنا من
كرا�سي الم�ؤتمرات نظرا ل�صعوبة تحريك تلك الكرا�سي.
�إن الأم ��ر يعتم ��د عل ��ى موق ��ف فري ��ق التدري ��ب وكذل ��ك موق ��ف
الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات ،من حيث مدى �إمكاني ��ة التخل�ص من
التراتبي ��ة �سواء بي ��ن �أع�ضاء الفريق والم�شاركي ��ن والم�شاركات
�أو فيما بين الم�شاركي ��ن والم�شاركات �أنف�سهم .وفيما يلي بع�ض
الإر�شادات ب�ش�أن كيفية ت�سهيل تلك العملية ،مثل �أ�ساليب التعاون
المتب ��ادل «كل يتعاون مع الآخ ��ر» �أو تحديد وقت الحديث «تجنب
الكالم الطويل» .وعموما يتطلب الأمر من الجميع درجة كبيرة من
الت�سامح و�ضب ��ط النف�س والتعاون المتب ��ادل ،ويمكننا كمي�سرين
ومي�سرات اال�ستعانة بع ��دد كبير من التمارين والألعاب التعليمية
وكم ��ا �سبق لنا القول ،ف�إن «التي�سير» يعن ��ي تي�سير عملية تو�صل
المتنوع ��ة ،وم ��ن �ألع ��اب التع ��ارف ( )ice-breakersوالتن�شيط
المجموع ��ة �إل ��ى ر�أي ما ،وم ��ن منطلق كون ��ك مي�س ��را �أو مي�سرة
( ،)energizersولع ��ب الأدوار والمحاكاة ،والتي يعمل معظمها
فعلي ��ك تقديم الدعم المنهجي والفن ��ي للمجموعة ،دون التدخل �أو
على دعم وتحفيز روح الفريق وتجان�س المجموعة.
التوجيه.

�إر�ش��ادات لإ�ش��راك الجمي��ع ف��ي البرنامج
التدريبي
	•يعتب ��ر كل م�ش ��ارك وم�شارك ��ة متخ�ص�ص ��ا ،وكل متخ�ص�ص
م�شاركا.
	•الجميع يتعاونون فيما بينهم.
	•لكل فكرة �أهميتها.
	•يج ��ب تحويل الخالف ��ات ووجهات النظ ��ر الخالفية �إلى مادة
ب�صرية ،والتعامل معها في الوقت المنا�سب.
	•يجب التعامل مع �أية م�شاعر �سلبية فورا دون ت�أجيل.
	•ا�ستخ ��دم �أ�سل ��وب «البطاق ��ة ال�صف ��راء والحم ��راء» لمن ��ع
المتحدثين من �إطالة الحديث.
	•ا�ستخ ��دم منه ��ج «التي�سير والر�ؤية» باعتب ��اره عملية تعليمية
تجعل النا�س �أكثر ت�سامحا وتقبال لآراء الآخرين.
ومع ذلك فلي�س من الم�ستغرب �أن تتعر�ض للنقد المبا�شر بمقوالت

وفي برامج التدريب طويلة المدى تحديدا ،عادة ما ي�ؤدي المنهج
التفاعلي �إلى خلق عالقات وم�شاعر قوية بين الأفراد الم�شاركين،
تتف ��اوت م ��ا بي ��ن الح ��ب والكراهي ��ة ،ويج ��ب علين ��ا كمي�سري ��ن
ومي�س ��رات �أن نك ��ون م�ستعدين للتعامل معها .ف� ��إذا �شعر �أحدهم
بالتجاه ��ل �أو الت�أخر �أو الظلم �أم عدم التقدير �أو عدم االحترام �أو
الحنين �إل ��ى المنزل ،ف�إن عالقات التفاعل في المجموعة وبالتالي
نج ��اح البرنام ��ج ب�أكمله ي�صبح مه ��ددا .وفي ه ��ذا ال�سياق تزداد
�أهمي ��ة الأن�شط ��ة الخارجية مثل الرح�ل�ات والريا�ض ��ة والبرامج
الثقافي ��ة والحف�ل�ات والدرد�ش ��ة ،ويج ��ب بالتال ��ي ع ��دم �إهمالها.
فع ��ادة ما يتم خالل الأم�سي ��ات الترفيهية �أو خالل نهاية الأ�سبوع
التق ��ارب والتغلب على التوترات التي ن�ش� ��أت في جل�سات العمل،
وه ��ي منا�سبات ت�ساعد على تعزيز جو مالئ ��م للم�شاركة التفاعلية
واالندم ��اج ،حي ��ث توف ��ر «فر�صة ثاني ��ة» لبع�ض الأف ��راد لعر�ض
مواهبهم التي ال تتك�شف في قاعة التدريب ،مثل الغناء �أو العزف
عل ��ى �آلة مو�سيقي ��ة �أو �إجادة لعبة ريا�ضية ما .كم ��ا يمكن في تلك
دليل التي�سري والر�ؤية
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المنا�سبات االجتماعي ��ة تو�ضيح �أو الت�صالح ب�ش�أن ما قد بدر من
ت�صرف ��ات مزعج ��ة� ،أو التو�صل �إلى فهم �أعم ��ق لخلفيات ودوافع
الآخري ��ن� ،أو �إدراك التف ��اوت الن�سبي بين «ال ��ذات» و«الآخر» �أو
«الغريب» بينما ت�صبح �أوجه ال�شبه م�صدرا للوحدة واالتحاد.

م ��ن هذا التمرين� .إط ��رح �أ�سئلتك على المجموعة وت�أكد من �أن كل
الم�شاركين والم�شاركات ي�شعرون بقدرة على التعبير عن �آرائهم.
ويج ��ب ال�سيطرة عل ��ى الم�شاركين والم�ش ��اركات كثيري الكالم،
كما يجب ت�شجي ��ع ال�صامتين على الحديث .حدد مدة الجل�سة في
حدود ال�ساع ��ة الواحدة .ونظرا �إلى �أن القائم بالمقابلة هو نف�سه
القائ ��م بالتي�سير ،يجب اختي ��ار �شخ�ص �آخر لت�سجي ��ل المناق�شة
وكتاب ��ة مغ ��زى المداخ�ل�ات وتدوين �أه ��م المقوالت .وف ��ي حالة
تع ��ذر ذلك ،يمكن ا�ستخدام جه ��از ت�سجيل ،ب�شرط الح�صول على
موافقة �أع�ضاء المجموعة قبل البدء بالت�سجيل .ثم عليك بمراجعة
وتحلي ��ل النق ��اط ال ��واردة ف ��ي المقابل ��ة بدق ��ة ،وا�ستخ ��راج �أهم
العب ��ارات والق�ضايا و�أنماط الردود ،عل ��ى �أن يتم تنفيذ ذلك طبقا
للإط ��ار التحليلي ال ��ذي تم �إعداده في بداي ��ة العملية .وربما تن�ش�أ
الحاج ��ة لتعديل ه ��ذا الإطار كي ي�ستوعب ال ��ردود غير المتوقعة.
و�أخي ��را راجع ملخ�ص المقابلة مع الم�شاركين والم�شاركات� ،إذا
�أمك ��ن ذل ��ك ،بما ي�سمح له ��م بمراجعة مدى �صح ��ة عملية ت�سجيل
وتحليل تعليقاتهم.

وم ��ن الأدوات الأخ ��رى المنا�سب ��ة لتعزيز الم�شاركة ف ��ي العملية
الجماعي ��ة م ��ا نج ��ده �ضم ��ن �أدوات �أ�سل ��وب «التقيي ��م التفاعل ��ي
ال�سري ��ع» ( )PRAممثال في مقاب�ل�ات المجموعات المتخ�ص�صة
( .)focus group interviewsوه ��ي �أداة مفي ��دة بالتحدي ��د
ف ��ي قاع ��ة الدر�س ،ويمك ��ن �أن تثب ��ت �أهميتها بالن�سب ��ة للعديد من
الم�شاركين والم�شاركات لإمكانية اال�ستعانة بها في ميدان العمل.
وت�شير المقابل ��ة المتخ�ص�صة �إلى مناق�شة �شبه منظمة تتم داخل
مجموع ��ة مكونة من � 5إلى � 15شخ�صا ي�شتركون في خا�صية ما:
مجموع ��ة من الن�س ��اء في المرحل ��ة العمرية الإنجابي ��ة� ،أ�صحاب
�أ�سه ��م ( )shareholdersف ��ي �شبكة لمياه ال�ش ��رب ،م�ستخدمي
خدمة ما� ،إلخ .ويتم ا�ستخدام قائمة من الأ�سئلة المفتوحة لتركيز
المناق�ش ��ة ح ��ول م�سائ ��ل ته ��م المجموعة ،م ��ع �إمكاني ��ة الخروج
م ��ن الح ��وار ب�أ�سئل ��ة للمتابع ��ة .وق ��د ت ��م التو�صل �إل ��ى مقابالت
المجموع ��ات المتخ�ص�ص ��ة في درا�س ��ة لأو�ضاع ال�س ��وق لتحديد
مي ��ول العم�ل�اء وتوقعاتهم .ومن ��ذ ثمانينيات الق ��رن الع�شرين تم
ا�ستخ ��دام هذا الأ�سلوب بزيادة مطردة في الدرا�سات االجتماعية تتمت ��ع كف ��اءة الإعداد الم�سرح ��ي ببع ��د �إداري� ،أي «عمل ال�شيء
وف ��ي الأبحاث التفاعلي ��ة ،وخا�صة في الأبح ��اث ال�ساعية لتحديد بالطريق ��ة ال�صحيح ��ة» ،وذل ��ك فيم ��ا يتعل ��ق بالتنظي ��م المنا�س ��ب
وتو�صيف الت�صورات والمواقف واالحتياجات الجماعية.
لبرنام ��ج ما م ��ن حيث :التح�ضي ��ر والتنفيذ والمتابع ��ة� .أما الأمر
الأه ��م فيتمث ��ل في �أن الإع ��داد الم�سرحي هو ف ��ن «ترتيب ال�شيء
ويتعي ��ن علي ��ك �إع ��داد قائمة ت�ض ��م �أ�سئلة محوري ��ة لتوجيه م�سار
ال�صحيح في الوقت ال�صحيح» .ويقوم المي�سر ،مثله في ذلك مثل
المقابل ��ة .وعليك تحديد نظام لتحليل المعلومات التي يتم جمعها،
المخ ��رج ال�سينمائ ��ي �أو قائد الأورك�سترا ،ب�إع ��داد البرنامج بكل
وذل ��ك عل ��ى �سبي ��ل المث ��ال في �ش ��كل منظوم ��ة م ��ن المو�ضوعات
تفا�صيل الحدث الدرامي من تعاقب الإثارة والترقب ،والجل�سات
والمتغي ��رات� ،أو مج ��رد قائم ��ة م ��ن المو�ضوع ��ات الأ�سا�سي ��ة
العام ��ة والجماعي ��ة والفردي ��ة ،والنظري ��ة والتطبي ��ق ،وف�ض ��ول
و�إجاباته ��ا المحتمل ��ة ،بالإ�ضافة �إلى ترك م�ساح ��ة للتعليقات .ثم
التجديد وااللتزام بالحقائق الرا�سخة.
ح ��دد المجموع ��ات في المجتم ��ع المعني بمو�ض ��وع البحث ،وقم
بعق ��د جل�سة تطبيقية للت�أك ��د من �أن الأ�سئل ��ة مرتبطة بالمو�ضوع
ومفهومة ،و�أن نوع الإجابات والردود قابل للتلخي�ص في النظام
التحليل ��ي ال ��ذي ت ��م �إع ��داده له ��ذا الغر� ��ض .وقبل الب ��دء في عقد
مقابالت المجموع ��ات المتخ�ص�صة ،ا�شرح لكل مجموعة الغر�ض
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الأ�ساليب والأدوات الم�سرحية – مختارات

محددة (مثل تمرين «�إ�سقاط البي�ضة» �أو «لعبة المك�سرات»).

	•�إعداد �سيناريو البرنامج
�أنواع التوا�ص��ل ،والتي قد تت ��راوح ما بين الح ��وار المتجان�س
	•التنق ��ل بين الجل�سات العامة ومجموعات العمل والن�شاط للو�ص ��ول �إلى فه ��م م�شترك ،وبي ��ن النقا�ش الحاد ب�ش� ��أن المزايا
الفردي
والعيوب خالل جل�سات �صنع القرار.
	•العالقات داخل المجموعة – الأنماط والأدوار والت�شكيل
�أن��واع الم��ادة الب�ص��رية ،م ��ن حي ��ث الم ��واد والو�سائ ��ط التي
	•نظام الجلو�س
تت�ضم ��ن اللوحات والل ��وح القالب وحام ��ل الخرائ ��ط والأر�ضية
	•�إدارة الوقت
وجهاز عر�ض ال�شفافيات ،وجهاز عر�ض الباوربوينت� ،إلخ.
	•رفع الوعي بالتوا�صل والحوار والإن�صات �إلخ
	•الألعاب والتمارين
وتتمث ��ل الفكرة الأ�سا�سية في هذا التن ��وع في خلق مزيج م�شجع
	•الرحالت الميدانية ،و«نماذج من الواقع»
وحي ��وي من الأ�ساليب والو�سائط والم ��واد المختلفة .ونظرا �إلى
	•التقييم الم�ستمر
�أن فل�سف ��ة التدريب مبنية على المعرف ��ة والخبرة الموجودة لدى
وفيما يلي العنا�صر التي يمكنك ويجب عليك التنويع فيها :كل م�ش ��ارك وم�شاركة ،ف� ��إن الأ�سئلة الإر�شادي ��ة الم�صاغة بدقة،
والتفاعل الجماعي ،والم�س�ؤولية الم�شتركة بين الجميع هي كلها
�أن��واع التفاعل في الجل�سات العامة ومجموعات العمل والن�شاط ج ��زء ال يتجز�أ من هذا المزيج� .إن توظيف عدد من �أدوات الر�ؤية
الفردي والتي تخاطب الر�أ�س والقلب واليد.
الب�صري ��ة المتنوعة ت� ��ؤدي �إلى الدق ��ة وتجنب الحدي ��ث الأحادي
الوجوه ،من حيث تغيير الأدوار الفعالة التي يقوم بها المي�سرون وتوفر ذاك ��رة خارجية .وباخت�صار ،ف�إن هذا التنوع يمنع وجود
م�س ��ار �أحادي ،تنتقل خالله المدخالت ب�شكل ممل وغير فعال في
�أو المتخ�ص�صون.
اتجاه واحد ،م�صدره الخبراء �أو «المدربون».
ت�ش��كيل المجموع��ات كو�سيل ��ة للتخفيف من التوت ��رات وتجنب
المواقف ال�صعبة �أو حاالت الملل في العالقات داخل المجموعات.
الأ�س��اليب المرتبطة بمختلف الوظائف ف ��ي البرنامج التدريبي،
بداي ��ة م ��ن تجميع الأف ��كار �أو تطوي ��ر الق�ضايا تدريجي ��ا ،مرورا
بتب ��ادل التج ��ارب �أو ترتي ��ب الأولوي ��ات و�صن ��ع الق ��رار ،انتهاء
بالت�أمل والتوثيق.
المدخ�لات ،والتي تت�ضمن مدخالت معرفي ��ة من خالل ن�صو�ص
�أ�سا�سي ��ة ذات �صبغ ��ة نظري ��ة عل ��ى �سبي ��ل المث ��ال� ،إل ��ى جان ��ب
المدخالت المرتبطة بالتج ��ارب والخبرات من خالل التمارين �أو
لعب الأدوار �أو الرحالت الميدانية في مجموعات العمل.
درجة الم�شاركة ،بداية من الم�شاركة «ال�ضعيفة» مثلما هو الحال
ف ��ي المحا�ضرات� ،أو الم�شاركة «المتو�سطة» في جل�سات العمل،
وانته ��اء بالم�شاركة «القوية» في التمارين المعقدة في مدة زمنية

تعاقب الجل�سات العامة ومجموعات العمل

لزي ��ادة فاعلي ��ة التوا�ص ��ل المتب ��ادل م ��ن ال�ض ��روري العم ��ل في
مجموع ��ات �صغيرة (�أنظر «كفاءة التفاع ��ل» �أعاله في هذا الجزء
م ��ن الكتاب) .وفي حال ��ة عدم توفر م�ساحة عدد كاف من القاعات
يمك ��ن عم ��ل مجموع ��ات مناق�ش ��ة �صغي ��رة ف ��ي قاع ��ة الجل�س ��ات
العام ��ة .ويجب علي ��ك «�إدارة» البرنامج ب�إح ��داث تعاقب وتناوب
بي ��ن الجل�س ��ات العامة والمناق�ش ��ات في مجموع ��ات ،بما ي�ضمن
التوا�ص ��ل المتوا�ص ��ل بي ��ن كل الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات ،كم ��ا
ي�ساعدهم على تبادل النتائ ��ج .ويمكن �إجمال الوظائف الأ�سا�سية
للجل�س ��ات العام ��ة ومناق�ش ��ات مجموع ��ات العم ��ل ف ��ي البرنامج
التدريبي في النقاط التالية:
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الجل�سة العامة االفتتاحية:
يتم فيها تقديم الق�ضية العامة ،وا�ستعرا�ض
كافة الجوانب المهمة المتعلقة بها ،وتحديد
الم�شاكل ،وتوزيع تلك الق�ضايا �أو الم�شاكل
على مجموعات العمل.
الجل�سة العامة االفتتاحية

مجموعات العمل:
يت ��م فيه ��ا تن ��اول الم�ش ��اكل بالتحلي ��ل
التف�صيل ��ي ،والدخ ��ول ف ��ي ح ��وار ح ��ول
الحل ��ول والبدائ ��ل المتاح ��ة ،ث ��م تجمي ��ع
النتائ ��ج و�إعدادها للعر� ��ض على الجميع في
الجل�سة العامة.
مجموعات العمل

الجل�سة العامة الختامية:
يتم فيه ��ا تبادل النتائج الت ��ي تو�صلت �إليها
مجموع ��ات العم ��ل ،م ��ع مناق�شته ��ا ونقدها
والإ�ضافة �إليها ،مع البحث في الوقت نف�سه
عن اال�ستنتاج ��ات والخال�صات الم�شتركة،
وتقييم العملية التعليمية الجماعية.

مناق�شة نتائج ومجموعات العمل
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ويق ��وم �أحد �أع�ضاء فريق التدري ��ب بتي�سير الجل�سات العامة� ،أما
عل ��ى م�ستوى مجموعات العمل فيق ��وم الم�شاركون والم�شاركات
�أنف�سه ��م بتلك الوظيف ��ة بينما يقوم فريق التدري ��ب بدور الخبراء
فيم ��ا يتعل ��ق بالم�ضمون وكذلك فيم ��ا يتعلق بالمنهجي ��ة المتبعة.
ويه ��دف عر� ��ض نتائ ��ج المناق�شات ف ��ي الجل�سة العام ��ة �إلى قيام
عالق ��ة تفاعلي ��ة بين المجموع ��ات .وم ��ن المفيد لل�شخ� ��ص القائم
بعر�ض نتائج مجموعاته �أن يلخ�ص ويوجز النتائج لتجنب ت�سرب
الملل �إل ��ى �أفراد المجموعات الأخرى والتي ربما قد تكون قامت
بمناق�ش ��ة نف�س المو�ضوع المعرو�ض .ويمكن ��ك باعتبارك مي�سرا
�أو مي�سرة ،الم�ساعدة ف ��ي الجل�سة العامة بتناول التعليقات حول
النتائ ��ج المعرو�ضة وتحويلها �إلى مادة ب�صرية على اللوحة التي
قامت كل مجموعة ب�إعدادها.

التقييم الم�ستمر
ال يج ��ب االكتفاء بالتقيي ��م النهائي للبرنام ��ج التدريبي ،بوا�سطة
ا�ستبي ��ان �أو ح ��وار مثال م ��ع الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات .فالأهم
من ذل ��ك بالت�أكيد هو تقيي ��م ردود فعل الم�شاركي ��ن والم�شاركات
ل�صياغ ��ة المالحظات الختامية ب�ش�أن ا�ستمرارية العمل الم�شترك
�أو برام ��ج تدري ��ب جماعي م�ستقبلي ��ة تتم مع م�شاركي ��ن �آخرين.
ولك ��ن يج ��ب ع ��دم التركيز عل ��ى �أهمية التقيي ��م النهائ ��ي بالن�سبة
للمجموع ��ات الالحق ��ة ،حي ��ث �إن ��ه �سي�ض ��م مجموع ��ة مختلفة من
الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات م ��ن ذوي الخلفي ��ات المختلف ��ة مم ��ن
�سيحتاج ��ون �إل ��ى ا�ستخ ��دام مقاربات منهجي ��ة مختلفة من حيث
الأ�ساليب �أو التوقيت �أو التوا�صل �أو المدخالت �أو �أنواع التفاعل.

وق ��د �سب ��ق و�أن �أوردن ��ا الجوان ��ب الأ�سا�سي ��ة المتعلق ��ة بعم ��ل
المجموع ��ات والعمل بروح الفريق ،ذلك �ضم ��ن «كفاءة التفاعل»،
ومن هنا فيقت�صر الأمر هنا على مجرد تلخي�ص العنا�صر الم�ؤثرة
في الإعداد الم�سرحي .فعلى �سبيل المثال� ،إن التنويع في ت�شكيل
مجموع ��ات العمل تبعا لل�صدف ��ة �أو االختيار �أو االنتماء �إلى �إقليم
�أو بل ��د م�شت ��رك� ،أو وفقا للخلفية المهني ��ة �أو الم�ؤ�س�سية� ،أو بناء
عل ��ى الجن� ��س �أو الخ�صائ� ��ص االجتماعي ��ة والثقافية ،ه ��و تنويع
ي�ساع ��د الم�شاركين الم�شاركات على التعارف فيما بينهم ،كما �أنه
ق ��د يخفف من التوترات النا�شئة بي ��ن البع�ض وي�ساهم في تجنب
التعر� ��ض للمواقف ال�صعبة �أو ت�سرب المل ��ل في العالقات داخل
المجموعات .وال ي�ؤدي حدوث توتر داخل مجموعة ما بال�ضرورة
�إلى ن�ش ��وب �صراع �إذا قمت بتحويل وجه ��ات النظر الخالفية �أو
الم�شاع ��ر الم�ضطربة �إلى مادة ب�صرية ،على �أن يتم التعامل معها
ف ��ي الوقت المنا�سب .كذل ��ك ف�إن الألعاب التفاعلي ��ة والتمارين �أو
المحاكاة ولع ��ب الأدوار ت�ساعدك �أنت والم�شاركين والم�شاركات
ف ��ي التعامل مع التوت ��رات �أو ا�ستيعاب المدخ�ل�ات ذات الطبيعة
النظري ��ة .ومن هن ��ا يجب دوما �أن تحاول االلت ��زام بنظام الفعل-
الم�شاركون يقومون بتقييم الور�شة
الت�أمل-الفع ��ل .كم ��ا يج ��ب علي ��ك دائم ��ا �أي�ض ��ا متابع ��ة الحال ��ة
ال�شعوري ��ة لدى المجموعة ،والتفاع ��ل االجتماعي والعالقات بين وعموم ��ا هنالك �أنواع مختلفة من التقييم وفقا للمراحل المختلفة
�أفراده ��ا ،وخا�صة فيم ��ا يتعلق بالمراحل المختلف ��ة لم�سار عملية ف ��ي البرنام ��ج التدريب ��ي� :أي التقيي ��م قب ��ل وخالل وبع ��د العملية
التعليمية.
التعلم المتمثلة في التكوين والع�صف والتجان�س والأداء.
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لأ�سالي ��ب و�أدوات التقيي ��م ،بينم ��ا يت ��م تناول الجوان ��ب الخا�صة
قبل
�إن القي ��ام بتقييم لالحتياج ��ات – المعروف �أي�ضا �أحيانا بم�سمى بالتقيي ��م «قب ��ل» و«بع ��د» البرنامج ف ��ي الجزء الخام� ��س من هذا
التقيي ��م الم�سب ��ق – �ضم ��ن عملي ��ة التخطي ��ط والتنظي ��م لبرنامج الكتاب.
تدريب ��ي ما ي�ساهم في تقدير االحتياجات التعليمية �أو التنظيمية ،ويج ��ب عليك ب�ش ��كل عام التميي ��ز بين �أن ��واع التقيي ��م التي يقوم
به ��ا فري ��ق التدري ��ب وحده وبي ��ن �أ�سالي ��ب التقييم الت ��ي ي�شترك
والإنجازات المتوقعة.
فيه ��ا كل الم�شاركين والم�ش ��اركات .ومن �أدوات التقييم التي تتم
خالل
باال�شتراك مع الم�شاركين والم�شاركات ما يلي:
�إن القيام بتقييم �أثناء تنفيذ البرنامج – والمعروف �أي�ضا �أحيانا
بالمتابعة �أو التقييم ال�شكلي ( – )formativeيعمل على مراجعة لوح��ة «التوقع��ات والمخاوف» والت ��ي يتم �إعداده ��ا في بداية
مدى التزام ور�شة العمل �أو برنامج التدريب بالم�سار المتوقع .البرنام ��ج عن طري ��ق مجموعة من الكلم ��ات الأ�سا�سي ��ة المكتوبة
عل ��ى البطاقات ،مثل «لنج ��اح البرنامج :ما الذي يج ��ب �أن نفعله؟
بعد
وم ��ا ال ��ذي يج ��ب �أن نتجنب ��ه؟» ويمك ��ن �أن يت ��م الإبقاء ف ��ي قاعة
�إن القي ��ام بتقيي ��م للفاعلي ��ة والت�أثير – والمع ��روف �أي�ضا �أحيانا العم ��ل على اللوحة التي تل�صق عليه ��ا الإجابات لتظل هناك خالل
بالتقيي ��م النهائ ��ي �أو الملخ� ��ص – يجي ��ب على الأ�سئل ��ة المتعلقة م ��دة البرنام ��ج .كما يمك ��ن الإ�ش ��ارة �إليها في مراح ��ل الحقة من
بالآث ��ار المترتبة عل ��ى الإنج ��ازات التعليمية المتحقق ��ة وت�أثيرها البرنامج ،وعند تقييمه ككل (�أنظر الجزء الخام�س).
على ا�ستراتيجيات ح ��ل الم�شاكل لدى الم�شاركين والم�شاركات.
ويتمثل المعي ��ار هنا في �أثر البرنامج على مجال عمل الم�شاركين لجن��ة المتابع��ة المكون ��ة م ��ن الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات ممن
يقوم ��ون بهذا الدور بالت ��داول فيما بينهم� .إذ تق ��وم لجنة مكونة
والم�شاركات عقب انتهاء البرنامج.
م ��ن � 5-3أ�شخا� ��ص كل �صب ��اح بتقدي ��م تقرير ب�ص ��ري عن اليوم
�إن التقيي ��م الم�ستم ��ر هو من مب ��ادئ العمل الأ�سا�سي ��ة في منهج ال�سابق ،م ��ع الإ�شارة �إلى م�ضمون البرنام ��ج وحالة الم�شاركين
«التي�سير والر�ؤية» ،ويركز �أ�سا�سا على الآتي:
والم�شاركات المزاجية .ويجب �أن يت�ضمن هذا التقرير مالحظات
نقدية ومقترحات بالتغيير ،ومن المف�ضل �أن ينتهي ب�أغنية �أو لعبة
	•تحقيق الأهداف التعليمية.
	•وج ��ود عالقة بي ��ن الم ��ادة التعليمية والق�ضاي ��ا مو�ضوع �أو نكت ��ة �أو ن� ��ص �شعري به ��دف «تن�شيط» الجمي ��ع قبل البدء في
المناق�شة وبين االحتياجات التعليمية �أو التخطيطية لدى �أول ��ى جل�سات العمل .ونجد في ال�صورة �أدناه �أن تقرير المتابعة
اتخذ �شكل برنامج �إذاعي.
الم�شاركين والم�شاركات.
	•وج ��ود بيئ ��ة تعليمي ��ة م�شجعة عل ��ى التفاع ��ل والم�شاركة
وعالقات التعامل البناءة.
وعموما يعمل التقيي ��م الم�ستمر على الوعي بالتغيرات التي تطر�أ
عل ��ى �آراء ونواي ��ا ومواق ��ف الم�شاركين والم�ش ��اركات .ويتم من
خالل ه ��ذه الأداة تمكين الم�شاركين والم�ش ��اركات من اال�شتراك
– بق ��در معقول – في تحديد م�سار واتج ��اه البرنامج التدريبي.
وبالتال ��ي فه ��م يتحمل ��ون الم�س�ؤولي ��ة الم�شتركة ع ��ن الور�شة �أو
التدريب ،باال�شتراك مع فريق التي�سير .وفيما يلي بع�ض النماذج
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بارومت��ر الحال��ة المزاجية ي�شير �إل ��ى الجو الع ��ام ال�سائد عند تعليقا بناء على المالحظات الجديدة .ولأ�سباب عملية يجب و�ضع
نهاي ��ة كل ي ��وم ،حيث يق ��وم كل م�ش ��ارك وم�شارك ��ة بو�ضع نقطة «لوحة المقترحات» خلف «بارومتر الحالة المزاجية» لأن كليهما
ال�صقة على لوحة بارومتر الحالة المزاجية بما ي�شير �إلى حالة كل يبقى في قاعة الجل�سات العامة على مدار البرنامج.
منهم المزاجية .وبمرور الوقت �سيك�شف البارومتر عن موا�ضع
�أم ��ا عنا�ص ��ر التقيي ��م الملخ�صة لم�س ��ار البرنام ��ج والمتمثلة في
االرتف ��اع واالنخفا� ��ض في الحال ��ة ال�شعوري ��ة ل ��دى الم�شاركين
التقييم الن�ص��في والتقييم النهائي والتي يتم تناولها في الجزء
والم�ش ��اركات .وال يقدم هذا الر�سم تف�سي ��را لأ�سباب االنطباعات
الخام� ��س م ��ن هذا الكتاب ،فه ��ي عبارة عن مجموع ��ة من الكلمات
ال�سلبي ��ة لدى البع�ض ،ولكنه مع ذل ��ك يمثل م�ؤ�شرا للجان التقييم
الرئي�سي ��ة المكتوب ��ة عل ��ى بطاق ��ات تجيب عل ��ى �أ�سئل ��ة كالأ�سئلة
ولفريق التدريب.
التالي ��ة« :ه ��ل تم تحقيق �أه ��داف الور�شة ،وهل تط ��ورت مهارات
فعن ��د نهاي ��ة كل ي ��وم تدريب ��ي ،يطلب م ��ن كل م�ش ��ارك وم�شاركة الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات ،وه ��ل ت ��م تحقيق التوقع ��ات وتجنب
اختي ��ار نقط ��ة ،على اللوح ��ة المعدة لذل ��ك م�سبقا ،ي�شي ��ر بها �إلى المخ ��اوف؟ وه ��ل يجب تغيي ��ر �أ�سلوب �إع ��داد البرام ��ج التدريبية
حالت ��ه المزاجية .ويتم االحتفاظ ببارومت ��ر الحالة المزاجية في الم�ستقبلية ال�شبيهة بهذا البرنامج؟»
قاعة الجل�سات العامة على مدار البرنامج التدريبي ليقدم انطباعا
عاما ب�ش�أن الحالة المزاجية ال�سائدة .وال يقدم �أية �أ�سباب للتقييم
الإيجاب ��ي �أو ال�سلبي ،و�إنم ��ا يمكنه الك�شف عن بع�ض الم�ؤ�شرات
ب�ش� ��أن �صحة م�سار البرنامج .فعلى �سبي ��ل المثال �إذا تكرر ت�أخر
«�أقلي ��ة ما» عن الآخرين� ،سواء مقارن ��ة بالأغلبية وبفعل م�ضمون
البرنام ��ج �أو الأ�ساليب المتبعة في ��ه ،يجب عليك عندئذ بذل الجهد
لإع ��ادة اندماج تل ��ك الأقلية ف ��ي المجموعة .وال يتحق ��ق بارومتر
الحال ��ة المزاجية فائدته �إال �إذا تعام ��ل الم�شاركون والم�شاركات
مع ��ه بالجدية الالزمة وباال�ستخ ��دام المنتظم .وفي بداية الجل�سة
ال�صباحي ��ة يمك ��ن للمي�س ��ر �أو المي�س ��رة الإ�ش ��ارة �إل ��ى الحال ��ة
المزاجية ال�سائدة في اليوم ال�سابق.

بارومتر الحالة المزاجية

لوح��ة «ما ال��ذي ينق�ص��نا؟» تتي ��ح للم�شاركي ��ن والم�شاركات
ا�ستخدامها لإ�ضافة تعليقاتهم التي يودون التعبير عنها �صراحة
�أو تركه ��ا غي ��ر معروفة الم�صدر .ويجب علي ��ك التعليق على الملأ

�أحد �أ�ساليب التقييم العام لدورة تدريبية
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وبالتال ��ي يقوم بعر�ض نف� ��س المو�ضوعات على  5-3مجموعات.
التعامل مع الأعداد الكبيرة
وف ��ي الجل�س ��ة العامة النهائية يق ��وم هذا المدر� ��س بتوثيق نتائج
�أحيان ��ا ال يمك ��ن تجنب وجود جل�س ��ات عامة ت�ضم �أع ��دادا كبيرة مناق�شات المجموعات التي قام بتي�سيرها .وتنا�سب هذه ال�صيغة
م ��ن الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات ،وت�صب ��ح كث ��رة عدده ��م في حد الح ��االت الت ��ي تت�سم ب�ضيق الوقت مع وج ��ود اهتمام بالح�صول
ذاته ��ا م�شكلة منهجية يمكنها �أن ت�ؤثر �سلب ��ا على نجاح البرنامج على نتائج موحدة ومت�سقة ومتما�سكة البناء.
التعليم ��ي �أو التخطيط ��ي .وفيما يلي عدد م ��ن الأ�ساليب والآليات
�صيغة «�إذاعة فيلدافينج»
التي يمكنها م�ساعدتك في التعامل مع الأعداد الكبيرة.
يت ��م التح�ضي ��ر لهذه ال�صيغ ��ة بنف�س �ش ��كل ال�صيغ ��ة ال�سابقة� ،إذ
�سوق المعلومات
توج ��د هن ��ا �أي�ضا مجموعة م ��ن «بائعي» و«م�شت ��ري» المعلومات
�إن هذه الآلية الخا�صة بعر�ض وتقييم الكثير من المعلومات خالل يتبادلون فيه ��ا الأدوار خالل جولتين .ولكن في هذه الحالة يقوم
فت ��رة زمنية محدودة تنا�س ��ب الأعداد  250-30م ��ن الم�شاركين «البائع ��ون» ب�إ�ضاف ��ة عنا�صر المح ��اكاة ولع ��ب الأدوار لت�سويق
والم�ش ��اركات .وهنال ��ك العدي ��د م ��ن ال�صي ��غ المتنوع ��ة ل�س ��وق �أفكاره ��م ،فيقومون بعر�ض نتائجهم عل ��ى «الم�شترين» في �شكل
المعلومات والتي يمكن تطبيقها لأغرا�ض وفي �سياقات مختلفة .جول ��ة �إر�شادي ��ة يقوم بتي�سيره ��ا «�صحفي من �إذاع ��ة فيلدافينج»
يك ��ون من «البائعين» .ويمكن ترتيب حوام ��ل لوحات المعلومات
�صيغة التنظيم الذاتي
حوام ��ل اللوح ��ات التي ت ��م �إعداده ��ا كم ��ادة ب�صرية خ�ل�ال عمل ف ��ي �ش ��كل «معر� ��ض» �أو «برنام ��ج ح ��واري – ت ��وك �ش ��و» ،مما
المجموع ��ات للعر� ��ض ف ��ي �س ��وق المعلوم ��ات تو�ضع ف ��ي غرفة ي�ضفي على العر�ض حيوية وجاذبية .كما �أنه عادة ما يقوم جميع
اجتماعات �أو قاعة �أو بهو مت�سع بالقدر الكافي .ويوجد في �سوق الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات با�ستخ ��دام ه ��ذه ال�صيغ ��ة م ��ن �سوق
المعلوم ��ات مجموعت ��ان �أو �أربع مجموع ��ات �أو �أكثر من «بائعي» المعلومات لعر�ض نتائجه ��م الم�ستخل�صة من البرنامج التعليمي
و«م�شت ��ري» المعلومات .وف ��ي الجولة الأولى يق ��وم «البائعون» �أو التخطيط ��ي ،وتقديمها لأط ��راف خارجية ممن لم ي�شاركوا في
بعر� ��ض مو�ضوعاته ��م م ��ع محاول ��ة ج ��ذب «الم�شتري ��ن» و�إثارة البرنام ��ج ،مث ��ل عر�ض نتائ ��ج التقيي ��م النهائي لبرنام ��ج تدريبي
ف�ضولهم ،بينما يق ��وم «الم�شترون» بم�شاهدة المادة المعرو�ضة طويل المدى على �سبيل المثال.
وط ��رح الأ�سئلة حولها ومناق�شته ��ا .وفي الجول ��ة الثانية يتبادل �صيغة الم�ساحة المفتوحة
«البائع ��ون» و«الم�شت ��رون» الأدوار .وتنا�س ��ب ه ��ذه ال�صيغ ��ة لق ��د تم تطبيق هذه ال�صيغة عادة عند التعامل مع مجموعات ي�صل
بداي ��ة البرنام ��ج تحديدا ،عندما يك ��ون التعرف عل ��ى الم�شاركين عدده ��ا �إل ��ى � 500شخ�ص في �سياق ��ي برنامج «الأجن ��دة المحلية
والم�ش ��اركات �ضروريا من حيث خلفياتهم الم�ؤ�س�سية �أو بيئاتهم
� )Local Agenda 21( »21أو «البح ��ث الم�ستقبل ��ي» (Future
العملية �أو الم�شروعات القائمين عليها.
 )Searchف ��ي المجتمعات والم�شروع ��ات والمنظمات المختلفة.
وهذا الأ�سلوب تحكم ��ه �أربعة مبادئ ب�سيطة ،وهي )1 :ال�شخ�ص
�صيغة التدري�س
يتم التح�ضير لهذه ال�صيغة بنف�س �شكل �صيغة التنظيم الذاتي� ،إذ ال ��ذي يجيء� ،أيا من كان ،هو ال�شخ� ��ص المنا�سب )2 ،عندما يبد�أ
يتنق ��ل الم�شاركون والم�شاركات بين لوح ��ات العر�ض فيتعرفون الأم ��ر� ،أي ��ا م ��ا كان وقت البداي ��ة ،فه ��و الوقت المنا�س ��ب )3 ،ما
عل ��ى المو�ضوع ��ات المتنوع ��ة المعرو�ض ��ة عليها .ويق ��ف عند كل يح ��دث� ،أيا م ��ا كان ،هو ال�ش ��يء الوحيد الذي يمك ��ن حدوثه)4 ،
لوح ��ة مدر� ��س �أو مقدم للوح ��ة ،ال يتجول بين اللوح ��ات الأخرى عندما ينتهي الأم ��ر ،فقد انتهى الأمر� .أما الخطوات التي يو�صى
ويفتق ��د �إل ��ى المعرف ��ة الفني ��ة ب�ش� ��أن المو�ضوع ��ات المعرو�ضة .بها لتنفيذ �صيغة الم�ساحة المفتوحة فهي كالآتي:
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	•�إعداد قاعة كبيرة للجل�سات العامة ،والعديد من الحجرات
الأ�صغر لجل�سات عمل المجموعات.
	•توفي ��ر مي�س ��ر �أو مي�س ��رة ،ل ��كل مجموعة مكون ��ة من 20
�شخ�ص ��ا ،وم ��ن المف�ضل �أن يك ��ون المي�س ��رون قد �سبق
تدريبهم على العمل في هذا ال�سياق.
	•و�ض ��ع قواع ��د ب�ش� ��أن الأم ��ور التنظيمي ��ة ،وفيم ��ا يتعلق
ب�أ�سلوب العمل في الجل�س ��ات العامة وعمل المجموعات،
على �أن ي�شترك في و�ضعها الم�شاركون والم�شاركات.
	•توثي ��ق القواع ��د ومو�ضوع البرنام ��ج التدريبي بعر�ضها
على لوحات معلقة على الجدران.
	•توفي ��ر لوحة كبيرة خالي ��ة وتعليقها عل ��ى الحائط بحيث
تك ��ون جاه ��زة لملئه ��ا بقائم ��ة الق�ضايا المزم ��ع تناولها
ف ��ي البرنام ��ج .وكذل ��ك توفي ��ر �أوراق و�أق�ل�ام �سميك ��ة
عل ��ى الأر� ��ض في منت�ص ��ف قاع ��ة الجل�س ��ات العامة ،كي
ي�ستخدمها الم�شاركون والم�شاركات.
	•�إذا ل ��زم الأم ��ر ،ترتيب المو�ضوعات المث ��ارة ترتيبا تبعا
لأولوي ��ة التن ��اول ،و�إع�ل�ان ه ��ذا الترتي ��ب ول�صق ��ه عل ��ى
الحائط ليراه الجميع ،بحيث يت�ضمن تحديد زمان ومكان
مناق�شتها.
	•ترك الم�شاركين والم�شاركات يختارون المو�ضوع الذي
يرغبون ف ��ي تناوله في مجموعة العم ��ل ،على �أن يتخذوا
قرارهم بوا�سطة «قانون القدمين».
	•قي ��ام الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات بالتطوي ��ر التدريج ��ي
للمو�ضوع ��ات خالل تناوله ��ا في مجموع ��ات عمل مكونة
م ��ن � 20-5شخ�ص ��ا ،وذلك �إما باال�ستق ��رار في مجموعة
واحدة �أو التنقل بين المجموعات.
	•يقوم المدر�سون بتي�سير المناق�شات الجماعية ،ويقومون
ه ��م �أو �أ�شخا� ��ص �آخ ��رون بت�سجي ��ل مالحظاته ��م ح ��ول
المناق�شات والنتائج الم�ستخل�صة منها.
	•يت ��م عق ��د اجتماع ع ��ام يح�ض ��ره الجميع عل ��ى الأقل مرة
واح ��دة يوميا وذل ��ك لتب ��ادل الأخبار وم�شاه ��دة عرو�ض
ب�صرية موجزة من المجموعات المختلفة.

	•يتنق ��ل الم�شارك ��ون والم�ش ��اركات بين الجل�س ��ات العامة
وجل�سات عم ��ل المجموعات ،وبين الق�ضاي ��ا المثارة �إلى
حين انته ��اء الوقت المخ�ص�ص لذل ��ك �أو �إلى �أن ي�شعروا
ب�أنهم قد تو�صلوا �إلى نتيجة �أو خطة عمل ما� ،إلخ.

ردود الأفعال والمتابعة
ردود الأفع ��ال والمتابع ��ة ت�شير �إلى تلقي المعلوم ��ات حول الأثر
ال ��ذي تركت ��ه معالجة مو�ض ��وع م ��ا� ،أو عملية جماعي ��ة �أو �سلوك
فردي ما من حيث ت�أثيره على الآخرين .ويمكن دعوة الم�شاركين
والم�ش ��اركات للتعبي ��ر ع ��ن مالحظاته ��م وم�شاعرهم فيم ��ا يتعلق
بق�ضي ��ة ما �أو �أ�سل ��وب تناولها .كما يمكن ال�سع ��ي للح�صول على
رد فع ��ل ب�ش� ��أن �أدائك �أنت باعتبارك مي�س ��را �أو مي�سرة .ونجد �أن
متابع ��ة ردود الأفعال ت�ساع ��دك على فهم الأفراد والعالقات داخل
المجموعة ،ذلك �إل ��ى جانب م�ساعدتك على تغيير م�سار العمل بما
يحقق احتياجات الم�شاركين والم�شاركات.

ردود الأفعال المنطوقة هى النوع ال�شائع

وعندم ��ا تقوم بتقدي ��م رد فعلك لأمر ما ،فيجب �أن يتم ذلك بطريقة
بناءة ،بالتعبير عن التفهم دون �إ�صدار �أحكام ،والدقة في التعبير
واالقت�ص ��ار على الك�شف عن وجهة نظ ��رك فقط� .أما عندما تتلقى
رد فعل ما ،فتوقف �أمامه باعتباره فر�صة للت�أمل ال هجوما عليك،
و�أن�صت �صامتا دون مقاطعة �أو دفاع عن النف�س.
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وتوج ��د �أن ��واع مختلف ��ة م ��ن ردود الأفع ��ال� .إن ردود الأفع��ال
المنطوق��ة ه ��ي الن ��وع ال�شائع ف ��ي �أعق ��اب محا�ض ��رة �أو جل�سة
ما ،وه ��ي ت�ساعد في فه ��م كيفية تلقي الم ��ادة المعرو�ضة وكيفية
تح�سي ��ن الأداء ،كم ��ا �أن ردود الأفع ��ال المنطوق ��ة ه ��ي الأ�سلوب
المتب ��ع في جل�سة المراجع ��ة العامة اليومية الت ��ي يبد�أ بها فريق
التي�سي ��ر الي ��وم التدريبي� .أم ��ا �أ�سلوب ت�سليط ال�ض ��وء فهو نوع
�آخ ��ر م ��ن ردود الأفع ��ال ،ويتخذ �ش ��كل تعليق موجز يق ��وم به كل
م�شارك وم�شاركة ح ��ول �شعوره في نهاية جل�سة ما �أو يوم بعينه
�أو مرحلة من البرنامج التدريبي .وعند تجميع كل هذه التعليقات
ف�إن ت�س��ليط ال�ض��وء يق ��دم انطباعا عام ��ا عن الحال ��ة المزاجية
للمجموعة ،كم ��ا يتيح للم�شاركين والم�شاركات التعبير �أوال ب�أول
عم ��ا يقلقهم بما ي�ؤدي �إلى «تنقية الأجواء» .كذلك يمكن ا�ستخدام
ن ��وع ثال ��ث م ��ن ردود الأفع ��ال ،وه ��ي ردود الأفع��ال مجهول��ة
الم�ص��در ،والتي تتم بالكتابة عل ��ى بطاقات ويمكن اال�ستعانة بها
ف ��ي مراحل مختلفة من البرنام ��ج التدريبي .ويجب عليك في هذه
الحال ��ة �إعداد �أ�سئلة ب�أ�سلوب الر�ؤي ��ة الب�صرية ،ومنها على �سبيل
المث ��ال« :لتقييم �أداء المجموعة ،ما الذي يعجبني في مجموعتنا؟
وكيف يمكننا تح�سين �أدائنا؟ وما الذي �أود لو يتغير؟» وتتم كتابة
ردود الأفع ��ال على بطاق ��ات يجمعها المي�س ��ر �أو المي�سرة ثم يتم
تدبي�سه ��ا على لوحة م ��ع تجميعها في مجموع ��ات وفقا للجوانب
الم�شتركة فيما بينها .و�أخيرا يتم دعوة الم�شاركين والم�شاركات
للتعليق عليها وا�ستخال�ص النتائج.

	•ال توج ��د حاج ��ة لوجود ط ��اوالت لأنه ��ا تمثل عائق ��ا �أمام
التفاع ��ل والتوا�ص ��ل الجماعي .ولكن يمك ��ن و�ضع بع�ض
الط ��اوالت بامت ��داد الحوائ ��ط لتو�ض ��ع عليه ��ا الم ��واد
والأوراق وغيرها من �أدوات التدريب.
	•يج ��ب توفير عدد كاف م ��ن الكرا�سي المريح ��ة وترتيبها
ف ��ي �ش ��كل ن�ص ��ف دائرة ،م ��ع و�ض ��ع اللوح ��ات وغيرها
م ��ن و�سائ ��ل الر�ؤي ��ة الب�صرية (مثل �شا�ش ��ة جهاز عر�ض
ال�شفافيات ،وجهاز التلفزيون �إلخ) في مركز االنتباه.
وكم ��ا �سبق لنا الق ��ول ،ف�إن النظ ��ام المثالي للجلو� ��س يعتمد على
ترتي ��ب الكرا�س ��ي ف ��ي �شكل �شب ��ه ن�صف دائ ��ري ( )Uمع و�ضع
اللوح ��ات ف ��ي الج ��زء المفتوح م ��ن الدائ ��رة بحيث تك ��ون مرئية
للجمي ��ع .ويج ��ب و�ضع الط ��اوالت بامتداد الحوائ ��ط كي ال تمثل
حواج ��ز مادي ��ة ونف�سية �أم ��ام التوا�صل .ومع ا�ستخ ��دام �أ�سلوب
الر�ؤية الب�صرية والتوثيق ،لن تكون هناك �ضرورة كبيرة للكتابة،
ويج ��ب فقط توفير م�ساند للكتابة وكرا�سة لكل م�شارك وم�شاركة
لت�سجي ��ل مالحظاته ��م ال�شخ�صية ،وبحيث ي�سه ��ل و�ضعها �أ�سفل
الكرا�س ��ي ف ��ي حالة ما تطل ��ب الأمر االنتقال من جل�س ��ة عامة �إلى
مجموعات م�صغرة �أو للقيام بالتمارين.

المناخ المالئم للم�شاركة التفاعلية

كما �سبق و�أن �أ�شرنا في الجزئية ال�سابقة ب�ش�أن «كفاءة التفاعل»،
يج ��ب �أن يكون ال�سياق العمل ��ي للبرنامج التدريب ��ي م�شجعا على
قي ��ام حوار مفتوح بي ��ن الجميع .ويجب �أن يعك� ��س ال�سياق العام
لم ��كان عقد البرنامج روح الحوار المفت ��وح ،بما يحول دون قيام
عالقات تراتبي ��ة بين فريق التدري ��ب والم�شاركين والم�شاركات.
وم ��ن هنا كانت متطلبات الم ��كان وترتيبات الجلو�س م�س�ألة مهمة
في هذا ال�صدد:
	•بن ��اء على حجم المجموعة ون ��وع البرنامج ،يتطلب الأمر
وج ��ود قاعة كبي ��رة للجل�سات العامة ،وع ��دد  3-1قاعات
منف�صلة لجل�سات مجموعات العمل.
ترتيب الكرا�سى في القاعة يجب �أن يكون مالئما للم�شاركة التفاعلية
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وتعتب ��ر �إدارة الوقت من الجوانب الأخرى المهمة في خلق مناخ
مالئ ��م للم�شارك ��ة .وفي كل الأحوال يج ��ب �أن تت�سم �إدارة الوقت
بالمرون ��ة مع الأخذ ف ��ي اعتبارها الع ��ادات والأع ��راف المحلية.
ومن �أهم مالمح الإدارة الجيدة للوقت ما يلي:
	•يجب على البرامج التدريبية الممتدة لأكثر من �أ�سبوع �أن
تتيح خالل البرنامج م�ساحة يوم للراحة والترفيه.
	•كلم ��ا كان الأم ��ر ممكن ��ا ومنا�سب ��ا ،يج ��ب تنظي ��م رحالت
ميداني ��ة لأنه ��ا تق ��دم الفر�ص ��ة لتكوين مالحظ ��ات مبنية
عل ��ى الممار�س ��ة الفعلي ��ة ،كما �أنه ��ا تع ّر� ��ض الم�شاركين
والم�ش ��اركات لتغيير ف ��ي المكان واختالف ف ��ي �أ�سلوب
التعليم و�إيقاعه.
	•يج ��ب على الجدول الزمن ��ي للبرنام ��ج والتتابع المنطقي
لجل�سات التدريب (�أنظر الجزئية الخا�صة بو�ضع الخطة
المف�صلة �أدناه) �أن يت�ضمن تنويعا وتغييرا في الأ�ساليب
والتماري ��ن ب�ش ��كل متك ��رر ومنظ ��م� ،إذ �إن حت ��ى �أكث ��ر
الأ�سالي ��ب ت�شويقا �سرعان ما ت�صب ��ح مملة عند ا�ستمرار
تكرارها خالل فترة محددة.
	•يج ��ب االنتب ��اه �إل ��ى �أن مع ��دالت الإدراك واال�ستيع ��اب
ومنحني ��ات التركي ��ز تتف ��اوت تبع ��ا لالمت ��داد الزمن ��ي
عل ��ى م ��دى الجل�س ��ات الأربع ��ة يومي ��ا .وعادة م ��ا يحتاج
الم�شارك ��ون والم�ش ��اركات �إل ��ى «تن�شيط» قب ��ل جل�ستي
بداي ��ة الفت ��رة ال�صباحي ��ة وبداي ��ة الفت ��رة الم�سائية ،بما
معن ��اه �أن موعد هاتي ��ن الجل�ستين غير مالئ ��م للمدخالت
«الثقيلة» المعتمدة على المادة النظرية.
	•بالن�سبة لبرامج التدريب طويلة المدة ،يجب ت�شجيع قيام
تماري ��ن بدني ��ة و�أن�شط ��ة ترفيهية خارج قاع ��ات الدر�س،
وذلك �أثناء فترات اال�ستراحة وبعد انتهاء الجل�سات.
	•يمك ��ن تقوي ��ة العالق ��ات بي ��ن الم�شاركي ��ن والم�شاركات
وفري ��ق التدريب من خالل �أن�شطة م�سائية اختيارية ،مثل
عرو� ��ض �أف�ل�ام ،مناق�ش ��ات على �ش ��كل مائ ��دة م�ستديرة،
عرو� ��ض بو�ست ��ر� ،س ��وق الو�سائ ��ط الإعالمي ��ة ،درا�سات
الحالة ،العرو�ض الثقافية وغيرها.
ه ��ذا ويتم ف ��ي الجزء الخام�س م ��ن الكتاب تن ��اول جوانب �أخرى
متعلق ��ة بمتطلبات المكان وترتيب ��ات الجلو�س وغيرها من الأمور
التنظيمية.

وهنال ��ك ع ��دد من �أ�ش ��كال التدخل التي ق ��د يلج�أ �إليه ��ا المي�سر �أو
المي�س ��رة لتح�سي ��ن المن ��اخ العام وتعزي ��ز الثق ��ة المتبادلة داخل
المجموعة .وتلع ��ب الأن�شطة االجتماعية كالأم�سي ��ات الثقافية �أو
حفالت الترحيب والوداع دورا �إيجابيا في العالقات بين الجميع.
كما يمكن �إلقاء بع�ض الم�س�ؤوليات على الم�شاركين والم�شاركات،
مثل متابعة الوقت ولجان الطعام �أو الترفيه ،وغيرها .كذلك يجب
تخ�صي� ��ص وقت للتمارين التي تعزز مهارات التوا�صل والتعاون
الجيد داخل المجموعات ،ومنها التمارين الآتية:
الإن�ص��ات داخ ��ل مجموع ��ة مكون ��ة من ثالث ��ة �أ�شخا� ��ص ،فيقوم
�أحده ��م بالحدي ��ث ع ��ن م�شكلة �شخ�صي ��ة ،ويقوم �آخ ��ر بتكرار ما
ي�سمعه وط ��رح �أ�سئلة متعلقة بالم�شكلة ،ويق ��وم ال�شخ�ص الثالث
بمراقب ��ة الموقف في �صم ��ت ثم يعبر عن رد فعل ��ه تجاه الموقف
فيما بعد.
«الر�س��ائل الموجهة �إليك �أنت» تتحول �إلى «ر�سائل موجهة � ّإلي
�أنا».
«الأ�س��ئلة ال�س��تة الم�س��اعدة» هي الخا�صة با�ستخدام الأ�سئلة
المفتوح ��ة للتعمق في مو�ضوع ما ،وهي :من؟ ماذا؟ كيف؟ لماذا؟
متى؟ �أين؟
«الأوجه الأربعة للر�س��الة الواحدة» ت�ساع ��د في تنمية الوعي
بالوظائف المختلفة التي يقوم بها التوا�صل ،وهي:
1 .1الحقائق
2 .2مقولة تعبر عن العالقة بين المتحدث والم�ستمع
3 .3مقولة عن المتحدث
4 .4مطلب �إلى الم�ستمع

الألعاب التي يمار�سها النا�س

عند �إدارة برنامج تدريبي ما و�إعداد الخطة المف�صلة (ال�سيناريو)،
تعتبر الألعاب عن�صرا مهما جدا في الإدارة الم�سرحية للبرنامج.
ولك ��ن يجب �إج ��ادة ا�ستخدام الألع ��اب لأنها «كالأع�ش ��اب الطبية،
ف� ��إذا تناول ��ت كمية كبيرة �أو نوعا خاطئا منه ��ا قد تودي بحياتك»
( .)Will 2002وبالتالي يجب �أوال �أن تفرق بين ما يلي:
	•الألعاب التعليمية والتمارين و�أداء الأدوار
	•تمارين التن�شيط والتعارف والت�سخين
دليل التي�سري والر�ؤية
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ويتمث ��ل وج ��ه االخت�ل�اف بينه ��ا ف ��ي قيمته ��ا م ��ن منطل ��ق الأداء
الم�سرحي.
الألع��اب والتماري��ن و�أداء الأدوار ه ��ي �أ�شب ��ه بالطريق الذي
ي�ساع ��د الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات عل ��ى الو�ص ��ول �إل ��ى نتائ ��ج
م�ستخل�ص ��ة� ،أي �أن له ��ا مغ ��زى تعليمي ��ا كامن ��ا .ونظ ��را له ��ذا
المغ ��زى التعليمي يجب دائما التعقي ��ب ( ،)debriefبحيث يمكن
للمجموعات التي لعبتها مناق�شة ما تم فيها ،وم�شاعرهم تجاهها،
والنتائ ��ج الم�ستخل�ص ��ة منه ��ا .كم ��ا �أنها ترتب ��ط دائم ��ا بالعملية
الجماعي ��ة ومو�ض ��وع البرنام ��ج التدريب ��ي .فعلى �سبي ��ل المثال،
بع ��د انته ��اء المتخ�ص�ص من �إلق ��اء محا�ضرة ف ��ي الجل�سة العامة
ح ��ول �إ�شكالية التعاون والتناف�س ف ��ي التنمية الم�ستدامة ،يمكنك
دع ��وة الم�شاركي ��ن والم�شاركات �إل ��ى «لعبة المك�س ��رات» (�أنظر
الملح ��ق) ،على م ��دار جل�ستي عمل المجموع ��ات ،فيتم تخ�صي�ص
�إح ��دى الجل�ستي ��ن للع ��ب اللعبة ث ��م التعقي ��ب عليها ف ��ي الجل�سة
الأخرى .وفي مثال �آخر ،يمكن تعزيز بناء الفريق داخل مجموعة
م ��ن الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات الذي ��ن ل ��م ي�سب ��ق له ��م التعارف
جي ��دا ،فبنهاي ��ة الي ��وم الأول من البرنام ��ج التدريب ��ي ،يتم تقديم
لعب ��ة «�إ�سق ��اط البي�ضة» (�أنظر الملح ��ق) �إذ �إن اللعبة تك�شف عن
الأدوار المختلف ��ة الت ��ي يتبناه ��ا الأفراد خالل العم ��ل كفريق ،مع
�إتاحته ��ا الفر�صة �أمام الم�شاركين والم�ش ��اركات الكت�شاف نقاط
الق ��وة وال�ضعف لديهم عند العمل تح ��ت �ضغط .وقد تن�ش�أ �أحيانا
�ض ��رورة لتوعي ��ة الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات بم�ش ��اكل التوا�صل
الناجم ��ة ع ��ن التف ��اوت فيما بينه ��م ف ��ي الت�ص ��ورات والخلفيات
الثقافي ��ة واالجتماعي ��ة وبيئاته ��م العملي ��ة .وبدال م ��ن اال�ستعانة
ب�ش ��رح نظري مطول ،يمك ��ن تقديم تمرين «قط ��ع الورقة» (�أنظر
الملح ��ق) خ�ل�ال الجل�سة العام ��ة ،وهكذا �سيكت�ش ��ف الم�شاركون
والم�شاركات ب�أنف�سهم عدم فعالية التوجيهات �أحادية الجانب في
نق ��ل ال�صور �أو الت�صورات الذهني ��ة ،و�إنما يتطلب الأمر توا�صال
متب ��ادال .ويمكن ا�ستخدام متتالية «القول-العمل!» (الواردة في
�صفحة  )68خالل التعقيب ال�ستخال�ص النتائج.
وف ��ي كل الأمثل ��ة ،يت ��م خ�ل�ال التعقي ��ب تن ��اول كاف ��ة النتائ ��ج
الم�ستخل�ص ��ة والمقا�صد التعليمية المتعلق ��ة باللعبة �أو التمرين.
دع الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات يتو�صلون �إلى ذل ��ك ب�أنف�سهم ،وال
تح ��اول «التعل ��م نيابة عنه ��م» بالك�شف ع ��ن «المغ ��زى الحقيقي»
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للعب ��ة� ،إذ �إنه ال يوجد ما يطلق عليه «مغ ��زى حقيقي»� ،إنما يعتمد
على ما يعتبره كل م�شارك وم�شاركة هو النتيجة الم�ستخل�صة من
ممار�س ��ة اللعبة .ولك ��ن يمكنك تلخي�ص النتائ ��ج الم�ستخل�صة من
المناق�ش ��ة الجماعي ��ة والمقارنة بي ��ن النتائج الت ��ي تو�صلت �إليها
المجموع ��ات الأخ ��رى .ويت�ضم ��ن «ملحق» هذا الكت ��اب مجموعة
مختارة من الألعاب والتمارين ،ويمكن الح�صول على المزيد منها
ف ��ي «دليل التعلم والفعل التفاعلي» (أنظر)Pretty et al. 1995 :
وف ��ي غيره م ��ن الأدلة الإر�شادية الواردة �ضم ��ن قائمة «المراجع
الأجنبية المختارة» في «ملحق» هذا الكتاب .وعند قيامك باختيار
لعب ��ة �أو تمري ��ن ا�س� ��أل نف�س ��ك ال�س� ��ؤال التالي« :لم ��اذا �أرغب في
اختي ��ار لعبة ما؟ وما هو «الخي ��ط الأحمر» الذي يربط المو�ضوع
�أو الم�شكل ��ة ،واللعب ��ة المخت ��ارة ،ث ��م يع ��ود بن ��ا �إل ��ى المو�ضوع
م ��رة �أخرى؟ وم ��ا هي النتائج التي ت� ��ؤدي �إليها ه ��ذه اللعبة؟ وما
ه ��ي �أف�ض ��ل طريقة ل�صياغة ال�س� ��ؤال التوجيهي ل ��كل من التعليق
والتعقيب على التمرين؟»

مجموعة العمل خالل تنفيذ �إحدى التمارين

لع��ب الأدوار يتم بطريقتي ��ن ،فمن ناحية يمكن ��ك ا�ستخدام �أداء
الأدوار باعتب ��اره لعب ��ة �أو تمرين ��ا ،وربط ��ه بالمو�ض ��وع المث ��ار
ب�ش� ��أن عملية التعلم م ��ع الك�شف عن قيمته التعليمية في التعقيب.
ومن ناحية �أخ ��رى يمكن ت�شجيع الم�شاركي ��ن والم�شاركات على
ا�ستخ ��دام لعب الأدوار ك�شكل ترفيهي ف ��ي عر�ض نتائج جل�سات
عم ��ل المجموع ��ات .فعل ��ى �سبي ��ل المثال يمك ��ن نقل تل ��ك النتائج
وعر�ضه ��ا في �شكل برنام ��ج �إذاعي �أو تلفزيون ��ي� ،أو موقف بين
الم�شرفي ��ن الح�ضريين وم�ستخدمي المياه الريفيين ،وهو عر�ض
ال يتطل ��ب �سيناريو مكتوبا �أو �أزياء �أو فت ��رة �إعداد مطولة ،ولكن

يج ��ب �أن يكون توزي ��ع الأدوار وا�ضحا .وين�ص ��ح بعقد «بروفة»
ق�صي ��رة يتم الت�أكد خالله ��ا من �أن جميع الم�ؤديي ��ن قادرون على
الحدي ��ث ب�ص ��وت ع ��ال ووا�ض ��ح م�ستخدمي ��ن تعبي ��رات ج�سدية
و�أدوات م�ساع ��دة لإ�ضف ��اء الواقعي ��ة والفكاه ��ة والجاذبي ��ة عل ��ى
الأداء .كذل ��ك ف� ��إن �إدارة الوقت هنا ت�صب ��ح عن�صرا مهما ،فيكفي
تخ�صي�ص  10-5دقائق للعبة �أداء الأدوار ،بما يكفي لطرح وجهة
نظر محددة.

و�ض��ع خطة تف�ص��يلية (�س��يناريو) لبرنامج
تدريبي
�إن مزي ��ج الأ�سالي ��ب والو�سائ ��ط والم ��واد المو�صوف ��ة �أعاله يتم
و�ضع ��ه ف ��ي �سيناري ��و �أو خطة تف�صيلي ��ة ،ويمثل ه ��ذا ال�سيناريو
دلي�ل�ا منهجي ��ا للمي�س ��ر �أو المي�س ��رة بنف� ��س الق ��در ال ��ذي يمثل ��ه
ال�سيناري ��و بالن�سب ��ة للمخ ��رج ال�سينمائي .فالمخ ��رج ال�سينمائي
الجي ��د ي�ستطي ��ع �إخراج �أف�ضل م ��ا لدى الممثلة �ضم ��ن فريق من
الممثلي ��ن ،كما �أن الجمي ��ع يعلمون �أن �أحداث الفيل ��م ال�سينمائي
ككل وكذلك كل م�شهد فيه يعتمد عليهم جميعا وعلى جودة �أدائهم
الجماع ��ي .وهذا ه ��و ما يقوم به المي�س ��ر �أو المي�سرة فيما يتعلق
ب ��كل م�ش ��ارك وم�شاركة وت�شكيل مجموعات العم ��ل .ويمثل �شكل
«عجل ��ة التعلم الجماعي» �ص ��ورة تو�ضيحية للتداخ ��ل القائم بين
الأف ��راد والمجموعات في عمليات التعل ��م والتخطيط� .إذ تت�ضمن
«عجل ��ة التعل ��م» الفردي ��ة :الت�أمل – التوا�ص ��ل – القرار – الفعل
(�أنظ ��ر ،)Kolb 1984 :بينما تت�ضمن «عجل ��ة التعلم» الجماعية:
الت�أمل العام – المعنى الم�شترك – التخطيط بالتعاون – تن�سيق
الفع ��ل .وه ��ي مراح ��ل �شبيهة بعملي ��ة التعلم في منه ��ج «التي�سير
والر�ؤي ��ة» والت ��ي تت�ضمن :التعارف – العم ��ل الجماعي – تبادل
النتائ ��ج – التنفي ��ذ والتقيي ��م .وتو�ضح لنا «العجل ��ة» كيف �أن كل
نقط ��ة من نقاط التعلم الفردي لها ما يعادلها في التعلم الجماعي،
و�أن الأف ��راد والمجموع ��ات ينتقلون من الت�أمل �إل ��ى الفعل ،ومن
التفكير المجرد �إلى ق�ضايا معينة – ثم العودة مرة �أخرى لت�أخذ
الدائرة مجراها.

تماري��ن التن�ش��يط والتع��ارف والت�س��خين تختل ��ف كثيرا عن
الألع ��اب �إذ �إنه ��ا ال تحم ��ل مغزى عميقا ويج ��ب �أن تكون وا�ضحة
ف ��ي حد ذاتها .وبالتالي فهي ال تتطلب تعقيبا ال�ستخال�ص �أهم ما
فيه ��ا ،كما �أنها قد ال ترتبط بال�ضرورة ارتباطا منطقيا بمو�ضوع
البرنام ��ج التدريب ��ي .ويمكن القيام بتمرين م ��ن تمارين التن�شيط
ف ��ي �أي وق ��ت يك ��ون في ��ه الم�شارك ��ون والم�ش ��اركات متعبين �أو
متوتري ��ن� ،أي ف ��ي المواق ��ف الت ��ي ال يكونون قادري ��ن فيها على
التركي ��ز على مو�ضوع البرنامج وم�ضم ��ون الجل�سة� .أما تمارين
التعارف فعادة يتم توظيفه ��ا لت�سهيل عملية التعلم وتحقيق مزيد
م ��ن التعارف بين الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات �أو لم�ساعدتهم على
تجاوز المواق ��ف ال�صعبة �أو حاالت التوت ��ر النا�شئة خالل عملية
التعل ��م .ويك ��ون له ��ذه الألع ��اب والتماري ��ن �أثره ��ا الإيجابي على
الحال ��ة المزاجية ل ��دى المجموعة� ،إذ تجع ��ل النا�س يتفاعلون في
ج ��و عام من البهج ��ة والراحة والترفيه� ،إذ يتح ��ول تركيزهم من
الجانب المعرفي البحت ،كما يتيح لهم فر�صة الك�شف عن مالمح
�أخ ��رى في �شخ�صياتهم بخالف القدرات العقلية ،وذلك من خالل
الم�شاركة مثال في �أغنية �أو نكتة �أو تمرين تن�شيطي من ابتكارهم.
وق ��د تم تجميع العديد من تماري ��ن التن�شيط وغيرها في المراجع و�سوف نو�ضح كيفية �إعداد ال�سيناريو وكيف �أمكن تجميع عنا�صر
المخت�ص ��ة بهذا المو�ضوع (�أنظر عل ��ى �سبيل المثال« Pretty et :منه ��ج التي�سي ��ر والر�ؤية الب�صري ��ة لبرنامج تدريب ��ي» بوا�سطة
�سيناريو حقيقي �أي خط ��ة تف�صيلية حقيقية لور�شة تدريبية حول
.)al. 1995
«التوا�ص ��ل البيئي» مدتها ثالثة �أيام عقدته ��ا الم�ؤ�س�سة الألمانية
وقد تحتاج �أحيانا �إلى مكان �أو م�سار �أحداث معين يرتبط ارتباطا
مبا�شرا بالمو�ض ��وع �أو الم�شكلة �أو الحل الذي ترغب في ت�سليط للتنمي ��ة الدولية م ��ع مركز دع ��م الإدارة العام ��ة (،)DSE-ZÖV
ال�ض ��وء علي ��ه خالل عملية التعل ��م �أو التخطيط .وف ��ي هذه الحالة و�ضمت  21م�شاركا وم�شاركة من بلدان وم�ؤ�س�سات وم�شروعات
ف� ��إن الإر�ش ��ادات المت�ضمنة في «الملحق» تح ��ت عنوان «الألعاب مختلفة.
والتماري ��ن» �ستقدم ل ��ك بع�ض الأفكار حول كيفي ��ة �إعداد لعبك �أو
تمارينك.
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الم�ؤ�س�سة الألمانية
للتنمية الدولية
()DSE

دورة تدريبية «التوا�صل البيئى»

الزمن
الجل�سة ال�ساعة
بالدقيقة
االفتتاح
10
9.00
1
التعريف بالم�شاركين
40
التعريف
توقعات ومهارات
20
الم�شاركين
�أهداف ومحتوى الور�شة
10
المنهجية المتبعة
10
ا�ستراحة
30
1.30
البداية «تمرين تقطيع
20
11.00
2
الورقة» يليه تعقيب
المحتويات

م�شاكل
التوا�صل

50
20

3

12.30
13.30

90
50

4

مبادئ
التوا�صل
البيئى
15.00
15.30

40

دورة
حياة
الم�شروع

30
15
40
15
30
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الأول
تي�سير :
مانفريد
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المنهج

الأ�سئلة الإر�شادية

المادة الم�ستخدمة

من نحن؟

مداخلة عامة  +مناق�شة

لوحات وبطاقات
لوحات معدة م�سبقاً

ما الذي �سنقوم به؟
كيف �سنقوم به؟

مداخلة عامة+مناق�شة
مداخلة عامة  +مناق�شة

لوحات
لوحات وبطاقات

ما �أوجه الخط�أ المحتمل حدوثه
في عملية التوا�صل؟ مالذى حدث؟
ماهي م�شاعرك؟ وما هي النتائج
التي تو�صلت �إليها؟
م�شاكل التوا�صل في مجال هل تواجهك م�شاكل �شبيهة في
خم�س مجموعات م�صغرة +
العمل
العمل؟ ما هي الم�شاكل والأ�سباب مناق�شة عامة
والحلول
الختام «تمرين القول
مداخالت  +مناق�شة عامة
ماهى النقاط الجوهرية التى
الفعل :المعوقاتيجب �أن نتذكرها؟
الخم�سة للتوا�صل»
غداء
 3مجموعات عمل (مجموعة
ماذا يعني التوا�صل البيئي؟
م�صطلحات التوا�صل
عالقات عامة ،ومجموعتي
البيئي
حفاظ على البيئة) ومناق�شة
حوار �إر�شادى عام
مداخلة «تعريفات
و�أهداف ومبادئ التوا�صل
البيئى»
ا�ستراحة
عر�ض في الجل�سة العامة +
مادور التوا�صل في �أي م�شروع؟
مداخلة «التوا�صل
مناق�شة
البيئي» في دورة حياة
الم�شروع»
�إذا قمت بالتخطيط ال�ستراتيجية تناول العنا�صر في خم�س
مداخلة «تعريفات
مجموعات م�صغرة ،ثم
و�أهداف ومبادئ التوا�صل للتوا�صل ،فما هي العنا�صر التى
يجب عليك �أخذها في االعتبار؟ مناق�شة في الجل�سة العامة
البيئى»
عر�ض في الجل�سة العامة +
مقدمة «ا�ستراتيجية
مناق�شة
الخطوات الع�شرة»
تمرين «�إ�سقاط البي�ضة» ما هي الأدوار الالزمة لبناء فريق؟ تمرين فى ثالث مجموعات
عمل ،تعقيب في الجل�سة
العامة
فردية

اال�سم
�سوزان

مانفريد

ورقه  A4لكل
م�شارك ،ويقوم المي�سر
مانفريد
الم�شارك بكتابة
البطاقات
لوحات وبطاقات
�سوزان
عرو�ض الأوفرهيد
والباوربوينت

لوحات وبطاقات
عرو�ض وملخ�صات
ولوحات معدة م�سبق ًا

عرو�ض وملخ�صات
لوحات وبطاقات
عرو�ض وملخ�صات
بي�ضة واحدة ،متر من
ال�شريط الال�صق20 ،
ق�شة (�شاليمو) ،وفرخ
ورق لكل مجموعة

مانفريد

مانفريد
مانفريد
و�سوزان

مانفريد
�سوزان
مانفريد
مانفريد

 -1تم في البداية التعري ��ف بالم�شاركين والم�شاركات ،و�أهداف
وبرنام ��ج ور�ش ��ة العم ��ل ،ومب ��ادئ العمل طبق ��ا لمنه ��ج التي�سير
والر�ؤية ،كما تم تقييم توقعات ومهارات الم�شاركين.
 -2يب ��د�أ الم�شارك ��ون والم�ش ��اركات في مواجه ��ة بع�ض م�شاكل
التوا�ص ��ل عن ��د الب ��دء ف ��ي تمري ��ن «تقطي ��ع الورقة» ث ��م يقومون
بالرب ��ط بي ��ن هذه التجربة وبي ��ن �أو�ضاعهم ف ��ي العمل ،وذلك في
مجموع ��ات م�صغرة يت ��م تكوينها ب�شكل ع�شوائ ��ي .وال يتم تقديم
مداخل ��ة معرفية �إال بعد تو�صلهم �إل ��ى نتائجهم الخا�صة بناء على
تجاربه ��م ال�شخ�صية .وتعتم ��د المداخلة المعرفي ��ة على الموجز
الختامي الذي يقدمه المي�سر ،والذي قد ي�ستعين بمتتالية «القول
 الفعل» للحديث عن المعوقات الخم�سة الأ�سا�سية والذي يندرجتح ��ت «كف ��اءة الر�ؤية الب�صري ��ة» .من هن ��ا يبد�أ تتاب ��ع الجل�سات
العام ��ة فجل�سات العم ��ل فالجل�سات العامة ،وي�ستم ��ر حتى نهاية
اليوم.

�سح ��ري متول ��د ع ��ن حكم ��ة الخبراء ،ب ��ل تب ��دو �أقرب �إل ��ى �شيئ
يمكنه ��م هم �أنف�سه ��م التو�صل �إلي ��ه .ونظرا �إل ��ى �أن الم�شاركون
البالغ عددهم  21م�شاركا وم�شاركة لم يكن قد �سبق لهم التعارف
فيم ��ا بينهم ب�شكل جيد ،تمت اال�ستعانة بتمرين «�إ�سقاط البي�ضة»
كتمري ��ن لبناء روح الفريق .و�أثناء التمرين يكت�شفون نقاط القوة
وال�ضع ��ف لديهم في المواقف الع�صبي ��ة ،ومختلف الأدوار التي
يتبناها الأفراد في العمل الجماعى .ومرة �أخرى نجد تغييرا في
ت�شكي ��ل الجموعات (الع�شوائ ��ى) والمي�سرين .وعند نهاية اليوم
�أع ��رب الم�شاركون والم�شاركات ع ��ن ر�ضاهم عن البرنامج وذلك
با�ستخدام بارومتر الحالة المزاجية.

� -3إن تن ��اول «الحقائ ��ق» الخا�ص ��ة بالتوا�ص ��ل البيئ ��ي ي�أتي في
�أعقاب مرحلة الت�أمل في مجموعات العمل ،والتي يتم فيها مناق�شة
الم�صطلحات المعنية� .إن هذا الأ�سلوب هو �أكثر ت�شويقا وجاذبية
للم�شاركين والم�شاركات �إذ يمكنهم من االنطالق فيه من وجهات
نظره ��م ور�ؤاهم و�آرائهم .وتكون درج ��ة الف�ضول واال�ستك�شاف
والم�شاركة في المناق�شة �أكبر كثيرا هنا مقارنة بالبدء بمحا�ضرة
ق�صي ��رة �أو عر�ض باوربوينت .وجدير بالذكر �أي�ضا وجود تغيير
ف ��ي ت�شكيل المجموعات (طبقا للخلفي ��ة المهنية) والمي�سرين من
الذك ��ور والإناث .فم ��ا زال الم�شاركون والم�ش ��اركات في مرحلة
التعريف ،ولكنهم يكونون قد تعرفوا بالتجربة العملية على معنى
العم ��ل كفري ��ق وتب ��ادل النتائ ��ج .وقد ق ��ام المي�س ��ر بتقديم �شرح
موجز للمبادئ الأ�سا�سية للكتابة الذهنية والعمل في مجموعات.
 -4م ��رة �أخ ��رى يكون عل ��ى الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات �أنف�سهم
تحدي ��د العنا�ص ��ر الرئي�سي ��ة الخا�ص ��ة با�ستراتيجي ��ة التوا�ص ��ل
البيئ ��ي ،وو�ضعه ��ا ف ��ى نظ ��ام منطق ��ي من�ضب ��ط .وهك ��ذا ف� ��إن
«الخط ��وات الع�ش ��رة»  -التي عادة م ��ا ت�شابه متتالي ��ة التخطيط
الت ��ي �سبق للم�شاركي ��ن والم�شاركات تحديده ��ا  -ال تبدو ك�شيئ
دليل التي�سري والر�ؤية
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الم�ؤ�س�سة الألمانية
للتنمية الدولية
()DSE
الجل�سة

ال�ساعة

1

9.00
ا�ستراتيجية
الخطوات
الع�شر

دورة تدريبية «التوا�صل البيئى»
الزمن
بالدقيقة
لجنة المتابعة
10

المحتويات

5

م�سار تطوير ا�ستراتيجية
التوا�صل البيئى

20

عرو�ض لدرا�سات حالة :
منغوليا ،غزال الم�سك
ت�شكيل مجموعات عمل
مداخلة «الخطوات  4-1في
ا�ستراتيجية التوا�صل البيئي»
ا�ستراحة
البداية «تمرين القرد
وال�سمكة»

60

مداخلة  :تابع «الخطوات »4-1

15

تمرين «تاجر الخيل»

غداء
مجموعات العمل  :تطوير
ا�ستراتيجية للتوا�صل البيئى
فيما يتعلق بدرا�ستي الحالة

5
50
2

10.30
11.00

3

12.30
13.30

90
90

15.00
- 15.30
17.00

30
90

ا�ستراحة
تابع  :مجموعات العمل

5

18.30
20.00

90
90

6

21.30
21.45

90

ع�شاء
عر�ض نتائج مجموعات العمل:
ا�ستراتيجية التوا�صل البيئى
فيما يتعلق بدرا�ستي الحالة
ا�ستراحة
تمارين للتنمية الم�ستدامة :
«لعبة المك�سرات»

4
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الأ�سئلة الإر�شادية

المنهج

المادة الم�ستخدمة

ماالذي حدث بالأم�س ؟
كيف تم تنفيذه؟ وما هي
م�شاعرك تجاهه؟

 4متطوعين
مداخلة عامة +
مناق�شة

لوحات وبطاقات
حامل لوحات قالب

ماهي نقاط االنطالق في
درا�سات الحالة؟
ما �أهم �شئ في مرحلة
التقييم و�أهداف التوا�صل؟

�سوزان
ت�شيمج +
فولكر

حوار �إر�شادي فى
الجل�سة العامة

عرو�ض وملخ�صات
حكاية مر�سومة،
معلقتان ،لوحتان

لوكنت م�ست�شارا للقرد فما ت�سجيل التعليقات
با�ستخدام �أ�سلوب
هي مقترحاتك؟
«ال�سو�سته»
عرو�ض وملخ�صات
حوار �إر�شادي في
�أنظر �أعاله
الجل�سة العامة
مناق�شة في الجل�سة مهام با�ستخدام
هل توجد �إجابة وحيدة
«�صحيحة» في هذه المهمة؟ العامة للمهام التى تم اللوحات
تنفيذها فردي ًا  +في
المجموعات الم�صغرة
ماهي الفئات
اال�ستراتيجية ،وما هى
م�صالحها؟ قم ب�صياغة
هدف لم�شروع بناء على
 2-1من الم�شاكل الأ�سا�سية
التى تم تحديدها

اال�سم

مجموعتي عمل لكل
درا�سة حالة

مهام با�ستخدام
اللوحات ،عامل
م�ساعد  /خطوة
لمهمة واحدة،
لوحات وبطاقات،
لوحات قالبة

قم ب�صياغة هدف للتوا�صل
بناء على خطوات KAP
لعدد  2-1مجموعة
ا�ستراتيجية

مجموعتي عمل :
مناق�شة وتوثيق

تابع :التوثيق
با�ستخدام اللوحات

ما هي مزايا وما هى عيوب
العر�ضين المقدمين؟

عر�ض في الجل�سة
العامة  +مناق�شة

لوحات وبطاقات

هل يمكن ا�ستخدام الألعاب لعبة تقييم جماعية
والتمارين لت�صوير العالقات في �صورة مجموعة
البيئية المعقدة والدور
واحدة ن�شطة
ومجموعة �أخرى
الذي يلعبه التعاون فيها؟
للمراقبة  +مناق�شة

منظومة القواعد
والتقييم على
اللوحة ،المك�سرات
ولوحات التقييم

مانفريد

مانفريد

�سوزان

ما نفريد

مانفريد

ممثلون عن
المجموعات
 +مانفريد

مانفريد

 -1قام ��ت لجن ��ة المتابعة التى ت ��م ت�شكيلها م�ساء الي ��وم ال�سابق
بعر� ��ض تقرير عن نتائج الي ��وم ال�سابق والحالة المزاجية خالله.
وال يتم تقديم «الخطوات الع�شر» فى �صورة محا�ضرة �أو عر�ضها
ب�ش ��كل عام ،و�إنم ��ا تبعا لدرا�ستي الحال ��ة المختارتين واللتين تم
عر�ضهما بالر�ؤي ��ة الب�صرية .وال يتم تقديم �أولى المدخالت حول
الخط ��وات  4-1فقط معرفيا بوا�سطة جه ��از الأوفرهيد باعتباره
م ��ن العوام ��ل الب�صرية الم�ساع ��دة غير الدائم ��ة ،وكذلك بوا�سطة
 -6وهك ��ذا ف� ��إن النتائ ��ج الم�ستخل�صة من اللعب ��ة يمكن �أن تكون
عوام ��ل ب�صري ��ة م�ساعدة دائم ��ة كاللوحات والملخ�ص ��ات ،و�إنما
ذات �صل ��ة مبا�شرة ب�أو�ضاع الم�شاركي ��ن والم�شاركات في مجال
�أي�ض ��ا با�ستخ ��دام و�سائ ��ل التعلي ��م ال�شع ��وري عن طري ��ق حكاية
�أعمالهم.
«القرد وال�سمكة» المر�سومة ويتم توظيف متتالية الجل�سة العامة
ومجموعة العمل  -الجل�سة العامة على مدار هذا اليوم �أي�ضا.
بالمزي ��د من التف�صيل فى مجموعات العمل .وتم ا�ستخدام تمرين
«لعب ��ة المك�سرات» هن ��ا لتو�ضيح كيفية ا�ستخ ��دام طريقة ب�سيطة
للتو�ص ��ل �إلى �إدراك معرفي و�شعوري ب�ش� ��أن التنمية الم�ستدامة
ومزاي ��ا التع ��اون والم�شاركة� .إن التناف�س عل ��ى الموارد مثله في
ذلك مثل التناف�س في الألعاب والتمارين يعك�س م�شكلة من م�شاكل
العاملين في مجال حماية البيئة.

 -2ف ��ى الخط ��وة الرابعة« ،ت�صمي ��م اال�ستراتيجي ��ة» ،يتم اتخاذ
الق ��رارات ب�ش�أن اتجاه ا�ستراتيجي ��ة التوا�صل البيئي ،ومن �أجل
�إي�ض ��اح �أنه توجد �أكثر من طريقة واح ��دة بل العديد من البدائل،
تت ��م اال�ستعانة بتمرين «تاج ��ر الخيل» .كذلك ي�ساهم هذا التمرين
ف ��ي تغيي ��ر ت�شكيل ��ة المجموعات م ��رة �أخرى قب ��ل االنخراط في
�أن�شطة يظل فيها الم�شاركون والم�شاركات في نف�س المجموعة.
 -3يت ��م ت�شكي ��ل مجموعات العمل ب�ص ��ورة اختيارية لأن ت�شكيلة
المجموعات �ستظل كما هي معظم الوقت خالل ور�شة العمل ،حيث
يحدث تراكم لنتائج عمل المجموعات من خطوة �إلى �أخرى �ضمن
ا�ستراتيجي ��ة التوا�ص ��ل .ف�إن ل ��م يكن الأمر كذل ��ك ،فمن الأف�ضل
تغي ��ر ت�شكي ��ل المجموعات م ��ن �آن �إلى �آخر ،وتق ��وم المجموعات
بتطبي ��ق ما اكت�سبته من معرف ��ة جديدة ب�ش�أن الخطوات  4-1من
ا�ستراتيجية التوا�صل عل ��ى درا�ستي الحالة اللتين تم اختيارهما
م�سبق ��ا .وهى نقط ��ة �أولى ف ��ى نقل الإنج ��ازات التعليمي ��ة ب�شكل
تفاعلي �إلى مواقف على �أر�ض الواقع في بيئتها العملية.
 -4م ��رة �أخرى يق ��وم المي�سرون بتبادل المواق ��ع ،كما ي�ستخدم
الم�شارك ��ون النقاط لتحديد درجة حالتهم المزاجية على بارومتر
الحالة المزاجية.
 -5كان الم�شارك ��ون والم�شاركات �أنف�سهم قد قرروا اال�ستمرار
في ور�شة العمل م�ساء التاحة الفر�صة لهم لتناول الخطوات 4-1
دليل التي�سري والر�ؤية
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الم�ؤ�س�سة الألمانية
للتنمية الدولية
()DSE
الجل�سة

ال�ساعة
9.00

1
متابعة
الخطوات
الع�شر
10.30
11.00

دورة تدريبية «التوا�صل البيئى»
الزمن
بالدقيقة
10
5
75
30
90

2

12.30
13.30

3

المحتويات
لجنة المتابعة
�إدارة الوقت
مداخلة «الخطوات
 10-5في ا�ستراتيجية
التوا�صل البيئي»
ا�ستراحة
مجموعات العمل :
تطوير ا�ستراتيجية
التوا�صل البيئي ذات �صلة
بدرا�ستي الحالة

الأ�سئلة الإر�شادية
مالذي حدث بالأم�س،
كيف تم تنفيذه ،وما
�شعورك تجاهه؟
ما �أهمية التخطيط
والإنتاج ومرحلة
التنفيذ العملي؟
اختيار الو�سائط
المالئمة وتي�سير
م�شاركة المجموعات
الم�ستهدفة �صياغة
ر�سائل لعدد 2-1
مجموعة ا�ستراتيجية

90
60

غداء
عر�ض نتائج مجموعات
العمل  :التوا�صل البيئي
وعالقته بدرا�ستي
الحالة

45

مالذي تعلمته من
هل توجد حياة بعد
انتهاء الدورة التدريبية؟ ا�ستخدام ا�ستراتيجية
التوا�صل البيئي؟
كيف يمكن التركيز
ا�ستراتجي ًا على
اكت�ساب كفاءة التوا�صل
البيئي؟
ا�ستراحة
مالذي يمكن �أن يمثل
تابع لما �سبق
«الخطوات التالية» في
منظمتك؟
التقييم التفاعلي ال�سريع هل حققنا �أهدافنا؟
هل قمنا بتح�سين
للور�شة
مهاراتنا؟
ماذا عن الطعام
والإمكانيات والمي�سرين
والمي�سرات والمادة
العلمية الم�ستخدمة،
�إلخ؟
ختام

15.15
15.30

15
15

تقييم

40

4

16.30

86

اليوم الأول
تي�سير :
مانفريد

دليل التي�سري والر�ؤية

5

ما المزايا والعيوب
الموجودة في
العر�ضين؟

المنهج

المادة الم�ستخدمة

عر�ض في الجل�سة العامة
 +مناق�شة

اال�سم
 4متطوعين
ومتطوعات

مناق�شة فى الجل�سة العامة لوحات
حوار �إر�شادي في الجل�سة لوحات وبطاقات
عرو�ض وملخ�صات
العامة

عدد  2مجموعة عمل

مهام على اللوحات 1
عامل م�ساعد/خطوة
لمهمة مالوحات
وبطاقات

عر�ض في الجل�سة العامة
 +مناق�شة

لوحات وبطاقات

عر�ض في الجل�سة العامة
مجموعات عمل م�صغرة
وحوار في الجل�سة العامة

ا�ستبيان �إعداد
لوحات وبطاقات

مجموعات م�صغرة تبع ًا
للمنظمات المختلفة

تابع لما �سبق

منظومات التدريج
با�ستخدام النقط
والمناق�شة

لوحة التقييم
التفاعلي ال�سريع،
لوحات ،نقط

�سوزان
مانفريد

�سوزان

ممثلين عن
مجموعات
العمل،
مارجريت
مانفريد

�سوزان

مانفريد

�سوزان

 -1م ��رة �أخ ��رى قام ��ت لجن ��ة المتابعة بتقدي ��م تقرير ع ��ن اليوم م�س�أل ��ة كيفي ��ة قي ��ام الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات بنق ��ل المهارات
ال�ساب ��ق .ويت ��م الحفاظ على تتاب ��ع الجل�سة العام ��ة  -مجموعات والأفكار التي اكت�سبوها من الدورة التدريبية وتطبيقها فى مجال
العم ��ل  -الجل�س ��ة العامة خ�ل�ال الي ��وم الثالث ،كذلك عن ��د تناول عملهم.
الخطوات  10-5من ا�ستراتيجية التوا�صل.
 -4تم ��ت �صياغ ��ة التو�صي ��ات والخط ��وات التالي ��ة لو�ض ��ع خطة
 -2كذل ��ك ت ��م تناول المدخ�ل�ات الفكرية وتطبيقها عل ��ى درا�سات عم ��ل .و�أخي ��را ق ��ام الم�شاركون والم�ش ��اركات بتقيي ��م الور�شة،
م�ستخدمي ��ن النق ��ط لو�ض ��ع تدريج على لوح ��ة التقيي ��م التفاعلي
الحالة في مجموعات العمل .كما يتم �أي�ضا تبادل المي�سرين.
ال�سريع ولتقييم المهارات.
 -3ت ��م تخ�صي� ��ص وقت كاف لعر� ��ض ومناق�شة النتائ ��ج النهائية
لمجموع ��ات العمل عن ��د تقديمها فى الجل�سة العام ��ة .ويتم تناول
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المراحل الأ�سا�سية في عملية التعلم ،والمو�صوفة �ضمن جزئية
«كفاءة التفاعل» ،وتت�ضمن :التعارف – العمل الجماعي – تبادل
النتائ ��ج – التنفيذ والتقيي ��م� ،إلى جانب كاف ��ة الجوانب المتعلقة
بمبادئ العمل بمنه ��ج «التي�سير والر�ؤية» ،والإر�شادات الخا�صة
بجمع البطاق ��ات ،وكتابة البطاقات ،و�أ�سل ��وب الر�ؤية الب�صرية،
والعمل في مجموعات ،والتقييم الم�ستمر� ،إلخ.
�س��يناريو التعل��م فيم ��ا يت�ص ��ل بالطاب ��ع الإداري لمختل ��ف
عنا�ص ��ر منهج «التي�سي ��ر والر�ؤية» ،ويت�ضم ��ن الجل�سات العامة،
والعم ��ل ف ��ي مجموع ��ات وب�ش ��كل ف ��ردي ،ومختل ��ف المي�سري ��ن

محدد

المجموعة

قا

الخي��ط الأحمر ي�شير �إلى مو�ضوع البرنامج التدريبي ومراحله
المختلف ��ة .وف ��ي �سي ��اق البرنامج المذك ��ور �أع�ل�اه ،ي�شير الخيط
الأحمر في ور�شة «التوا�صل البيئي» �إلى ما يتعلق بالمو�ضوع من
حيث معوقات التوا�صل ،والمفاهيم البيئية ،وم�شاركة مجموعات
ا�ستراتيجية ،والع�شر خطوات الخا�صة با�ستراتيجية التوا�صل،
واختيار و�سائط الإعالم ،وت�صميم الر�سالة ،والمراقبة والمتابعة
والتقييم� ،إلخ.

ل
فعل

وبالإ�ضاف ��ة �إل ��ى التعليق ��ات المرتبط ��ة بالمو�ضوع ��ات والأ�سئلة
الإر�شادي ��ة والأ�سالي ��ب والمواد و�أ�سم ��اء المي�سرين والمي�سرات
الم�س�ؤولي ��ن ع ��ن الجل�س ��ات المختلفة ،يجب علي ��ك �أي�ضا �أخذ في
اعتب ��ارك المالحظات العام ��ة التالية الخا�ص ��ة بـ«الخيط الأحمر»
والمراحل الأ�سا�سية و�سيناريو التعلم:

والمي�سرات والمتخ�ص�صين ،وت�شكي ��ل المجموعات ،والأ�ساليب
الم�ستخدم ��ة م ��ن محا�ضرات م�صغرة م ��رورا بالألع ��اب وانتهاء
بالرح�ل�ات الميداني ��ة ،والمدخالت المعرفي ��ة والتجارب العملية،
و�أن ��واع التوا�ص ��ل �إلى جانب �أ�سلوب الر�ؤي ��ة الب�صرية ،والمواد
والو�سائط� ،إلخ.

المزيد من الفعل
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ف ��ي هذا الج ��زء �سنتناول بق ��در �أكبر م ��ن التف�صي ��ل كيفية تنظيم
الأن�شط ��ة الجماعي ��ة ب�ش ��كل منهج ��ي منظ ��م .ونج ��د �أن العملي ��ة
التنظيمية تمر ب�أربع مراحل يمكن اعتبارها �أي�ضا بمثابة خطوات
�إدارية ،ممثلة فيما يلي:
	•تحديد ال�سياق العام
	•التخطيط
	•التنفيذ
	•التقييم
ويمكن تطبيق تلك المراحل الأربعة على �أي ن�شاط جماعي ،كور�ش
العم ��ل وال ��دورات التدريبية والن ��دوات والم�ؤتم ��رات ،كذلك على
اجتماع ��ات العاملين وجل�س ��ات التخطيط للعم ��ل �أو عر�ض م�سار
العم ��ل .ويج ��ب بالطب ��ع تعديل خط ��وات العملي ��ة التنظيمية وفقا
للبرنام ��ج المح ��دد الذي نك ��ون ب�صدده .وفيما يل ��ي نموذج مبني
عل ��ى ور�شة عمل مدتها �أ�سبوعان ي�ش ��ارك فيها ع�شرون �شخ�صا.
و�ستتم الإ�شارة �إل ��ى الم�ؤ�س�سة المنظمة للن�شاط بم�سمى «الجهة
المنظم ��ة» ،مع دعوة فريق من المي�سرين والمي�سرات والمدربين
والمدرب ��ات �أو المتخ�ص�صي ��ن والمتخ�ص�ص ��ات من خ ��ارج �إطار
الم�ؤ�س�سة �أو الجهة المنظمة للن�شاط.

الن�ش ��اط م ��ن منطلق الأ�سئل ��ة التالية :م ��ا هي الجه ��ة الراغبة في
تنظي ��م الن�شاط ،ولماذا؟ هل تم القي ��ام بتقييم احتياجات التدريب
ب�ش ��كل منظم كنقطة انط�ل�اق؟ وما هي النتائج التي نجمت عن ذلك
التقيي ��م؟ ما ه ��و الدافع م ��ن وراء تنظيم هذا الن�ش ��اط ،هل ي�سعى
للتع ��رف على الم�شاكل القائمة� ،أم تحديد �أهداف ما� ،أم التخطيط
لبرنام ��ج تدريب ��ي �أو تقديم ��ه لجه ��ة م ��ا؟ وم ��ن الأ�سئل ��ة الأخرى
الجديرة بالطرح والإجابة :هل المو�ضوع العام محدد بدقة �أم �أن
الجهة المنظمة في حاجة لمعاونتها في تو�ضيح �أبعاد المو�ضوع؟
ه ��ل يمكن تن ��اول هذا المو�ضوع خ�ل�ال �أ�سبوعين؟ ه ��ل �سبق هذا
الن�ش ��اط �أي تدري ��ب م�سبق؟ وفي حالة الإجاب ��ة بالإيجاب ،هل تم
توثي ��ق ومناق�ش ��ة نتائجه؟ وهل من ال�ض ��روري والمفيد ربط هذا
الن�ش ��اط بما �سبقه من �أن�شطة من حيث بنيتها ونتائجها؟ و�سوف
تقودنا الإجابات على الأ�سئل ��ة ال�سابقة �إلى المخرجات المتوقعة
م ��ن الندوة �أو البرنامج وتحديد �أهداف ��ه .كما �أن تحديد الأهداف
التعليمي ��ة �سي�ؤث ��ر ت�أثي ��را مبا�ش ��را ف ��ي مناهج الن�ش ��اط المختار
وبنيته ،وفي تحديد مهام وم�ؤهالت المي�سرين والمي�سرات ،وفي
اختي ��ار الم�شاركين والم�شاركات .ومن هن ��ا يجب تحديد �أهداف
الن�شاط ب�أكبر قدر ممكن من الو�ضوح.

تحديد ال�سياق العام

يمك ��ن �أن تتمثل الجهة المنظم ��ة للن�شاط في �شخ�ص ما �أو منظمة
م ��ا �أو مجموع ��ة عم ��ل داخ ��ل منظمة م ��ا� ،أو منظمة غي ��ر حكومية
�أو م�ؤ�س�س ��ة تدريب �أجنبي ��ة .ويتعين على من يت ��م دعوتهم للعمل
كمي�سري ��ن �أو مي�سرات� ،سواء كانوا فردا �أو �أكثر ،و�سواء كانوا
م ��ن داخل الم�ؤ�س�سة المنظمة للن�شاط �أو من خارجها� ،أن يكونوا
عل ��ى دراي ��ة بالم�ؤ�س�سة المنظمة وخبراتها ف ��ي تنظيم �أن�شطة من
هذا النوع ،و�إمكانياتها المادية والب�شرية وغيرها ،وذلك من �أجل
قدر �أكبر من الفهم والتفهم ل�سياق الن�شاط المزمع عقده.
�إن تحدي ��د ال�سي ��اق العام هي �أولى الخط ��وات المهمة التي ت�سبق
عملي ��ة التخطي ��ط والإع ��داد ،وتتطلب فهم ��ا جليا لتاري ��خ وخلفية
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وبعد تحديد الأهداف بدقة ،يجب تحديد الم�شاركين والم�شاركات
المرتقبي ��ن ب�أكبر قدر متوفر من المعلوم ��ات ،من حيث الآتي :ما
ه ��ي الخلفي ��ات المهنية والم�ؤ�س�سي ��ة للم�شاركي ��ن والم�شاركات؟
ه ��ل ينتمون �إل ��ى منظمة واحدة ،ومن �إقلي ��م �أو منطقة واحدة؟ ما
ه ��ي �أعمارهم؟ ُت ��رى ما هي ن�سب ��ة الذكور �إلى الإن ��اث؟ هل لديهم
خبرة في الم�شاركة في ور�ش عمل ،وحول المو�ضوع الذي �سيتم
تناول ��ه؟ ت ��رى ما هي توقعاتهم م ��ن ور�ش العم ��ل؟ وكلما ازدادت
المعلوم ��ات ب�ش�أن تلك الأ�سئلة كلم ��ا �سهل التخطيط للن�شاط وفقا
الحتياجات الم�شاركين والم�شاركات.

قائمة ل�صياغة الأهداف

	•يجب �أن تركز الأهداف على الهدف الرئي�سي لور�شة العمل ،ال
على المحتوى �أو الم�سار نف�سه.
	•يج ��ب �صياغة الأهداف بلغة ب�سيطة ومبا�شرة ،فال تقم ب�إرباك
الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات ب�أه ��داف مطول ��ة .يج ��ب �أن يكون كل
هدف دقيقا في التعبير عن �إحدى نتائج عملية التعلم.
	•يج ��ب عدم المبالغ ��ة في عدد الأه ��داف الخا�ص ��ة بور�شة عمل
واحدة.
	•يج ��ب �أن يت�ضمن كل ه ��دف عند �صياغته كلم ��ة بمعنى الفعل،
م ��ع تجن ��ب ال�صيغ ال�ضعيف ��ة مثل «معرف ��ة ،فهم� ،شع ��ور ،وعي،
اعتق ��اد »...ويف�ض ��ل ا�ستخ ��دام �صي ��غ مث ��ل «فعل ،ق ��ول ،كتابة،
و�صف� ،شرح ،تو�ضيح ،عر�ض� ،إجابة ،اختيار ،تنظيم ،عمل.»...
ويجب �أن تكون الأهداف قابلة للمالحظة والقيا�س.
	•يج ��ب �أن يكون الم�ش ��ارك والم�شاركة فاع�ل�ا ال مفعوال به في
الأهداف الم�صاغة ،وذلك على م�ستوى اللغة والواقع.
كما يجب �أن ت�شير الأهداف �إلى الآتي:
الجمه��ور :الم�ستفيدي ��ن الم�ستهدفي ��ن� ،أي الم�شاركي ��ن
والم�شاركات.
ال�سلوك :الفعل المطلوب قيام الم�شاركين والم�شاركات به.
الو�ضع :الظروف المحيطة بال�سلوك المطلوب القيام به.
الدرجة :نوعية ال�سلوك المنتظر.

التخطيط للن�شاط الجماعي
ت�شكيل الفريق

�إن التخطي ��ط لن�ش ��اط م ��ا يتطل ��ب اختي ��ار وت�شكي ��ل فري ��ق يقوم
�أع�ض ��ا�ؤه بوظائ ��ف مختلف ��ة .ونج ��د ف ��ي الج ��زء الثال ��ث من هذا
الدلي ��ل عر�ضا تف�صيليا للفريق المكون من جهة منظمة ومي�سرين
ومي�س ��رات ،وم�ساعدي ��ن ،ومتخ�ص�صين ،والهيئ ��ة المعاونة ،مع
تحديد م�ؤهالتهم والمهام المنوطة بكل منهم.

و�ضع ت�صور للمحتوى التعليمي

يج ��ب �أن تعق ��د �أول ��ى جل�س ��ات التخطيط قب ��ل بدء ور�ش ��ة العمل
ب�شهري ��ن .ويج ��ب ,كلم ��ا �أمك ��ن ذل ��ك� ,أن ي�ش ��ارك المي�س ��رون
والمي�س ��رات الجهة المنظمة في تحليل الأه ��داف و�إعداد م�سودة
�أولى للبرنامج .ونجد �أن نجاح هذا االجتماع يعتمد بدرجة كبيرة
عل ��ى تحلي ��ل ال�سياق العام ،ويج ��ب على االجتم ��اع �أن يجيب على
الأ�سئلة التالية:
	•فلنبد�أ من نقطة النهاية :ما هو «المنتج النهائي» المطلوب
تحقيق ��ه ف ��ي الن�شاط ،من حي ��ث الإنج ��ازات التعليمية �أو
التو�صيات �أو خطط العمل ،وما �شابه ذلك.
	•ما هي الأهداف التعليمية الأولية لور�شة العمل؟
	•ما عدد الم�شاركين والم�شاركات؟
	•ما ه ��ي الخبرة الم�سبق ��ة للم�شاركين والم�ش ��اركات فيما
يتعلق بمو�ضوع ور�شة العمل؟
	•م ��ا هي العوام ��ل الإيجابي ��ة التي بو�سعه ��ا الم�ساهمة في
�إنجاح ور�شة العمل (مثل كون التدريب حافزا للم�شاركين
والم�شاركات ،م ��كان عقد الور�شة ،مو�س ��م عقد الور�شة،
تقديم �شهادة� ،إلخ)؟
	•م ��ا ه ��ي العوام ��ل ال�سلبي ��ة التي قد ته ��دد نج ��اح الور�شة
(�إجب ��ار الم�شاركي ��ن والم�شاركات عل ��ى الح�ضور ،مكان
ممل ،توقيت �سيء� ،إلخ)؟
	•من ه ��م المتخ�ص�ص ��ون الواج ��ب دعوتهم ،وم ��ا عددهم؟
وكيف ومت ��ى يمكن �ضمه ��م للفريق وتعريفه ��م بمنهجية
الن�شاط؟
دليل التي�سري والر�ؤية
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	•م ��ا هي الو�سائ ��ل الفني ��ة المتاحة �أو التي يج ��ب توفيرها الإ�ضاءة كافية بحيث ال يتم االعتماد على ال�ضوء ال�صناعي �إال في
(حج ��رات لمجموع ��ات العم ��ل ،و�سائ ��ط ،لوح ��ات ،مواد �أ�ضيق الحدود.
الر�ؤية الب�صرية� ،إلخ)؟
�إن الإجاب ��ات عل ��ى الأ�سئل ��ة ال�سابق ��ة �ستعم ��ل على ت�شكي ��ل بنية
الن�شاط .وبالن�سبة للأهداف غي ��ر الوا�ضحة ف�سيتعين تخ�صي�ص
بع� ��ض الوقت ف ��ي الور�ش ��ة نف�سه ��ا لتو�ضيحها .وف ��ي حالة عدم
معرفة الم�شاركين والم�شاركات بمنهج «التي�سير والر�ؤية» فالبد
من تعريفه ��م به .ويقوم هدف الور�شة وطبيعته بخلق توازن بين
المدخ�ل�ات المقدمة م ��ن المي�سرين والمي�س ��رات والمتخ�ص�صين
والعم ��ل الجماع ��ي ،وال يج ��ب ح�ش ��و البرنام ��ج �س ��واء من حيث
المحت ��وى �أو البرنام ��ج الزمن ��ي ،فكلما قل ذل ��ك ازدادت الفائدة.
كذل ��ك يجب تخ�صي�ص وقت كاف للترفي ��ه والأن�شطة الثقافية لأن
كال م ��ن الر�أ� ��س والقلب واليد ف ��ي حاجة �إلى وق ��ت للراحة .وفي
يجب �أن يت�ضمن مكان عقد الور�شة تنوع ًا في المناظر خالل فترات الراحة
حال ��ة م ��ا �إذا تطلب ن ��وع الن�ش ��اط اال�ستعانة بالترجم ��ة ،البد من
تخ�صي� ��ص وق ��ت كاف لذلك �أي�ضا ،والقاعدة تن� ��ص على �أنه يجب كم ��ا يج ��ب الت�أكد م ��ن الإمكاني ��ات ال�صوتية في غ ��رف التدريب
اخت�ص ��ار البرنام ��ج بمع ��دل  %30في حال ��ة اللجوء �إل ��ى ترجمة بحيث ال تكون معر�ضة للإزعاج ال�صوتي الآتي �سواء من الداخل
�أو الخ ��ارج� ،أي ال تك ��ون معر�ض ��ة ل�صوت الري ��اح �أو المو�سيقي
المدخالت ترجمة تتابعية.
المت�سربة من قاعات الفندق �أو وجود �أع�شا�ش طيور على ال�سطح
�أو �أ�ص ��وات حرك ��ة ال�ش ��ارع .ويج ��ب �أن تكون الحج ��رات قريبة
الترتيبات التنظيمية
تق ��ع على الجهة المنظمة م�س�ؤولي ��ة �إيجاد مكان منا�سب للور�شة .م ��ن �أحد مخ ��ارج المبنى ك ��ي يتمك ��ن الم�شارك ��ون والم�شاركات
وتتطل ��ب الور�ش ��ة الممتدة �أ�سبوعي ��ن �إلى قاعة كبي ��رة للجل�سات م ��ن الخ ��روج خ�ل�ال فت ��رات اال�ستراح ��ة .و�أن تك ��ون الكرا�سي
العام ��ة تكف ��ي  20م�ش ��اركا وم�شاركة ،ذل ��ك بالإ�ضاف ��ة �إلى غرفة الم�ستخدم ��ة مريح ��ة للجلو� ��س فت ��رات طويل ��ة .ولع ��ل الكرا�سي
�أو اثنتي ��ن لمجموع ��ات العم ��ل .ويج ��ب �أن ت�سع قاع ��ة الجل�سات المماثل ��ة لتل ��ك الم�ستخدمة ف ��ي قاع ��ات المحا�ض ��رات الجامعية
العام ��ة لمجموعت ��ي عمل متزامنتين ت�ض ��م كل منهما � 8-5أفراد ،تك ��ون هي االختيار الأمث ��ل �إذ ي�سهل حينها التعام ��ل مع الأوراق
ومن المفيد �أي�ضا وج ��ود غرفة �إ�ضافية يتم فيها االحتفاظ بمواد والبطاق ��ات فوق م�سان ��د الكتابة المت�صلة بتل ��ك الكرا�سي .وعلى
الرغ ��م من عدم وجود حاج ��ة للطاوالت خالل معظم الجل�سات� ،إال
الر�ؤية الب�صرية وتعقد فيها اجتماعات فريق التدريب.
�أنه يجب و�ضع عدد من الطاوالت بطول حوائط الغرف كي يمكن
يجب �أال يكون مكان الور�شة في مكان منعزل ،بل ي�سهل الو�صول االحتفاظ فوقها بمواد العمل والأوراق والمتعلقات الخا�صة .كما
�إليه بو�سائل الموا�ص�ل�ات المحلية وذلك لتجنب �صعوبة االنتقال يج ��ب الت�أك ��د من حالة غ ��رف الم�شاركين والم�ش ��اركات من حيث
من ��ه و�إلي ��ه ،عل ��ى �أن يت�ضم ��ن تنوع ��ا ف ��ي المناظر خ�ل�ال فترات نظافته ��ا و�إمكانياتها .ويجب �أن يوفر المطب ��خ وخدمات الطعام
الراح ��ة .ويج ��ب �أن يتيح الم ��كان م�ساح ��ة مريحة للعم ��ل ،فعلى الملحق ��ة بمكان التدريب بقدر م ��ن المرونة والتنوع في الأطعمة.
�سبي ��ل المث ��ال يجب �أن يك ��ون ف ��ي كل الحجرات نواف ��ذ ل�ضمان وق ��د ثبت بالتجربة �أن الم�ش ��اكل الخا�صة بالترتيبات اللوج�ستية
تجديد الهواء و�إ�شاعة جو �صحي وم�شجع على العمل ،و�أن تكون ق ��د ت�ؤث ��ر على روح العم ��ل والحال ��ة المزاجية العام ��ة للمجموعة
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ت�أثي ��را �سلبي ��ا وم�ستم ��را ،ومن هنا يج ��ب �أخذ تل ��ك الأمور بنف�س
القدر من الجدية التي يتم بها تناول محتوى ومناهج البرنامج.

ترتيبات الجلو�س

يج ��ب ترتي ��ب الكرا�سي عل ��ى �شكل �شب ��ه دائ ��ري (� )Uأو ن�صف
دائ ��رة على �أن يتم و�ضع اللوحات في الجزء المفتوح من الدائرة
وف ��ي مواجهة الجميع� ،أي على «خ�شب ��ة الم�سرح» (�أنظر «كفاءة
الإعداد الم�سرحي» في الجزء الرابع من الكتاب).
وتبع ��ا لحجم و�ش ��كل الغرفة ،يجب ترتي ��ب الكرا�سي في �أقل عدد
م ��ن ال�صفوف� .إن �شكل ن�صف الدائرة م ��ن الكرا�سي المو�صولة
ب� �ـ «خ�شبة الم�سرح» ه ��ي ال�شكل الأمثل لأنها تتي ��ح للجميع ر�ؤية
«خ�شب ��ة الم�س ��رح» بال عائق ،كم ��ا يمكنهم م ��ن التوا�صل ب�صريا
فيم ��ا بينهم .وفي حالة اال�ضطرار �إلى و�ض ��ع الكرا�سي في �أكثر
من �ص ��ف ،فالبد من ترتي ��ب الكرا�سي بحيث يك ��ون الجال�س في
«ال�صف ��وف الخلفية» ق ��ادرا على ر�ؤية «خ�شب ��ة الم�سرح» من بين
ر�أ�س ��ي الجال�سي ��ن �أمام ��ه .وكقاع ��دة عام ��ة ،يج ��ب �أال يجل�س �أي
م ��ن الم�شاركي ��ن �أو الم�ش ��اركات على بعد يفوق ثماني ��ة �أمتار من
اللوح ��ات ،وي�ستح�س ��ن �أن تق ��ع «خ�شب ��ة الم�سرح» عن ��د المقدمة
بطول الغرفة وفي الجهة المقابلة للنافذة .وبالتالي يمكن جلو�س
الم�شاركي ��ن والم�شاركات في �صف واح ��د دون �أن ينعك�س النور
على اللوحة �أو يكون في مواجهتهم في�ؤثر على الر�ؤية .وفيما يلي
نماذج م�صورة لترتيبات الجلو�س المختلفة.

نماذج لترتيبات الجلو�س المختلفة

الدعوة للم�شاركة
يمي ��ل الم�شارك ��ون والم�ش ��اركات �إل ��ى تلقي �أكبر ق ��در ممكن من
المعلومات قبل بدء �أي برنامج تدريبي .ومن هنا يجب �أن تت�ضمن
الدعوة للم�شاركة كافة المعلومات الالزمة والمتعلقة بما يلي:
	•الأهداف (لماذا؟)
	•المحتوى (ماذا؟)
	•الم�شاركون (من؟)
	•المتخ�ص�صون (من؟)
	•المناهج والأ�ساليب الم�ستخدمة (كيف؟)
	•المكان (�أين؟ وكيفية الو�صول)
	•الجدول (متى؟ ومدة البرنامج)
	•الترتيبات المالية (من �سيغطي التكاليف؟)
ويج ��ب �أن ت�ص ��ل هذه المعلوم ��ات �إلى الم�شاركي ��ن والم�شاركات
خالل ما ال يقل عن �شهرين من بدء البرنامج ،وفي بع�ض الحاالت
يك ��ون م ��ن المفي ��د التذكير بموع ��د البرنامج م ��ع �إر�س ��ال المواد
الخا�صة به.

االجتماع التخطيطي الأول لفريق التدريب
يت�ضم ��ن الج ��زء الثالث من الكت ��اب و�صفا لالجتم ��اع التخطيطي
الأول لفري ��ق التدريب ،مع التركيز على الجوانب التعليمية .ومن
الأمور التنظيمية المهمة :حجم المجموعة ،وخلفيات الم�شاركين
والم�ش ��اركات ومراكزه ��م ،والجدول الزمن ��ي للجل�سات وفترات
اال�ستراح ��ة .ويج ��ب �أن ينته ��ي ه ��ذا االجتم ��اع ب�صياغ ��ة دقيق ��ة
للمهام الموزعة على �أع�ضاء فريق التدريب ،بحيث يعرف كل فرد
العنا�ص ��ر المحددة التي يجب �أن يقوم ب�إعدادها للبرنامج .ويجب
�أن يتفق ��د الفري ��ق تفا�صيل المكان �إذا �أمكن ذل ��ك ،والقيام ب�إعداد
دقي ��ق للجوان ��ب التنظيمية م ��ن حيث �أماك ��ن الإقام ��ة ،والطعام،
وتوف ��ر �آل ��ة ت�صوي ��ر ،وجهاز عر� ��ض ال�شفافيات ،وم ��واد الر�ؤية
الب�صرية ،نظرا لأن وجود ق�صور في تلك الجوانب قد ت�ؤثر �سلبا
على عملية التعلم.
دليل التي�سري والر�ؤية
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تنفيذ برنامج الن�شاط
االجتماع التخطيطي الثاني

دورة التي�سير

من المف�ضل عقد اجتماع لأع�ضاء فريق التدريب في اليوم ال�سابق بع ��د االفتتاح الر�سمي يم�ضي البرنامج وفق ��ا للمراحل التعليمية
عل ��ى بدء البرنام ��ج لمراجعة الخط ��ة التف�صيلية العام ��ة ب�أكملها ،الأربعة الخا�صة بدورة التي�سير التي تم تناولها في الجزء الرابع
والتخطي ��ط ب�أكب ��ر قدر م ��ن التف�صيل لليومي ��ن الأول والثاني من �ضمن جزئية «كفاءة التعامل» ،وهي كالآتي:
البرنام ��ج ،و�إعداد قاعة الجل�سات العام ��ة لليوم الأول فيما يتعلق التعري��ف :تك ��ون البداية بالتعري ��ف بالم�شاركي ��ن والم�شاركات
بترتيب ��ات الجلو� ��س واللوح ��ات و�آل ��ة الت�صوي ��ر الفوتوغراف ��ي والأهداف والبرنامج وقواعد العمل ،ثم يتم االنتقال �إلى تو�ضيح
والو�سائط وغيرها من المواد الأخرى.
محت ��وى البرنام ��ج و�أهم عنا�ص ��ره وم�صطلحاته ،كم ��ا يتم جمع
ويج ��ب �أن تك ��ون كافة الإمكاني ��ات والأجهزة والمع ��دات جاهزة واختي ��ار المو�ضوع ��ات والأف ��كار ف ��ي مجموع ��ات العم ��ل ،ومن
لال�ستخدام قبل بدء الجل�سة االفتتاحية.
المفي ��د هن ��ا القيام بتمري ��ن لبناء روح الفريق وخل ��ق عالقات بين
الم�شاركين والم�شاركات.
العم��ل كفري��ق :يت ��م ا�ستيعاب وتن ��اول المو�ضوع ��ات بعمق في
االفتتاح
مجموع ��ات العم ��ل .ويج ��ب عل ��ى المي�س ��ر �أو المي�س ��رة تعري ��ف
يعتبر حفل االفتتاح الر�سم ��ي جزءا جوهريا من البرنامج .وعلى المجموع ��ات بالإر�شادات الخا�صة بكيفي ��ة الكتابة على البطاقات
الرغ ��م من عدم ا�ستغراق ��ه وقتا طويال �إال �أنه يعط ��ي الم�شاركين وكيفي ��ة جم ��ع وت�صني ��ف وترتيب الأف ��كار عليها ،وكيفي ��ة تنظيم
والم�ش ��اركات �شعورا ب� ��أن البرنامج التدريبي – وح�ضورهم فيه العمل الجماعي.
– عل ��ى قدر من الأهمية .وتبع ��ا لطبيعة البرنامج يتم اختيار �أحد
ممثلي الجهات المنظمة �أو �أحد المي�سرين والمي�سرات لالفتتاح ،تب��ادل النتائج :فيم ��ا يتعلق بالنتائج التي ت ��م التو�صل �إليها في
�أو يقوم ��ون باختيار �ضيف خا�ص للقيام بهذا الدور .وفي �أعقاب مجموع ��ات العمل ،فيت ��م عر�ضها ومناق�شته ��ا والتعليق عليها في
الجل�س ��ة العامة ،حيث يتم الح�صول على ردود �أفعال على النتائج
االفتت ��اح الر�سم ��ي يت ��م التق ��اط �ص ��ورة جماعية ،يعقبه ��ا فا�صل الم�ستخل�صة بما ي�ساعد على اتخاذ قرارات ب�ش�أن الخطوة التالية
ق�صي ��ر لإعادة ترتي ��ب القاعة تبع ��ا لترتيبات الجلو� ��س المنا�سبة في التعامل مع تلك النتائج.
لجل�سة العمل الأولى.
التنفي��ذ والتقيي��م :يتم هنا دم ��ج النتائج �أو �صياغ ��ة التو�صيات
�أو �إع ��داد م�س ��ودة لخطة العم ��ل .وفي منت�ص ��ف البرنامج ثم في
نهايت ��ه ،البد من تقييم ��ه من حيث مدى تحق ��ق الأهداف وتحقيق
التوقعات وتطوير المهارات� .إن مفهوم تناقل المعرفة ي�شير �إلى
ال�س� ��ؤال الأ�سا�سي القائل «كيف يمك ��ن للم�شاركين والم�شاركات
اال�ستفادة م ��ن النتائج والخبرات التعليمي ��ة المكت�سبة وتطبيقها
في مجال العمل؟»
�إن المراح ��ل الأربع ��ة مع ��ا تت�ضمن تح ��والت بين الفع ��ل والفكر،
وبين العمل الجماعي والعر�ض في الجل�سات العامة ،والتي تمثل
جميعه ��ا جانب ��ا �أ�سا�سيا من عملي ��ات التعل ��م �أو التخطيط بمنهج
�صورة جماعية للم�شاركين والم�شاركات التي�سي ��ر والر�ؤي ��ة الب�صرية .وه ��ي تحوالت ترد �ضم ��ن ما يطلق
عليه «كفاءة الإعداد الم�سرحي» في الجزء الرابع من هذا الدليل.
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لتحقيق ��ه ،ويقوم ��ون خ�ل�ال تلك الزي ��ارات بالتعامل م ��ع ال�سكان
تنظيم رحلة ميدانية
المحليين والم�ؤ�س�سات المحلية للتعرف على الم�شاكل والحلول،
يمك ��ن للرحلة الميدانية �أن تكون �أ�سلوبا مهما في التعلم الواقعي وعر� ��ض المالحظات والنتائج والتو�صيات الم�شتركة .وفي حالة
والفع ��ال �إذا ت ��م التخطيط والإع ��داد لها وتنظيمه ��ا ب�شكل مالئم.
ا�ستم ��رار ه ��ذا التفاعل م ��ع البيئة المحلية ب�ش ��كل مطول ومنتظم
وع ��ادة ما يت ��م �إ�ضافة رحلة ميداني ��ة �ضمن البرنام ��ج في ور�شة
عل ��ى مدار فترة زمنية مطولة �ضمن �أعمال ور�شة عمل ممتدة ،يتم
العمل التي تمتد �أكثر من �أ�سبوع ،وذلك للأ�سباب التالية:
�إط�ل�اق م�سمى «معمل ميدان ��ي» �أو «درا�سة حالة من الحياة» على
مث ��ل تلك الدرا�سة الميدانية .ويمكن للدرا�سة الميدانية �أن ت�ساعد
الم�شاركين والم�شاركات على اكت�ساب بع�ض المهارات مثل طرح
الأ�سئلة والتخطيط والمتابعة والتنظيم والتقييم.
العم��ل الميداني :يتيح العمل الميداني للم�شاركين والم�شاركات
فر�ص ��ة ممار�سة المهارات الفنية المكت�سبة في تمارين محددة �أو
لتحقيق مهام ما «على �أر�ض الواقع».
الم�شاركون في احدى ور�ش العمل يقومون برحلة ميدانية

	•يك ��ون الم�شارك ��ون والم�ش ��اركات راغبي ��ن ف ��ي التعل ��م
والتعرف على الأمور من واقع الحياة.
	•تك ��ون الرحلة الميداني ��ة �أ�سلوبا مفي ��دا لتطبيق الحقائق
والمعارف �أو المهارات العملي ��ة والفنية المكت�سبة خالل
جل�سات البرنامج التدريبي.
ولك ��ن تنظيم رحل ��ة ميدانية لي�س بالأمر الهي ��ن� ،إذ يت�ضمن كثيرا
من الإعداد والتن�سيق الجيد مع الأ�شخا�ص والم�ؤ�س�سات المعنية
(مثل الجهات الم�ست�ضيفة ،وال�سلطات المحلية وغيرها) .ويمكن
تحديد ثالثة �أنواع من الرحالت الميدانية:
الجول��ة الدرا�س��ية :وهي تو�ض ��ح بطريق ��ة عملية ما ت ��م تناوله
نظري ��ا في قاعة الدر�س .وت�ساع ��د الجوالت الدرا�سية الم�شاركين
والم�شاركات على التعلم بل وربما تغيير مواقفهم.

الدرا�س��ة الميداني��ة :ته ��دف �إلى تطوي ��ر مه ��ارات الم�شاركين
والم�ش ��اركات عب ��ر التعل ��م الفعلي «عل ��ى �أر�ض الواق ��ع» .ويقوم
الم�شارك ��ون والم�شاركات ف ��ي الدرا�سة الميداني ��ة بزيارة موقع
م ��ا �أكثر م ��ن مرة تبعا لما يودون تناول ��ه �أو الهدف الذي ي�سعون

تنق�س ��م عملي ��ة تنظيم رحلة ميدانية ب�شكل ع ��ام �إلى ثالث مراحل،
تت�سم كل منها ب�أن�شطة �أ�سا�سية وعملية كما هو مو�ضح �أدناه.

قبل الرحلة
	•اختيار المواقع المنا�سبة
	•توفير المعلومات الأ�سا�سية حول الموقع المزمع زيارته
والم�شاكل �أو الظواهر التي يجب مالحظتها ،وتقديم تلك
المعلومات للم�شاركين والم�شاركات
	•�إخبار الجهات الم�ست�ضيفة بعدد الزائرين ومدة و�أهداف
الزيارة� ،إلخ
	•توزي ��ع مه ��ام معين ��ة عل ��ى الم�شاركين والم�ش ��اركات مع
تقديم �إر�شادات وا�ضحة
	•�إع ��داد ميزانية خا�ص ��ة بالرحلة والعمل عل ��ى توفير قدر
كاف من الأموال ال�سائلة

�أثناء الرحلة

	•الت�أكد من توفر الطعام وال�شراب والأدوية
	•الت�أكد من توفر المواد والمعدات والأجهزة الالزمة
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	•االلت ��زام بالبرنام ��ج لتجن ��ب الت�شوي�ش عل ��ى الم�شاركين
والم�ش ��اركات �س ��واء بالمناظ ��ر الطبيعي ��ة �أو الزي ��ارات
ال�سياحية �أو الأ�سواق المحلية
	•االلتزام التام بالوقت

بعد الرحلة

	•م ��ا هي الو�سائل والموارد التي ت ��م ا�ستخدامها ،وما هي
النتائج المحددة المتوقعة من ا�ستخدام تلك المدخالت؟
	•كيف كان ��ت م�شاركة بع�ض الجه ��ات الفاعلة على مختلف
الم�ستوي ��ات (محلي ��ا – �إقليمي ��ا – وطنيا/حكومي ��ا
– المنظم ��ات غي ��ر الحكومي ��ة – المنظم ��ات ال�شعبية،
وغيرها)؟
	•م ��ا ن ��وع الم�شاركة (مثال ف ��ي الت�ش ��اور� ،صن ��ع القرار،
التخطي ��ط الإعالمي ،الإنت ��اج ،التنفي ��ذ ،التقييم ،وغيره)
التي تحققت ،وكيف تم ت�سهيلها بال�ضبط؟
	•م ��ا ن ��وع �أ�سالي ��ب المتابع ��ة والتقيي ��م الم�ستخدم ��ة ،وما
ه ��ي م�ؤ�شرات النجاح الت ��ي تم تطبيقه ��ا� ،أي كيف عرف
مخططو الم�شروع بمدى نجاحهم؟
	•هل تم القيام بتحليل العائد من التكلفة ()cost-benefit؟
	•ما هي الدرو�س الرئي�سية الم�ستفادة ،وكيف تم توثيقها؟

	•تقييم �إدارة الرحلة
	•الخ ��روج بنتائج من خ�ل�ال توجيه �أ�سئل ��ة منظمة ،ويجب
بق ��در الم�ستطاع ا�ستخدام نتائ ��ج وم�ستخل�صات الرحلة
كنقطة نهاي ��ة لجل�سات عمل �سابقة �أو كمدخالت لجل�سات
عمل الحقة.
ويمك ��ن في العادة التعريف بالرحلة الميدانية قبل القيام بالرحلة
نف�سه ��ا� ،أو تحليله ��ا بع ��د العودة م ��ن الرحلة ،وذل ��ك باال�ستعانة
بدرا�س ��ة حالة جيدة الإع ��داد .ونجد فيما يل ��ي بع�ض المالحظات
الأ�سا�سية حول �أهم مالمح درا�سة الحالة الجيدة.
و�إذا كان �سياق الحالة المدرو�سة وخلفياتها م�س�ألة ذات �أهمية� ،إال
�أن درا�س ��ة الحالة يجب �أن تك ��ون مخت�صرة ومركزة على العملية
نف�سه ��ا والأدوات الم�ستخدم ��ة وتحلي ��ل الدرو� ��س الم�ستف ��ادة،
درا�سة الحالة
ويج ��ب �أال يتعدى ط ��ول درا�س ��ة الحالة ع�شرة �صفح ��ات ،ويجب
يج ��ب على درا�س ��ة الحالة التي تم التح�ضير له ��ا جيدا �أن تو�ضح
بقدر الم�ستطاع �أن تت�ضمن �صورا وخرائط وجداول وغيرها من
الأف ��كار والمناهج والأ�سالي ��ب والآليات والو�سائ ��ل والإجراءات
الأ�شكال التو�ضيحية.
المتبع ��ة على م ��دار الم�ش ��روع �أو البرنام ��ج الخا�ض ��ع للدرا�سة.
ويج ��ب �أن يت ��م
التالية:كتاب ��ة درا�سة الحال ��ة ومراجعتها تبع ��ا للجوانب البرنامج الثقافي
الجوهرية
	•م ��ا هي الم�شكل ��ة الأ�سا�سية التي يت ��م تناولها ،ومن الذي �إن تنظيم برنامج ثقافي يمثل مهمة ع�سيرة ،وخا�صة عندما ينتمي
الم�شارك ��ون والم�ش ��اركات �إلى خلفي ��ات ثقافية �أو فئ ��ات عمرية
بادر بالإ�شارة �إليها؟
	•ما هو ال�سي ��اق العام الذي ن�ش�أت في �إطاره الم�شكلة ،من متباين ��ة ،ومع ذلك ين�صح بتنظيم برنام ��ج ثقافي في حالة امتداد
ور�ش ��ة العم ��ل لأكثر م ��ن �أ�سب ��وع �أو �أ�سبوعين ،وعندم ��ا تقام في
حيث الموقع وعدد ال�سكان والفترة الزمنية؟
	•كي ��ف تم زيادة رفع الوعي بالم�شكلة لدى الجمهور العام م ��كان بعيد ع ��ن موطن الم�شاركين والم�ش ��اركات .ويمكن اختيار
البرنام ��ج الثقاف ��ي من بين عدة خيارات :الم�س ��رح �أو ال�سينما �أو
�أو جمهور معين ،ومن هو هذا الجمهور الم�ستهدف؟
	•كي ��ف ت ��م التخطي ��ط ومن ال ��ذي ق ��ام بالتخطي ��ط وتنفيذ الألعاب الجماعية �أو الألعاب الريا�ضية وغيرها.
ا�ستراتيجية حل الم�شاكل؟
	•م ��ا ه ��ي العنا�ص ��ر الت ��ي ت�ضمنته ��ا ا�ستراتيجي ��ة ح ��ل
الم�شاكل ،وما هي المراحل التي مرت بها؟
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ويت ��م ذلك في �أغلب الأحيان في م ��كان لطيف خارج قاعة الدر�س،
الختام
	•يج ��ب القي ��ام بثالث ��ة �أن�شط ��ة �أ�سا�سي ��ة ف ��ي ي ��وم اختتام مث ��ل مطع ��م �أو قاع ��ة طعام ف ��ي فندق م ��ا ،وعادة ما يعق ��ب الحفل
الختامي دعوة �إلى الغداء �أو الع�شاء.
البرنامج التدريبي ،وهي:
	•تقييم البرنامج التدريبي
	•ت�سليم ال�شهادات للم�شاركين والم�شاركات
	•�إنهاء البرنامج بحفل ختامي

تقييم الن�شاط

�إن عملي ��ة تقييم الن�ش ��اط الجماعي التفاعلي ه ��ي عملية متوا�صلة
وم�ستم ��رة (�أنظر «كفاءة الإعداد الم�سرحي» في الجزء الرابع)،
�إذ تق ��دم معلوم ��ات ب�ش� ��أن م ��دى �إ�شب ��اع احتياج ��ات الم�شاركين
والم�ش ��اركات وم ��دى تحقي ��ق �أه ��داف البرنامج ،وم ��دى مالءمة
ج ��و العمل للبرنامج .ويج ��ب الت�أكيد منذ البداية عل ��ى �أن التقييم
ه ��و جزء من الم�س�ؤولية الم�شتركة ع ��ن نجاح الور�شة والتي تقع
عل ��ى عات ��ق المي�سرين والمي�س ��رات والم�شاركي ��ن والم�شاركات.
وبالتال ��ي ف�إن الم�شاركين والم�شاركات لن ي�أخذوا �أدوات التقييم
م�أخ ��ذ الج ��د �إال �إذا لم�س ��وا ا�ستجابة من المي�سري ��ن والمي�سرات
والجهة المنظمة ،ومن هنا ف� ��إن اال�ستجابة لنتائج التقييم تتطلب
ت�سليم ال�شهادات �ضمن حفل ختام البرنامج التدريبى انفتاحا ومرونة ،ولكنها عملية مثمرة ت�ؤدي �إلى تح�سين محتوى
يمك ��ن ف ��ي نهاي ��ة البرنامج االختيار م ��ا بين حفل ر�سم ��ي �أو غير ومنهج ور�شة العمل و�إلى الم�ساعدة في تخطيط برامج المتابعة.
ر�سم ��ي تبع ��ا للظ ��روف المحيطة بور�ش ��ة العمل .وع ��ادة ما يقوم
الحف ��ل الختامي على تقدي ��م ال�شهادات ثم كلمة ختامية من الجهة ما الداعي للتقييم؟
المنظمة تعقبها كلمة �شكر من الم�شاركين والم�شاركات.
يج ��ب التوقف �أثن ��اء عملي ��ة التقييم �أم ��ام الأن�شط ��ة الم�ستقبلية،
والتمتع بر�ؤية تقدمي ��ة .و�إن مراجعة الخطوات التي تم اتخاذها
يعمل على �صياغة قاعدة �أف�ضل للخطوات المقبلة ،ومن هنا تكون
كل من التجارب الإيجابية والإخفاقات عامال م�ساعدا.

ما الذي ي�سبب �صعوبات في التقييم؟
�إن ال�سع ��ي لتقييم �شيء ما تقييما �صادقا ي�ؤدي �إلى طرح ال�س�ؤال
الآتي« :ما الذي قمت به؟ وما الذي تجنبت القيام به؟» ولكننا نعلم
جميع ��ا �أنن ��ا ال ن�ستطيع الحديث عن �أنف�سن ��ا �إال في مناخ من الثقة
المتبادلة.
كلمات �شكر مكتوبة من قبل الم�شاركين والم�شاركات
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والم�ش ��اركات .ويعتب ��ر منت�ص ��ف البرنامج نقطة جي ��دة لإحداث
ما هو الحل؟
تعديالت وتح�سين في البرنامج �أو الأ�ساليب المتبعة �أو الترتيبات
�إن خل ��ق من ��اخ من الثق ��ة والحفاظ عليه داخ ��ل المجموعة هو �أمر لم ��ا �سيترت ��ب عل ��ى ذل ��ك م ��ن فائ ��دة مبا�ش ��رة عل ��ى الم�شاركي ��ن
�أ�سا�سي في المنهج التفاعلي .وكثيرا ما يحدث و�أن يطالب النا�س والم�شاركات.
بالك�ش ��ف ع ��ن تمتعه ��م بالت�سام ��ح واالنفت ��اح عل ��ى الآخرين قبل
�إجادتهم �أدوات تعليم الكبار لتحقيق هذا المناخ.
وفي �سبيل مراقبة ومتابعة ردود �أفعال الم�شاركين والم�شاركات ،التقييم النهائي
يج ��ب علي ��ك ا�ستخ ��دام عدد م ��ن �أ�سالي ��ب التقيي ��م و�أدواته خالل الب ��د من تخ�صي� ��ص جل�سة واح ��دة على الأقل م ��ن جل�سات اليوم
البرنامج التدريبي وفي �أعقابه .وقد تم في جزئية «كفاءة الإعداد الأخير للقيام بتقييم مف�صل للبرنامج ب�أكمله .ويجب على المي�سر
الم�سرحي» في الجزء الرابع من هذا الكتاب التركيز على عنا�صر �أو المي�س ��رة �شرح الإجراءات الم�ستخدمة ف ��ي التقييم والغر�ض
التقييم الم�ستمر ممثلة فيما يلي:
منه .ومن الجوانب الجديرة بالتقييم ما يلي:
	•لجن ��ة ردود الأفع ��ال والمتابع ��ة (Feedback-
	•مدى تحقيق �أهداف البرنامج.
)Committee
	•مدى تطور مهارات الم�شاركين والم�شاركات.
	•بارومتر الحالة المزاجية
	•م ��دى تحق ��ق التوقعات والمخاوف التي ت ��م التعبير عنها
	•لوحة «ما الذي ينق�صنا؟»
في اليوم الأول ،ومدى تجنبها.
و�سنركز حديثنا هنا على التقييم الن�صفي والنهائي.
	•م ��دى الحاج ��ة لإعداد مثل ه ��ذه الور�ش ��ة م�ستقبال ب�شكل
مختلف.
وهذا هو الوقت المنا�سب للرجوع �إلى لوحة الأه��داف التي تم
التقييم الن�صفي
االح �ت �ف��اظ ب�ه��ا منذ
ين�صح بالتقيي ��م الن�صفي في البرامج التدريبي ��ة التي تمتد لفترة ال �ج �ل �� �س��ة الأول� � ��ى
تتع ��دى الأ�سب ��وع .وه ��و يتيح الفر�ص ��ة لت�أم ��ل الإنج ��ازات التي للبرنامج ،على �أن
حققتها الور�شة �إل ��ى حينه ،كما يم ّكن المي�سرين والمي�سرات من ي� �ت ��م ا� �س �ت �ك �م��ال �ه��ا
�إعادة ت�شكيل محتوى البرنام ��ج والأ�ساليب الم�ستخدمة فيه� ،إذا ب �م �ن �ظ��وم��ة ت�ق�ي�ي��م
لزم الأم ��ر .ويتم دع ��وة الم�شاركين والم�ش ��اركات �إلى ا�ستخدام بالترتيب من الأعلى
مفردات محورية في الإجابة على الأ�سئلة التالية:
�إل��ى الأدن ��ى ،بحيث
	•«ما الذي �أعجبني؟»
يتمكن الم�شاركون
وال �م �� �ش��ارك��ات من
	•«ما الذي لم يعجبني؟»
م��ق��ارن��ة الأه� � ��داف
	•«مقترحاتي للفترة المتبقية من الور�شة»
ويجب عل ��ى المي�سرين والمي�سرات والجه ��ات المنظمة للبرنامج ب��الإن�ج��ازات (�أنظر
اال�ستجاب ��ة للبطاق ��ات المكتوب ��ة في ه ��ذا ال�ش� ��أن وت�شجيع قيام ال� �ج ��زء ال� ��راب� ��ع).
مناق�ش ��ة جماعي ��ة حولها ف ��ي الجل�س ��ة العامة .ويج ��ب �أن تتمتع وي�شير الأم��ر نف�سه
عملي ��ة الإعداد وتنظيم البرنامج التعليمي بالمرونة وترك م�ساحة �إل� � ��ى م � �ه� ��ارات ك��ل التقييم الذاتي للمهارات قبل «اللون الأحمر» وبعد
لال�ستجاب ��ة لنتائ ��ج التقيي ��م الم�ستمر الذي يقوم ب ��ه الم�شاركون م� ��ن ال �م �� �ش��ارك �ي��ن
«اللون الأ�سود» التدريب
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والم�شاركات التي قاموا بتقييمها ذاتيا خالل مرحلة التعارف .تحدي ��دا ف ��ي الألع ��اب والتماري ��ن التي تتطل ��ب عادة م ��واد معينة
وفي نهاية البرنامج يمكن مقارنة م�ستويات المهارات المبدئية ت�ستلزم �شراءها �أو �إعدادها.
بما و�صلت �إل�ي��ه عند نهاية البرنامج التدريبي وذل��ك لتحديد
تقييم الفريق
الإنجازات كما كان مو�ضحا في ال�صورة.
ويمكن ا�ستخدام مجموعة من �أدوات التقييم المتنوعة ،ومنها :بع ��د انته ��اء ور�ش ��ة العمل يج ��ب على فري ��ق التدري ��ب والجهات
المنظم ��ة التوق ��ف معا �أم ��ام نتائج التقيي ��م النهائ ��ي للم�شاركين
	•ا�ستبيان يتم مل�ؤه دون كتابة الأ�سماء.
	•لوحة معدة تحمل مو�ضوعات مثل :المحتوى ،الأ�ساليب ،والم�ش ��اركات وفريق التدري ��ب .وبالإ�ضافة �إلى تن ��اول الم�سائل
المي�س ��رون والمي�س ��رات والمتخ�ص�ص ��ون ،الطع ��ام ،العامة المتعلقة بالمحتوى التعليمي البد من التطرق �إلى ال�ش�ؤون
الم ��كان ،وم ��ا �إل ��ى غي ��ر ذلك ،عل ��ى �أن يت ��م تقييمه ��ا تبعا التنظيمي ��ة مث ��ل اختي ��ار المكان وت�شكي ��ل الفريق وتوف ��ر المواد
لم�ستواه ��ا با�ستخ ��دام التنقي ��ط ،وه ��ي الأداة التي يطلق الالزمة ،وغيرها.
عليها م�سمى طريف وهو «التقييم ال�سريع التفاعلي».
و�أخي ��را ،يجب ا�ستخال� ��ص النتائج التنظيمية م ��ن تقييم يتم بعد
	•�إع ��داد �شكل منظومة تحم ��ل �أ�سئلة متدرجة بنقطة واحدة م ��رور � 6-4أ�شهر ،وبالتال ��ي يمكن تطوير �أن�شط ��ة للمتابعة مثل
�أو نقطتي ��ن ،ت�شي ��ر عل ��ى �سبيل المث ��ال �إل ��ى درجة نجاح الدورات التدريبية المتخ�ص�صة �أو �إجراءات �إر�شادية �أخرى.
عملي ��ة التعلم والحالة المزاجي ��ة� ،أو �إلى المو�ضوعات �أو
المتخ�ص�صين الأكثر اقترابا من �أهداف البرنامج.
	•�إع ��داد مجموع ��ة مختارة م ��ن المف ��ردات المحورية تقوم
عل ��ى �أ�سئل ��ة مث ��ل تل ��ك المطروحة ف ��ي التقيي ��م الن�صفي
(�أنظر �أعاله).
	•عقد مناق�شة جماعية في الجل�سة العامة حول مو�ضوعات
�أ�سا�سي ��ة معينة بناء عل ��ى مجموعة المف ��ردات المحورية
المذكورة.
ومن ال�ض ��روري ت�شجيع قيام مناق�شة جماعية عامة حول تف�سير
وت�أوي ��ل نتائج التقييم ،وعل ��ى المي�سرين والمي�س ��رات والجهات
المنظمة التعبير عن ردود �أفعالهم ال�شخ�صية حيالها .وبالإ�ضافة
�إل ��ى تقييم الور�شة الذي يتم بوا�سط ��ة الم�شاركين والم�شاركات،
يج ��ب على �أع�ضاء فريق التدري ��ب القيام فيما بينهم بتقييم عملهم
خالل وبعد ور�شة العمل ،وذلك تبعا لما يرد بالتف�صيل في الجزء
الثالث من هذا الكتاب ،ويت�ضمن ما يلي:

اجتماع الفريق
مع نهاية كل يوم من �أيام البرنامج التدريبي ،يقوم فريق التدريب
باالجتم ��اع لتقييم م�سار الي ��وم ونتائجه وللتخطيط لليوم التالي.
ويتم ا�ستخدام ال�سيناريو لمراجعة المواد الالزمة ،وهو ما يتمثل
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• حت�ضري الألعاب والتمارين
• ملحق الألعاب والتمارين
• تعريف بامل�ؤ�س�سات امل�شاركة
• مراجع �أجنبية خمتارة
• م�صادر ال�صور والر�سوم التو�ضيحية
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كيفية التح�ضير لإحدى الألعاب �أو التمارين �أو لعب الأدوار
المي�سر خالل الوحدة التعليمية ،وذلك �سعيا �إلى تحقيق الأهداف
الأهداف التعليمية
ي ��رد هنا و�صف لما يجب �أن يتعلمه الم�شاركون والم�شاركات في التعليمية ،تبعا ل�ل��أدوات والموارد المذكورة .ومن المفيد تحديد
تل ��ك الوحدة التعليمية ،وللنتائ ��ج المحتملة التي يمكنهم التو�صل جدول زمن ��ي لبع�ض عنا�صر الوحدة التعليمي ��ة ،مثل «تخ�صي�ص
 10دقائ ��ق لمجموع ��ات العم ��ل الم�صغ ��رة يعقبه ��ا  15دقيقة في
�إليها.
الجل�سة العامة للعر�ض الموجز للنتائج الم�ستخل�صة».

الأ�ساليب المتبعة

التعليق

يج ��ب ذك ��ر الأ�سالي ��ب التعليمي ��ة الم�ستخدم ��ة خ�ل�ال اللعب ��ة �أو
التمري ��ن ،مثل ا�ستخدام العمل الفردي �أو الجماعي �أو مجموعات يت ��م في التعلي ��ق ( )briefingطرح ال�س� ��ؤال الأ�سا�سي �أو المهمة
عم ��ل� ،أو اال�ستعان ��ة بمدخالت م ��ن الجل�سات العام ��ة �أو جل�سات المطلوب ��ة ف ��ي اللعب ��ة �أو التمري ��ن ،مث ��ل «م ��ا ال ��ذي يج ��ب عل ��ى
الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات القي ��ام ب ��ه �أو الإجابة علي ��ه تحديدا؟»
تدار بالتي�سير/الر�ؤية الب�صرية ،وما �إلى غير ذلك.
ويج ��ب �أن يت ��م عر� ��ض ه ��ذا ال�س� ��ؤال ب�صري ��ا عل ��ى الم�شاركي ��ن
والم�شاركات ثم على مجموعات العمل قبل البدء في تناوله.
الأدوات الالزمة
تتمث ��ل المواد الالزمة للوح ��دة التعليمية في اللوح ��ات� ،أو �أفرخ
الأوراق البي�ض ��اء والبني ��ة اللون ،ال ��ورق والدبابي�س والبطاقات التعقيب
والأق�ل�ام وغيره ��ا� ،أو جه ��از عر� ��ض الأوفرهي ��د� ،أو غيره ��ا من بع ��د انته ��اء الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات ثم مجموع ��ات العمل من
الم�سلتزمات (كالمالب�س وغيرها من الأدوات الم�سرحية الالزمة تن ��اول ال�س� ��ؤال �أو المهم ��ة المتعلق ��ة باللعب ��ة �أو التمري ��ن ،يجب
عر� ��ض النتائ ��ج ف ��ي الجل�سة العامة .وف ��ي �أعقاب عر� ��ض النتائج
لأداء لعب الأدوار الم�سرحية).
يجب التعقي ��ب ( )debriefingبا�ستخال�ص �أهم النقاط من اللعبة
�أو التمري ��ن ،وذلك بطرح �س�ؤال مثل «ما ال ��ذي يمكن للم�شاركين
الفترة الزمنية
والم�ش ��اركات تعلم ��ه بالفعل من ه ��ذه اللعب ��ة �أو التمرين؟» والبد
البد من تحديد الوقت الالزم لكل لعبة �أو تمرين بالدقائق.
م ��ن تخ�صي�ص وقت كاف لهذا التعقيب �إذ �أنه على نف�س القدر من
�أهمية اللعبة والتمرين الذي يتم في مجموعات العمل .ومن المفيد
خ�صائ�ص المجموعات
م ��ن المفيد عادة معرفة نوعية الم�شاركي ��ن والم�شاركات الأ�صلح �أي�ضا �أحيانا طرح الأ�سئل ��ة الثالثة التالية على �أع�ضاء مجموعات
للعب ��ة �أو تمري ��ن ما ،وذل ��ك من حي ��ث المرحلة العمري ��ة (�أطفال ،العمل مجتمعين:
مراهقين ،كبار� ،إلخ) ،والخلفية التعليمية ،ومدى تمتعهم بالقدرة 1 .1م ��ا ال ��ذي ح ��دث؟ تذك ��ر ترتي ��ب الأح ��داث ،وه ��و الم�ستوى
المعرفي.
على الق ��راءة والكتابة ،والأ�صل الريف ��ي �أو الح�ضري ،والأقاليم
الت ��ي ينتم ��ون �إليه ��ا داخل البل ��د� ،إ�ضافة �إل ��ى الخلفي ��ة المهنية2 .2 ،ما الذي �شعرت به؟ تذكر الم�ستوى العاطفي خالل اللعبة.
وغيرها .كذلك يجب الإ�ش ��ارة �إلى الأ�س�س التي يتعين اتباعها في 3 .3ما هي النتائج التي يمكنك ا�ستخال�صها؟
ت�شكيل مجموعات العمل� ،سواء كانت ع�شوائية �أو وفقا للخلفيات ث ��م ق ��م ب�صياغ ��ة الدرو� ��س الم�ستف ��ادة الت ��ي يمك ��ن تطبيقها في
بيئ ��ات عم ��ل الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات ،ويمك ��ن �أن يت ��م بعده ��ا
المهنية �أو االجتماعية �أو الإقليمية.
عر�ض الإجابات ف ��ي الجل�سة العامة .وفي حالة عدم توفر الوقت
ال�ل�ازم لذلك ،قم بعر�ض الإجابات ب�صري ��ا �سواء على بطاقات �أو
خط ال�سير
يت�ضم ��ن و�صفا للخطوات والإجراءات التي قد يتبعها المدرب �أو اللوحات.
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ملحق الألعاب والتمارين
الوظيفة
�ألعاب التعارف والتن�شيط
�ألعاب التفاعل الجماعي
�ألعاب التعاون وبناء الفريق

�ألعاب التوا�صل

�ألعاب تح�سين القدرة التحليلية
�ألعاب التقييم ال�سريع التفاعلي

الرقم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

اللعبة �أو التمرين

خالط الحبوب
تحرك �إذا...
العد التنازلي
المخرب
حيرة ال�سجين
�إ�سقاط البي�ضة
الكرا�سي في الركن
المربعات المك�سورة
لعبة المك�سرات
تقطيع الورقة
�إر�شاد الأعمى
ر�سم الطوب
جموح الهم�س وتتابع الق�صة
نافذة جوهاري
الحبوب في الإناء
لكن لماذا؟
جوالت تفقدية
عمل �أ�شكال «ڤن» لم�ؤ�س�ستك
ر�سم ت�صور لمدينتك
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�ألعاب التعارف والتن�شيط
بالتع ��ارف فيم ��ا بينه ��م (يمك ��ن �أن يت�ضم ��ن ذل ��ك التعريف
 -1خالط الحبوب
باال�س ��م والم�ؤ�س�س ��ة �أو الم�ش ��روع المنتمي ��ن �إلي ��ه وبع�ض
المعلومات ال�شخ�صية).
الأهداف:
4 .4خ�ل�ال كل تعارف بي ��ن اثنين ،يقوم كل منهم ��ا ب�إعطاء الآخر
	•التعارف بين الم�شاركين والم�شاركات.
حبة و�أخذ حبة ،مع و�ضع الحبة التي �أخذوها في الجيب �أو
	•فتح المجال ليتبادل الم�شاركون والم�شاركات الحديث.
الوعاء الخالي.
	•�إ�شاعة جو عام م ��ن الراحة النف�سية والن�شاط وو�ضع �أ�س�س 5 .5ف ��ي نهاي ��ة التمرين يج ��ب �أن يظل لدى كل ف ��رد حبة واحدة
للعالقات غير الر�سمية في البرنامج.
ف ��ي الجي ��ب الأول (جي ��ب العطاء ال ��ذي يمثل الف ��رد نف�سه)
م ��ع امت�ل�اء الجي ��ب الآخ ��ر (جي ��ب الأخ ��ذ) بالحب ��وب بعدد
الأ�شخا�ص الم�شاركين في اللعبة با�ستثناء الذات.
الأدوات:
توفي ��ر ق ��در كاف م ��ن الحب ��وب �أو البق ��ول �أو الزبيب �أو
الح�صى �أو الخرز بحيث يت�ساوى عددها لدى كل �شخ�ص مالحظات:
مع ع ��دد الجمي ��ع (فعلى �سبي ��ل المثال ،ف ��ي حالة وجود ه ��ذا التمري ��ن منا�سب لع ��دد يتفاوت ما بين � 10إل ��ى � 50شخ�صا،
� 25شخ�ص ��ا بمن فيهم المدرب ��ون والمدربات ،يكون عدد ولك ��ن في حالة زي ��ادة العدد على  30م�شاركا ف ��ي التمرين ،يجب
الحب ��وب �أو البق ��ول الالزم ��ة لكل �شخ�ص ه ��و  25حبة) .االخت�صار في التعريف حتى ال ت�ستغرق اللعبة زمنا طويال .ويجب
كذل ��ك توفير عدد من الأك ��واب �أو الأوعية البال�ستيكية �أو م�شاركة المدربين والمدربات في هذا التمرين ،ومن المفيد �أثناء
ما �شابه ذلك لمن ال يملكون جيوبا.
التمري ��ن لفت نظر الم�شاركين والم�شاركات فيه عند مرور ن�صف
الوق ��ت .وال توجد حاجة �إلى تب ��ادل المعلومات جماعيا بعد نهاية
التمرين ،وه ��و يمثل �أ�سلوبا فعاال في قي ��ام عالقة مبا�شرة وجها
الوقت:
تخ�صي� ��ص  25-10دقيق ��ة ،تبع ��ا لع ��دد الم�شاركي ��ن لوج ��ه بين جمي ��ع الم�شاركي ��ن في البرنام ��ج التدريب ��ي .كما �أنه
ي�شيع جوا من اللطف بعيدا عن الر�سميات.
والم�شاركات ،ومدى تبادلهم الحديث فيما بينهم.

الطريقة:
�1 .1أعط كل فرد حبة واحدة تمثل كل �شخ�ص �آخر من الحا�ضرين
في الحجرة (فعلى �سبيل المثال في حالة وجود � 25شخ�صا
بم ��ن فيه ��م �أن ��ت والمدربي ��ن والمدرب ��ات الذي ��ن يج ��ب �أن
ي�شتركوا في اللعبة ،يتم ت�سليم  25حبة لكل �شخ�ص).
�2 .2أطل ��ب من كل �شخ�ص و�ضع الحبوب ف ��ي جيب واحد وترك
الجيب الآخر خاليا ،وفي حالة عدم وجود جيوب في مالب�س
البع�ض يمكنهم ا�ستخدام كوبين �أو وعائين لنف�س الغر�ض.
3 .3يت ��م تخ�صي� ��ص وق ��ت مح ��دد ( 20دقيق ��ة مث�ل�ا) ليقوم ��وا
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 -2تحرك �إذا...

مالحظات:

الأهداف:

هذا التمري ��ن ن�شيط و�سريع الإيقاع ،ويمك ��ن �أن تت�ضمن ال�صيغ
مو�ضوعات متعلقة بالبرنامج التدريبي نف�سه ،مثل:

	•تن�شيط المجموعة.
	•التعارف وك�سر حالة الجمود.
	•ت�شكيل مجموعات جديدة.

	•تحرك �إذا كنت ترغب في بدء اليوم التدريبي مبكرا.
	•تح ��رك �إذا كنت تريد مزيدا من الوق ��ت للعمل في مجموعات
�صغيرة.

الأدوات:

دائرة من الكرا�سي.

الوقت:

حوالي  15دقيقة

الطريقة:
.1
.2
.3

.4

.5

1نظ ��م الكرا�سي في �ش ��كل دائرة مع وجود ع ��دد كرا�سي �أقل
بمقدار كر�سي واحد عن مجموع الم�شاركين.
2ا�شرح التمرين و�شارك بنف�سك في اللعبة.
3ن ��اد عل ��ى مجموع ��ة م ��ن الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات ،مث ��ل
المدخني ��ن �أو �أ�صحاب ال�سيارات �أو �أ�صح ��اب النظارات �أو
�أه ��ل مدينة كذا �أو محبي لعب ��ة التن�س وغيرها بقولك «تحرك
�إذا كن ��ت ،»...ويج ��ب فقط عل ��ى كل المنتمين لتل ��ك الفئة �أن
يتبادلوا �أماكنهم.
4و يبق ��ى دائم� � ًا ف ��رد ب ��دون كر�سي ،فيق ��ف هو ف ��ي الو�سط
وينادي عل ��ى مجموعة �أخرى م ��ن الم�شاركين والم�شاركات
تبع ��ا لفئة �أخرى ،فيتحرك ��ون ليتبادلوا الكرا�سي من جديد،
ليتبقى �شخ�ص �آخر في الو�سط...،
5يجب �أن تتم اللعبة ب�إيقاع �سريع لتن�شيط الجميع.
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 -3العد التنازلي

مالحظات:

الأهداف:

�أثناء جل�سة التعقيب ،اطرح على المجموعة ال�س�ؤالين التاليين:
	•ما �سبب �صعوبة هذا التمرين؟
	•ما عالقته ببيئة عملك؟

	•تن�شيط المجموعة.
	•�إتاحة المج ��ال للت�أمل في �أثر القواعد الب�سيطة المحددة من
حينم ��ا تبد�أ ف ��ي توجي ��ه الإر�ش ��ادات� ،ستجد رد فع ��ل المجموعة
الخارج.
ه ��و «�أم ��ر ب�سي ��ط ،ال توجد م�شكل ��ة .فلنبد�أ ».ولكنه ��م �سرعان ما
يكت�شفون �أن ما افتر�ضوا �أنه �أمر ب�سيط ي�صبح معقدا عند تغيير
الأدوات:
ب�ضع ��ة قواعد خارجية .ولعل �أهم نقط ��ة نتعلمها من هذا التمرين
بدون �أية �أدوات.
ه ��ي �أنه عن ��د تعاملنا مع ال�سكان المحليي ��ن لمنطقة ما ف�إننا كثيرا
م ��ا نفر�ض قواعد غير م�ألوف ��ة بالن�سبة لهم بما ي�ؤدي �إلى �صعوبة
الوقت:
 5دقائق ،وربما يتكرر التمرين عدة مرات على مدار يومين .حدوث توا�صل فعال بين الأطراف المعنية.

الطريقة:
.1

.2

.3
.4
.5
.6

�1أطلب من الم�شاركين والم�شاركات الوقوف وتكوين دائرة.
ويمك ��ن القيام به ��ذا التمرين في �أي م ��كان حتى داخل قاعة
التدري ��ب دون تحري ��ك �أي �أث ��اث ودون تح ��رك الم�شاركي ��ن
والم�شاركات.
2قل للم�شاركين والم�شاركات «�سنقوم ب�شيء �سهل جدا ..ع ّد
حت ��ى الرقم  ،50ولكن توج ��د بع�ض القواعد الب�سيطة للعبة:
ف�ل�ا تذك ��ر الرقم � 7أو �أي م ��ن م�ضاعفاته ،ولك ��ن �صفق بدال
من ��ه ،وبعد الت�صفي ��ق يتم تغيير م�سار الع� � ّد ،وعندما يخطئ
�شخ� ��ص ما فيذكر الرقم � 7أو م�ضاعفات ��ه ،تبد�أ دورة اللعبة
من بدايتها».
3عندما يحدث �أن يخطئ �أحدهم فيذكر الرقم � 7أو م�ضاعفاته،
�أو ين�س ��ى تغيير م�سار الع ّد بعد ت�صفي ��ق زميله المجاور له،
يتم البدء في العد من مكان مختلف في الدائرة.
4بعد مرور ب�ضع دقائق وتتابع ال�ضحكات ،يتم وقف التمرين
على �أن يتم تكراره الحقا.
5كلم ��ا �شع ��رت �أن المجموعة في حاجة �إلى بع� ��ض التن�شيط،
�أطلب من المجموعة تكرار التمرين.
6كرر هذا التمرين  4-3مرات قبل موعد جل�سة التعقيب.
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�ألعاب التفاعل الجماعى
 -4المخرب

المتح ��دث �أن ي�صف �أحد جوانب عمل ��ه �أو حياته للم�ستمع،
بينم ��ا يطلب م ��ن المخرب محاولة �إف�ساد الح ��وار ب�أي �شكل
يخلو من العنف.
2 .2يمك ��ن للمخربي ��ن المتجولين التنقل بي ��ن مجموعة و�أخرى،
ويمكن �أن تقوم �أنت بدور المخرب وكذلك الأ�شخا�ص الذين
لم ين�ضموا �إلى مجموعات ثالثية.
3 .3بع ��د م ��رور دقيقتي ��ن �أطل ��ب م ��ن الم�شاركي ��ن والم�شاركات
تب ��ادل الأدوار داخ ��ل المجموع ��ات الثالثية ،وك ��رر ذلك بعد
دقيقتي ��ن �أخريين� ،إذ يجب �أن تتاح الفر�صة لكل الم�شاركين
والم�ش ��اركات للع ��ب كل الأدوار ،حت ��ى ي�شع ��ر كل �شخ� ��ص
بتجربة التعر�ض للتخريب والقيام به.

مالحظات:
م ��ن ال�ضروري تخ�صي� ��ص بع�ض الوق ��ت لمناق�ش ��ة التمرين بعد
نهايت ��ه ،فف ��ي �سبيل و�ض ��ع ا�ستراتيجي ��ة جماعية الب ��د من جعل
الأهداف:
الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات يت�أمل ��ون �شعورهم �أثن ��اء التمرين من
	•لتو�ضي ��ح كيف ي�سهل الت�شوي�ش و�إف�س ��اد التوا�صل والعمل حيث:
الجماعي.
	•«ما ال�شعور المرتبط بكونك مخربا �أو معر�ضا للتخريب؟»
	•لإيج ��اد ا�ستراتيجية جماعية للتع ��رف على عمليات التخريب 	•«ه ��ل كان من ال�سهل �أم من ال�صع ��ب الت�شوي�ش على الحوار
والتعامل معها.
و�إف�ساده؟»
	•تمرين ناجح لإحداث حالة من التوازن والن�شاط.
ث ��م �أطلب من الجمي ��ع �أن يتذكروا �أنواعا م ��ن التخريب تعر�ضوا
له ��ا في ال�ساب ��ق ،و�أن يدونوها عل ��ى اللوحة .وتت�ضم ��ن النماذج
الأدوات:
المذك ��ورة م ��ا يل ��ي :ال�سيط ��رة ،الجم ��ود ،الإزع ��اج (بالأ�سئلة/
مجموعات ت�ضم كل منها ثالثة كرا�سي.
الأجوب ��ة) ،التهريج وع ��دم الجدية ،الوقاح ��ة ،ال�صمت ،التجاوز
الوقت:
والتخطي بحما�س ،والت�شوي�ش بالتململ.
 15دقيقة على الأقل ،تبعا لطول ردود الأفعال.
ث ��م �أطلب من الم�شاركين والم�ش ��اركات التفكير في طرق التعامل
الطريقة:
مع المخربين� ،أي تخريب عمل المخربين:
1 .1يت ��م تق�سي ��م الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات ف ��ي التمري ��ن عل ��ى 	•«كيف تعاملت �أو يمكنك التعامل مع المخربين؟»
مجموعات ت�ضم كل منها ثالثة �أ�شخا�ص ،على �أن يتم تق�سيم 	•ما هي ال�سب ��ل التي يمكن للمجموعات �أن تتبعها للتعامل مع
الأدوار داخ ��ل كل مجموعة بحيث ت�ضم كل مجموعة متحدثا
�أفراد مخربين؟
وم�ستمع ��ا ومخرب ��ا .يق ��ف كل من المتح ��دث والم�ستمع في �أكتب تلك اال�ستراتيجي ��ات على ورقة �أخرى ،وتت�ضمن :التجاهل
مواجه ��ة الآخر بينم ��ا يمكن للمخرب �أن يتح ��رك .يطلب من المهذب ،المقاطعة الوا�ضحة/المهذبة ،وقف المناق�شة ،مواجهة
دليل التي�سري والر�ؤية
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التمري ��ن فر�ص ��ة ت�أمل �سلوكه ��م ويف�سح المجال �أم ��ام المجموعة
لإيج ��اد �أ�ساليب للتعامل م ��ع الت�شوي�ش .كما يمك ��ن لهذا التمرين
�أن يع ��د المجموع ��ة لم ��ا ق ��د يواجهونه م ��ن مواق ��ف �صعبة خالل
المقابالت التي قد يعقدونها في ميدان العمل.

الأمر (على الم�ل��أ �أو �شخ�صيا) ،اال�ستجاب ��ة وت�أجيل المو�ضوع،
تحوي ��ل االنتباه �إلى مو�ض ��وع �آخر عن طري ��ق ت�شكيل مجموعات
فرعي ��ة �أو تحديد مهام معين ��ة ،ا�ستدعي المخرب لبدء نقا�ش حول
المو�ض ��وع� ،أطل ��ب الم�ساع ��دة من الآخري ��ن ،ا�سم ��ح بالتخريب،
ابتع ��د ع ��ن المخ ��رب .ويمكن تدبي� ��س تل ��ك اال�ستراتيجي ��ات على
�أم ��ا الأمر الأكثر �أهمية فيتمثل في �أن هذا التمرين يعرف الجميع
الحائ ��ط بحيث تكون على مر�أى من الجميع ويمكن الإ�شارة �إليها
بمفه ��وم التخريب عام ��ة ،كما يركز عل ��ى ا�ستراتيجي ��ات التعامل
خالل ور�شة العمل.
معه .ومن الوارد �أن يقوم الم�شاركون والم�شاركات ب�ضبط م�سار
ويمك ��ن �أن يكون هذا التمرين والمناق�شة حوله ذا �أهمية في حالة البرنام ��ج دون تدخ ��ل الم ��درب �أو المدربة ،على �أن يت ��م ال�صياح
وج ��ود �أف ��راد مزعجين داخ ��ل المجموعة ،حيث ق ��د يتيح لهم هذا «تخريب» عند تعر�ض المجموعة للمقاطعة �أو الت�شوي�ش.
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 -5حيرة ال�سجين
.4
.5
.6

الأهداف:

.7

	•تو�ضي ��ح �إمكانية و�ضع ا�ستراتيجي ��ات للتناف�س �أو التعاون .8
داخ ��ل المجموعات ،وذلك من خ�ل�ال ا�ستك�شاف �أوجه الثقة .9
و�آثار الخيانة وت�أثير التناف�س وعملية التعاون بين الأفراد.

الأدوات:

�أقالم و�أوراق.

الوقت:

حوالي  60دقيقة

الطريقة:

1 .1تق�سيم الم�شاركين والم�شاركات �إلى عدد مت�ساو من الفرق،
و�ش ��رح �أن الهدف من اللعبة هو تحقي ��ق كل فريق �أعلى عدد
من النقاط.
2 .2يلع ��ب كل فريق مع فريق �آخر (الفريق رقم  1يالعب الفريق
رقم  )2على �أن يمتنع �أفراد الفريق عن التوا�صل مع الفريق
الآخر تماما �سواء لفظيا �أو غير ذلك� ،إال في حالة ما �إذا طلبت
�أنت منهم التوا�صل .ويمكنهم االتفاق فيما بينهم با�ستخدام
اال�ستراتيجي ��ة الحم ��راء �أو اال�ستراتيجي ��ة الزرق ��اء ،ويت ��م
كتاب ��ة كلمة «حمراء» �أو «زرقاء» عل ��ى بطاقتين منف�صلتين،
ويح�صل كل فريق على بطاقتين �إحداهما «حمراء» والأخرى
«زرق ��اء»� .أخبر كل فريق بعدد النقاط التي �سيحققونها تبعا
للمواقف المذكورة �أدناه (النقطة رقم .)4
3 .3تبد�أ جوالت اللعبة فيختار كل فريق �إحدى اال�ستراتيجيتين،

�إم ��ا الحم ��راء �أو الزرق ��اء .يت ��م تحدي ��د م ��دة  3دقائق كحد
�أق�ص ��ى لكل جولة .عندما ينته ��ي الزمن المخ�ص�ص للجولة،
يقوم الفريق برفع البطاقة التي تعبر عن قرار الفريق بحيث
يراها الجميع.
4في نهاية كل جولة يتم ت�سجيل النقاط التي �سجلها كل فريق
تبعا لما يلي:
5يخت ��ار الفريقان اال�ستراتيجية الحم ��راء  -ي�سجل كل فريق
نقطتين.
6يخت ��ار الفريق ��ان اال�ستراتيجية الزرق ��اء  -ي�سجل كل فريق
نقطة واحدة.
7يخت ��ار فري ��ق اال�ستراتيجي ��ة الزرق ��اء والآخ ��ر الحمراء -
ي�سجل الأزرق  3والأحمر �صفر.
8ي�سمح للفرق �أن تت�شاور في الجولتين الرابعة والثامنة.
9بع ��د الجول ��ة العا�شرة يت ��م جمع النق ��اط ثم مناق�ش ��ة اللعبة
والتعقيب با�ستخال�ص �أهم ما فيها.

مالحظات:

تك ��ون النتيج ��ة الطبيعي ��ة ه ��ي اتف ��اق الفريقي ��ن عل ��ى اختي ��ار
اال�ستراتيجي ��ة الحم ��راء للح�صول على �أكبر قدر م ��ن النقاط ،ثم
يلع ��ب �أحدهما �أو كالهما باال�ستراتيجية الزرقاء .الفريق �صاحب
اال�ستراتيجي ��ة الزرق ��اء ي�سجل  3نقاط عند اخت�ل�اف الألوان بين
الفريقي ��ن بينم ��ا ال ي�سجل الأحمر �شيئ ��ا ،وبالتال ��ي �سيحاول كل
فري ��ق ال�سبق في الح�صول عل ��ى �أكبر عدد من النقاط .و�ستم�ضي
اللعب ��ة تبعا لواحد من الم�ساري ��ن التاليين )1 :تتناق�ص الثقة بين
الفريقي ��ن تدريجيا �إلى �أن ي�سع ��ى كل فريق لخداع الفريق الآخر،
 )2تتزايد الثقة بالو�صول �إلى �صيغة من االتفاق المتبادل.
يق ��وم الم ��درب �أو المدربة في نهاي ��ة اللعبة بمقارن ��ة النقاط التي
حققها كل فريق ،وتجميع النقاط التي حققها كل فريقين متقابلين،
و�صوال �إلى مجموع النقاط النهائي .ويكون الحد الأق�صى للنقاط
هو  30نقطة (�إذا اختار فريق ما اللون الأزرق في كل جولة بينما
اخت ��ار الفري ��ق المقابل الل ��ون الأحم ��ر) ،وي�صل الح ��د الأق�صى
للنق ��اط �إل ��ى  40نقط ��ة (�إذا اخت ��ار كال الفريقي ��ن الل ��ون الأحمر
خالل كل الج ��والت) .وتوجد تنويعات �أخ ��رى لهذه اللعبة بحيث
يمك ��ن �أن تقت�صر على فريقي ��ن اثنين فقط ،كما يختلف الأمر تبعا
لممث ��ل الفريق الذي يتم اختي ��اره للتفاو�ض في الجولتين الرابعة
والثامنة ،وعند �إعالن م�ضاعفة النقاط في هاتين الجولتين.
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�ألعاب التعاون وبناء الفريق
� -6إ�سقاط البي�ضة
الأهداف:

	•هذا التمرين جيد ج ��دا لبناء روح الفريق في بداية البرنامج
التدريبي �أو التخطيطي �أو قبل البدء في مرحلة معينة منه.
	•ي�ساع ��د الم�شاركين والم�شاركات ف ��ي العملية التعليمية على
التعارف فيما بينهم ،واكت�شاف جوانب القوة وال�ضعف في
المواق ��ف ال�صعبة .ويتم �إلقاء ال�ضوء على الأدوار المختلفة
التي يتبناها الأفراد في العمل الجماعي.
	•يمكن التوقف �أمام حاالت التوتر النا�شئة داخل المجموعة.

الأدوات:

تح�ص ��ل كل مجموعة عل ��ى بي�ضة نيئة واح ��دة و 20ق�شة
بال�ستيكي ��ة و مت ��ر واح ��د م ��ن ال�شريط الال�ص ��ق ولوحة
ورقي ��ة واحدة كبي ��رة ،مع توفي ��ر عدة بي�ض ��ات �إ�ضافية
لالحتياط .كما يجب توفير طاولة وكر�سي ،ومن المف�ضل
وج ��ود كمي ��ات م ��ن الأوراق الم�س ��ودة لتغطي ��ة �أر�ضي ��ة
الحجرة.

الوقت:

المجموعة تبنى الوعاء الحامى للبي�ضة

	•تتاح لكل فريق �أدوات لبناء الوعاء ،وهي  20ق�شة بال�ستيكية،
ومت ��ر من ال�شريط الال�صق ولوح ��ة ورقية كبيرة ،وال يمكن
ا�ستخدام �أي مواد �أخرى.
	•في حالة عدم ك�سر البي�ضة لأكثر من فريق عند �إ�سقاطها من
الطاولة ،يتم �إ�سقاط البي�ضات من مكان �أكثر ارتفاعا.
	•يفوز باللعبة الفريق الذي ال تنك�سر بي�ضته عند �إ�سقاطها من
المكان الأكثر ارتفاعا.

 90دقيقة

الطريقة:

1 .1يقوم التمرين على مجموعات العمل ثم المناق�شة العامة.
2 .2يت ��م تق�سي ��م الجمي ��ع �إل ��ى مجموع ��ات تتكون م ��ن 15-10
�شخ�ص ��ا ،ويتم �إعط ��اء كل فريق قائمة مكتوب ��ة بالإر�شادات
والأدوات المذكورة �أعاله.
3 .3يطل ��ب م ��ن كل المجموعات تنفيذ ما ه ��و مطلوب منهم خالل
 20دقيق ��ة عل ��ى الأكث ��ر ،ويج ��ب عل ��ى المي�س ��ر �أو المي�سرة
متابع ��ة الوق ��ت بدقة بينما يتب ��ع الم�شارك ��ون والم�شاركات
الإر�شادات التالية:
	•بعد مرور ع�شرين دقيقة �سيتم �إ�سقاط البي�ضة الخا�صة بكل
مجموعة من ف ��وق الطاولة ،وبالتالي يجب على كل مجموعة
بناء وعاء ما يحمي البي�ضة من الك�سر عند �إ�سقاطها.
�إ�سقاط البي�ضة من ارتفاع ب�سيط
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�إ�سقاط البي�ضة من الدور الأول

مالحظات:

�أطلب من المجموعات مناق�شة الأ�سئلة التالية ب�صريا:
	•ما الذي حدث خالل العمل الجماعي؟
	•كيف كان �شعورك؟

	•ما النتائج التي يمكن ا�ستخال�صها من التمرين؟
يت�سم هذا التمرين بالمتعة والإثارة ولكنه يك�شف �أي�ضا عن كيفية
تعام ��ل الم�شاركي ��ن والم�شاركات م ��ع المواق ��ف الع�صيبة .وفي
معظ ��م الح ��االت يتم تق�سي ��م العمل بي ��ن �أفراد المجموع ��ة ،فعلى
�سبي ��ل المث ��ال �سنج ��د �شخ�صا يق ��وم بالت�صميم ويك ��ون �شخ�ص
�آخ ��ر هو المهند�س ،وغيره المدير ،ث ��م ال�صانع ،و�شخ�ص يراقب
م ��رور الوق ��ت ،وهكذا .ومن المه ��م الت�أكيد عل ��ى �أن الأعمال التي
يقوم بها �أفراد الفريق هي على نف�س القدر من الأهمية و�ضرورية
لتحقيق النجاح .ويمكن له ��ذا التمرين والتوقف �أمامه �أن يخفف
من حدة التوتر داخل المجموعة التي تواجه موقفا ع�صيبا ،وذلك
م ��ن منطلق التفاع ��ل الجماعي المذكور في الج ��زء الثالث من هذا
الدلي ��ل .و�إذا كان الت�صنيف الوارد فيما يلى ب�ش�أن «الأدوار التي
يلعبه ��ا النا� ��س» ت�صنيف ��ا غير مكتم ��ل (يمكن الرج ��وع �أي�ضا �إلى
«ت�صني ��ف الحيوان ��ات» في الجزء الثالث م ��ن الدليل)� ،إال �أنه من
الممك ��ن ا�ستخدامه ف ��ي تحديد الدور التي يمي ��ل �إليه كل فرد في
موقف ما.

الأدوار التي يلعبها النا�س
يهتم بالبيئة الخارجية ،وهو الذي يقوم بت�سويق الفريق.
ال�سفير
يتحدى النظام القائم ،ويقوم بالتحفيز ب�شكل غير م�ألوف �أو مراجعة الم�سار ب�شكل راديكالي.
المتحدي
يملأ الفجوات ،يتعاون مع الجميع ،ويدعم العالقات ،ويراقب الأحداث.
الملتزم
يدفع بالحلول الدبلوما�سية ،يح�سن التفاو�ض ،ويبني تحالفات ،وي�ساعد في التو�صل �إلى التوافق.
الدبلوما�سي
يقدم خبرة متخ�ص�صة ور�ؤية مهنية ،يقوم بدور الخبير الحا�ضر.
الخبير
يقترح �أ�ساليب جديدة ،ويطور الأفكار المختلفة ،ويحول الأفكار �إلى ا�ستراتيجيات.
المبتكر
ين�صت ويعزز روح العدالة� ،أدا�ؤه براجماتي عملي ،ويحقق التوازن.
الحكم
ال�ساعي �إلى النتائج مهموم بالمخرجات والنتائج ،يدفع �إلى المزيد من الحركة �إلى الأمام� ،شديد االلتزام.
يتحقق من ال�سعي للمخرجات ،ومهموم بالجودة ،ي�سعى لتحقيق م�ستويات عالية ويمثل �ضمير الفريق.
�ضامن الجودة
يراقب ويعزز المراجعة المنتظمة للعمل ،يمثل مر�آة للعمل ويبحث عن الثغرات
المراجع
يريح الجميع وي�ضمن ر�ضا الجميع عن العمل ،يحل الم�شاكل وي�شجع الجميع.
الم�ساند
ي�شكل الفريق ،ويحدد �أوجه القوة وال�ضعف فيه ،ويراقب الأداء.
قائد الفريق
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 -7الكرا�سي في الركن
الأهداف:

	•تو�ضي ��ح �أن التع ��اون والتوا�ص ��ل �أكث ��ر �أهمي ��ة ف ��ي العم ��ل
الجماعي من الأحادي ��ة والتناف�س وال�صراع عند تولي مهمة
ما يعجز عن حلها عدد من الأ�شخا�ص ب�شكل فردي.

الأدوات:

�أربع ��ة كرا�س ��ي ،و�إر�ش ��ادات اللعب ��ة مكتوبة عل ��ى لوحة
ورقية كبيرة.

الوقت:

 60دقيقة

الطريقة:

1 .1يقوم التمرين على مجموعات العمل ثم المناق�شة العامة.
2 .2يج ��ب على الم�شاركين والم�ش ��اركات �إبعاد كل الكرا�سي من
غرف ��ة التدريب والإبقاء على �أربعة كرا�سي فقط يتم و�ضعها
في منت�صف الغرفة.
3 .3يق ��وم المي�س ��ر �أو المي�س ��رة بتق�سي ��م الجمي ��ع �إل ��ى �أرب ��ع
مجموع ��ات ،بحي ��ث تجتمع كل مجموعة في رك ��ن من �أركان
الغرف ��ة الأربع ��ة ،ويطل ��ق عل ��ى الأركان (�أ)( ،ب)( ،ج)،
(د) .ث ��م يتم �ش ��رح التمري ��ن ومطالبة المجموع ��ات بقراءة
الإر�ش ��ادات ،والتي يجب توزيعها مكتوبة على كل مجموعة،
م ��ع اخت�ل�اف الرك ��ن المطل ��وب تجمي ��ع الكرا�س ��ي الأربعة
في ��ه بالن�سبة ل ��كل مجموعة (الرك ��ن (�أ) بالن�سبة للمجموعة
الأول ��ى ،والركن (ب) بالن�سبة للمجموع ��ة الثانية ،وهكذا).
ويت ��م توزيع الإر�ش ��ادات التالية مكتوبة عل ��ى �أن تقر�أها كل
مجموعة خالل جل�سة تمتد  20دقيقة:
	•يوجد في الغرفة �أربعة كرا�سي و�أربعة �أركان.
	•يجب عليكم كمجموعة تجميع الكرا�سي الأربعة وو�ضعها
في الركن الخا�ص بكم.
	•�سيت ��م لعب التمرين في  12جول ��ة على الأكثر ،و�سي�سمح
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ل ��كل مجموع ��ة �أن تحمل م ��اال يزيد ع ��ن  3كرا�سي في كل
جولة .ث ��م تليها المجموعة التالية� ،أي في الجولة الأولى
�ستب ��د�أ المجموع ��ة الأول ��ى بحم ��ل الكرا�س ��ي ،ث ��م ت�أت ��ي
المجموعة الثانية فتلعب في الجولة الثانية ،وهكذا.
	•ال ي�سم ��ح لأع�ض ��اء المجموعة التوا�صل م ��ع المجموعات
الأخ ��رى �أثن ��اء الجولة ،و�ستت ��اح فر�ص ��ة التفاو�ض بين
المجموع ��ات الأربع ��ة بع ��د الجولتي ��ن الرابع ��ة والثامنة،
وذلك لمدة ال تتعدى خم�س دقائق في كل مرة.

مالحظات:

يق ��وم المي�س ��ر �أو المي�سرة بدع ��وة المجموعات الأربع ��ة للنقا�ش
ب�صريا حول الأ�سئلة التالية:
	•ما الذي حدث خالل التمرين؟
	•كيف كان من الممكن التو�صل �إلى ا�ستراتيجية بحيث يمكن
لكل المجموعات تحقيق �أهدافها؟
	•م ��ا النتائ ��ج التي يمك ��ن ا�ستخال�صه ��ا من ه ��ذا التمرين في
عالقته بعملنا اليومي؟
بعد م ��رور بع�ض الوق ��ت تكت�شف المجموعات ع ��ادة ،ولكن لي�س
دائما� ،أنه ��م �إذا تقا�سموا الموارد المحدودة (الكرا�سي الأربعة)
فيم ��ا بينهم ،يظ ��ل من الممكن لكل مجموع ��ة تحقيق هدفها .فعلى
�سبي ��ل المث ��ال ،يمك ��ن تجميع الكرا�س ��ي الأربعة ف ��ي كل ركن من
�أركان الغرف ��ة بالتتاب ��ع ،بحي ��ث يمك ��ن ل ��كل مجموع ��ة «امتالك»
الكرا�س ��ي الأربع ��ة لبع� ��ض الوق ��ت ،فالإر�ش ��ادات ل ��م ت�ش ��ر �إل ��ى
�ضرورة اال�ستحواذ التام على كل الكرا�سي.

 -8المربعات المك�سورة
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الأهداف:

	•يح�ص ��ل كل فرد ف ��ي المجموعة عل ��ى اوراق بي�ضاء لتكوين
المربع.
	•يج ��ب على كل مجموعة تكوين خم�سة مربعات بنف�س الحجم
وبا�ستخدام كل الق�صا�صات.
	•على كل فرد تكوين مربع واحد من المربعات الخم�سة.
	•غير م�سموح بتاتا بالكالم �أو التوا�صل.
	•غير م�سموح بتاتا بالتدخل في عمل الآخرين.
	•يق ��وم الجميع بو�ضع الق�صا�صات غير الالزمة في منت�صف
الطاول ��ة ،فت�صب ��ح تل ��ك الق�صا�ص ��ات متاح ��ة للآخري ��ن
ال�ستخدامها.
3 .3بع ��د �ش ��رح قواعد اللعب ��ة يح�صل كل �شخ�ص عل ��ى ظرف به
ق�صا�ص ��ات ،وتبد�أ اللعبة بعق ��د جل�سة عمل جماعي لمدة 20
دقيقة.

	•تو�ضي ��ح �أن التع ��اون والتوا�ص ��ل �أكث ��ر �أهمي ��ة ف ��ي العم ��ل
الجماعي من الأحادي ��ة والتناف�س وال�صراع عند تولي مهمة بع ��د انته ��اء اللعبة ،يتم دع ��وة الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات لكتابة
ما يعجز عن حلها عدد من الأ�شخا�ص ب�شكل فردي �أناني� .إجاباتهم على الأ�سئلة التالية ،وذلك على بطاقات يعر�ضونها على
الجميع:
الأدوات:
	•ما الذي حدث داخل المجموعة؟
ظ ��رف واحد كبير ل ��كل مجموعة يت�ضم ��ن خم�سة �أظرف 	•كيف كان �شعورك؟
�أ�صغ ��ر حجم ��ا به ��ا ق�صا�ص ��ات م ��ن الأ�ش ��كال متنوع ��ة 	•ما النتائج التي يمكن ا�ستخال�صها من هذا التمرين؟
الأحج ��ام الت ��ي ت�ش ��كل مربعا .ويت ��م تق�سي ��م «المربعات ويمك ��ن مناق�ش ��ة اللعبة ب�أكثر م ��ن طريقة .وعادة م ��ا يتم عقد هذا
المك�س ��ورة» الموجودة بالأظرف ال�صغي ��رة تبعا لل�شكل التمري ��ن في بداية البرنامج التدريبي �أو الرحلة الميدانية لتوعية
التو�ضيحي التالي.
الم�شاركي ��ن والم�شاركات ب�أن العم ��ل الجماعي الفعال يعتمد على
التعاون والتقا�سم والت�شارك والم�ساعدة المتبادلة.

مالحظات:

الوقت:

 60دقيقة

الطريقة:

1 .1يقوم التمرين على مجموعات العمل ثم المناق�شة العامة.
2 .2يت ��م تكوين �أي ع ��دد من المجموع ��ات بحيث ت�ض ��م كل منها
� 5أ�شخا� ��ص ،وتجل� ��س كل مجموعة حول طاول ��ة .يتم كتابة
الإر�شادات التالية على لوحة كبيرة يراها الجميع:
دليل التي�سري والر�ؤية
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 -9لعبة المك�سرات
الأهداف:

القواعد:

الأدوات:

مالحظات:

	•عن ��د �إط�ل�اق �إ�ش ��ارة المي�س ��ر �أو المي�سرة ،يق ��وم الالعبون
بالتق ��اط حب ��ات المك�س ��رات من الوع ��اء ،في نف� ��س اللحظة
	•تق ��دم ه ��ذه اللعب ��ة خب ��رة عقالني ��ة ووجداني ��ة ب�ش� ��أن مزايا
وبا�ستخدام يد واحدة فقط .وبهذا تكتمل «جولة» اللعب.
التعاون مقارنة بالتناف�س داخل المجموعة.
	•يقوم المي�سر �أو المي�سرة بم�ضاعفة عدد الحبات المتبقية في
	•يمكن تطبيق هذه اللعبة فيما يتعلق بمعدالت النمو المحدودة
الوعاء ،وذلك من «�صندوق التزود» ،بما ال يتعدى  25حبة.
و�إدارة الموارد والتنمية الم�ستدامة.
	•تنتهي اللعبة عند فراغ الوعاء� ،أو بانتهاء  10جوالت.
تعتم ��د «لعب ��ة المك�س ��رات» بالن�سب ��ة ل ��كل مجموع ��ة على
الآت ��ي :قواع ��د مكتوب ��ة عل ��ى اللوح ��ة ،وع ��اء بال�ستيكي
(«مجمع» حب ��ات المك�سرات وعددها  25حبة) ،و�إناء �أو
طبق �صغير («�صندوق التزود») وما ال يقل عن  100حبة
مك�س ��رات (�أو ما �شابهها من �أ�شياء �صغيرة دائرية ،مثل
كرات البلي) ،وجدول التقييم ومي�سر �أو مي�سرة .ويجب
اختبار اللعب ��ة م�سبقا بوا�سطة المي�س ��ر �أو المي�سرة قبل
لعبها مع الم�شاركين والم�شاركات.

الوقت:

 180دقيقة

الطريقة:

1 .1يقوم التمرين على مجموعات العمل ثم المناق�شة العامة.
2 .2تق�سيم الجميع �إل ��ى مجموعات ت�ضم � 6-4أ�شخا�ص ،بحيث
تجل� ��س كل مجموعة حول طاول ��ة يتو�سطها وعاء به  25حبة
مك�سرات.
3 .3يت ��م كتابة �إر�شادات اللعبة على لوح ��ة تكون مرئية للجميع،
وتت�ضمن �أهداف وقواعد اللعبة ،وهي كالآتي:

الأهداف:

	•يه ��دف كل الع ��ب �إل ��ى تجمي ��ع �أكب ��ر ع ��دد ممكن م ��ن حبات
المك�سرات في كل جولة.
	•ته ��دف كل مجموعة �إل ��ى تجميع �أكبر ع ��دد ممكن من حبات
المك�سرات في كل جولة.
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بع ��د انته ��اء اللعبة ،يتم دع ��وة الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات لكتابة
�إجاباتهم على الأ�سئلة التالية ،وذلك على بطاقات يعر�ضونها على
لوحة كبيرة:
	•ما الذي حدث فيما يتعلق بالتفاعل بين �أع�ضاء المجموعة؟
	•كيف كان �شعورك؟
	•ما النتائج التي يمكن ا�ستخال�صها من هذا التمرين؟
وع ��ادة يذك ��ر الم�شاركون والم�ش ��اركات �أن التفاع ��ل بين �أع�ضاء
المجموعة مر بمراحل بدءا من الفردية والطمع والإحباط ،انتهاء
ب� ��إدراك الحاج ��ة �إلى التعاون والعمل ب ��روح الفريق .وفي العادة
يت ��م تجاهل والت�شكي ��ك في جدوى الإ�ش ��ارات المبكرة التي يقوم
به ��ا البع�ض بالدعوة �إلى �إيجاد و�سيل ��ة لتح�سين مجموع الحبات
�سواء على م�ستوى الأفراد �أو المجموعة باتباع �أ�سلوب التعاون.
و�أخي ��را ال يقت�صر الأمر على �إدراك التعاون والت�شارك ،بل تتخذ
جه ��ود الفريق �شكال مادي ��ا بارتفاع النقاط الت ��ي يحققها الأفراد
والمجموعة.
عن ��د مقارن ��ة الألع ��اب الت ��ي تعتمد عل ��ى التفاعل بالألع ��اب التي ال
تعتم ��د على التفاعل يت�ض ��ح �أن التفاعل ي�ؤثر ب�شدة على المح�صلة
الق�ص ��وى لكل مجموع ��ة والمح�صلة الدنيا لكل ف ��رد ،فكلما اتفق
�أع�ض ��اء المجموعة فيما بينهم على جم ��ع الحبات والتح�صيل بما
يحق ��ق المنفع ��ة المتبادل ��ة ،نج ��د �أن الوع ��اء ال يخلو �أب ��دا� ،أي �أن
�إدارة الموارد تظل قائم ��ة و�سليمة .وتت�ضح �أهمية التوا�صل عند
المقارن ��ة بي ��ن الألعاب المعتمدة عل ��ى التعاون وبي ��ن تلك التي ال
تعتمد على التعاون ،وهو ما يبدو جليا في الجدول المو�ضح فيما
يلي ،والذي يجب مناق�شته خالل الجل�سة العامة.

							
«لعبة المك�سرات» – جدول النقاط
النقـاط
الباقي في الوعاء
ما تم تزويده
الوعاء عند البدء
الالعب/الالعبة (�أ)
الالعب/الالعبة (ب)
الالعب /الالعبة (ج)
الالعب/الالعبة (د)
الالعب/الالعبة (هـ)
المح�صلة النهائية
الخ�سارة

1

3

2

5

4

6

7

8

رقم المجموعة:
9

10

المجموع

جدول التقييم
النقـاط

في حالة التعاون
عدد اللعبات
�أق�صى عدد جوالت في اللعبة
�أق�صى مح�صلة للمجموعة
�أق�صى مح�صلة لكل العب/العبة
�أقل مح�صلة لكل العب/العبة
في حالة عدم التعاون
عدد اللعبات
�أق�صى عدد جوالت في اللعبة
�أق�صى مح�صلة للمجموعة
�أق�صى مح�صلة لكل العب/العبة
�أقل مح�صلة لكل العب/العبة

1

2

المجموعة
3

4

5
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�ألعاب التوا�صل
 -10تقطيع الورقة
الأهداف:

	•�أطو الورقة من المنت�صف مرة �أخرى.
	•�إقطع منها الركن ال�سفلي الأي�سر.

	•تو�ضي ��ح الجوان ��ب الفكري ��ة لم�ش ��اكل التوا�ص ��ل المتعلق ��ة
باخت�ل�اف الآراء والخلفي ��ات الخا�ص ��ة بالمجتمع ��ات الت ��ي
يتعامل معها الم�شاركون والم�شاركات في بيئاتهم العملية.

الأدوات:

�أوراق  A4بعدد الم�شاركين والم�شاركات.

الوقت:

 30دقيقة

الطريقة:

1 .1التمرين فردي يتم في �إطار الجل�سة العامة.
2 .2يق ��وم الم�شارك ��ون والم�ش ��اركات بالجلو�س ف ��ي كرا�سيهم
دون توف ��ر �أي ��ة �أدوات ف ��ي �أيديه ��م .يطلب منه ��م و�ضع كل
�أدواتهم (م�ساند الكتابة والحقائب والأقالم وغيرها) �أ�سفل
الكر�سي.
3 .3يت ��م �إخباره ��م ب� ��أن التمري ��ن يو�ضح م ��دى �إمكاني ��ة تي�سير
التوا�صل ،وما عليهم �إال �إتباع �إر�شادات المي�سر �أو المي�سرة
متابع ��ة دقيقة .والهدف من التمرين تنفيذ ت�صميم موحد من
الأوراق وذلك ب�إتباع �إر�شادات وا�ضحة.
4 .4يت ��م توزي ��ع ورقة واح ��دة لكل م�ش ��ارك وم�شارك ��ة ،ويطلب
منهم الإم�ساك بالورق ��ة �أمامهم والإن�صات �إلى الإر�شادات.
ويبد�أ المي�س ��ر �أو المي�سرة بقراءة الإر�شادات التالية قراءة
وا�ضحة ب�ص ��وت عال ،وي�ستح�سن �أن تك ��ون مكتوبة بحيث
يت ��م قراءتها بدقة وترتيب .ويت ��م تكرار كل نقطة من النقاط
الإر�شادية مرتين:
	•يجب �إغالق العينين والفم طوال فترة التمرين ،وال ي�سمح
لك ��م بفتح العينين �أو توجيه �أية �أ�سئلة �سواء �إلى المي�سر
�أو المي�سرة �أو �إلى الم�شاركين الآخرين.
	•�أم�سك بالورقة �أمامك بين يديك.
	•�إطو الورقة من المنت�صف.
	•�إقطع منها الركن العلوي الأيمن.
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الم�شاركون والم�شاركات ين�صتون �إلى �إر�شدات المي�سر

	•�إفرد الورقة تماما.
	•�أم�سك بالورقة فوق ر�أ�سك.
	•�إفتح عينيك.
	•قارنوا الأ�شكال الناتجة عن التمرين.

يتعجب الم�شاركون والم�شاركات من اختالف الأ�شكال الناتجة عن التمرين

مالحظات:

يت ��م التع ��رف عل ��ى عدد الأ�ش ��كال المختلف ��ة التي ت ��م عملها خالل 	•�ص ��ف موقف ��ا تعر�ض ��ت له ف ��ي العم ��ل وحدثت في ��ه م�شاكل
توا�صل م�شابهة لما حدث في التمرين.
التمري ��ن ،وتك ��ون المح�صل ��ة ع ��ادة � 5-4أ�شكال متنوع ��ة .يقوم
المي�س ��ر �أو المي�س ��رة بادع ��اء التعجب والغ�ضب م ��ن عدم تحقيق
ومن الطبيعي �أن يتم ت�صميم عدة �أ�شكال ،وهو الأمر الذي �سيثير
اله ��دف من التمرين� ،أال وهو �إنتاج �شكل واحد موحد ،وذلك رغم
تعج ��ب الم�شاركين والم�ش ��اركات .ويمكن مناق�ش ��ة �أهمية وجود
وجود �إر�شادات وا�ضحة.
توا�ص ��ل وا�ض ��ح ،كم ��ا �أن التوا�صل �أح ��ادي الجان ��ب لي�س فعاال
�أطل ��ب منه ��م تكوي ��ن مجموع ��ات م�صغ ��رة م ��ن � 5-3أ�شخا� ��ص
ف ��ي التعبي ��ر عن �صور ذهني ��ة �أو مفاهيم فكرية ،حت ��ى في المهام
لمناق�شة التمرين وعر�ضه ب�صريا وفقا للأ�سئلة التالية:
الب�سيطة جدا.
يمك ��ن هنا اال�ستعان ��ة بالتتابع القائم على «الق ��ول – الفعل» (في
	•ما مو�ضع الخلل في هذا التمرين؟
الجزء الرابع عن الر�ؤية الب�صرية).
	•كيف يمكن للتوا�صل �أن يتم بقدر �أكبر من الفعالية؟
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	•يج ��ب عل ��ى الأعمى غلق عيني ��ه تماما (�أو و�ض ��ع ع�صابة من
� -11إر�شاد الأعمى
�شريط �أو منديل �أو �شال على عينيه).
ً
	•يقوم المر�شد بتوجيه الأعمى م�ستخدما عبارات ق�صيرة.
الأهداف:
	• غير م�سموح بتاتا بتحريك الأعمى عن طريق اللم�س.
	•عندم ��ا يتب ��ادل الم�شاركون والم�ش ��اركات �أدواره ��م ما بين 	•يتم تبادل الأدوار بعد  5دقائق ،بحيث ي�صبح الأعمى مر�شدا
والمر�شد �أعمى.
«مر�شد» و«�أعمى» ،ف�إنهم يتعلمون بالتجربة عن العالقة بين
ال�سيطرة وال�سلطة من ناحية وبين قلة الحيلة واالعتماد على
الآخرين من ناحية �أخرى.
مالحظات:
	•يعتبر هذا التمرين مفيدا جدا قبل البدء في العمل الميداني .بع ��د انته ��اء اللعبة ،يتم دع ��وة الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات لكتابة
�إجاباتهم على الأ�سئلة التالية ،وذلك على بطاقات يعر�ضونها على
اللوحة �أمام الجميع:
الأدوات:
لوح ��ات وبطاقات ،وم�سار «�إر�ش ��اد الأعمى» على اللوحة 	•ما الذي حدث �أثناء التمرين عندما كنت مر�شدا و�أعمى؟
الورقي ��ة ،وم ��ن الممك ��ن اال�ستعان ��ة بع�صاب ��ات لتغطي ��ة 	•كيف كان �شعورك في الحالتين؟
العينين.
	•ما النتائج التي يمكن ا�ستخال�صها من هذا التمرين؟

عادة م ��ا يذكر الم�شارك ��ون والم�شاركات �أنهم �شع ��روا بالثقة �أو
الوقت:
الم�س�ؤولية �أو التحكم �أو ال�سلطة �أو القوة �أو القيادة �أو ال�شراكة
 60دقيقة
ف ��ي دور المر�ش ��د ،و�أنه ��م �شع ��روا بانع ��دام الثق ��ة �أو التوت ��ر �أو
االرتب ��اك �أو اال�ستغ�ل�ال �أو االعتماد على الآخر ف ��ي دور الأعمى.
ويمك ��ن تلخي�ص النتائج الم�ستخل�صة من هذا التمرين في �صورة
الطريقة:
«قانون ال�سلوك» والذي يمكن ا�ستخدامه الحقا كو�سيلة �إر�شادية
1 .1يت ��م تق�سيم الم�شاركين والم�شاركات ال ��ى مجموعات ثنائية لل�سلوك والت�صرف في المواقف التي يتم التعر�ض لها على �أر�ض
للقيام بالتمرين ثم تُنظم مناق�شة عامة.
الواقع.
2 .2يمك ��ن القي ��ام بالتمري ��ن داخ ��ل قاع ��ة الدر�س �أو ف ��ي الهواء
الطل ��ق .يترك القرار لفريق التي�سير ب�ش�أن مدى الحاجة �إلى
�إخراج الطاوالت والكرا�سي وغيرها خارج الغرفة.
3 .3يتم تقديم الإر�شادات التالية للم�شاركين والم�شاركات ،لمدة
ع�شر دقائق:
	•يختار كل �شخ�ص رفيقا ،يقوم �أحدهما بدور المر�شد والآخر
يتبع المر�شد.
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إفعل

ال تفعل

ارتد مالب�س ب�سيطة.
�أ ّيد المادة التي تم جمعها.
قم بالتفاعل والحوار الم�ستمر.
كن مهذبا.
عبر عن تقديرك لما يحدث.
عرف الجميع بالأهداف الجماعية.
كن �صبورا.
�أكثر من الإن�صات ،وقلل من الكالم.
ح�ضر مادتك جيدا.
ّ

ال تقاطع �أو تجادل.
ال تت�صرف كما لو كنت زائرا.
ال تتعجل في اال�ستنتاج.
ال ت�ضيع الوقت.
ال تمار�س التدري�س �أو التحكم.
ال تقدم وعودا كاذبة.
ال ت�ستخدم �إيماءات �أو تعبيرات
ج�سدية غير مهذبة.
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 -12ر�سم الطوب

الطريقة:

1 .1تق ��وم اللعب ��ة عل ��ى مجموع ��ات عمل ث ��م عر�ض ف ��ي الجل�سة
العامة.
2 .2يبقى الجميع �ضمن المجموعات الأربعة نف�سها التي ت�شكلت
منذ بداية اليوم ،ث ��م يتم تقديم الإر�شادات التالية لتتم خالل
 20دقيقة من جل�سة مجموعات العمل:
	•يجل� ��س متط ��وع �أو متطوع ��ة من المجموعة ف ��ي عزلة عن
باقي �أفراد المجموعة وذلك وراء �ستار ما.
	•يت ��م �إعطاء المتط ��وع �أو المتطوعة ورق ��ة تحمل �شكال ما
(�أنظرال�شكل التو�ضيحي) دون �أن يراه الآخرون.
	•يح ��اول المتط ��وع �أو المتطوع ��ة �ش ��رح ال�ش ��كل لباق ��ي
المجموعة ،وال ي�سمح في ذلك �سوى با�ستخدام الكالم.
	•يج ��ب عل ��ى باق ��ي �أف ��راد المجموع ��ة ر�س ��م ال�ش ��كل تبعا
للو�صف الذي ي�سمعونه.
	•ال ي�سم ��ح في ه ��ذه المرحلة لأع�ضاء المجموع ��ة طرح �أية
�أ�سئل ��ة �أو الحديث فيما بينهم ،ويجب �أن ير�سموا ال�شكل
في �صمت وفرادى.
	•يتم تدبي�س الأ�ش ��كال التي ر�سمها �أع�ضاء المجموعة على
اللوحة.
	•يت ��م �إعط ��اء المتط ��وع �أو المتطوع ��ة ورقة �أخ ��رى تحمل
الأهداف:
نف�س ال�شكل ال�سابق ،وذلك دون دراية المجموعة بتكرار
	•تو�ضي ��ح الجوان ��ب الفكري ��ة لم�ش ��اكل التوا�ص ��ل المتعلق ��ة
ال�شكل.
باخت�ل�اف الآراء والخلفي ��ات الخا�ص ��ة بالمجتمع ��ات الت ��ي
	•يت ��م تكرار التمري ��ن ،ولكن ي�سمح هذه الم ��رة للمجموعة
يتعامل معها الم�شاركون والم�شاركات في بيئاتهم العملية.
ط ��رح �أ�سئل ��ة عل ��ى المتط ��وع �أو المتطوعة ،كم ��ا يمكنهم
تبادل الكالم فيما بينهم .وال ي�سمح للمتطوع �أو المتطوعة
الأدوات:
�سوى با�ستخدام الكالم.
لوح ��ات وبطاقات ،وم�سار لعب ��ة «ر�سم الطوب» ،و�أوراق
	•تق ��وم المجموع ��ة بر�سم �شكل واحد وفق ��ا للو�صف الذي
و�أقالم.
ي�سمعون ��ه ،ث ��م يت ��م مقارن ��ة هذا ال�ش ��كل بالأ�ش ��كال التي
ر�سموها ف ��رادى ومطابقتها بال�ش ��كل الأ�صلي الذي كان
الوقت:
بين يدي المتطوع �أو المتطوعة.
 180دقيقة
3 .3يت ��م دعوة المجموعات �إلى ت�أم ��ل التمرين من خالل الأ�سئلة
التالية:
	•ما هي االفترا�ضات التي و�ضعها المتطوع �أو المتطوعة؟
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	•ما الذي �أدى �إلى �صعوبة فهم المجموعة للو�صف المقدم؟
	•ما االخت�ل�اف الأ�سا�سي بين المرحلتي ��ن الأولى والثانية
في هذا التمرين؟

مالحظات:
عل ��ى الرغم من �أن ال�شكل ذو بنية وا�ضحة وي�سهل و�صفه ن�سبيا،
�إال �أن المجموعات تجد �صعوبة في ر�سمه .وم�صدر تلك الم�شكلة
يتمث ��ل �أ�سا�س ��ا ف ��ي التفاوت ف ��ي ال ��ر�ؤى الب�صري ��ة والتعبيرات

والم�صطلح ��ات التقني ��ة ،والت ��ي اختلف ��ت م ��ا بي ��ن المتط ��وع �أو
المتطوع ��ة وبين �أفراد المجموعة .وقد كان ��ت تلك ال�صعوبة تكاد
تمثل عائقا ال يمكن تجاوزه في حالة ال�سماح فقط بوجود توا�صل
�أح ��ادي الجان ��ب .وعندما تم ال�سماح بتبادل ال ��كالم بين الجميع،
�أدت الأ�سئل ��ة والأجوب ��ة المتالحق ��ة �إل ��ى التو�ص ��ل �إل ��ى «معن ��ى
م�شت ��رك» وهو جوهر التوا�صل .ويمكن ا�ستخدام نموذج «القول
– العم ��ل» في مرحلة ا�ستخال�ص النتائج من هذا التمرين (�أنظر
الجزء الرابع الذي يتناول الر�ؤية الب�صرية).
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 -13جموح الهم�س وتتابع الق�صة

الأهداف:

لعدد الأ�شخا�ص في المجموعات.
	•تو�ضيح �أن المعلومات تفقد كثيرا من م�ضمونها عند تناقلها
5 .5يت ��م دع ��وة بع� ��ض الأ�شخا�ص رق ��م  5بتك ��رار الق�ص ��ة التي
عبر «قنوات» متنوعة.
�سمعوها.
الأدوات:
6 .6تب ��د�أ مناق�ش ��ة التمرين بق ��راءة الن�ص الأ�صلي م ��رة �أخرى
ن�ص مقالة ق�صيرة من مجلة �أو جريدة ما� ،أو ق�صة معدة
ولكن على م�سمع من الجميع في �آن واحد.
�سلفا.

الوقت:

 12-10دقيقة

الطريقة:
.1
.2
.3

.4

1يت ��م اختيار مقال ��ة حديثة (في حدود  3-2فق ��رات) على �أال
تكون �ضمن مو�ضوعات ال�ساعة في الإعالم.
2يتم تق�سيم الجمي ��ع �إلى فرق ي�ضم كل منها � 5-4أ�شخا�ص.
يق ��وم �أع�ض ��اء الفريق بترقيم �أنف�سه ��م بحيث يعرف كل فرد
ترتيبه �ضمن المتوالية العددية.
�3أطل ��ب م ��ن كل الأ�شخا� ��ص رقم  1البق ��اء في الغرف ��ة ،بينما
يخ ��رج الآخرون م ��ن الغرفة� .أخبر الأ�شخا� ��ص رقم � 1أنهم
�سي�ستمع ��ون من ��ك �إل ��ى ق�صة ،ويج ��ب عليهم ع ��دم كتابة �أية
مالحظات واالكتفاء بالإن�صات.
4بع ��د ق ��راءة الن� ��ص (دون ال�سماح ب�أي ��ة �أ�سئل ��ة) ،يتم دعوة
الأ�شخا� ��ص رقم � 2إلى ط ��اوالت مجموعاتهم حيث ينتظرهم
ال�شخ� ��ص رق ��م  1فيك ��رر الق�ص ��ة عل ��ى م�سامعهم .ث ��م ي�أتي
الأ�شخا�ص رقم  3فين�صتون �إلى الق�صة من ال�شخ�ص رقم 2
بينم ��ا يراقب ال�شخ�ص  1الموقف .يتم تكرار المتوالية تبعا
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مالحظات:
ع ��ادة ما يثي ��ر هذا التمري ��ن الده�ش ��ة عندما ي�ستم ��ع الم�شاركون
والم�ش ��اركات �إلى ما تبقى من الن�ص الأ�صلي .ويمكن توجيه دفة
المناق�شة لإبراز الهدف من هذا التمرين من خالل الأ�سئلة التالية:
	•م ��ا هو قدر م ��ا �ضاع م ��ن الن� ��ص الأ�صلي للق�ص ��ة خالل كل
مرحل ��ة من المتوالية؟ وما ق ��در الإ�ضافات التي تمت في كل
�صيغة جديدة؟
	•م ��ا هي الأخط ��اء �أو االختالفات الملحوظة م ��ن خالل توالي
الق�صة بين �أفراد كل مجموعة؟
	•كي ��ف كان ف ��ي الإمكان زي ��ادة الحقائ ��ق وزي ��ادة معدل فهم
الق�ص ��ة؟ وكي ��ف نتعرف على رد الفعل لم ��ا يحدث على �أر�ض
الواقع؟
وفيم ��ا يل ��ي �صيغ ��ة �أق�ص ��ر م ��ن ه ��ذه اللعب ��ة «جم ��وح الهم� ��س»
(والمعروف ��ة �أي�ض ��ا بم�سم ��ى «الهم�س ��ة ال�صيني ��ة»)� .أطل ��ب من
الجمي ��ع الوقوف ف ��ي خط �أو دائرة ،ث ��م �أهم�س جمل ��ة �أو اثنتين
ف ��ي �أذن ال�شخ�ص الواقف �إلى ي�سارك ،ث ��م يطلب منه �أو منها �أن
يهم�سوا بنف�س الجملة �إل ��ى ال�شخ�ص الواقف �إلى الي�سار ،بحيث

تتوالى الجملة بطول الخط �أو الدائرة �إلى �أن ت�صل �إلى ال�شخ�ص
الأخي ��ر الذي يعلو �صوته بالجملة كما �سمعها ممن �سبقه .ويمكن
ا�ستخدام ال�س�ؤالين الثاني والثالث �أعاله لمناق�شة التمرين.
وقد حدث خالل برنامج تدريبي في باك�ستان �أن طلب من مجموعة
ت�ض ��م  30رجال وام ��ر�أة الجلو�س في �صف ��وف منف�صلة في قاعة
العم ��ل ،بحيث يجل�س الرجال في �صف واح ��د والن�ساء في �صف
�آخ ��ر .وكانت الجملة الت ��ي �ألقيت على م�سامع ال�شخ�ص الأول في
كل �صف هي «�إن التعلم بالم�شاركة يت�ضمن تبادل الأدوار ،وقدرا
مالئم ��ا م ��ن الغمو� ��ض ،والعم ��ل في ف ��رق متع ��ددة التخ�ص�صات
(».)interdisciplinary
وبع ��د تتابع ه ��ذه الجملة بي ��ن الأ�شخا�ص ف ��ي كال ال�صفين كانت
المح�صل ��ة �شيئ ��ا م ��ن ه ��ذا القبي ��ل :التعل ��م بالم�شارك ��ة يت�ضمن
ان�ضباطا ( ،)disciplineو«الم�شاركة مالئمة».

وجاءت المح�صل ��ة النهائية م�ضحكة للجميع ،مع �شكوى البع�ض
من ط ��ول الجمل ��ة وتعقيدها ،وطلب ��وا �إعادة التمري ��ن با�ستخدام
�ص ��ف واحد م ��ن الرج ��ال والن�س ��اء .وكان ��ت الجملة ه ��ذه المرة
ه ��ي« :باك�ستان هزمت �إنجلت ��را في لعبة الكريكي ��ت!» ،ونجد �أن
حتى هذه الجمل ��ة الب�سيطة تعر�ضت للت�شويه عند مرورها ب�صف
الرج ��ال والن�ساء ،فانتهى بها الأمر �إل ��ى «باك�ستان انت�صرت في
لعبة الكريكيت».
وق ��د ا�ستخدم المي�س ��ر النتيجة لتو�ضيح �أن فك ��رة التمرين تقوم
عل ��ى كيفية تعر�ض الر�سالة �إل ��ى الت�شويه والت�شوي�ش عند تناقلها
عب ��ر �سل�سلة من المواقع ،ممثل ��ة في المكتب الرئي�سي ثم المكتب
الإقليم ��ي ثم المكتب المحلي ،ثم من م�س�ؤول المكتب المحلي �إلى
الم�س� ��ؤول الميداني �إلى ال�سكان المحليي ��ن ،وبالعك�س .وبالتالي
فم ��ن الأف�ضل العودة �إل ��ى الم�صدر وتبادل الأف ��كار والمعلومات
ب�شكل مبا�شر.
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�ألعاب تح�سين القدرة التحليلية
 -14نافذة جوهاري

مالحظات:

الأهداف:

الناف ��ذة الموج ��ودة �أعلى ي�سار ًا ت�صلح للتع ��رف على ردود �أفعال
الآخرين عنا وعن االنطباع الذي نتركه لديهم� ،إلخ.

	•زيادة الوعي بالذات.
	•الت�شارك وتبادل الم�شاعر والأفكار.

الأدوات:
قلم ر�صا�ص وورق ونموذج «نافذة جوهاري» (�أدناه).

الوقت:

 30-20دقيقة

ما نعرفه وما يعرفونه
ما نعرفه وال يعرفونه

الطريقة:
1 .1يتم تقديم «نافذة جوهاري» مع تو�ضيح محتويات كل نافذة
من نوافذه الأربعة التالية:
المعرفة المفتوحة

العمى

الأ�شي ��اء الت ��ي يعرفه ��ا الأ�شي ��اء الت ��ي يعرفه ��ا
الآخ ��رون عن ��ي (مثل ا�سمي الآخرون عني وال �أعرفها
(مثل ما يبدو عليه ظهري).
ومالمح وجهي).
المعرفة التي �ستتك�شف
المعرفة الخفية
الأ�شي ��اء الت ��ي �أعرفه ��ا دون الأ�شي ��اء التي ال يعرفها �أحد
�أن يعرفه ��ا الآخ ��رون عن ��ي عن ��ي (مث ��ل الم ��كان ال ��ذي
(مثل �أمنيتي ال�سرية ،ورقم �س�أعي� ��ش في ��ه بع ��د ع�ش ��ر
�سنوات).
ح�سابي في البنك).
2 .2يتم دعوة الجميع بحيث ير�سم كل �شخ�ص «نافذة جوهاري»
الخا�صة به �أو بها ،مع تقديم �أمثلة.
3 .3يت ��م دع ��وة الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات لمناق�ش ��ة بع�ض هذه
الأمثلة.
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يمك ��ن ا�ستخدام هذا التمرين �أي�ض ��ا ال�ستك�شاف االختالفات بين
المعرف ��ة المتوف ��رة للمهنيين وتل ��ك المتوفرة للنا� ��س في الريف
(�أنظ ��ر ال�شكل �أدناه) ،وكذلك للتعرف عل ��ى االنحيازات والأفكار
الم�سبق ��ة ب�شان قيمة المعرف ��ة المتوفرة لدى الطرفين .ونجد �أن
الكثي ��ر من المعرف ��ة والممار�سات المحلية موج ��ودة في النافذة
�أعل ��ى ي�س ��ار ًا ،بينما الكثير م ��ن المعرفة العلمية يق ��ع في النافذة
�أ�سفل ي�سار ًا.
ما يعرفونه وال نعرفه
ما ال نعرفه وال هم يعرفونه

 -15الحبوب في الإناء
الأهداف:
	•تو�ضي ��ح كيف نت�أثر بال�سلوك الجماع ��ي فنغير �آراءنا ب�ش�أن
�أ�شياء قد نالحظها ب�أنف�سنا.

الأدوات:

البيان ��ي ودعوة الم�شاركين والم�ش ��اركات �إلى �إعادة تخمين
الع ��دد بناء على معرفتهم بالمتو�سط وكتابة العدد في ورقة.
يت ��م جم ��ع الأوراق ،وح�س ��اب المتو�س ��ط الجديد ف ��ي �شكل
بيان ��ي جديد .يتم تك ��رار الخطوتي ��ن ال�سابقتين عدة مرات.
يتم الك�شف عن العدد الحقيقي للحبوب الموجودة في الإناء
�أثناء مناق�شة التمرين.

مالحظات:

�إن ��اء مليء ب�أ�شياء وا�ضحة المعال ��م مثل حبوب الفول �أو بعد الك�شف عن العدد الحقيقي للحبوب الموجودة في الإناء يمكن
ك ��رات البل ��ي .يج ��ب �أن يكون حج ��م الإناء �إل ��ى محتواه دع ��وة المجموع ��ة لت�أمل �أوجه االخت�ل�اف بين التفكي ��ر الجماعي
متنا�سب ��ا ،فال يكون الإناء كبي ��را �أو الأ�شياء �صغيرة جدا والتفكير الفردي ،وذلك من منطلق الأ�سئلة التالية:
ك ��ي ال ت�ستغرق وقتا طويال في العد� .أما ا�ستخدام �أ�شياء 	•كيف ت�أثر الأفراد باختيارات زمالئهم؟
كبيرة الحجم فيجعل اللعبة �أ�سهل مما هو مفتر�ض فيها.
	•هل جاء تخمين �أحدهم �صحيحا ،ثم غير ر�أيه تحت ت�أثير ر�أي
الآخرين؟

الوقت:

	•م ��ا عالقة �أوج ��ه االختالف بي ��ن التفكير الجماع ��ي والفردي
دقيق ��ة �أو دقيقت ��ان تتك ��رر ثالث �إل ��ى �أربع م ��رات خالل بالن�سبة للتعلم والعمل القائم على الم�شاركة التفاعلية؟
البرنامج التدريبي.

الطريقة:
1 .1يت ��م و�ض ��ع �إن ��اء الحب ��وب �أم ��ام الم�شاركي ��ن والم�شاركات
ويطلب منهم تخمين عدد الحبات الموجودة به وكتابته على
ورقة .ي�سمح لهم بالإم�ساك بالإناء ولكن دون فتحه.
2 .2يت ��م جم ��ع الأوراق ،و�إخباره ��م ب�أنه �سيتم ح�س ��اب متو�سط
الأع ��داد المذكورة في الأوراق ،وب�أنه �سي�سمح لهم فيما بعد
�إعادة التخمين.
3 .3يت ��م عم ��ل �ش ��كل بيان ��ي ( )frequency graphبالأع ��داد
المذكورة في الأوراق ،والتو�صل �إلى المتو�سط.
4 .4ف ��ي الي ��وم التال ��ي (�أو الجل�سة التالي ��ة) يتم عر� ��ض ال�شكل
دليل التي�سري والر�ؤية
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4 .4بعد مرور  10دقائق �أطلب من المجموعات عر�ض ما تعلموه
 -16ولكن لماذا؟
م ��ن هذه المقابلة و�ص ��وال �إلى ال�سبب النهائ ��ي الدفين وراء
المالحظة الواردة ف ��ي ال�س�ؤال .يتم دعوة المجموعات التي
الأهداف:
تناولت نف�س ال�س�ؤال بعر�ض نتائجها تباعا.
	•دف ��ع الم�ش ��اركين والم�ش ��اركات �إل ��ى �إدراك قيم ��ة درا�س ��ة
�5 .5أطل ��ب من القائمين بت�سجيل المقاب�ل�ات �أن ي�صفوا المقابلة
وتحليل المو�ضوع خالل عقد المقابالت ال�شخ�صية.
و�أهم نتائجها .وا�س�أل عن تعليقاتهم عما �إذا كانوا ا�ستعانوا
	•درا�سة العالقة بين الأ�سباب والنتائج درا�سة تف�صيلية.
ب�أية �أ�سئلة موجهة ،وال�صعوبات التي واجهوها في ت�سجيل
الأدوات:
المقابل ��ة .و�أطل ��ب م ��ن الأ�شخا� ��ص القائمي ��ن ب ��دور م�صدر
المعلوم ��ات ت�أم ��ل �شعوره ��م خ�ل�ال المقابل ��ة والتعليق على
بدون �أية �أدوات.
ال�س� ��ؤال :كي ��ف كان �شعورك خ�ل�ال المقابلة؟ ث ��م �أطلب من
الوقت:
القائمين بالمقابلة التعليق من خالل ال�س�ؤالين التاليين� :إلى
 20دقيقة
�أي ح ��د كان ��ت المقابلة تت�سم بال�سهول ��ة؟ و�إلى �أي حد كانت
الأ�سئلة الفرعية عامال م�ساعدا في المقابلة؟
الطريقة:
6 .6يت ��م �إعداد قائمة ب ��كل الأ�سئلة الفرعية التي ت ��م ا�ستخدامها
1 .1يتم تق�سيم المجموعة �إلى مجموعات �صغيرة ثالثية.
لتحلي ��ل المو�ضوع ��ات ،وربم ��ا تك ��ون ه ��ذه فر�ص ��ة �سانحة
2 .2يت ��م �إعطاء كل مجموعة ع ��ددا من الأ�سئل ��ة الب�سيطة المبنية
لتعري ��ف الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات بالأ�سئل ��ة «ال�ست ��ة
عل ��ى مالحظ ��ة ما ،مث ��ل« :لم ��اذا تعر�ض ��ت المحا�صي ��ل �إلى
المعاونة» وهي :ماذا؟ متى؟ �أين؟ من؟ لماذا؟ كيف؟
تدمي ��ر من الطفيليات؟»« ،لماذا تب ��دو بقرتك نحيفة �إلى هذه
الدرجة؟»« ،لماذا لون الحنطة التي تزرعها بهذه الدرجة من مالحظات:
ال�صفار؟»« ،م ��ا الذي يجعلك تظن بوجود خور في حقلك؟» ،يمك ��ن ا�ستخ ��دام ه ��ذا التمري ��ن لت�أكي ��د بع� ��ض النق ��اط التعليمية
«لم ��اذا يبكي هذا الطف ��ل» وت�أكد من تكرار ال�س� ��ؤال الواحد بم ��ا فيها �أهمية �إج ��ادة العمل كفريق ،والتحدي ��ات التي تواجهنا
بين مجموعتين على الأقل ب�شرط عدم جلو�سهما على م�سمع عن ��د القي ��ام بمقابل ��ة مع توخ ��ي الح�سا�سي ��ة ،و�أهمي ��ة خلق حالة
من بع�ضهما البع�ض.
توا�صل مع الأط ��راف الأخرى قبل عقد المقابلة ،و�أهمية الأ�سئلة
�3 .3أطل ��ب من �أع�ض ��اء المجموعات تق�سي ��م الأدوار فيما بينهم ،المفتوح ��ة ،والأ�سئلة غير الموجهة .ومن الالفت لالنتباه �أن نجد
بحي ��ث يقوم �أحده ��م بدور القائ ��م بالمقابل ��ة ،والثاني بدور المجموعات المختلفة التي تناولت نف�س ال�س�ؤال وقد تطرقت �إلى
الم�ص ��در والثال ��ث ب ��دور القائ ��م بت�سجي ��ل المقابل ��ة .وتقع �سبل مختلفة في درا�سة المو�ضوع.
عل ��ى الأول م�س�ؤولي ��ة التو�صل �إلى ال�سب ��ب الأ�سا�سي وراء
المالحظ ��ة الم�صاغ ��ة في �شكل ال�س� ��ؤال ،وذل ��ك باال�ستعانة ويمكن ا�ستخدام �صيغة �أخرى لهذا التمرين باختيار �س�ؤال واحد
ب�أ�سئل ��ة اختباري ��ة وتحليلي ��ة .ويمك ��ن تو�ضي ��ح �أن العملي ��ة يت�صل مبا�شرة ب�أمور �شخ�صي ��ة كي ي�شعر ال�شخ�ص القائم بدور
التحليلي ��ة �أ�شبه بعملية تق�شي ��ر حبة الب�صل بهدف الو�صول م�صدر المعلومات بتجربة الإجابة على �أ�سئلة عن حياته وما يقوم
�إلى جوهر الب�صلة .وقبل بدء المقابلة يمكنك �أن تطلب منهم به من �أعمال ،ويمكن �أن تت�ضمن هذه الأ�سئلة ما يلي:
	•لماذا ترتدي هذه النوع من الأحذية تحديدا؟
�صياغة عدد من تلك الأ�سئلة الفرعية .وفي حالة عدم قدرتهم
عل ��ى �صياغتها يمكنك تقديم الأمثل ��ة التالية« :ولكن لماذا؟»•	 ،لماذا تعمل بهذه الوظيفة تحديدا؟
�أو «�أرجوك قل لي المزيد عن هذا الأمر»� ،أو «هل هناك �شيء
�آخر؟»
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�ألعاب التقييم ال�سريع التفاعلي
 -17جوالت تفقدية

5 .5تنطل ��ق المجموع ��ات للقي ��ام بالج ��والت ،على �أن يت ��م تحديد
موع ��د متف ��ق عليه لع ��ودة الجمي ��ع و�إع ��داد ال�ش ��كل البياني
وعر�ض نتائج الجوالت في الجل�سة العامة.

	•تو�ضي ��ح �أهمية الذه ��اب �شخ�صي ��ا (�ضمن فري ��ق) لمراقبة
والحديث عن �أمور ذات �أهمية محلية.

مالحظات:

الأهداف:

الأدوات:
كرا�سات و�أقالم ،و�أفرخ ورقية كبيرة (اختيارية).

الوقت:
� 3-1ساعات ،و�صوال �إلى يوم كامل.

يت ��م تركيز المناق�شة خالل الجل�سة العامة على الق�ضايا المنهجية
والنتائ ��ج الم�ستخل�ص ��ة من الجوالت ،والتي تجي ��ب على الأ�سئلة
التالية:
	•ما ال�شيء الجديد الذي اكت�شفته في الجولة؟
	•كيف كان �شع ��ورك عند الحديث مع م�ص ��ادر المعلومات في
مقارهم ومن على �أر�ضيتهم؟
	•ما الأ�ساليب والآليات التي ا�ستخدمتها خالل الجولة؟

الطريقة:
.1

.2
.3
.4

1يت ��م تحديد م�سار الج ��والت التفقدية لعدد من الفرق .ويمكن
�أن يك ��ون ذلك في �أماكن قريبة من مكان انعقاد ور�شة العمل
(مثل مركز بحثي يقع في جوار الفندق)� ،أو في �أماكن �أكثر
بع ��دا (مثل قرية �أو مجتم ��ع �صغير قريب)� ،أو داخل المبنى
(�إذا كان مقر الور�شة يقع �ضمن م�ؤ�س�سة �إدارية كبيرة).
2يت ��م الترتي ��ب بحيث تقوم عدد م ��ن الم�ص ��ادر المهمة محليا
بمرافقة الفريق كلما �أمكن ترتيب ذلك الأمر.
3يت ��م تق�سي ��م الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات �إل ��ى ف ��رق �صغيرة
(با�ستخ ��دام �إح ��دى التماري ��ن المن�شط ��ة �أو تمارين تكوين
المجموعات).
4يتم �إعطاء المجموعة وقتا كافيا للتخطيط للجولة ،مع الت�أكيد
على قي ��ام كل مجموع ��ة بالتركيز على الأم ��ور التي يرغبون
في معرفته ��ا والأ�ساليب والآليات التي �سي�ستعينون بها في
هذا ال�صدد .ومن المف�ضل �أن يكون مو�ضوع البحث محددا
بدقة حتى تتمكن المجموعات من مقارنة ما تم التو�صل �إليه
بالن�سبة لكل فريق.
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الدوائ ��ر وفقا لدرج ��ة التداخل فيما بينها ف ��ي الواقع ،ويتم
 -18عمل �أ�شكال «ڤن» لم�ؤ�س�ستك
و�ضعه ��ا داخل دائرة �أكبر �إذا كان ��ت تنتمي �إلى تلك الدائرة
المعب ��رة ع ��ن الم�ؤ�س�س ��ة .وي�شير حج ��م الدائرة �إل ��ى �أهمية
الم�ؤ�س�سة.
3 .3يت ��م �ش ��رح عملية ر�س ��م �أ�ش ��كال «ڤن» والت ��ي يمك ��ن �أن تتم
ب�إح ��دى الطريقتي ��ن التاليتين :ر�سم الدوائ ��ر على الورق ثم
ق�صه ��ا وترتيبها تبعا لعالقاتها وتداخالته ��ا فيما بينها� ،أو
مج ��رد ر�سمها على الورق .والطريق ��ة الأولى ت�ستغرق وقتا
�أط ��ول ولكنها �أف�ضل �إذ تتيح المجال لتعديل و�ضع الدوائر،
�أم ��ا الطريقة الثانية فهي الأ�س ��رع ولكنها ت�صبح مربكة عند
الحاجة �إلى القيام بتعديالت فيها.
الأهداف:
4 .4يطل ��ب م ��ن المجموع ��ات عر� ��ض �أ�شكال «ڤ ��ن» الت ��ي قاموا
	•تعلي ��م الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات قيمة ا�ستخ ��دام الو�سائل
ب�إعداده ��ا ،ث ��م يت ��م تحلي ��ل االختالف ��ات القائمة فيم ��ا بينها
الب�صرية لفهم الروابط والعالقات الم�ؤ�س�سية.
وم�سبباتها.
	•الك�ش ��ف ع ��ن الرواب ��ط
والم�شاركات.المهم ��ة والقي ��ود ف ��ي م�ؤ�س�س ��ات مالحظات:
الم�شاركين
يمكن لهذا التمرين �أن يفيد الم�شاركين والم�شاركات �إذ قد يك�شف
الأدوات:
لهم ولأول م ��رة بع�ض الجوانب الخا�ص ��ة بم�ؤ�س�ساتهم وعملهم.
�أقالم و�أوراق ،مق�صات ،و�شريط ال�صق �أو �صمغ.
كم ��ا �سيو�ضح اختالف الر�ؤى بي ��ن المجموعات المختلفة ،وربما
الوقت:
ي�ساع ��د ف ��ي �إلق ��اء ال�ضوء عل ��ى تناق� ��ض ال ��ر�ؤى ب�ش� ��أن الأدوار
 45دقيقة – �ساعة واحدة
والم�س�ؤولي ��ات والعالقات المختلفة ،كا�شفا عن موا�ضع الخالف
وال�ص ��راع جنب ��ا �إلى �سبل حلها .وبعد عم ��ل �سل�سلة �أ�شكال «ڤن»
الطريقة:
1 .1يتم تق�سيم الم�شاركين والم�شاركات �إلى مجموعات يقومون المعب ��رة ع ��ن الأح ��وال عل ��ى �أر� ��ض الواق ��ع ،يمك ��ن للم�شاركين
فيه ��ا بعم ��ل �أ�ش ��كال «ڤ ��ن» ( )Venn diagramsلم�ؤ�س�سة والم�ش ��اركات مناق�شة �أ�سالي ��ب حل الخالفات �أو م ��لء الفجوات
معروفة لهم ،من المف�ضل �أن تكون م�ؤ�س�ساتهم التي ينتمون الم�ؤ�س�سية �أو تعزيز الروابط والعالقات المتنوعة.
�إليه ��ا .يتم تق�سيم الم�شاركين والم�ش ��اركات �إلى مجموعات يمك ��ن ا�ستخ ��دام �صيغة �أق�ص ��ر من ه ��ذا التمرين وذل ��ك بتوزيع
�إم ��ا تبعا لما يعرفونه عن الم�ؤ�س�سة �أو تبعا للتدرج الوظيفي ن�سخ ��ة م ��ن �أ�شكال «ڤ ��ن» (انظ ��ر ال�ش ��كل التو�ضيح ��ي) ويطلب
�أو الأق�سام.
م ��ن الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات تحدي ��د االختالف ��ات الأ�سا�سي ��ة
2 .2يت ��م و�ص ��ف عملية ر�سم �ش ��كل «ڤن» (ويمكن هن ��ا ا�ستخدام فيم ��ا بينها .وه ��ذه النماذج وا�ضحة ولكنها �أي�ض ��ا على درجة من
نم ��وذج الم�ش ��روع البحثي الوارد �أدن ��اه) ،ويتم عمل دوائر التعقي ��د .و�إذا �شع ��ر الم�شاركون والم�ش ��اركات بالإحباط ب�سبب
من �أحجام متنوعة تبعا للم�ؤ�س�سات المختلفة �أو المجموعات ع ��دم معرفتهم بال�سياق ��ات المت�صلة بتلك الأ�ش ��كال ،يتم التوقف
�أو الأق�س ��ام �أو الم�شاريع والبرامج الت ��ي تنفذها .وتتداخل و�شرح الفك ��رة الرئي�سية ومفادها وج ��ود اختالف في فهم هيكل
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كل م�ؤ�س�س ��ة تبعا الختالف الأ�شخا� ��ص وخبراتهم و�أدوارهم في
الم�ؤ�س�س ��ة ،وه ��و الأمر الذي ق ��د ي�سبب �صعوبات ف ��ي التوا�صل
داخل الم�ؤ�س�سة.
نموذج :م�شروع بحثي في باك�ستان
في مث ��ال لم�شروع عن البطاط�س في باك�ست ��ان ،قام الم�شاركون
والم�شاركات بتقديم �صور متباينة ومختلفة لم�شروعهم وعالقته
بالم�ؤ�س�س ��ات الأخرى ،وقد كانت تل ��ك المجموعة من الم�شاركين
والم�شاركات ت�ضم �أ�شخا�ص ��ا يعملون في مقار الم�ؤ�س�سة (منهم
�أ�شخا� ��ص محلي ��ون و�أجان ��ب) و�آخ ��رون يعمل ��ون ف ��ي الأقاليم.
وق ��د ق ��ام العاملون ف ��ي مق ��ار الم�ؤ�س�سة ف ��ي مدينة �إ�س�ل�ام �آباد

بر�س ��م �سل�سل ��ة مت�سع ��ة م ��ن الم�ؤ�س�س ��ات الت ��ي يرتبط ��ون معها
بعالق ��ات منتظم ��ة ،وت�ضمن ��ت م�ؤ�س�سات على الم�ست ��وى الدولي
(مث ��ل الجهات المانحة) ،والم�ستوى الوطن ��ي (مثل الم�ؤ�س�سات
الحكومي ��ة والمنظمات غير الحكومية الأخرى) ،وعلى الم�ستوى
المحل ��ي� .أما العاملون في الأقاليم بالق ��رب من «المركز» فكانوا
عل ��ى معرفة بق ��در �أكبر من العالقات بالآخري ��ن مقارنة بالعاملين
في �أماكن �أبعد ،ولكنهم لم يبينوا العالقات الدولية� .أما العاملون
ف ��ي الأماكن الق�صية الأكثر بعدا عن المركز ،فجاء ر�سمهم معبرا
ع ��ن �ش ��كل ب�سيط للعالق ��ات الم�ؤ�س�سي ��ة ،بما يعبر ع ��ن تهمي�شهم
داخل الم�شروع.

دليل التي�سري والر�ؤية

129

اجلزء ال�ساد�س
ملحق

التدريبي .و�ستعتمد طبيعة المهمة المطلوب تنفيذها في هذا
 -19ر�سم ت�صور لمدينتك
التمرين وت�شكي ��ل المجموعات على مدى معرفة الم�شاركين
والم�شاركات بالمكان المطلوب ت�صميم خارطة له.
3 .3في حال ��ة وجود تفاوت كبي ��ر في درجة معرف ��ة الم�شاركين
والم�ش ��اركات بالم ��كان تبع ��ا لطول المدة الت ��ي ق�ضوها فيه
�أو ع ��دد الزي ��ارات الت ��ي قاموا بها �إلي ��ه ،يتم عندئ ��ذ تق�سيم
المجموعات تبعا لما لدى الأفراد من معرفة بالمكان .ويمكن
ل ��كل مجموع ��ة �أن تت�ضمن �أح ��دث الأفراد معرف ��ة بالمنطقة
(المنتقل ��ون �إليه ��ا حديث ��ا �أو الأجانب) ،وم ��ن �أ�صبحوا من
�سكانه ��ا ،ومن ولدوا ون�ش�أوا به ��ا ،ومن لم ي�سبق لهم زيارة
المنطق ��ة قب ��ل االلتح ��اق بالبرنام ��ج التدريب ��ي� .ستق ��وم كل
مجموعة بر�سم خارطة ذهنية مختلفة للمكان تبعا لت�صورات
�أفرادها ومعرفتهم بالمنطقة.
الأهداف:
4 .4ف ��ي حال ��ة ع ��دم توف ��ر ه ��ذه التنويع ��ة م ��ن الم�شاركي ��ن
	•تو�ضي ��ح �أن عن ��د كل منا خارطة ذهني ��ة مختلفة للمكان الذي
والم�شاركات ،يمكن تقدي ��م عن�صر �آخر ب�إخبار كل مجموعة
نعي� ��ش �أو نعمل فيه ،وذلك اعتمادا �إلى حد كبير على هوياتنا
عل ��ى ح ��دة ب�أنك تنتم ��ي �إل ��ى م�ؤ�س�سة م ��ا راغبة ف ��ي القيام
والمعلومات التي نملكها في و�ضع الت�صميمات والنماذج.
بم�ش ��روع م ��ا هن ��ا ،و�أن ��ك مهت ��م بمو�ضوع ��ات معين ��ة (مثل
	•ي�ساعد على ت�أم ��ل مفاهيم معينة مثل الت�صورات والتحيزات
م�شروع لمنظمة ال�صح ��ة العالمية حول الأو�ضاع ال�صحية،
والمعلومات الخفية.
�أو م�ش ��روع لوزارة البيئ ��ة حول الأ�شجار� ،إل ��خ) .و�ستقوم
كل مجموع ��ة بر�سم ت�صور مختلف عن المجموعات الأخرى
الأدوات:
مركزة على عنا�صر ومو�ضوعات يراها �أع�ضا�ؤها ذات �أهمية
�أقالم و�أفرخ كبيرة من الورق �أو �أية مواد �أو �أ�شياء �أخرى
بالن�سبة للم�شروع المعرو�ض عليها.
ت�صل ��ح ال�ستخدامه ��ا في ت�صميم نماذج (مث ��ل الطبا�شير
الملون ،والأحجار ،والمك�سرات والحبوب ،وغيرها).

مالحظات:

الوقت:
بع ��د انتهاء كل المجموعات من عملها� ،أو بعد مرور حوالي �ساعة
م ��ن الزمن ،يتم عقد �س ��وق للمعلومات بحيث يرى كل الم�شاركين
 90دقيقة
والم�ش ��اركات ال�ص ��ور والنماذج الت ��ي تم ر�سمه ��ا� .أطلب من كل
مجموع ��ة عر�ض ت�صوره ��ا �أو نموذجها ب�صريا م ��ع التركيز على
الطريقة:
1 .1يقوم هذا التمرين على مجموعات عمل وعرو�ض في الجل�سة عملية �إعداد النموذج دون التوقف عند كل التفا�صيل.
العامة.
2 .2يت ��م تق�سي ��م الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات �إل ��ى مجموع ��ات
لر�س ��م ت�صور للقري ��ة �أو المدين ��ة التي يعقد فيه ��ا البرنامج
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	•يت ��م �إنه ��اء التمرين بتكوي ��ن جل�سة م ��ن المجموعات
الم�صغ ��رة ( )buzz sessionلمناق�ش ��ة ال�س�ؤالي ��ن
التاليين:

ت�ص ��ور م�ستقبلي ،وهو المعروف بم�سمى «الحكاية التي
تفتقد �إلى الو�سط» بمعنى معرفتنا بالحا�ضر والم�ستقبل
الم�أم ��ول ولكن دون المعرفة بكيفية االنتقال من الحا�ضر
�إلى الم�ستقبل.

	•م ��ا ال ��ذي �ستفعله ب�ش ��كل مغاير في الم ��رة التالية لو
�أعدت التمرين؟

�2 .2سلط ��ة القل ��م �أو الع�صا .فعند الر�سم عل ��ى الورق عادة ما
يق ��وم �شخ� ��ص �أو اثن ��ان بعملي ��ة الر�سم نف�سه ��ا� .أما عند
�إع ��داد النموذج الم�صور ،يمكن لجمي ��ع �أفراد المجموعة
اال�شتراك .يجب عليك تذكير الجميع بمراعاة «من يم�سك
بالع�صا» خالل المناق�شات والعرو�ض.

	•ما الذي تعلمته من التمرين؟

ويج ��ب عل ��ى المي�س ��ر �أو المي�س ��رة ا�ستخدام الم ��ادة المعرو�ضة
لتقدي ��م ق�ضاي ��ا جدي ��دة مهم ��ة متعلق ��ة بمج ��ال العم ��ل ،والتي قد
تت�ضمن ما يلي:
1 .1النموذج الم�صور يمثل مجرد لقطة من الواقع الحا�ضر.
فتت ��م الإ�شارة �إلى �إمكانية جمع معلومات تاريخية مفيدة
ف ��ي حالة �إع ��داد نماذج تعبر ع ��ن الما�ض ��ي �أو الم�ستقبل
ف ��ي مجال العم ��ل .وعن ��د �إعداد نم ��وذج للحا�ض ��ر و�آخر
م�ستقبل ��ي ،يمك ��ن نق ��ل المناق�ش ��ة وتن ��اول كيفي ��ة �إعداد

3 .3عملية �إعداد النموذج الم�صور .فيتم طرح الأ�سئلة التالية:
م ��ا الذي اتفقت المجموعة عليه؟ ما الذي كان من ال�صعب
تقديم ��ه �أو تمثيله؟ ما الذي تم ت�ضمينه في النموذج؟ وما
الذي تم ا�ستبعاده؟ ما الذي تم ت�أكيده ،وما الذي تم تقليل
�أهميت ��ه ،ولم ��اذا؟ يتم ا�ستخدام هذه الت�س ��ا�ؤالت للتوقف
�أمام ق�ضايا الت�صورات والتحيزات والمعلومات الخفية.
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تعريف بالم�ؤ�س�سات الم�شاركة
م�ؤ�س�سة هان�س زايدل الألمانية
تتبن ��ى م�ؤ�س�س ��ة هان�س زايدل ف ��ي عملها حول العال ��م �شعار «في
خدم ��ة الديمقراطي ��ة وال�س�ل�ام والتنمي ��ة» ،وه ��و �شع ��ار ينطب ��ق
بالتالي على عملها داخل جمهورية م�صر العربية �أي�ضا .وتمار�س
الم�ؤ�س�س ��ة من ��ذ �إن�شائها �أن�شط ��ة التثقيف ال�سيا�س ��ي بهدف دعم
عملي ��ة التثقي ��ف الديمقراط ��ي والأهلي والت ��ي ُتُبنى عل ��ى مفهوم
�إن�سان ��ي ي�شم ��ل كل من مب ��ادئ تنمية ال�شخ�صي ��ة الحرة والحكم
الذاتي والم�سئولية االجتماعية والت�ضامن االجتماعي.
يق ��ع المركز الرئي�س ��ي لم�ؤ�س�سة هان�س زايدل ف ��ي مدينة ميونيخ
ب�ألمانيا ،وهو يقوم -بجانب كونه مقر الإدارة العامة للم�ؤ�س�سة-
بتنظي ��م مئ ��ات الن ��دوات والم�ؤتم ��رات واالجتماع ��ات الدولي ��ة
والأح ��داث الثقافية �سنويا �س ��واء �أكان ذلك في مركز الم�ؤتمرات
بميوني ��خ �أو ف ��ي المراك ��ز التدريبية بكل من دي ��ر بان�س وفيلدباد
كرويت ب�ألمانيا.

تعتبر م�صر من �أول الدول التي ا�ستهدفتها برامج الدعم التنموي
الخا�ص ��ة بالم�ؤ�س�س ��ة ،وكان اله ��دف المح ��وري لعم ��ل م�ؤ�س�سة
هان� ��س زايدل بم�ص ��ر هو الم�ساهمة ف ��ي تعزيز الجه ��ود الرامية
لتحقي ��ق الديمقراطي ��ة والالمركزية كعن�صر م ��ن عنا�صر برنامج
دع ��م «الحكومة الر�شي ��دة» .لذا ا�ستهدفت الأن�شط ��ة المنفذة رفع
الوع ��ي والم�شاركة لدى المجتم ��ع والإدارات المحلية فيما يتعلق
بالمفاهي ��م والأدوات ال�ضروري ��ة لتحقيق التنمي ��ة الم�ستدامة في
�أرجاء م�صر.
ب ��د�أت م�ؤ�س�س ��ة هان� ��س زاي ��دل �أن�شطته ��ا ف ��ي م�صر ع ��ام 1978
بم�ش ��روع «مراكز النيل للإعالم والتعلي ��م والتدريب» بهدف رفع
كف ��اءة الإدارات المحلي ��ة وتحفيز الم�شارك ��ة المجتمعية في حل
الم�ش ��كالت المحلي ��ة ،كما قام ��ت بدعم الكف ��اءات الإدارية للقطاع
الخا� ��ص بجان ��ب عملها في تطوي ��ر برامج الأطف ��ال وال�شباب في
الإذاع ��ة والتلفزي ��ون ،وكذل ��ك دعم مكتب ��ات الطفل عل ��ى م�ستوى
الجمهورية.
وفي �سعيها نحو الم�ساهمة في عملية التنمية في م�صر ،ا�ستمرت
م�ؤ�س�س ��ة هان�س زايدل في دعم �شريكها الم�صري؛ وزارة الإعالم
عب ��ر �أكث ��ر م ��ن ثالثين عام ��ا ،وذلك بتطوي ��ر مراكز الني ��ل في كل
محافظات م�صر ،بالتعاون الوثيق مع الهيئة العامة لال�ستعالمات
لموا�صلة دعم مبادرات الالمركزية .وتعتبر الم�شاركة المجتمعية
عن�صرا �أ�سا�سيا في كل الأن�شطة الداعمة لعملية التنمية الم�ستدامة
ف ��ي م�صر ،حيث يت ��م ممار�سة مفهوم الم�شارك ��ة وتطبيق �أدواته
وكذل ��ك رفع الوع ��ي بالق�ضايا البيئي ��ة والعمراني ��ة والثقافية من
خ�ل�ال برنام ��ج لإع ��داد الك ��وادر بم�ؤ�س�س ��ات المجتم ��ع المدن ��ي
والإدارات المحلي ��ة لدفع �أن�شطة التنمي ��ة الم�ستدامة بالم�شاركة،
وذل ��ك في �إط ��ار م�شروع التع ��اون الحالي «مراك ��ز النيل للإعالم
والتعلي ��م والتدريب� :أداة للتنمية الم�ستدامة في م�صر» .وبجانب
تن ��اول المو�ضوعات البيئية والتنمية العمرانية بالم�شاركة ،تقوم
الم�ؤ�س�س ��ة بدعم العاملين بمراكز الني ��ل على ا�ستخدام الأ�ساليب
الحديثة في مجال الإعالم واالت�صال.

وفيم ��ا يتعل ��ق بالم�شروع ��ات التنموي ��ة الت ��ي تدعمه ��ا م�ؤ�س�س ��ة
هان� ��س زايدل من خالل معه ��د االت�صال والتع ��اون الدولي التابع
للم�ؤ�س�س ��ة ،تق ��وم م�ؤ�س�س ��ة هان�س زاي ��دل اليوم ب� ��إدارة حوالي
 70م�شروع ��ا عل ��ى م�ست ��وى العالم في �شت ��ى ال ��دول .وتنفذ تلك
الم�شروع ��ات �أن�شطته ��ا التنموي ��ة بتمويل من ال ��وزارة الفدرالية
للتعاون االقت�صادي والتنمية ب�ألمانيا .وقد ا�ستمر معهد االت�صال
والتع ��اون الدولي في التو�سع في �إطاره الجغرافي والفكري منذ
انط�ل�اق �أول م�ش ��روع دعم ��ي للتنمي ��ة في توجو ع ��ام  ،1977مع
التركي ��ز على تح�سين ودعم وتفعيل الق ��درات الب�شرية ،وذلك مع
و�ضع الظ ��روف االجتماعية وال�سيا�سي ��ة والثقافية واالقت�صادية
للدول ��ة المعني ��ة ف ��ي االعتبار .حي ��ث ت�ؤم ��ن الم�ؤ�س�سة ب� ��أن دعم
مفاهي ��م المجتم ��ع الديمقراطي يج ��ب �أن تتم م ��ع المحافظة على
التقالي ��د الق ّيم ��ة للمجتمع ،وهو م ��ا يعتبر من �أه ��م المبادئ التي
تتبناها برامج التعاون التنموي لم�ؤ�س�سة هان�س زايدل بالخارج.
ويت ��م �إعداد الم�شروعات الم�شتركة بحيث يمكن انتقال الم�شروع
بالكام ��ل وا�ستمرار �إدارته م ��ن قبل الجهة ال�شريكة �أو الدولة مع ت�ض ��ع م�ؤ�س�سة هان� ��س زايدل التنمي ��ة الم�ستدامة هدف ��ا �أ�سا�سيا
والم�شارك ��ة المجتمعي ��ة �أداة �أ�سا�سي ��ة لتحقيق ��ه ،وه ��ي تلت ��زم
مرور الوقت وذلك ل�ضمان ا�ستدامته.
132

دليل التي�سري والر�ؤية

بالتع ��اون مع كل ال�شركاء المعنيين للم�ساهمة في تنمية المجتمع االت�صال ��ي وذل ��ك من خالل تطبي ��ق الطرق الحديثة ف ��ي االت�صال
من خالل �إلقاء ال�ضوء على الق�ضايا الهامة وتقديم منبر للمناق�شة المبا�ش ��ر بالمجتم ��ع ف ��ي مختلف المواق ��ع ،والعمل م ��ع قيادات
وو�سيل ��ة للم�شاركة المجتمعية في تحقي ��ق ا�ستراتيجيات التنمية ال ��ر�أي والقيادات الطبيعية في المجموع ��ات الم�ستهدفة من كافة
الم�ستدامة بم�صر.
القطاع ��ات ،وه ��و الأم ��ر ال ��ذي ي� ��ؤدي بال�ض ��رورة للم�ساهمة في
عملية التنمية ال�شامل ��ة من خالل البرامج ال�سيا�سية واالجتماعية
م�ؤ�س�سة هان�س زايدل Hanns Seidel Foundation
واالقت�صادي ��ة الت ��ي تتيحها الن ��دوات وحلقات النقا� ��ش والبحث
�7أ �شارع ح�سن �صبري ،الزمالك
وور� ��ش العمل للم�شاركي ��ن فيها .ولقد مرت ر�سال ��ة مراكز النيل
 11211القاهرة (جمهورية م�صر العربية)
خ�ل�ال هذه الرحلة بعدة مراحل ،حي ��ث واكبت كل مرحلة من هذه
تليفون)202(27354582 :
المراحل متغيرات �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية وثقافية �أ ّثرت
فاك�س)202(27354601 :
في المجتمع الم�صري.
البريد الإلكترونىcairo@hss.de :
الموقع الإلكترونى:

www.hsscairo.de

مراكز النيل للإعالم والتعليم والتدريب
�أن�شئ ��ت مراكز النيل في  23مايو  1978طبق ًا التفاقية عقدت بين
وزارة الإع�ل�ام الم�صرية ممثل ��ة في الهيئة العام ��ة لال�ستعالمات
وم�ؤ�س�سة هان�س زايدل الألمانية ،وهي تج�سد �أحد �أ�شكال التعاون
الدول ��ي في مجال االت�صال المبا�شر .وه ��و التعاون الذي ا�ستمر
ثالثين عام ًا و�أ�ضحى نموذجا يحتذى به وتم تطبيق نماذج له في
العدي ��د من الدول العربية والأفريقي ��ة .وتتبع مراكز النيل الهيئة
العام ��ة لال�ستعالم ��ات التي تعمل على �إعالم ال ��ر�أي العام المحلي
والعالم ��ي ب�سيا�س ��ات ومواقف و�إنجازات الدول ��ة والمجتمع في
م�ص ��ر والتع ��رف على مواق ��ف واتجاه ��ات الر�أي الع ��ام المحلي
والعالمي تجاه الق�ضايا والأحداث التي ت�ؤثر على م�صالح م�صر.
وف ��ي �سبيل ذل ��ك ت�ستخدم الهيئة كافة و�سائ ��ل االت�صال المبا�شر
وتن�شر الإ�ص ��دارات المطبوعة والإلكتروني ��ة والفيلمية وغيرها،
وتوظ ��ف التقنيات الحديثة للمعلوم ��ات واالت�صاالت وتتعاون مع
م�ؤ�س�س ��ات وهيئات الدولة بالخارج وتتكام ��ل مع �أجهزة الإعالم
الجماهيري.
وتق ��وم فل�سفة مراكز النيل على �أنه م�ش ��روع له طبيعته الخا�صة
ف ��ي �إط ��ار الإ�ستراتيجي ��ة العام ��ة للهيئ ��ة العام ��ة لال�ستعالم ��ات
ومنظوم ��ة الإع�ل�ام الم�ص ��ري يه ��دف �إل ��ى تنمي ��ة مفاهي ��م العمل

المرحل ��ة الأول ��ى :التوعي ��ة بالق�ضايا القومي ��ة ()1987 : 1978
وا�ستهدفت هذه المرحلة �إثراء الحوار على الم�ستوى القومي في
جميع المجاالت ال�سيا�سي ��ة واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية
من خالل طرح الق�ضايا القومية للمناق�شة الحرة لتوعية المواطنين
وذل ��ك من خالل �سل�سلة وا�سعة م ��ن الندوات والمحا�ضرات ،وقد
واكب ��ت هذه المرحلة التحول �إلى المفهوم الديمقراطي واالنفتاح
عل ��ى العالم والتح ��ول �إلى اقت�صاد ال�سوق ،حي ��ث �شاركت مراكز
النيل في م�سئولية توعية المواطنين بالم�شاكل القومية.
المرحل ��ة الثاني ��ة :الق�ضاي ��ا المحلي ��ة ( )1990 : 1988وفيه ��ا
قام ��ت مراكز النيل بالتركيز على مناق�شة الق�ضايا المحلية ،حيث
واكب ��ت هذه المرحلة بع�ض المتغيرات التي كان من �أهمها تعميق
الممار�س ��ة الديمقراطية ،وزي ��ادة التعددية الحزبية ،وتبني م�صر
لمفهوم التنمية ال�شاملة ،حيث تحول الإعالم الداخلي �إلى مفهوم
الإع�ل�ام التنموي الذي يمهد لعملية التنمي ��ة وي�شارك في تنفيذها
ومتابعته ��ا وتقويمه ��ا �أي�ض ��ا وذل ��ك تما�شيا مع حرك ��ة المجتمع
ومتطلبات الر�أي العام.
المرحلة الثالثة :تفعيل دور الم�شاركة المجتمعية ()2001-1991
وب ��د�أت هذه المرحلة مع بداي ��ة الت�سعينات وتم التركيز فيها على
تفعيل دور الم�شاركة المجتمعية في حل م�شاكل المجتمع المحلي
وتبني تو�صيات قابلة للتنفيذ ومتابعة تحقيقها من خالل التعاون
بفاعلي ��ة �أكثر مع م�ؤ�س�سات �صنع الق ��رار والمتمثلة في الأجهزة
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المحلية والمنظمات الر�سمية وال�شعبية بالمحافظات ،وا�ستعانت
مراك ��ز النيل ف ��ي تنفيذ �أن�شطته ��ا بالخب ��راء والمتخ�ص�صين من
المراك ��ز البحثي ��ة والجامع ��ات الإقليمي ��ة والخب ��رات المحلي ��ة
المتواف ��رة ،كما تم خالل ه ��ذه المرحلة تحديد �أكثر دقة للجمهور
الم�سته ��دف المعني بالم�شكلة والتحليل العلمي لعنا�صر الم�شكلة
للو�صول �إلى م�سبباتها.
المرحل ��ة الرابعة :الإع�ل�ام التنموي المتخ�ص� ��ص (-2002حتى
الآن) حيث كان من ال�ضروري �أن تواكب مراكز النيل لغة الع�صر
وتقنيات ��ه في تبني �أ�سلوب جدي ��د وطرق ات�صالية �أكثر فاعلية في
الت�أثي ��ر واالرتق ��اء بالنتائج وكان ��ت مرحلة الإع�ل�ام المتخ�ص�ص
والت ��ي عك�ست هذا المفه ��وم بالتركيز على مح ��اور بعينها بحيث
يتف ��رع من كل محور عدة مو�ضوعات تترك ��ز فيها �أن�شطة مراكز
النيل.
ق ��ررت الهيئة العام ��ة لال�ستعالم ��ات و�شريكته ��ا م�ؤ�س�سة هان�س
زايدل تو�سيع ال�شبك ��ة الرا�سخة لمراكز النيل بكفاءاتها الم�ؤهلة
وذل ��ك من خالل م�شروع يهدف �إلى م�ساندة الأجهزة المحلية في
تنفي ��ذ برام ��ج و�أهداف التنمية عل ��ى ال�صعيد الإقليم ��ي و ت�أ�صيل
فك ��ر الم�شارك ��ة المجتمع ��ة ف ��ي عملي ��ة التنمي ��ة ودفع مب ��ادرات
الالمركزي ��ة .ومن ��ح الم�شروع الجدي ��د مراكز الني ��ل القدرة على
الم�شارك ��ة بفعالي ��ة ف ��ي تنفي ��ذ اال�ستراتيجيات القومي ��ة من �أجل
التنمي ��ة الإقليمية ،فمع بداية ع ��ام � 2007ساندت م�ؤ�س�سة هان�س
زاي ��دل مراك ��ز الني ��ل م ��ن خالل م�ش ��روع جدي ��د يه ��دف �إلى دعم
المب ��ادرات الم�صرية نحو الالمركزية والم�شاركة المجتمعية في
عملي ��ة التنمية الم�ستدامة في م�صر ،وذل ��ك من خالل برامج رفع
القدرات وتنفيذ تطبيقات التنمية بالم�شاركة ،و�أن�شطة نقل الخبرة
التي ت�سته ��دف رفع ق ��درات الإدارة المحلي ��ة والمجتمع المدني
ورف ��ع الوعي والم�شاركة في عملية التنمية الم�ستدامة خا�صة في
مجاالت البيئة والتنمية العمرانية بالإ�ضافة �إلى الترويج لق�ضايا
الحفاظ على التراث الح�ضاري والطبيعي والق�ضايا البيئية.
�أم ��ا اله ��دف الرئي�س ��ي لمراك ��ز النيل فيتمث ��ل ف ��ي الم�ساهمة في
تحقي ��ق التنمية الم�ستدامة ،والتي تع ��د الم�شاركة المجتمعية من
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�أهم و�سائلها ،حيث تمثل تلك المراكز و�سيلة لم�شاركة الموطنين
ف ��ي تنمي ��ة مجتمعاته ��م وت�سليط الأ�ض ��واء على الق�ضاي ��ا الهامة
با�ستم ��رار .وهكذا تعتبر مراكز النيل بمثابة المنتدى للمناق�شات
وو�سيل ��ة للم�شارك ��ة المجتمعية من �أج ��ل تنفي ��ذ اال�ستراتيجيات
الطموحة الخا�صة بالتنمية الم�ستدامة في م�صر.
مراكز النيل للإعالم والتعليم والتدريب
الهيئة العامة لال�ستعالمات
�شارع اال�ستاد البحري ،خلف بانوراما �أكتوبر
مدينة ن�صر ،القاهرة
تلفون/فاك�س+2022612294 :
البريد الإلكترونيnilecenters@yahoo.com :

الم�ؤ�س�س��ة الألماني��ة «�إنفين��ت» ( )InWEntتطوي ��ر بنى وعمليات تنموية م�ستدامة ،وهو ما يتطلب من �صناع
الق ��رار الحاليين والم�ستقبليين الح�ص ��ول على التدريب المتطور
لتنمية القدرات الدولية
والمالئم بم ��ا ي�ساعدهم في البناء على خلفياته ��م المهنية القائمة
الم�ؤ�س�سة الألمانية «�إنفينت» ( )InWEntلتنمية القدرات الدولية بالفعل .ومن الأهداف الأخرى في هذا ال�صدد العمل على تو�سيع
هي م�ؤ�س�سة للحوار ،والتنمية الب�شرية الدولية ،والتدريب المهني كفاءاتهم المنهجية واالجتماعية وال�شخ�صية.
المتقدم .وتعتبر الحكومة الألمانية والواليات الفيدرالية والقطاع ونج ��د �أن الكثير م ��ن البلدان النامية والتي ه ��ي في طور التحول
الخا� ��ص هي الجهات الأ�سا�سية المتعاملة مع م�ؤ�س�سة «�إنفينت» .تفتق ��د �إلى وجود منابر مالئمة للتب ��ادل والحوار الدولي ،وهو ما
وق ��د ن�ش� ��أت الم�ؤ�س�س ��ة في �أكتوب ��ر  ،2002في �أعق ��اب االندماج ينطب ��ق تحدي ��دا على �صغ ��ار التنفيذيين� ،إذ �أن م ��دى قدرتهم على
الذي تم بين الم�ؤ�س�سة الألمانية للتنمية الدولية ( )DSEوجمعية تولي مهام قيادية �إ�ضافية وتر�سيخ دعائم مبد�أ التنمية الم�ستدامة
كارل دوي�سبيرج ( .)CDGوتبن ��ي م�ؤ�س�سة «�إنفينت» عملها على ف ��ي عملي ��ات التنمية داخل بالده ��م تعتمد على مدى م ��ا تلقوه من
التج ��ارب والخبرات التي اكت�سبتها هات ��ان المنظمتان على مدار ت�أهيل و�إعداد قوي ومتعمق .و�إن برامج الحوار والتدريب الدولي
عقود من العمل القائم على التعاون الدولي .و�إلى جانب الحكومة المعدة خ�صي�صا لهذا الغر�ض تتيح للم�شاركين والم�شاركات فيها
الألماني ��ة والواليات الفيدرالي ��ة ( )Länderواالتحاد الأوروبي ،فر�صة الت�أمل والتفكير ف ��ي تجاربهم ومناهجهم ال�شخ�صية ،في
ف� ��إن م ��ن �أهم عم�ل�اء و�ش ��ركاء م�ؤ�س�س ��ة «�إنفين ��ت» مجموعة من الوق ��ت الذي تدفعهم فيه للم�شارك ��ة في المناق�شات الدولية حول
الم�ؤ�س�س ��ات متعددة الأطراف مثل البنك الدولي ،و�صندوق النقد الموارد الطبيعية ،والتنمية الريفية ،والأمن الغذائي ،والبيئة.
الدول ��ي ،ومنظمة التج ��ارة العالمية ،والأمم المتح ��دة ،بالإ�ضافة
�إلى الم�ؤ�س�سات الأخ ��رى وال�شركات الخا�صة .وتوجد لم�ؤ�س�سة وهك ��ذا يت ��م بن ��اء �شبك ��ة قوي ��ة طويل ��ة الم ��دى بي ��ن الم�شاركي ��ن
«�إنفينت» مكاتب فيما يزيد على  35موقع محلي ودولي ،كما يقوم والم�شاركات وم�ؤ�س�ساتهم وبين �شركائنا ،في مجاالت ال�سيا�سة
موظفوه ��ا البالغ عددهم � 900شخ�ص بتقدي ��م الخدمات لما يربو والعل ��وم و�إدارة الأعم ��ال ،وذل ��ك بم ��ا يتج ��اوز نط ��اق البرام ��ج
عل ��ى � 35أل ��ف من الم�شاركين في التدري ��ب كل عام ،كما �أن معدل التدريبية المحددة ب�إطار زمن ��ي معين .وتقوم م�ؤ�س�سة «�إنفينت»
عل ��ى اال�ستثمار في كفاءات ومه ��ارات الأ�شخا�ص ممن �سيتولون
دوران ر�أ�س المال �سنويا ي�صل �إلى حوالي  130مليون يورو.
مواق ��ع الم�س�ؤولي ��ة ع ��ن �إدارة الموارد والأم ��ن الغذائي وخف�ض
ق�سم البيئة والموارد الطبيعية والغذاء
معدالت الفقر في بالدهم ،وهو �أمر ي�صب في م�صلحة العالم.
�إن التغي ��ر المناخ ��ي العالمي هو واقع حقيق ��ي ،والبلدان الفقيرة
InWEnt
تحديدا هي الأكث ��ر معاناة من تداعياته .وتتزايد حدة النق�ص في
Capacity Building International, Germany
الموارد الطبيعية ،بل وتكاد تتعر�ض لال�ستنزاف التام ،بما ي�ؤدي
Division for the Environment, Energy and Water
Lützowufer 6-9
�إلى نتيجة مبا�شرة تتمثل في الجوع والفقر ،وهو ما ينطبق ب�شكل
Berlin, Germany 10785
خا�ص على المناطق الريفية حيث يتركز ثالثة �أرباع �سكان العالم
phone: +49-30-254 82 - 101
fax: +49-30-254 82 – 103
الأفق ��ر حاال والبالغ تعدادهم  1.3مليار .وهو و�ضع يتطلب �إدارة
email: umwelt-berlin@inwent.org
م�ستدام ��ة للم ��وارد على كاف ��ة الم�ستويات ،وبوا�سط ��ة القطاعين
العام والخا�ص وما بينهما.
�إن البل ��دان النامي ��ة والتي في ط ��ور التحول تحت ��اج �إلى مهنيين
وتنفيذيي ��ن قادري ��ن على تحم ��ل الم�س�ؤولية في بالده ��م من �أجل
دليل التي�سري والر�ؤية
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مجموعة عمل التوا�ص��ل المالئ��م في التنمية
«�أكت» ()ACT

�إن ال�ش ��ركاء ف ��ي مجموع ��ة العم ��ل ح ��ول التوا�ص ��ل المالئ ��م في
التنمي ��ة «�أك ��ت» ( )ACTجمعوا بين الخب ��رات الفردية والمهنية
المتعلق ��ة بالتوا�صل وب�شكل خا�ص الق�ضايا البيئية .وتتم �صياغة
التع ��اون داخل تل ��ك ال�شراكة م ��ن منطلق الوعي ب� ��أن المعلومات
والتعلي ��م ن ��ادرا ما يحدث ��ان تغيرات ف ��ي ال�سل ��وك �أو الممار�سة.
�أم ��ا التنمي ��ة الم�ستدامة فتتطلب قي ��ام حوار �سعي ��ا للتو�صل �إلى
فه ��م وفعل م�شت ��رك يقوم به المخطط ��ون والأف ��راد ،كما تتطلب
النظري ��ة والتطبي ��ق ،والم�ؤ�س�س ��ات الحكومي ��ة والمنظم ��ات غير
الحكومي ��ة .ويمك ��ن خ�ل�ال تل ��ك العملي ��ة التو�س ��ط والتي�سير في
التعامل مع الم�صالح المت�ضاربة ،وذلك بالو�صول �إلى حل و�سط
متوازن ف ��ي �صالح الم�سائ ��ل االجتماعية واالقت�صادي ��ة والبيئية
( .)ecologicalو�إن عملية التوا�صل والتنمية تلك ت�ستجمع نقاط
قوته ��ا من مدى ما تتمتع ب ��ه الأطراف المعنية من حما�س وتعبئة
وتفاع ��ل .كما يتم عقد لقاءات تجم ��ع بين المجموعات والقطاعات
الت ��ي ال توج ��د بينها عالق ��ات مبا�ش ��رة ،يقومون خالله ��ا ب�إعداد
م�شترك لخطوات العمل ،ويقومون معا بتحديد الم�شاكل وموازنة
الم�صالح و�إعداد وتنفيذ خطط عمل تركز على حل الم�شاكل.
ويرتك ��ز عم ��ل «�أك ��ت» �إقليمي ��ا في و�س ��ط و�شرق وجن ��وب �شرق
�آ�سي ��ا ،وفي ال�ش ��رق الأدنى ،و�أوروبا ال�شرقي ��ة ،و�شرق وجنوب
�أفريقيا .وفي ال�سنوات الأخيرة ،قامت «�أكت» ب�أعمال ا�ست�شارية
عل ��ى �سبي ��ل المث ��ال ف ��ي م�شاري ��ع بيئي ��ة ف ��ي ال�صي ��ن وكمبوديا
وفيتن ��ام وجورجيا و�سوري ��ا وزمبابوي ومنغولي ��ا و�إندوني�سيا،
وق ��د ت�ضمنت تل ��ك الأعم ��ال اال�ست�شارية مج ��االت ا�ستراتيجيات
االت�ص ��ال والتوا�ص ��ل ،والحم�ل�ات الإعالمي ��ة ،و�أن�شط ��ة تنمي ��ة
الم ��وارد الب�شرية .ويت ��م التعاقد مع «�أكت» ف ��ي معظمه بوا�سطة
الوكال ��ة الألمانية للتع ��اون الفني ( ،)GTZواالتح ��اد الأوروبي،
وم�ؤ�س�س ��ة «�إنفين ��ت» ،و�شركات اال�ست�ش ��ارات الخا�صة .وتتمثل
الخبرة المهنية الرئي�سية لمجموعة عمل «�أكت» فيما يلي:
التطوير التدريجي ال�ستراتيجيات االت�صال والتوا�صل للم�شاريع
التنموية والبيئية التي ت�ستخدم الت�سويق االجتماعي ،والحمالت
الإعالمي ��ة والو�سائ ��ط المجتمعي ��ة ،وذل ��ك من حي ��ث :التخطيط،
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وتنمية الموارد الب�شرية ،والتنفيذ ،وتقييم الفاعلية والت�أثير.
تنظي ��م و�إع ��داد خطط تف�صيلي ��ة وتنفيذ برامج تدري ��ب وتخطيط،
با�ستخ ��دام منه ��ج «التي�سي ��ر والر�ؤي ��ة» :التي�سي ��ر والر�ؤي ��ة
الب�صري ��ة في البرامج الجماعي ��ة (MOVE: Moderation and
.)Visualization for Group Events
تي�سي ��ر الم�شاركة ف ��ي مجموعات كبيرة �ضم ��ن برنامج «الأجندة
المحلي ��ة  )Local Agenda 21( »21وغي ��ره م ��ن عمليات اتخاذ
الق ��رار وبرام ��ج العم ��ل المجتمعي ��ة ،با�ستخدام مناه ��ج «البحث
الم�ستقبل ��ي» ( )Future Searchو«الم�ساح ��ة المفتوح ��ة»
( ،)Open Spaceو«التقيي ��م ال�سري ��ع التفاعل ��ي« (PRA:
 ،)Participatory Rapid Appraisalوغيرها.
�أعمال التخطي ��ط والإدارة والعالقات العام ��ة والتقييم للم�شاريع
الدولي ��ة في التنمية الح�ضرية والريفي ��ة ،وخف�ض معدالت الفقر،
وغيره ��ا ،با�ستخ ��دام منه ��ج «�إدارة دورة الم�ش ��روع» (PCM:
.)Project Cycle Management
�إع ��داد المحتوي ��ات الدرا�سي ��ة المخ�ص�ص ��ة ،والتدري ��ب المتقدم
ف ��ي مج ��االت ا�ستراتيجي ��ات االت�ص ��ال والتوا�ص ��ل ،الت�سوي ��ق
االجتماع ��ي ،الإدارة البيئي ��ة و�إدارة الم�شروعات ،تنمية القدرات
وتنمي ��ة الم ��وارد الب�شري ��ة� ،إدارة ال�ص ��راع والتغي ��ر ،التخطيط
اال�ستراتيجي والم�شاركة المجتمعية.
تقدي ��م خدم ��ات الم ��واد الم�ساعدة عل ��ى التدري� ��س والتعلم متعدد
الو�سائط ،وقواعد البيانات والبيانات الب�صرية.
�أنظم ��ة المعلوم ��ات التفاعلي ��ة وبم�ساع ��دة الكمبيوت ��ر ،المحاكاة
ونم ��اذج المناظ ��ر الطبيعي ��ة التفاعلي ��ة ،والو�سائ ��ط ال�سمعي ��ة
الب�صري ��ة ،مث ��ل تل ��ك الم�ستخدم ��ة ف ��ي المتاح ��ف والمعار� ��ض
والبرامج وغيرها.
ACT – Appropriate Communication in Development
Manfred Oepen, Managing Director
Email: m.oepen@ct3.de
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