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911

المقذمت
تكفر ىذه المنظكمة معمكمات أساسية عف مفاىيـ التعمـ كتطكير المناىج الدراسية كالتكاصؿ .حيث تـ كتابتيا بمثابة دليؿ
لمميسريف ،ك"كاسبي التأييد" ك المدربيف المشاركيف في اإلعدادات كالعمميات التي يتعدد فييا أصحاب العبلقة في تطبيؽ منيج
مسارات اليجرة لمتكاصؿ .تصؼ ىذه المنظكمة العمميات المختمفة كالميمة لتسييؿ العمميات لممجمكعات السالؼ ذكرىا كتعطي
اقتراحات عممية ك نصائح لتحسيف التكاصؿ .كما تناقش خطكات تطكير إستراتيجية كسب التأييد ،باإلضافة إلى تماريف ك
ميمات عممية تدعـ الخمفية النظرية .تركز الجمسة األكلى مف ىذه المنظكمة عمى التعمـ .حيث يحتاج الشخص ،مف أجؿ
التكاصؿ الفعاؿ لمنيج مسارات اليجرة لمحماية ،إلى أف يعرؼ قميبل عف كيؼ يستطيع الناس 'ىضـ' المعمكمات ،كحكؿ كيفية
تعمميـ .كتكفر الجمسة الثانية معمكمات أساسية عف تطكير المناىج الدراسية .كتعتبر ىذه الخمفية ضركرية كمدخؿ الستعراض
الكحدة  1ك  1ك  1مف ىذه الكرشة كتكييؼ ىذه الكحدات في ىذه المنطقة .أما الجمسة الثالثة فتتناكؿ التكاصؿ ككسب التأييد:
ما ىك التكاصؿ؟ ؛ ما ىك كسب التأييد؟ ؛ أدكار كاسبي التأييد ،كقضايا السمطة ككيفية إعداد إستراتيجية لكسب التأييد لمتكاصؿ
لمنيج مسارات اليجرة.
أىداف التعمم
اليدف العام لمتعمم من المنظومة الثالثة

مع نياية تقديـ المنظكمة الثالثة في كرشة العمؿ ،ينبغي عمى جميع المشاركيف فيـ ما ىك المطمكب لمتكاصؿ في منيج مسارات

اليجرة ،كأف يككنكا قادريف عمى استعراض ك تكييؼ كتطكير الكحدات التدريبية بشأف منيج مسارات اليجرة لمحماية.
أألىداف التعميمية الخاصة

ينبغي مع نياية كرشة العمؿ ك لجميع المشاركيف أف:
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•

يدرككا مفاىيـ تعمـ البالغيف؛

•

يعرفكا الخطكات البلزمة لتطكير المناىج الدراسية؛

•

يككنكا قادريف عمى مراجعة كتكييؼ كتطكير المناىج الدراسية الخاصة بمنطقتيـ؛

•

يفيمكا األىمية كمفاىيـ التكاصؿ الفعاؿ لمنيج مسارات اليجرة؛

•

يفيمكف كيفية إيصاؿ الرسالة لمختمؼ الجيات ذات العبلقة في مستكل مسارات اليجرة كشبكاتيا.

الجمسة األولى :التعمم
 1.1الخمفية النظرية
 1.1.1نًارا انتعهى؟
تعتبر األراضي الرطبة بالغة التعقيد ،ك التفاعبلت المكجكدة خبلؿ ك بيف المكارد مثؿ الطيكر المائية المياجرة كمستخدمي
المكارد ،غالبا ،مفيكمة بشكؿ جزئي ،إف لـ تكف غير مفيكمة مطمقنا .باإلضافة إلى أف نظاـ األراضي الرطبة يظير اختبلفات
محمية  ،األمر الذم يجعؿ مف الصعب إطبلؽ التعميمات .كلقد قاد فشؿ الحمكؿ غيرالمحددة ك المبنية عمى التعميـ في البيئات
المعقدة كغيرالمحددة إلى زيادة التركيز عمى منيجيات اإلدارة مثؿ تكييؼ التعمـ ،كالذم يزكد تمقائيا بمكقع محدد أفضؿ ك حمكؿ
ديناميكية .التعميم المكيف مبني عمى فكرة أف إدارة األعماؿ ضركرية بالرغـ مف المعرفة غير التامة كالمعمكمات غير الكاممة.
لذلؾ فإف إدارة األراضي الرطبة يجب أف تككف جزءا مف عممية تعميـ منظمة حيث تحدث اإلدارة كالتعمـ في كقت كاحد .إف مثؿ
ىذا المنيج يتناقض مع مناىج اإلدارة التقميدية ،حيث يككف البحث كالتعمـ مفصكال عادة عف عممية اتخاذ القرار ،كيككف التركيز
أيضا عمى التعمـ قبؿ اإلدارة.
 1.1.1يا هى انتعهى؟
تعرؼ منظمة كايننغ  Wageningenالعالمية التعمـ كاآلتي:
ىو العممية العقمية التي من خالليا يكتسب أو يحسن الناس قدرتيم عمى تغير طريقتيم في التفكير و/أو سموكيم.
يرل التعمـ عمى أنو عممية تؤدم إلى نتائج :يحدث التعمـ فقط عندما تستخدـ القدرة في التمريف .كتعتمد العممية المنيجية لمتعمـ
عمى مفيكـ التغيير .ك يعتمد تقييـ التعمـ سكاء أكاف فردا أك منظمة عمى تطكرات ممحكظة في أداء الفرد أك المنظمة.
أما عف تعمـ الفرد فيعتمد عمى التطكر كالنمك الشخصي ،كما أنو يدكر حكؿ زيادة الثقة بالنفس كالقدرة عمى حؿ المشاكؿ،
ككذلؾ حكؿ زيادة كفاءتنا كتطكير أدائنا مف خبرتنا لتحقيؽ األفضؿ .يجب أف يككف التعمـ مبنينا عمى الحاجة كمناسبان .كما
يجب التركيز عمى أف يككف التعمـ مبنيا عمى ما تريد مجمكعات أصحاب العبلقة معرفتو ،ك يجب أف تككف أم معمكمات
أساسية تتمخض عف أنشطة ،مقبكلة لدييـ في ضكء الخطكرة في التجربة .ينطكم التعمـ عمى أكثر مف أخذ المعمكمات بؿ
يتضمف فيمنا جديدنا كاضاءات جديدة  ،كىذا يتضمف تحقيؽ فيـ جديد كعميؽ ،ك يتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ مستكيات أعمؽ في
التحميؿ كالتشخيص ،مع أخذ القيـ كاألخبلقيات بعيف االعتبار.
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دورة كولب ( ) Kolbلمتعمم
لقد كضع دايفيد ككلب  )1941( David Kolbدكرة مف أربعة مراحؿ تبيف كيؼ يمكف لؤلفراد كالفرؽ كالمؤسسات التعمـ
مف تجاربيـ كبالتالي تعديؿ سمككيـ .في ىذه المنظكمة يبدأ التعمـ مف خبلؿ اتخاذ إجراءات ،مما ينعكس عمى النتائج في
العمؿ ،ثـ إيجاد الصمة مع ما نعرؼ كنفيـ ،كمف ثـ اختبار تمؾ الصبلت كاألفكار الجديدة مف خبلؿ اتخاذ مزيد مف
اإلجراءات .تحتكم دكرة (ككلب) لمتعمـ عمى أربع مراحؿ (انظر الشكؿ : )1.1
 .1التجربة أو القيام بميمة ما ،ىي المرحمة األكلى التي يقكـ بيا األفراد أك الفرؽ أك المؤسسات بالميمة المككمة إلييـ.
 .1التأمل يتضمف الكقكؼ عمى المياـ كمراجعة ما تـ عممو كاختباره.
 .3تكوين المفاىيم يشمؿ تفسير األحداث كفيـ العبلقات فيما بينيا .كفي ىذه المرحمة قد تككف النظرية نمكذجا مساعدا
لتككيف إطار كتفسير األحداث.
 .4االختبار أو التخطيط لمفيـ الجديد كترجمتو إلى تنبؤات عف ما ىك محتمؿ حدكثو الحقا أك األفعاؿ التي يجب
اتخاذىا لتعديؿ طريقة التعامؿ مع الميمة.
ليذا فإنو يمكف إظيار التعمـ كجزء مف دكرة تتضمف مرحمة مف التغذية الراجعة كاألسئمة .ك ينتج عف ىذا إعادة صياغة لممعرفة
السابقة أك التجربة ،مما يؤدم إلى تحسيف العمؿ .إف مراحؿ التجربة (الفعل) ك التغذية الراجعة مف الدكرة ،تنتمي أكثر لمعالـ
المممكس الحقيقي في حيف أف تكوين المفاىيم واالختبار (التخطيط) ىي أكثر تجريدية .كتتمثؿ مراحؿ التجربة
و االختبار في األعماؿ بينما مراحؿ التغذية الراجعة ك تكوين المفاىيم ىي أكثر تعبي ار في طبيعتيا .كتستخدـ التغذية الراجعة
لتحديد الكيفية التي يمكننا بيا تحسيف كضع معيف أك األفعاؿ المستقبمية كمف ثـ يتـ تطبيؽ ىذه المعرفة عمى الكاقع إلجراء
التحسينات .يمكف أف يستند ىذا عمى فرد أك جماعة أك ضمف المجتمع .كيتضمف التعمـ تطبيؽ الدركس المستخمصة كالمستفادة
في اإلجراءات المستقبمية ،كالذم يكفر األساس لدكرة التعمـ.
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التجربة الملموسة

التطبٌق العملً

المالحظة
اإلنعكاسٌة
hgjhlgdm

مفاهٌم مجردة

الشكؿ ( :)1.1دكرة ككلب لمتعمـ (ككلب .)1941
تعزز دكرة التعمـ مفيكـ " أنماط تعمـ" الفرد؛ كفكرتيا أف كؿ شخص يفضؿ كاحدة أك أكثر مف مراحؿ دكرة التعمـ .فعمى سبيؿ
المثاؿ ،عندما يطمب استبلـ حقؿ جديد في عمؿ ما ،فإف بعض الناس سكؼ يقرؤكف أكبر قدر ممكف مف المكاد النظرية مف
أجؿ ربطيا مع ما يعرفكنو (المنظريف) ،في حيف سيحاكؿ آخركف تنفيذ األمكر بالممارسة العممية (النشطاء) .بإدراكيـ لما
يفضمكف ،فإف األفراد يمكف أف يختاركا لتعزيز قدرتيـ عمى استخداـ جميع مراحؿ دكرة التعمـ مف أجؿ جعؿ أنفسيـ أفضؿ
المتعمميف مف كؿ النكاحي.
أداة  :اختبار نمط التعمـ لتحديد أنماط تعمـ الفرد .تستطيع ىذه األداة أف تساعد األفراد في تطكير استراتيجيات عممية لتحقيؽ
الفيـ كتعزيز مياراتيـ التعممية .كما ستساعد عمى فيـ كيؼ يفضؿ غيرىـ التعمـ مف األفراد داخؿ المنظمة نفسيا ،أك األفراد
ضمف شبكة مسارات اليجرة أك بيئة األراضي الرطبة .كسيساعد ىذا عمى تسييؿ التكاصؿ كاختيار األدكات البلزمة لحشد الدعـ
لحماية الطيكر المائية.
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 1.1.3يا هى انتعهى انًكيف؟
التعمـ التكيفي :التعاكف كالشراكة
يتزايد االعتراؼ بأف اإلدارة التشاركية تكصؿ إلى إدارة األراضي الرطبة ،حيث التشارؾ في المسؤكلية ك/أك السمطة لئلدارة بيف
الحككمات كمستخدمي المكارد المحمية قد أدل إلى تحسف نتائج إدارة المكارد .ك ينبغي أف تتبع منيجيات التعمـ التكيفي لئلدارة
نفس المبادئ .كيتطمب جمب التعمـ كاألبحاث في مجاؿ اإلدارة مجمكعات مختمفة مف المساىميف مثؿ الباحثيف ،الذيف ال
يشارككف عادة في اإلدارة ،بأف يصبحكا أيضا جزءا مف الشراكة .إف مثؿ شراكة التعمـ ىذه بيف الحككمة كالمستخدميف المحمييف
كالباحثيف تكفر إمكانية االستفادة مف نقاط القكة بصفة خاصة ،كالميارات كالمعرفة لكؿ شخص ،كبالتالي تحسيف نكعية كنطاؽ
التعمـ فضبل عف عدد األشخاص الذيف يستفيدكف مف ىذا البرنامج .إف التعاكف الكثيؽ بيف الحككمة كالمدراء كالباحثيف
كمستخدمي المكارد سكؼ يجمب منافع كبيرة ،كلكنو أيضا تحدم كبير بالنظر إلى كجيات النظر المختمفة المتكررة ،كطرؽ
التفكير كالعمؿ في كؿ منيا .كمكاجية ىذا التحدم ىي عنصر أساسي لمتعمـ التكيفي التشاركي.
تحميؿ أصحاب العبلقة
قبؿ أم شيء آخر ال بد مف معرفة ىكية الشركاء المناسبيف في منيج التعمـ التكيفي .كىناؾ طريقة معركفو لمبدء في ىذه
العممية أال كىي إجراء تحميؿ ألصحاب العبلقة (انظر الشكؿ  .)1.1كالغرض مف ىذا التحميؿ ىك أف تبدأ بػ :
• فيـ المصالح الحالية لمذيف شارككا في البحث ك/أك إدارة مكارد األراضي الرطبة كطيكرىا المائية.
• تحديد تضارب المصالح.
• فيـ العبلقات القائمة بيف أصحاب العبلقة كالتي يمكف البناء عمييا.
• التعرؼ عمى الدرجات المناسبة مف المشاركة في المراحؿ المختمفة لمعممية.
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الشكؿ ( )1.1تحميؿ أصحاب العبلقة التي أجريت عمى طكؿ مسارات اليجرة لطائر
الشنقب الكبير ( Great Snipe Gallinago mediaالصكرةIngrid :
)Gevers

تبادؿ المعمكمات
بعد االنتياء مف تحديد أصحاب العبلقة ،فاف التركيز التالي ىك التحقؽ بشأف كيفية تبادؿ المعمكمات معيـ إذ ال يمكف أف
يحدث التعمـ كمجمكعة إال إذا كانت المعمكمات المتداكلة كالمتكاممة مقدمة عمى نحك يجعميا متاحة عمى نطاؽ كاسع لؤلكضاع
الجديدة .إف تبادؿ المعمكمات أمر ال يقؿ أىمية عف إنتاج معمكمات جديدة .كىذا يتطمب النظر إلى شبكات التكاصؿ الحالية،
كالفرص كالمعكقات المتعمقة بيا .كمع ذلؾ ،فإف التعمـ ال يقتصر عمى اكتساب كتبادؿ كاستخداـ المعارؼ الجديدة فقط  ،كلكف
أيضا ،حكؿ تحسيف النظـ القائمة لتبادؿ المعمكمات لتحقيؽ االستفادة القصكل مف المعرفة المكجكدة فعميا.
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ك يأتي الكثير مف الغمكض مف عدـ تمكف أصحاب العبلقة مف الكصكؿ إلى المعمكمات ،كلذلؾ فاف كجكد آليات أكثر فعالية
لتبادؿ المعمكمات القائمة كالجديدة يحتمؿ أف تسفر عف عكائد أكبر .كمف الميـ أيضا أف نفيـ الميارات المحددة كالمعرفة كالخبرة
لدل أصحاب العبلقة ،كالى أم مدل يستخدمكف كامؿ إمكاناتيـ .إف كؿ الجيات الفاعمة المختمفة لدييا معمكمات مختمفة ،كالتي
يتـ

تبادليا

(المشاركة

فييا)

لغرض

معيف

كىذا

يؤدم

في

النياية

إلى

تعمـ

المجمكعة.

إف نظـ إدارة المعمكمات كتبادؿ المعرفة مناسبة أكثر في إعدادات العمؿ الركتيني .كتنطكم العديد مف مياـ العمؿ في مجاؿ
الحماية كسياؽ التنمية عمى مستكيات عالية مف الحكـ ،كتتطمب أساليب أكثر تفاعبل كانعكاسية لمتعمـ .كغالبا ما تؤدم المعرفة
الجديدة التي تـ إنشاؤىا ك/أك مشاركتيا إلى الحد مف الغمكض ،كالتكيؼ ،كتحسيف إدارة األراضي الرطبة؛ إف تقييـ ما إذا كانت
العممية أسفرت عف الحصكؿ عمى المعمكمات التي كانت متكقعة أمر بالغ األىمية .كسكؼ يزيد مثؿ ىذا التفكير النقدم لمنتائج
كالعممية مف الفيـ ،كتمكيف التكيؼ المنيجي كتحسيف األداء عند إعادة الدكرة في المستقبؿ.
اعتبارات مسارات اليجرة
عندما يتعمؽ األمر بمنيج مسارات اليجرة لمحماية ،فاف القضايا المتعمقة بتحميؿ أصحاب العبلقة كادارة المعمكمات تصبح أكثر
تعقيدا .كيتكاجد أصحاب العبلقة لمطيكر المياجرة عمى طكؿ مسارات اليجرة ،كسيككف ليـ أنماط حياتية مختمفة لمغاية،
باإلضافة إلى اختبلؼ التطمعات كالقيـ لمطيكر .كال يمكف التحميؿ عمى مستكل مسارات اليجرة إال عمى المستكل الدكلي ،مثؿ
التحميؿ مف خبلؿ إطار دكلي كاالتفاقية األفريقية األكركآسيكية لمطيكر المائية المياجرة )( (AEWAأيكا) .إف إدارة المعمكمات
عمى مستكل مسارات اليجرة يعتمد عمى تقاسـ المعرفة كالبيانات عبر مسارات اليجرة .كىذا يتـ تيسيره باالستعانة بأدكات مثؿ
أداة شبكة المكقع الحرجة (انظر كحدة  1قسـ .)1.6
 1.1.4يبادئ انتعهى
بناء الثقة و التوجيو
المرحمة األكلى مف عممية التعمـ ىي بناء الثقة كالمنيج .عندما يأتي الناس إلى اجتماع ،أك كرشة عمؿ أك تدريب فأنيـ يشعركف
بعدـ األماف كلدييـ مشاعر قكية مف التبعية ،كسكؼ يشعركف بعدـ األماف ألنيـ ترككا حالة كانكا فييا معركفيف كمفيكميف،
كدخمكا في كضع فيو الكثير مف الغمكض:
• ماذا يتكقع الناس مني؟
• ىؿ يمكنني أف أثؽ بيؤالء الناس؟
• ماذا سنفعؿ؟
• ىؿ سيساعدني ىذا التجمع في حؿ مشكبلتي؟
• كيؼ يمكنني أف أتصرؼ ،كبالتالي فأف المجمكعة ستقبمني كشخص كمحترؼ؟
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سكؼ يشعركف بالتبعية ،ألنيـ ال يستطيعكف التحكـ في البيئة المحيطة كما يفعمكف في بيئتيـ األصمية .إف جزءا مف تجاربيـ ال
ينطبؽ مع الكضع الجديد ،ك بقي جزء مف ىكيتيـ ك كضعيـ في بيئتيـ األصمية ،ك ال يمكنيـ التنبؤ كيؼ سيتصرفكف كيردكف
عمى زميؿ ليـ أك عمى المدربيف أك الميسريف .ككنتيجة لذلؾ فمممشاركيف حاجة ماسة لمتكجيو .كلكف الشيء نفسو ينطبؽ عمى
الميسر أك المدرب:
• ىؿ سيممؾ المشارككف الدافع لمتعمـ كالمساىمة مف تجاربيـ الخاصة؟
• ما الذم يحتاجكف لتعممو تحديدان ؟
• ما ىي الرؤية ،كالميارات ،كالمعارؼ التي يمتمكيا كؿ مف المشاركيف سابقا؟
• ما ىي أنماط التعمـ التي يمتمكيا المشاركيف؟
• ىؿ ستعمؿ مكاقفيـ كالصكرة الذاتية عمى عرقمة أك تعزيز عممية التعمـ؟
لذلؾ  ،كحتى تبدأ عممية التعمـ سيككف مف الضركرم بناء التكجيو عمى ما يأتي :
أ .بعد العبلقة بيف األشخاص أك العممية؛ كبناء العبلقات االجتماعية كخمؽ جك مف األماف كاالنفتاح الذم يجعؿ المشاركيف
يشعركف بالراحة كمقبكليف كيستعيدكف ىكيتيـ (كسكؼ يككنكا قادريف عمى تبادؿ المعمكمات كاالىتمامات)؛
ب  .بعد العمؿ أك الميمة  :بناء تكافؽ في اآلراء حكؿ ما سنفعمو ،ككيفية تطبيقو (تحديد األىداؼ كتنظيـ العمؿ).
ك الجيد المشترؾ مف أ ك ب يضع األساس لبناء الثقة ،كاالنفتاح كالصدؽ ،كتطكير مجمكعة مف المعايير كالقكاعد التي تساعد
منيج سمكؾ األفراد في المجمكعة نحك تحقيؽ األىداؼ المشتركة ،عمى سبيؿ المثاؿ :

 كيفية التكاصؿ مع بعضيـ البعض؛ كيفية العمؿ معا ؛ كيفية اتخاذ الق اررات؛ كيفية معرفة " كيؼ نعمؿ" ؛كيفية الحد مف التكتر كالشعكر بعدـ األماف كالتبعية


إيجاد فرصة لممشاركيف لمتعرؼ عمى بعضيـ البعض ،لتبادؿ المعمكمات حكؿ تجاربيـ ،كاألفكار ،كالقيـ،

كحكؿ القضايا التي يعتبركنيا ميمة.
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دعكة المشاركيف لمتعبير عف مشاعرىـ إزاء الحالة األكلية "عدـ الشعكر باألماف" بحيث يصبح مف الممكف

لمعمؿ عمى ذلؾ كمجمكعة .اجعميـ يركف أف قبكؿ ىذه التكترات يجعؿ الكضع أكثر احتماال :إنيا ليست
مشكمة شخصية كلكنيا مظير طبيعي لتطكر المجمكعة.


تقييـ االحتياجات(التدريبية) لممشاركيف بعناية كتكييؼ األىداؼ التعميمية الحتياجاتيـ.



تحديد كاضح لعقد/اتفاقية التعمـ  :أم ،ما ىي الترتيبات التي اتفقنا عمييا؟ تأكد مف أف األىداؼ كاضحة

كأف يشعر جميع المشاركيف بااللتزاـ بتنفيذ الق اررات التي اتخذت.

الظركؼ المناسبة لمتعمـ
عندما تككف ميسر أك مدرب أك أثناء التفاعؿ مع الناس حكؿ قضية معينة ،احرص عمى أف تككف :


منفتح لسماع التغذية الراجعة حكؿ الطريقة التي نعمؿ بيا ،كأخذ الكقت الكافي الختبار مكاقفنا الخاصة،

كالقيـ كاألفكار؛


كف مدركا لمتأثير القكم لترتيبات الغرفة كحجـ المجمكعة عمى بناء الثقة كاالنفتاح في المجمكعة؛



استخدـ ديناميكية المجمكعة لمساعدة المشاركيف ليصبحكا حساسيف لكيؼ يراىـ اآلخريف كأكثر كاقعية

حكؿ كيؼ يرل المرء نفسو.
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الظروف المناسبة لمتعمم

 .1بيئة من أناس نشطين :يتعمـ الناس عندما يشعركف أنيـ يشارككف شخصيا مع آخريف في عممية التعمـ.
 .1جو من االحترام :تعطى قيمة عالية لؤلفراد كيسكد اإلحساس باالىتماـ/الرعاية.
 .3جو من القبول :قبكؿ الشخص يعني أنو يمكف لو اف يمثؿ نفسو كالتعبيرعف معتقداتو دكف خكؼ.
 .4جو من الثقة :عندما يككف لدل الناس الشعكر بالثقة في أنفسيـ كاآلخريف.
 .5مناخ من اكتشاف الذات :بمساعدة المتعمميف عمى معرفة أنفسيـ ،كعمى تمبية احتياجاتيـ الخاصة ،بدال مف أف تككف
احتياجاتيـ تممى عمييـ.
 .6جوغير ميدد :أف يتمكف األشخاص مف مكاجية بعضيـ بعضا ،كأفكار تكاجو أفكار أخرل مف دكف خكؼ.
 .7جو من االنفتاح :عندما يمكف التعبير كدراسة االىتمامات الشخصية ،كالمشاعر ،كاألفكار كالمعتقدات عمنا.
 .8التركيز عمى طبيعة التعمم الشخصية الفريدة :عندما يعرؼ كؿ فرد أف قيمو ،كمعتقداتو ،كمشاعره ،كآرائو ىامة كذات
مغزل.
 .9جو من االختالفات المقبولة و المرغوبة :عندما تككف االختبلفات بيف الناس مقبكلة كما االختبلفات في األفكار.
بل عندما يككف الخطأ مقبكال كجزء طبيعي مف
 .11الجو الذي يعترف بحق األفراد في ارتكاب األخطاء :يككف التعمـ سي ن
عممية التعمـ.
 .11جو يتسامح مع الغموض :عندما يمكف استكشاؼ الحمكؿ البديمة مف دكف ضغط يجبرالعثكرعمى إجابة فكرية كاحدة.
 .11التركيز عمى التقييم التعاوني والتقييم الذاتي :عندما يمكف لمناس أف ينظركا إلى أنفسيـ كما ىـ في الكاقع ،مع
مساعدة مف أقرانيـ.

انظر تماريف " معكقات كدكافع التعمـ" (القسـ  ،)1.1.1تماريف مشبؾ الكرؽ (القسـ  ، )1.1.1كاختبار أنماط التعمـ (القسـ
.)1.1.1
 1.1.5احتراو اآلخريٍ  :شرط أساسي نهتعهى
إذا أردنا أف ننجح ،أكال في إقامة عبلقة مف الثقة مع اآلخريف ،كثانيا في التشجيع عمى التغيير ،ىناؾ بعض اال تجاىات التي
يتعيف عمينا أف نتبناىا في عبلقاتنا .ىذه االتجاىات ميمة في الحياة كالتعمـ ألم فريؽ تحت التدريب المستمر لتطكير العمؿ.
كبدكف ىذه االتجاىات ال يتكقع إف نتعمـ الكثير .كما أنيا ميمة بالنسبة لكؿ كاحد منا في الزيارات إلى القرل أك المناطؽ
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الرطبة ،كفي كؿ لقاءاتنا مع الناس اآلخريف ،أيا كانكا .كالمكاقؼ ىامة أيضا في جكانب أخرل في حياتنا كأسرنا ،في العمؿ،
كمع أصدقائنا ،كفي المكاجيات العادية مع اآلخريف ،عمى سبيؿ المثاؿ في متجر أك عمى متف حافمة.
أكثر االتجاىات أىمية ىك اتجاه احترام اآلخرين .ىذا االتجاه يستند إلى اإلحساس بقيمة كؿ إنساف .ىذه ىي القيمة األساسية
التي يرتكز عمييا النيج الذم نتبعو في التنمية .كبدكف احتراـ اآلخريف فانو مف الممكف أف يككف مغزل التعمـ أك التنمية قميؿ،
سكاء في المجمكعة ،أك في المجتمع الخارجي.
االحتراـ يعني الثقة في الشخص اآلخر كقدرتو عمى التعمـ ،كفي قدراتو عمى حؿ المشاكؿ كعمى تغيير نفسو/نفسيا في ىذه
العممية .كفي السياؽ األكسع لمتنمية فانو يتضمف الثقة في قدرة المجتمعات المحمية كمجمكعات الناس التخاذ إجراء لحياتيـ،
كلحؿ مشاكميـ بأنفسيـ ،كلمعمؿ مف أجؿ التغيير كالتحكؿ في المجتمع.
مف خبلؿ تكاصؿ االحتراـ ،فنحف نساعد اآلخريف عمى احتراـ أنفسيـ .ك بالنسبة ألكلئؾ الذيف يقممكف مف قدر أنفسيـ ىذا ىك
الميـ  :مكقفيـ تجاه أنفسيـ قد يككف كاحدان مف عدـ االحتراـ .ربما تسمع الناس في أحد األحياء الفقيرة يقكلكف أشياء مثؿ :
"نحف فقراء .ال نستطيع أف نفعؿ أم شيء .ألحكؿ لنا كال قكة" إذا كنا نحترميـ ،فبذلؾ نساعدىـ عمى احتراـ أنفسيـ كاحتراـ
بعضيـ البعض ،ك لتغيير ىذه االتجاىات مف العجز كالبلقيمة .يجب عمينا أف نساعدىـ الستعادة كرامتيـ.
إذا أعطينا الكقت لآلخريف ،كاستمعنا ليـ ،كسمحنا ليـ باتخاذ الق اررات المناسبة ألنفسيـ ،كعبرنا عف االحت ارـ تجاىيـ كاالىتماـ
بيـ ،فإننا نظير االحتراـ.
نقطة أخيرة حكؿ االحتراـ :ينبني احتراـ اآلخريف في نياية المطاؼ عمى أساس احتراـ الذات .إذا لـ أحترـ نفسي ،ال يمكنني
احتراـ اآلخريف .فإننا كثي ار ما نرل في دكرة تدريبية أك تجمع ما أف ىناؾ تطابقا بيف االتجاىات كالسمككيات تجاه الذات
كاالتجاىات كالسمككيات تجاه اآلخريف.
(انظر تماريف 'تكضيح القيـ كالمعتقدات' (القسـ  )1.1.1ك 'المراجعة اليكمية' (القسـ )1.1.6
 1.1.6انًبادئ األساسيت نتعهى انكبار
 .1الكبار ليسكا أطفاؿ المدارس
أطفاؿ المدارس ينظركف إلى اآلخريف لمحصكؿ عمى التكجيو كالحاجة لمتفكيض (مثؿ المعمـ) لمتعمـ  .كىـ أساسا
متمقيف .في حيف أف الكبار لدييـ خبرة كاسعة كقد تعممكا الكثير مف الحياة .يتعممكف أكثر مف أقرانيـ إذا اعتبركا أنيا
ذات صمة بحياتيـ .لقد طكركا معرفتيـ الذاتية كسكؼ يتغيركف فقط إذا كاف لدييـ الدافع الذاتي لمقياـ بذلؾ .إف
البالغيف ىـ مستقبميف كمرسميف معان ،كبعض كبار السف " الحكماء " بشكؿ أساسي يعطكف/يرسمكف .الكبار يممككف
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كرامة شخصية قكية كال يريدكف أف يعاممكا مثؿ أطفاؿ المدارس .كلذا فاف طرؽ التدريس المدرسية التقميدية ليست
مبلئمة لتعميـ الكبار.
 .1الكبار ليسكا أكاني فارغة
تعميـ الكبار ليست عممية مصرفية حيث يتطمب خبير مف أجؿ إفراغ معارفو في رؤكس فارغة مف التبلميذ .الكبار ال
يتعممكا ما يريده الميسر أك المربي .ليست ىناؾ عبلقة مباشرة بيف ما تـ تعميمو كما يتـ تعممو .إف تعمـ الكبار يعتمد
عمى عكامؿ مختمفة ،مثؿ:


الدافع كالقدرة الفردية لممشاركيف



مناخ  /بيئة التعمـ



أسمكب التعمـ كقدرة الميسر عمى تشجيع كتكجيو عممية تعمـ الكبار.

إف لمعرفة الميسر بالمكضكع أىمية قميمة.
 .3دكر ميسر/مدرب الكبار يختمؼ كثي ار عف دكر المعمـ التقميدم
لدينا جميعا ذكريات قكية مف أياـ دراستنا عف "ماذا يفعؿ المعمـ" ،كلكف إذا أردنا أف نعمؿ بشكؿ فعاؿ مع الكبار فإننا
بحاجة إلى محك ىذا النمكذج مف رؤكسنا .مدربي الكبار بحاجة إلى ابتكار حاالت التعمـ التي يككف فييا :
• تحفيز الكبار لتبادؿ تجاربيـ كتحميؿ ىذه التجارب في الحكار مع أقرانيـ؛
• الكبار يمكنيـ المشاركة في إعداد البرامج كعمؿ تقييـ منتظـ لما يفعمكنو؛
• الكبار مشجعيف عمى البحث عف األسباب (طرح المشكمة) كالحمكؿ (حؿ المشكبلت)؛
• الكبار محفزيف الستخداـ كامؿ قدراتيـ لممراقبة كتحديد األسباب ،كالى إيجاد الحمكؿ بأنفسيـ.
 .4يتذكر الكبار األشياء التي قد اكتشفكىا أك أخبركا عنيا كفعمكىا بأنفسيـ
ليست المعرفة عمى ىذا النحك ىي التي تؤدم إلى األفعاؿ كتغيير السمكؾ .إنو الدافع كالمشاركة النشطة كممارسة
الميارات ىي التي تؤدم إلى األفعاؿ .كبالتالي ،فاف مدربي الكبار بحاجة إلعطاء المشاركيف فرصة إليجاد الحمكؿ
بأنفسيـ ،كقبؿ إضافة أم نقطة ميمة لـ تذكر حتى اآلف .ينبغي عمييـ السماح لمكبار بالمركر مف خبلؿ دكرة التعمـ
في المرحمة التي يريدكف .مدربي الكبار بحاجة أيضا إلى التركيز عمى التعمـ مف خبلؿ الممارسة كالتجربة كالخبرة،
بدال مف الحديث/المحاضرة.
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 1.1.1الميارات األساسية لمدرب الكبار /الميسر
الميارات األساسية التي يحتاجيا الميسر الجيد ىي  :ميارة طرح السؤاؿ ،كاالستماع كتقديـ التغذية الراجعة .كىذه الميارات
ضركرية مف أجؿ أف يككف قاد ار عمى :
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•

تعزيز الحكار كاالنفتاح عمى التعمـ مف بعضيـ البعض؛

•

الدخكؿ في حؿ المشاكؿ مع المشاركيف؛

•

تشخيص المشاكؿ مف خبلؿ مجمكعة التعمـ؛

•

إيجاد تحدم لدل الناس (بطريقة مقبكلة) عمى تغيير سمككيـ؛

•

التمكيف كالبحث عف التجربة مع حمكؿ بديمة؛

•

تشجيع الفريؽ أك األفراد عمى اتخاذ الق اررات كالتخطيط لمعمؿ.

الميارات األساسية لمدرب الكبار /الميسر
 .1االستماع  :إف الميارة األكلى البلزمة ىي القدرة عمى االستماع بعناية؛ فتنتقي كؿ مف الجكانب اإليجابية كالمشاكؿ
كالصعكبات كالتكترات.
 .1المالحظة  :الترتيب مع االستماع بشكؿ كثيؽ مع المبلحظة ،كالقدرة عمى التقاط المعمكمات عف الحالة؛ (المبلحظة
= مشاعر مف العظة غير المفظية).
 .3التعاطف والحساسية  :أف تككف قاد ار عمى رؤية المشاكؿ كما ترل مف خبلؿ عيكف المشاركيف؛ لتككف قاد نار عمى
اكتشاؼ كفيـ مشاعرىـ كأفكارىـ كقيميـ.
 .4التشجيع  :بناء الثقة في المشاركيف مف خبلؿ التأكيد عمى الجكانب اإليجابية لمعمؿ اكالسمكؾ الذم تـ تأديتو ،كالتي
تبيف تقدير الكقت كااللتزاـ كمف خبلؿ مساعدتيـ عمى التعرؼ عمى الجكانب السمبية ألنفسيـ ،كالتفكير بطرؽ بديمة
لتسيير األمكر.
 .5التساؤل المفيد :االستجكاب المتعاطؼ الذم ييتيح لممشاركيف فيـ أسباب المشاكؿ ،إلى التفكير مميا في العكاقب
المترتبة عمى أنكاع معينة مف األعماؿ ،الخ..
 .6التمخيص  /الييكمة :القدرة عمى تمخيص المعمكمات التي قدميا المشاركيف ،كاستخبلص المشاكؿ الرئيسية؛ فرز
االحتماالت الرئيسية كتطكير مفاىيـ كنماذج بسيطة جنبا إلى جنب مع المشاركيف.
 .7التوقيت  :الشعكر بالتكقيت متى نشجع ،كمتى نثير التحدم ،كمتى يتـ طرح األسئمة ،كمتى نقدـ االقتراحات ،كمتى
نقدـ الدعـ ،كمتى يككف التمخيص ،الخ.
 .8المرونة و التخطيط  :أف تككف قاد نار عمى خمؽ جك مف المركنة ،كاإلبداع كالتجريب ،كالعمؿ بيا كؿ بنفسو (في
تكليفة مع التحضير الجيد)؛ الرؤية في كيفية تطكير العممية التعميمية ،ككيفية استخداـ الكقت بكفاءة ،ككيفية تنظيـ
حاالت التعمـ في تسمسؿ جيد.
 .9االنفتاح  /التأمل الذاتي  :أف تككف متقببل لمبلحظات المشاركيف حكؿ الطريقة التي نعمؿ بيا ،كاخذ الكقت البلزـ
لدراسة االتجاىات الخاصة ،كالقيـ كاألفكار.

موارد إضافية
 الرجاء العثكر عمى المزيد عف طرح األسئمة ،كاالستماع كالتزكيد بالتغذية الراجعة الجمسة  " 1التكاصؿ لمنيج
مسارات اليجرة" (القسـ .)1
 ىذا الفصؿ مدعـ بعرض تقديمي باكربكينت " التعمـ "
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ارجع أيضا إلى قائمة المراجع في نياية ىذه الكحدة.

 .2الجمسة الثانية  :عمميات المجموعة وأدوار الفريق
 1.9الخلفيت النظريت
 1.1.1عًهياث تعهى انًجًىعت

ىناك جانبان ىامان لكل عممية تعمم لكل مجموعة:
 .1عف ماذا تتحدث المجمكعة (ككؿ فرد ) فييا (المحتوى)؛
 .1كيؼ تتحدث المجمكعة ( ككؿ فرد فييا ) /أك تعمؿ حكؿ ىذا المكضكع (العممية).
ككذلؾ نحف نستطيع مبلحظة ما يقكلو الناس:


التعبير غير المفظي كمؤشرات لممشاعر كردكد الفعؿ :نبرة الصكت كتعبيرات الكجو ،كطريقة الكبلـ ( التردد ،التكرار،
الخ) ،الطريقة التي يجمس بيا شخص يمسؾ /يحرؾ رأسو ،ك يديو ،كساقية ،الخ (لغة الجسد)؛



نمط التكاصؿ كمؤشر لمعبلقات بيف أعضاء المجمكعة ،ككجكد مجمكعات فرعية ،مف يقكد مف ،مف الذم يؤثر في
مف ،مف الذم ناد انر ما يشارؾ  ...الخ.



مف يتحدث ،ككـ مرة ،ككـ المدة ؟



إلى مف ينظر الناس عندما يتحدثكف (فرد بعينو ،المسح لكؿ المجمكعة ،ال أحد ،السقؼ)؟



مف يتحدث بعد مف ،مف يقاطع مف؟



ما ىك أسمكب التكاصؿ المستخدـ (أسئمة ،نصيحة ،تصريحات قكية ،التعبير عف الرفض)؟

يكمف دكر الميسر في كؿ مف التحفيز لمتفكير كالتأمؿ ،كالعمؿ عمى مكضكع معيف (المحتكل) عمى حد سكاء كعمى تعزيز
المشاركة الفعالة كالمسؤكلة (عممية) .باستخداـ نطاؽ كاسع مف المؤشرات كالمراقبة المستمرة فاف الميسر /المعمـ الخبير يتمقى
الكثير مف اإلشارات عمى كؿ مف المحتكل كعممية تعمـ المجمكعة .ك بدكف ىذه اإلشارات فأنو سيككف أكثر صعكبة بالنسبة
لممدرب /المعمـ تيسير تعمـ المجمكعة بشكؿ صحيح.
ار مختمفة إما تيسر العممية أك تعرقميا .كتكضح األمثمة أدناه
يمكف أف يأخذ مختمؼ األفراد المشاركيف في عممية المجمكعة أدك ا
األدكار المختمفة التي يمكف أف يتخذىا المشارككف ككيؼ يمكف لمميسر الرد عمى ىذا لمتأكد مف مشاركة متساكية لممشاركيف في
عممية المجمكعة:
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 1.1.1تفاعؿ الميسر ك المجمكعة :المكاقؼ الحرجة
 .1الثرثار ببل تكقؼ
ىناؾ عدة سيناريكىات لممتكمـ دكف تكقؼ ،بما في ذلؾ اآلتي:
•

إذا كاف شخص لديو قصص طكيمة ذات مغزل كلكف يبقى غامضا إلى حد ما كغير محدد ،فاسأؿ عف التجارب
المممكسة ،كاألمثمة ،كالحاالت .اطمب مف الشخص اإلذف لتمخص ما فيمتو منو ،كالتأكد ما إذا كنت قد فيمتو؛

اشكره كانتقؿ مباشرة إلى شخص آخر عف طريؽ السؤاؿ عف تجاربو/تجاربيا أك اآل ارء.
•

إذا كاف الشخص يطرؽ باستمرار عمى نفس الفكرة (أم يكرر نفس النقطة أك الرأم ،مرة تمك األخرل) فبيف
بكضكح أف ىذا المكضكع قد تـ تغطيو مف قبؿ ك بشكؿ كاؼ ،ك ضع القضية الرئيسية لتمؾ المحظة لتككف
محك ار لنقاش مرة أخرل كبشكؿ كاضح.

•

إذا كاف شخص ما حقا ىك مشارؾ ،كلكف نسي إعطاء اآلخريف فرصة لمحديث؛ أشكره/اشكرىا لممشاركة القيمة،
كأخبر انؾ اآلف تريد أف تسمع بما يمكف لآلخريف المساىمة كالمشاركة بو ،انظر بعيدان عف المتحدث ،كالحظ

اآلخريف الذيف يريدكف أف يتحدثكا ،كادعيـ لمحديث باألعيف؛ تأكد أيضا أف المتحدث يرل أف ىناؾ أشخاصا

آخريف يريدكف أف يتحدثكا .قـ بتمخيص ما قيؿ كأكمؿ مع تكجيو سؤاؿ إلى شخص آخر ،عمى سبيؿ المثاؿ :
"ىؿ يتفؽ اآلخريف مع ىذا؟" " ،ىؿ مف كجيات نظر كخبرات أخرل؟"
•

إذا كانت المشاركات المقدمة مف المشاركيف غير متكافئة بسبب االختبلفات الكبيرة في الخمفيات المكجكدة
(التعميـ ،كالمرتبة ،إلخ) ،قد يككف مف المستحسف أف:
 تقسـ المجمكعة إلى مجمكعات فرعية أكثر تجانسا في المناقشات التي تجرم بيف المتساكيف ،كالذيفيستطيعكف بشكؿ مستقؿ تقديـ تقرير إلى الجمسة العامة ،كبذلؾ فاف خبرات كآراء جميع المجمكعات

تككف بارزة بشكؿ كاضح.

 استخدـ تقنيات المناقشة التي تخمؽ المزيد مف الفرص المتكافئة لممشاركة ،عمى سبيؿ المثاؿ المكحالقبلب  /أسمكب البطاقات ،أكاستخداـ الرسـ أك أغنية بدال مف الكبلـ.
 .1المشارؾ الصامت
حاكؿ معرفة ما إذا كاف الشخص ىك دائما ىادئ جدا ،أك إذا كاف صامتا اليكـ في ىذه المناقشة .يمكف أف يككف الشخص
صامتا لعدة أسباب:
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•

الشعكر بعدـ األماف ،ال يشعر باألماف في ىذه المجمكعة أك المكضكع؛

•

انتظار اآلخريف ليظيركا ما لدييـ؛

•

بطيء في تطكير رأيو /رأييا؛ يككف/تككف بحاجة إلى كقت كلكف بالتأكيد سكؼ يتحدث في كقت الحؽ؛

•

غير ميتـ في ىذا المكضكع أك في ىذه المجمكعة مف الناس؛

•

متعب.

ال تجبر األشخاص الذيف يفضمكف الصمت عادة عمى الكبلـ .احتفظ بيـ مشاركيف مف خبلؿ النظر إلييـ كالمراقبة عف كثب،
كبالتالي فمف تفكتؾ لحظة كاحدة يكد الشخص الصامت المشاركة في المناقشة.
يبدأ المشارككف الصامتكف أحيانا بالحديث عندما يعطكا االىتماـ المذككر أعبله .كأحيانا يساعد طمب تبادؿ الخبرات مع
اآلخريف مباشرة عمى التغمب عمى معكقات الحديث .في حاالت أخرل ،يمكف لمميسر فقط المساعدة مف خبلؿ تييئة جك
مفتكح/رحب ،كغير رسمي ك كدم ك آمف ،لكضع ىيكؿ تنظيمي كاضح جدا لممناقشة ،كتقديـ مزيد مف المعمكمات .سيتـ حؿ
جزء كبير مف المشكمة لكؿ مف "المتحدث" ك "المشارؾ الصامت" ،إذا تـ تشجيعيـ إلبقاء أعينيـ عمى بعضيـ البعض.
 .1المشارؾ الناقد
قد يأتي ىذا المشارؾ مع كؿ أنكاع األسئمة المحرجة ،كبعضيا قد ال يككف مف السيؿ اإلجابة عمييا .خاصة إذا كاف الميسر
جديدا عديـ الخبرة ،كىؤالء المسيريف لدييـ شعكر بأنيـ يجب أف يعرفكا كؿ شيء كيمكف أف يشعركا بالتيديد الشديد مف قبؿ
ىؤالء المشاركيف .أما الميسريف ذم الخبرة فإنيـ يقدركف ىذا النكع مف المشاركيف بشكؿ كبير ،ألف ىذا المشارؾ/ىذه المشاركة
مصدر بدال مف أف
يشارؾ بنشاط كيعطي حاف از لجميع المشاركيف لمتفكير بأنفسيـ .في معظـ الحاالت يككف المشارؾ الناقد ىك
ان
يككف عائقا لعمؿ المجمكعة.

 .1المناكر
قد تضـ المجمكعة أحيانا عضكا كلسبب ما ال يريد التكاصؿ ،بؿ يحاكؿ التبلعب بكرشة العمؿ ،عمى سبيؿ المثاؿ إلقاء المكـ
عمى شخص ما أك تصغيره أك التأكد مف أف ال يتفؽ مع شػيء ما يريده معظـ أعضاء المجمكعة .
ىذا النكع مف المشاركيف يصعب التعامؿ معو بسبب دكافعو/دكافعيا السمبية .دعة يعرؼ أنؾ تعمـ ما يقكـ بو كأنؾ لف تقبؿ /
تسمح لو بحدكث ذلؾ .التكاصؿ البصرم في لحظة حاسمة قد يككف كافينا .كما أف مبلحظة جانبية قصيرة في حديث غير

رسمي خبلؿ فترة االستراحة قد يككف ليا نفس التأثير .تجنب التعرض المباشر لممكضكع أماـ المجمكعة كاممة .إذا كاف ىناؾ
مشارؾ آخر لديو بعض النفكذ عمى المناكر ،فبإمكانؾ أف تطمب منو التأثير عميو.
 .1المشارؾ " الميـ "
نعمـ جميعا الحالة التي يقتؿ فييا شخص ما المناقشة بسبب تأثيره بإعطاء رأيو/رأييا كال يجرؤ أحد عمى أف يتحداه .كأنت
كميسر بقيت أماـ خياريف إما أف تتفؽ مع المشارؾ ذك النفكذ كقبكؿ رأيو ،أك أف تكاجيو مباشرة لمتمسؾ بمكقفؾ ،مع احتماؿ
المخاطرة بأف المشاركيف اآلخريف لف يتبعكا الميسر/المدرب .كفي كمتا الحالتيف ،فاف الميسر /المدرب " يفقد ماء كجيو " ،كالتي
في كثير مف البمداف يعتبر كضعا غير مرغكب فيو بؿ ك محرج .ك لتفادم مثؿ ىذا الكضع ،قد يككف مف الحكمة عدـ االتفاؽ،
كال البدء بالمناقشة ب نعـ/ال .أحضر ليذا المشارؾ المؤثر(كمعو/معيا المشاركيف اآلخريف!) بيانات كاقعية ،إلى معمكمات
محددة كتجارب عممية .اجعميـ يكتشفكف ما قد اكتشؼ ،كاجعميـ يشعركف ما شعرت بو أنت ك ادعيـ ألف يستخمصكا النتائج.
إذا كنت تتكقع مسبقا أف ىذا الكضع مع المشارؾ "الميـ" قد ينشأ ،امنعيـ مف إعبلف اآلراء القكية التي لف تسحب .ال تدخميـ
في مثؿ ىذا الكضع خبلؿ مرحمة مبكرة مف كرشة العمؿ .فبدال مف أف تقكؿ ليـ آرائؾ/النتائج ،عمى سبيؿ المثاؿ ،خبلؿ
محاضرة ،يمكنؾ أف تطمب منيـ تحميؿ البيانات التي جمعتيا ،مف خبلؿ دراسة حالة مثبلن .معظـ ذكم النفكذ ميتميف

بالتطكرات الجديدة ،كلكف ال يستطيعكف تغيير الرأم بسيكلة كدكف كجكد أدلة ظاىرية .ال تفترض بسيكلة أف الشخص ذك النفكذ
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ال يريد قبكؿ المعمكمات الخاصة بؾ .سكؼ يتفيـ الميسر ذك الخبرة الكضع كيقكؿ ،عمى سبيؿ المثاؿ" :قبؿ بضع سنكات كنت
أعتقد نفس الشيء ،كلكف بعد البحث كالتجارب الميدانية ،اضطررت إلى تغيير رأيي" .اجعميـ فضكلييف ،أعمميـ أف لديؾ
شيء لتعرضو ،امنحيـ فرصا ليحكمكا بأنفسيـ.
 1.1.1مراحؿ تطكر المجمكعة
عندما تبدأ بكضع الناس في مجمكعات  /فرؽ في أم تنظيـ ،خذ الكقت لشرح المراحؿ الخمس(انظر الشكؿ  )1.1لتطكر
المجمكعة مف  )1911( Tuckman & Jensenكالتي ال تقدر بثمف:

المرحمة األولى :التشكل
في المرحمة االبتدائية  ،يعتمد أعضاء الفريؽ عمى الشعكر باألماف ،نمط السمكؾ ،كينظركف إلى قائد المجمكعة لئلرشاد
كالتكجيو .أعضاء المجمكعة لدييـ الرغبة بأف يككنكا مقبكليف مف قبؿ المجمكعة ،كبحاجة إلى معرفة أف الجماعة في مأمف.
كلمنمك مف ىذه المرحمة إلى التالية ليا ،يجب عمى كؿ عضك أف يتخمى عف طرح المكاضيع غيرالميدده كالمخاطرة باحتماالت
نشكب الصراع.

المرحمة الثانية :العصف
المرحمة التالية تدعى العصؼ ،تتصؼ بالمنافسة كالصراع .كحيث أف أعضاء المجمكعة يحاكلكف التنظيـ ليذه الميمة ،ينجـ
الصراع في عبلقاتيـ الشخصية .يجب أف يكجو األفراد كيشكمكا مشاعرىـ ،كأفكارىـ ،كاالتجاىات ،كالمعتقدات لتتناسب مع
تنظيـ المجمكعة .السمة األكثر أىمية في مساعدة المجمكعات عمى االنتقاؿ إلى المرحمة القادمة ىي القدرة عمى االستماع.

المرحمة الثالثة :وضع القيم
في المرحمة الثالثة ،كضع القيـ ،أعضاء المجمكعة منخرطكف في إقرار مساىمات جميع األعضاء ،كبناء المجتمع كالصيانة،
كأيضا حؿ قضايا المجمكعة .أعضاء المجمكعة ىـ عمى استعداد لتغيير األفكار المسبقة كاآلراء عمى أساس الكقائع التي قدميا
أعضاء آخريف ،كينشطكف في طرح األسئمة عمى بعضيـ البعض .يتـ تقاسـ القيادة كيصبح اإلبداع في مستكل عاؿ .العيب
الرئيسي في مرحمة العصؼ ىك أف األعضاء قد يبدؤكا بالخكؼ مف انييار ال مفر منو في المستقبؿ لمفريؽ ،كما يمكف أف
يقاكمكا التغيير مف أم نكع.

المرحمة الرابعة :األداء
ال تصؿ كافة المجمكعات إلى مرحمة األداء .إذا كاف أعضاء المجمكعة قادريف عمى التطكر إلى المرحمة الرابعة ،فاف قدراتيـ،
كالمدل ،كالعمؽ في العبلقات الشخصية تتطكر إلى استقبلؿ حقيقي .كفي ىذه المرحمة يستطيع الناس أف يعممكا بشكؿ مستقؿ،
في مجمكعات فرعية ،أك ككحدة كمية بنفس السيكلة .ىناؾ كحدة  :ىكية المجمكعة كاممة ،كالركح المعنكية لمفريؽ عالية ،كالكالء
لمجماعة قكم .كتصبح الميمة الكظيفية مشكمة ليا حؿ حقيقي ،تؤدم إلى حمكؿ مثمى ك إلى تطكر أمثؿ لممجمكعة .اليدؼ

العاـ ىك اإلنتاجية مف خبلؿ حؿ المشكبلت كالعمؿ.
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المرحمة الخامسة :االنفضاض/االنفكاك
المرحمة النيائية  ،االنفضاض أك  ، Mourningك تتضمف إنياء الميمة كالسمككيات كاالنسحاب مف العبلقات .النتيجة
المخطط ليا تتضمف عادة العرفاف كالتقدير مف أجؿ المشاركة كاإلنجاز ،ك فييا فرصة لقكؿ الكداع الشخصي.
( انظر تمريف " اختبار أدكار الفريؽ حسب ( " Belbinالقسـ .)1.1.1

األداء

وضع القٌم

العصؾ

التشكل

االنفضاض /
االنفكاك

الشكؿ  : 1.1خمس مراحؿ لتطك ار لمجمكعة (المصدر Wageningen :

.)International

 2.2دراسات الحالة ،ولعب الدوار والتمارين
الرغبة في التغيير تتطمب عقؿ مفتكح!
 1.1.1تمريف :معكقات ك دكافع التعمـ
اليدؼ:
مساعدة المشاركيف عمى فيـ المزيد عف العكامؿ كالظركؼ التي تساعد كتعيؽ التعمـ.
اإلجراء :
قسـ المشاركيف في مجمكعتيف  :مجمكعات (أ) ك(ب) .اسأؿ المجمكعة (أ) لكتابة المعكقات التي تحكؿ دكف التعمـ عمى كرؽ
قبلب .اسأؿ المجمكعة (ب) لكتابة الدكافع مف أجؿ التعمـ عمى لكح قبلب .بعد مركر  11دقيقة اطمب مف كبل الفريقيف تبادؿ
المكحات الستعراض نتائج المجمكعة األخرل ،كاإلضافة إلييا.
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ك مف الممكف أف تككف النتائج كما يأتي:
دوافع التعمم

المعوقات التي تحول دون تعمم
•

المغة

•

اإلبداع

•

البيئة :الضكضاء

•

التأمؿ النقدم

•

القكاعد ،االمتيازات كالممنكعات

•

بيئة التعمـ :

•

ضعؼ التسييبلت

 oالتغذية الراجعة اإليجابية

•

نقص المكارد

 oطرح احتياجات المشاركيف

•

الخكؼ  /الثقة

•

المشاركة

•

اختبلفات السمطة

•

االستماع

•

كالمزيد....

•

الثقافة

•

االىتماـ الشخصي

•

ك المزيد....

 1.1.1تمريف :تمريف مشبؾ الكرؽ
اليدؼ :
مساعدة المشاركيف عمى فيـ أف التعمـ كالعمؿ في مجمكعة يمكف أف يؤدم إلى مزيد مف المخرجات كاألفكار اإلبداعية أكثر مف
العمؿ كحيدا.
اإلجراء:
يطمب مف المشاركيف الكتابة بشكؿ فردم عمى قطعة مف الكرؽ كيؼ يمكف استخداـ مشبؾ الكرؽ ( 1دقائؽ) .ثـ يشارككف في
مجمكعات مف اثنيف ( أزكاج ) ما كتب كؿ كاحد منيـ كاضافة أفكار جديدة إلى القائمة ( 1دقائؽ) .كأخي ار يطمب مف جميع
األزكاج أف يشارككا نتائجيـ في جمسة عامة .يعمؿ الميسر عمى كتابة قكائـ لجميع األفكار الجديدة ،كيسأؿ المشاركيف ما
الدركس المستفادة مف ىذا التمريف .سيكتشؼ المشارككف أنو يمكف إنتاج المزيد مف األفكار في المجمكعة أكثر مف أف يعمؿ
كؿ فرد عمى حدا.

 1.1.1تمريف :اختبار نمط التعمـ
اختبار نمط التعمـ ىك استبانة مصممة لمعرفة نمط أك أنماط التعمـ المفضمة لدل المشاركيف .عمى مدل السنكات طكر الناس
كسائؿ التعمـ التي ساعدتيـ عمى زيادة االستفادة مف بعض الخبرات مف اآلخريف أكثر مف طرؽ أخرل .استبانة اختبار نمط
التعمـ ستساعد المشاركيف عمى إبراز تجارب تعمميـ بحيث أف الميسر يصبح في كضع أفضؿ لتحديد أسمكب التعمـ الذم
يناسب نمطيـ المحدد.
ينبغي أف ال تزيد مدة إكماؿ االستبانة عف عشر دقائؽ  .تتكقؼ دقة النتائج عمى مدل مصداقية الشخص الذم مؤلىا .ال تكجد
إجابات صحيحة أك خاطئة .االستبانة مكجكدة أدناه ،كيمكف نسخيا كتكزيعيا عمى المشاركيف عند أداء ىذا التمريف.
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استبانة أنماط التعمم
تيدؼ ىذه االستبانو لمعرفة نمط أك أنماط التعمـ المفضمة لديؾ .عمى مر السنيف ربما كنت قد طكرت أساليب التعمـ التي
ساعدتؾ لتكتسب أكثر فائدة مف بعض الخبرات األخرل .ك ربما أنؾ غير مدرؾ ليذه االختبلفات ،لذا فاف ىذه االستبانو

تساعدؾ عمى تحديد خبراتؾ التعممية لتصبح في كضع أفضؿ لتحديد أسمكب التعمـ الذم يناسب نمطؾ .ينبغي أف ال تزيد المدة
الزمنية عف عشر دقائؽ إلكماؿ االستبانو .دقة النتائج تتكقؼ عمى مدل صدقؾ في اإلجابة .ال تكجد إجابات صحيحة أك
خاطئة.
 إذا كنت توافق أكثر مما كنت تخالؼ مع بياف ما  /الجممة ،فضع عالمة (صح ) في المربع المجاكر ليا.

 إذا كنت ال توافق أكثر مما كنت تتفؽ مع بياف ما  /الجممة ،فضع إشارة زائد (خطأ) في المربع المقابؿ لذلؾ.
.1

أتصرؼ عادة بدكف النظر لمعكاقب المحتممة.

.1

عندما أسمع عف فكرة جديدة أك منيج جديد ،فإنني ابدأ مباشرة بالعمؿ عمى كيفية تطبيقو عممينا.

.3

أنا حريص عمى االنضباط الذاتي مثؿ مراقبة غذائي ،مع ممارسة التماريف الرياضية بانتظاـ ،االرتباط بركتيف

.4

أشعر بالفخر عند قيامي بعمؿ دقيؽ.

.5

أككف أفضؿ مع الناس المنطقييف كالتحميمييف كأقؿ مع الناس العفكييف كغير المنطقيف.

.6

انجذب لمركاية كاألفكار غير العادية أكثر مف تمؾ العممية.

.7

في المناقشات أفضؿ الكصكؿ لصمب المكضكع مباشرة.

.8

أنا حريص عمى إف ال أقفز إلى استنتاجات بسرعة كبيرة.

.9

أفضؿ االستجابة لؤلحداث في عفكية كمركنة ،بدال مف التخطيط لؤلشياء مقدما.

محدد ،الخ.

 .11أعتقد أف الق اررات التي تتخذ عمى أساس تحميؿ شامؿ لجميع المعمكمات ىي أقكل مف تمؾ التي تقكـ عمى
الحدس.
 .11أنا أميؿ إلى الكماؿ.
 .11في أكثر األحياف ،القكانيف كجدت لكسرىا.
 .13في كثير مف األحياف أستطيع أف أرل أفضؿ كأكثر الطرؽ العممية إلنجاز األمكر.
 .14إذا كاف لدم كتابة تقرير ما فانا أقكـ بكتابة الكثير مف المسكدات قبؿ أف أستقر عمى الصيغة النيائية.
 .15في المناقشات غالبا ما أجد أنني أنا الكاقعي كأحاكؿ أف اجعؿ الناس في صمب المكضكع كتجنب المصادمات.
 .16في مناقشات مع أناس أككف أنا الشخص الحيادم ك األكثر مكضكعية.
 .17عندما تسكء األمكر يسعدني أف أتجاىميا كأضعيا لمتجربة.
 .18مف األفضؿ التفكير مميا قبؿ اتخاذ أم إجراء.
 .19ال أمانع بإيذاء مشاعر الناس طالما يتـ انجاز الميمة.
 .11أفضؿ أف يتـ تسيير االجتماعات عمى أسس منيجية.
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كيؼ تقدر نتيجتؾ
 عند االنتياء مف ىذه االستبانة عميؾ تقييـ الدرجة الخاصة بؾ عف طريؽ استخداـ كرقة النقاط المرفقة التي تعطي كؿ
سؤاؿ حرؼ مرمز إما (ف) أك (ـ) أك (ظ) أك (ع)  ،لتسجيؿ اإلجابات عمييا.
ممحكظة .لكؿ كاحد مف األسئمة التي كنت قد كضعت عمييا عبلمة صح أدخؿ نقطة كاحدة لكؿ حرؼ مناظر .عمى سبيؿ
المثاؿ ،إذا كضعت عبلمة عند سؤاؿ رقـ كاحد فسجؿ نقطة كاحدة مقابؿ الرمز (أ) .عند االنتياء مف إضافة جميع النقاط
لكؿ رمز .فاف الخيار الذم يممؾ أكبر عدد مف النقاط يككف ىذا ىك نمط التعمـ المفضؿ لديؾ.
كرقة العبلمات

إجاباتي

 .1ف
 .1ـ
 .1ظ

مجمكع النقاط لمرمز (ف)

 .1ع
 .1ظ

مجمكع النقاط لمرمز (ـ)

 .6ف
 .1ـ

مجمكع النقاط لمرمز (ج)

 .4ع
 .9ف

مجمكع النقاط لمرمز (د)

 .12ع
 .11ظ
 .11ف
 .11ـ
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الرمز األكثر تسجيال :

 .11ع

الرمز األقل تسجيال :

 .11ـ
 .16ج
 .11ف
 .14ع
 .19ـ
 .12ظ

أنماط التعمم
ىناؾ العديد مف النظريات حكؿ أنماط التعمـ .يستند نمكذج  )1941( Kolbإلى دكرة تتضمف التعمـ الفعاؿ كالتعمـ غير الفعاؿ.
كىذه الدكرة تزكد بكؿ مف التجربة المممكسة كالمجردة.
االبتكار الذم جاء بو  Kolbيحدد المتعمميف الذيف يفضمكف:
• التجريب الفعال ،الناس الذيف يصفكف أنفسيـ بأنيـ  " :عممييف ،عامميف ،فعاليف ،كمسؤليف"
• المالحظة التأممية ،الناس الذيف يصفكف أنفسيـ بأنيـ  " :تجريبييف ،مشاىديف ،كذكم مبلحظة ،تأممييف ،محافظيف"
• الفكر التجريدي ،الناس الذيف يصفكف أنفسيـ بأنيـ  " :محمميف ،مفكريف ،مقيميف ،منطقييف ،كعقبلنييف"
• التجربة الممموسة ،الناس الذيف يصفكف أنفسيـ بأنيـ  " :متمقيف ،لدييـ شعكر ،يقبمكف ،بدييييف ،كمكجييف مف الحاضر"
 )1941( Honey & Mumfordاستندكا بدكرة التعمـ خاصتيـ عمى عمؿ  .Kolbكاقترحكا أنماط التعمـ التالية  :ناشط ،
تأممي ،نظرم كعممي:
 -الناشط (ن) " :سأجرب أم شيء مرة كاحدة". -المتأمل(م) " :أنا بحاجة إلى كقت لمتفكير في األمر". -النظري(ظ) " :إذا كاف منطقيان فيك جيد". --العممي(ظ) " :إذا كاف يعمؿ  /يحقؽ نتيجة ،فيك جيد".
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إف دكرة تعمميـ  -كالتي تستخدـ عمى نطاؽ كاسع اليكـ  -ىي كما يمي:

اتخاذ إجراءات

التخطيط لممرة القادمة

رؤية النتائج

التفكير في النتائج

أيف أنت مف ىذه الحمقة ،التي تكضح نمط التعمـ الخاص بؾ.
أنماط النشطاء أك " افعؿ ذلؾ اآلف " يدخمكف مباشرة في المشكمة .إذا كنت ناشطا فأنت تنتمي إلى جزء " اتخاذ إجراء" مف
حمقة التعمـ .النشطاء يتمتعكف بالتحديات كيمكف أف يعممكا بسرعة .كىـ يحفزكف اآلخريف ،يفضمكف عدـ قضاء الكقت في
التخطيط كىـ جيديف في األزمات.
أنماط المتأممون أك " سأفعؿ في كقت الحؽ" يقتربكف مف المشاكؿ بحذر ،كيمكف أف يؤخركا البداية .إذا كنت متأمال فأنت
تنتمي إلى منطقة " التفكير في النتائج" مف حمقة التعمـ .المتأممكف لدييـ الكثير مف األفكار ،كىـ مستمعيف جيديف كيصمكف إلى
لب المكضكع.
أنماط النظريون أك " القياـ بذلؾ عف طريؽ كتاب " بحاجة لمعرفة لماذا يفعمكف ىذا الشيئ ،يجعمكف كؿ شيء منظـ قبؿ البدء
بالعمؿ كىـ منطقيكف جدا في نيجيـ .إذا كنت نظريا فأنت تنتمي إلى جزء " التخطيط لممرة القادمة " مف حمقة التعمـ .النظرييف
يميمكف لئلعجاب بكؿ شيء " فقط كذلؾ "  ،كيتمتعكف بالمشاكؿ المعقدة كالتساؤؿ عف كؿ شيء.
أنماط العمميين أك " القياـ بالشيء مف خبلؿ الخبرة" ىـ بحاجة إلى ربط المشكمة بأعماليـ .إذا كنت عممياً فأنت تنتمي إلى
جزء "رؤية النتائج" مف حمقة التعمـ .العممييف بحاجة إلى الكثير مف المعمكمات كيمكف أف يجدكا صعكبة في تحديد ما لو صمة،
كىـ عمى درجة عالية مف الحماس ،كيركا العبلقات كىـ مبدعكف كمبتكركف.
قد تجد أف لديؾ أكثر مف أسمكب في التعمـ لذلؾ سكؼ تحتاج إلى تكييؼ نمط معيف حسب الميمة التي بيف يديؾ .كسكؼ
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يشجع ىذا عمى االبتكار كيحسف التعمـ لديؾ .إذا كنت تفضؿ أف تعمؿ كحيدا فافعؿ ذلؾ ،كلكف ابؽ عمى اتصاؿ مع زمبلئؾ
المشاركيف ألنيـ قد يحتاجكف إليؾ .إذا كنت ترغب العمؿ في مجمكعة ،فاجتمع كقرر مف يفعؿ ماذا كمتى .التشارؾ بالمكارد
ىك كسيمة فعالة جدا إلدارة كقتؾ.
 ما المجاالت التي تحتاج إلى تطكيرىا عند كؿ نكع مف المتعمميف ؟
الناشط :
...........................................................................................................................
المتأمؿ :
..........................................................................................................................
النظرم :
..........................................................................................................................
العممي :
..........................................................................................................................

 1.1.1تمريف  :تكضيح قيمنا كمعتقداتنا
اليدؼ:
مساعدة المشاركيف عمى فيـ كاحتراـ أفضؿ لمفرد كاالختبلفات الثقافية كما يفضمو كؿ شخص.
اإلجراء:
 .1ابدأ مف خبلؿ شرح أىمية القبكؿ كاالحتراـ المتبادؿ لتطكير جك التعمـ الجيد .كضح أف أفضؿ طريقة لتطكير ىذا
التفاىـ المتبادؿ ىك عف طريؽ معرفة المزيد عف (التنكع في) القيـ كالمعتقدات كما يفضمو الزمبلء المشاركيف ككذلؾ
االنخراط في الكاقع االجتماعي كالثقافي لآلخريف.
 .1استطمع قائمة " القصص المختصرة " كاحده تمك األخرل .إذا كانت المجمكعة صغيرة فيمكف لجميع المشاركيف الرد
عمى كؿ سؤاؿ ،كاال فاطمب مف متطكعيف مف بيف المشاركيف لمرد عمى كؿ سؤاؿ.
 .1بعد أف مررت عمى قائمة " القصص المختصرة " يمكنؾ الشركع في نقاش مختصر عف طريؽ طرح أسئمة مثؿ" :أم
مف األسئمة كانت صعبة اإلجابة؟" ،أك" :ماذا تعممت عف نفسؾ أك عف المجمكعة كالذم لـ تكف تعرفة مف قبؿ؟ "
لخص ذلؾ باإلشارة إلى أف احتراـ اآلخريف ىك في نياية المطاؼ ينبني عمى أساس كألجؿ االحتراـ كالثقة في
أنفسنا .مف خبلؿ التكاصؿ باالحتراـ فإننا نساعد اآلخريف لمتعبير عف أنفسيـ ،كتجربة أشياء جديدة ،كارتكاب
األخطاء  :أم أف يتعممكا في بيئة آمنة .أخي ار يشير الميسر إلى أف التكاصؿ باالحتراـ ال يعني أننا ال ينبغي أف
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نتحدل بعضنا البعض ،أك أف نتابع األفكار أك نناقش .عمى العكس مف ذلؾ ،فاف جك مف االحتراـ كقبكؿ
االختبلؼ ،يجعؿ مف الممكف التعبير عف األفكار كمتابعتيا مف دكف خكؼ.
 .1يمكنؾ الرجكع إلى تمريف " معكقات كدكافع التعمـ " كاطمب مف المشاركيف مناقشة ما يمكف عممو لتييئة الظركؼ
الداعمة لمتعمـ في ىذه المجمكعة.
القصص المختصرة:
• كتاب أستمتع (استمتعت) بقراءتو كثي ار ىك........
• طعامي المفضؿ ىك........
• الشيء الذم يجعمني حزينا حقا ىك........
• ما أتكقعو مف صديؽ ىك........
• شيء كاحد أريد تغييره في قريتي /بمدتي ىك ........
• إذا كجدت  122دكالر فسكؼ أنفقيا عمى........
• الذم يجعمني سعيدا حقا ىك........
• مكاصفات الزكج أك الزكجة الجيدة ىي........
• إف أىـ شيء أريد ألبنائي أف يتذكركه ىك ........
• ما يجعمني غاضبا ىك........
• بالنسبة لي أىـ شيء في الحياة ىك......
 1.1.5تمريف :الكشؼ عف كيفية تعمـ الكبار
•

يطمب مف المشاركيف ذكر ثبلثة أشياء تعممكىا خارج المدرسة كالتي تعد ميمة بالنسبة ليـ كتؤثر عمى الحياة
اليكمية .ينبغي أف تككف ىذه أشياء تذكر بالتعمـ.

•

اطمب منيـ اختيار كاحدة منيا كالتفكير بعناية بالعممية الكاممة لمطريقة التي تعممكىا فييا؛ كتقديـ بعض
المبلحظات:
أ .لماذا تعممكىا؟
ب .مف الذم ساعدىـ عمى تعمـ ذلؾ؟
ج .كيؼ كانت العبلقة بينيا كبيف الشخص الذم ساعدىـ أك شجعيـ عمى القياـ بذلؾ؟
د .ما ىي الطريقة التي تعممكا بيا؟
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ق .ىؿ بإمكانيـ أف يتذكركا األشياء أك الظركؼ التي جعمت مف التعمـ سيبل عمييـ ،أك عمى
العكس مف ذلؾ ،أكثر صعكبة؟
 1.1.6كاجب :مراجعة يكمية
مف الجيد دائما مراجعة عممية التعمـ لفترة كجيزة في نياية كؿ يكـ .مشارؾ كاحد ( يختار مف قائمة المشاركيف) سيطمب منو
التركيز عمى نقطتيف أساسيتيف:
• نقاط التعمـ الرئيسة؛ ممخص لما تعممو  /تعممتو في ذلؾ اليكـ.
• عممية التعمـ؛ ممخص مبلحظاتؾ عمى الطريقة التي تعمؿ بيا المجمكعة عمى أىداؼ التعمـ.

نقاط التعمـ الرئيسة
• مف الميـ أف ال يككف تعميؽ المشاركيف لما فعمكه بسيطان ،كذلؾ ألف جميع أعضاء المجمكعة قد مركا بالعممية ذاتيا
كيعرفكنيا  :مثبل " :في البداية كاف لدينا مناقشة ضمف المجمكعة حكؿ ،.....ثـ فإننا "......
• بدال مف ذلؾ اطمب منيـ أف يشارككا ما تعممكه اليكـ كلماذا ىك ميـ لعمميـ مثبل" :تعممت اليكـ أف أميز بيف.....؛ كما أنني
اكتشفت أيضنا أف "......

عممية التعمـ
يمكف لؾ كميسر أف تدكف مبلحظات خبلؿ اليكـ حكؿ الطريقة التي عممت بيا المجمكعة معا ،كاجراءات التعمـ ،كالتعاكف في
المجمكعة ،كاالحتراـ كالثقة المتبادلة .ثـ قـ في نياية اليكـ بتمخيص ىذه المبلحظات حتى تتمكف المجمكعة مف التأمؿ في ذلؾ.
إف ذلؾ يشبو اإلمساؾ بمرآة لممجمكعة .اسمح ألعضاء المجمكعة بتبادؿ المشاعر كالمبلحظات حكؿ عممية المجمكعة .ينبغي
إيبلء االىتماـ لمنقاط االيجابية ككذلؾ النقاط التي تحتاج إلى تحسيف .التركيز عمى األحداث ،كليس عمى األشخاص.

بعض األسئمة المرجعية السريعة
المخرجات

عممية تعمم المجموعة

ىؿ كانت أىداؼ ىذا اليكـ محددة ككاضحة كمشتركة بيف

ىؿ نصغي جيدا إلى بعضنا البعض؟ ىؿ نشعر جميعا

الجميع؟ ىؿ كانت ىذه األىداؼ كاقعية؟

باالحتراـ كالقبكؿ؟

ىؿ كانت إجراءات العمؿ كاضحة كمفيكمة بالنسبة

ىؿ نحفز بعضنا البعض عمى المشاركة كىؿ نشجع بعضنا

لمجميع؟ ىؿ كانت ىذه اإلجراءات مناسبة؟

البعض لمتعبير بكضكح عف األفكار كالمشاعر؟ ىؿ نشعر
إننا جميعا مشاركيف شخصيان ؟

ىؿ بإمكاف جميع المشاركيف المساىمة في تحقيؽ ىذه

ىؿ نستمتع بكقتنا معا ،كىؿ قدرتنا عمى اإلبداع محفزه؟ ىؿ

الميمة (مف خبلؿ منح  /طمب المعمكمات ،كالبحث /

نسمح لمناس بارتكاب األخطاء؟
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إعطاء تكضيحات ،كتنظيـ كتمخيص النتائج ،الخ)؟
ىؿ أحرزنا تقدـ كاؼ نحك تحقيؽ أىداؼ التعمـ؟

ىؿ نتقبؿ االختبلؼ في األفكار كالقيـ كاآلراء؟ ىؿ نتقبؿ
الغمكض كنقكـ باستكشاؼ إجابات بديمة؟

السؤاؿ األخير الذم يمكف طرحو ىك "ما الذم يمكف عممو لتحسيف جك التعمـ كتحقيؽ أىداؼ التعمـ؟" خبلؿ األياـ التالية
مف كرشة العمؿ فانو بإمكاف المشاركيف أف يعكسكا إذا كاف جك التعمـ قد تحسف كاذا كانت أىداؼ التعمـ تتحقؽ.
 1.1.1تمريف  :اختبار أدكار فريؽ ؿ Belbin
فريؽ المتابعة ()Christian Kelly
"ال يكجد إنساف بمثابة جزيرة ،بأكمميا في حد ذاتو" ( ،)1111-1611 John Donneكنحف جميعا في حاجة إلى الدعـ
كالتشجيع كمكاىب اآلخريف لتحقيؽ النجاح .كما أننا بحاجة إلى معرفة أنو يمكننا االستفادة مف التجارب كالمعارؼ كالميارات
كاإلبداعات مف األعضاء اآلخريف في فريؽ عممنا .إننا ناد ار ما نككف قادريف تماما عمى إكماؿ الميمة كحدنا .بؿ إننا بحاجة أف
نككف قادريف عمى االعتماد عمى اآلخريف لتقديـ األفكار كلتبقينا عمى المسار ،كالتعرؼ عمى المخاطر ،كضماف أف جميع السبؿ
كالمكارد سيتـ استكشافيا كاستغبلليا ،كبأف المنتج النيائي ىك مف أعمى المعايير الممكنة.
ك لتحقيؽ ىذا كمو  ،فإننا بحاجة إلى االستفادة مف جميع المكاىب المتاحة لنا  -خمؽ " التآزر" (اإلجراءات التعاكنية التي تنتج
قيمة كتأثير أكبر بكثير مف مجمكع المساىمات الفردية) ،باإلضافة إلى تقاسـ المسؤكلية ك المصداقية.
إف نتائج الجيد الجماعي يمكف أف تككف مرضية لمغاية ،إال أف الكصكؿ إلى تمؾ المرحمة يمكف أف يككف محبطا لمغاية ،أيضنا
إذا تفيمنا بكضكح طريقتنا كطريقة اآلخريف المفضمة لمعمؿ كفريؽ كاحد فاف ذلؾ سيساعد .إنو مف السيؿ أف نغفؿ عف قيمة
جميع أدكار أكلئؾ الذيف يشارككف في تحقيؽ األىداؼ كالغايات .فكر في أكلئؾ الذيف يعممكف جنبا إلى جنب معؾ (داخميا
كخارجيا)؛ ما ىي قدراتيـ المحددة التي أعجبتؾ كتعتمد عمييا كالتي عادة ما تتصارع معيا؟ ىؿ ىي معرفتيـ بكجو الخصكص،
أـ تجربتيـ الخاصة ،أىتماميـ بأدؽ التفاصيؿ ،ك المثابرة ،ك القدرة التنظيمية ،ك الحفاظ عمى اليدكء تحت الضغط  ،ك
محركيـ ك طاقتيـ ،ك أفكارىـ ك اىتماميـ باآلخريف ،ك كضكح اليدؼ لدييـ ،كقدرتيـ عمى الربط ك التكاصؿ بفعالية ك عمى
جميع المستكيات ،أك ربما قدرتيـ عمى التقدـ المستمر ك المذىؿ بأفكار جديدة؟
كما ىي السمات المحددة التي لديؾ كالتي تجعمؾ جانبا كتساعدؾ عمى العمؿ بشكؿ جيد مع زمبلئؾ في الفريؽ ؟
لقد حددت د Meredith Belbin .في بحكثيا في كمية  Henleyلئلدارة أف ىنالؾ ثمانية أدكار ال بد مف تحقيقيا ليعمؿ
الفريؽ عمى نحك فعاؿ .ليس ىناؾ حاجة ليذه األدكار الثمانية كميا بنفس القدر ،كال حاجة ليا في الكقت نفسو أيضنا ،كلكف إذا
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كاف احدىا مفقكدان ،فأنة مف الممكف أف ال يعمؿ الفريؽ بفاعمية كما يجب.

االستبانو
طكرت ىذه االستبانو كأداة لتحديد دكرؾ في الفريؽ .ىناؾ سبعة جمؿ ينبغي أف تنيييا .كيمكنؾ تقسيـ عشرة نقاط بيف اإلجابات
المختمفة لكؿ سؤاؿ .فإذا كجدت نفسؾ بالكامؿ في كاحدة مف اإلجابات ،يمكنؾ أعطاء جميع النقاط العشر ليذا الجكاب .كاذا
كنت مدركا انؾ تنتمي لعدة إجابات ،فينبغي أف تكزع النقاط العشر عمى ىذه اإلجابات حسب ما تفضؿ ،بحيث تعطي أكبر
عدد مف النقاط لئلجابة التي تتطابؽ مع سمككؾ أكثر ك أقؿ لتمؾ التي تتطابؽ بشكؿ أقؿ مع سمككؾ .عمى سبيؿ المثاؿ1 :
نقاط ؿ (ب) 1 ،نقطة ؿ (ز) ،نقطة كاحدة ؿ (ح) ،كال نقطة لمبقية.
امؤل النقاط الكاردة في الجدكؿ األكؿ تحت األسئمة ،كما في ىذا المثاؿ:
السؤال

أ

ب

ج

د

ق

ك

ز

ح

المجمكع

1

2

1

2

2

2

2

1

1
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 .1أحصل عمى الرضا في عمل ما لألسباب التالية:
أ) أنا أستمتع بتحميؿ األكضاع كترجيح جميع الخيارات الممكنة.
ب) أنا ميتـ في البحث عف حمكؿ عممية لممشاكؿ.
ج) أحب أف أشعر بأنني أعزز عبلقات عمؿ جيدة.
د) يمكنني أف أحدث تأثي ار قكيا عمى اتخاذ الق اررات.
ق) يمكنني أف أقابؿ الناس الذيف قد يككف لدييـ شيئا جديدا لعرضو.
ك) يمكنني أف أحصؿ عمى مكافقة أشخاص عمى مسار العمؿ البلزـ .
ز) أشعر في محيطي أيف يمكنني أف أعطي االىتماـ الكامؿ لميمة ما.
ح) أكد العثكر عمى المجاؿ الذم يمتد خيالي فيو.
 .2مميزات منيجي لعمل المجموعة تكون كما يمي:
أ) لدم اىتماـ في التعرؼ عمى الزمبلء بشكؿ أفضؿ.
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ب) ال أتردد في تحدم كجية نظر اآلخريف أك أف أتمسؾ برأم األقمية بنفسي.
سطر في جداؿ لدحض مقترحات غير سميمة.
ا
ج) أستطيع أف أجد عادة
د) أعتقد أف لدم مكىبة لجعؿ األمكر تعمؿ حالما كضعت خطة التشغيؿ.
ق) لدم ميؿ لتجنب األمكر الكاضحة كالخركج بما ىك غير متكقع.
ك) أجمب لمسة مف الكماؿ إلى عمؿ أم فريؽ أشارؾ فيو.
ز) أنا عمى استعداد لبلستفادة مف التكاصؿ خارج المجمكعة نفسيا.
ح) في الكقت الذم أككف فيو ميتما بجميع كجيات النظر ،فأنني ال أتردد في اتخاذ القرار كقتما كجبت الحاجة.

 .1عندما أشارك في مشروع مع اآلخرين:
أ) لدم قابمية لمتأثير عمى الناس دكف الضغط عمييـ.
ب) تمنع اليقظة التي أمتمكيا حدكث األخطاء الناجمة عف اإلىماؿ.
ج) أنا عمى استعداد لمضغط مف أجؿ اتخاذ إجراءات لمتأكد مف أف ال يضيع كقت االجتماع ،أك أف تغيب عف بالنا األىداؼ
الرئيسة.
د) يمكف االعتماد عمي لممشاركة بشيء جديد.
ق) أنا عمى استعداد دائـ لمدعـ باقتراح جيد لممصمحة المشتركة.
ك) أنا حريص عمى الحصكؿ عمى أحدث أألفكار كالتطكرات الجديدة.
ز) أعتقد أف قدرتي عمى الحكـ مقدره مف قبؿ اآلخريف.
ح) يمكف االعتماد عمي لتنظيـ جميع األمكر األساسية لمعمؿ.
 .1مساىمتي الرئيسية في الفريق ىي :
أ) اإلطبلع بسرعة كاالستفادة مف الفرص الجديدة.
ب) العمؿ بشكؿ جيد مع فئة كاسعة جدا مف الناس.
ج) إنتاج أفكار كحمكؿ.
د) تكجيو الناس عندما أكتشؼ أف لدييـ شيئا ذا قيمة لممساىمة.
ق) المتابعة كضماف إنجاز المياـ.
ك) ضماف انجاز المياـ ،حتى لك كاف ذلؾ يعني أف تككف غير طبيعي لفترة مف الكقت.
ز) تسميط الضكء عمى مزايا كعيكب الطرؽ ك األكضاع.
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ح) تقديـ قضايا منطقية لممسارات البديمة لمعمؿ مف دكف تحيز أك تحامؿ.
 .5قد يكون القصور المحتمل في عمل الفريق ألني:
أ) أنا لست مرتاحنا ما لـ تكف االجتماعات منظمة بشكؿ جيد ،كمسيطر عمييا ،كتجرل بشكؿ جيد.
ب) أميؿ إلى أف أككف سخيان أكرـ اآلخريف الذيف لدييـ كجية نظر صحيحة كالتي لـ تمنح اإلعبلف /أك الفرصة المناسبة.
ج) أميؿ إلى اإلكثار مف الحديث عندما تصؿ المجمكعة إلى أفكار جديدة.
د) نظرتي المكضكعية تجعؿ مف الصعب بالنسبة لي أف أشارؾ بسيكلة كبحماس مع زمبلء.
ق) أعتبر في بعض األحياف قكيان ك متسمطا إذا كاف ىناؾ حاجة لمقياـ بشيء ما.
ك) أجد أنو مف الصعب أف أقكد مف المقدمة ،ربما ألنني استجيب كبكثرة لجك المجمكعة.
ز) أميؿ لئلمساؾ باألفكار التي تحدث لي ،كبذلؾ فإنني أفقد القدرة عمى تتبع ما يحدث.
ح) يميؿ زمبلئي لرؤيتي بأنني أقمؽ عمى التفاصيؿ ،مع احتماؿ أف األمكر قد تسكء بدكف داع.
 .6إذا تم تكميفي فجأة بميمة صعبة وخالل وقت ضيق ومع أشخاص غير مألوفين:
أ) أرغب أف أقؼ بعيدنا في زاكية إليجاد طريقة لمخركج مف المأزؽ قبؿ أف يتطكر لمنحى معيف.
ب) سأككف عمى استعداد لمعمؿ مع الشخص الذم يظير المنيج األكثر إيجابية حتى كاف كاف مف الصعب التعامؿ معو/
معيا.
ج) يمكف أف أجد طريقة لتقميؿ حجـ الميمة مف خبلؿ إنشاء ما قد يككف أفضؿ لكؿ فرد لممشاركة بو.
د) إف إحساسي بالكضع الطارئ  /المستعجؿ يساعد في ضماف أننا لـ نتأخر عف المكعد المحدد.
ق) أعتقد بالبقاء ىادئان كبالمحافظة عمى قدراتي فإنني أستطيع التفكير بشكؿ سميـ.
ك) سأبقي عمى ثبات لتحقيؽ اليدؼ عمى الرغـ مف الضغكط.
ز) سأككف عمى استعداد ألخذ زماـ المبادرة اإليجابية إذا شعرت أف المجمكعة ال تحرز أم تقدـ.
ح) سأفتح مناقشات بيدؼ تحفيز األفكار الجديدة كجعؿ األمكر تتقدـ.
 .7باإلشارة إلى المشاكل التي قد تحدث والتي أكون موضوعياً فييا عند العمل في المجموعات:
أ) أنا عرضة إلظيار نفاد صبرم مع أكلئؾ الذيف يعرقمكف التقدـ.
ج) قد ينتقدني اآلخركف لككني تحميميا جدا ال أمتمؾ البديية الكافية.
د) إف رغبتي لضماف العمؿ بشكؿ مناسب يمكف أف تعطؿ التقدـ.
ق) قد ال أشعر بالممؿ بسيكلة ،كأعتمد عمى كاحد أك اثنيف مف أعضاء الفريؽ لتحفيز شرارتي.
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ك) أجد مف الصعكبة البدء ما لـ تكف األىداؼ كاضحة.
قادر عمى شرح كتكضيح النقاط المعقدة التي تحدث لي.
ز) أككف في بعض األحياف غير ا
ح أنا مدرؾ لممطالب التي اطمبيا مف اآلخريف كالتي ال أستطيع القياـ بيا بنفسي.
ت) أتردد في الحصكؿ عمى نقاطي عندما أصطدـ بمعارضة حقيقية.
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اآلف أنقؿ النقاط في الجدكؿ التالي :
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أضؼ النقاط لدكر كؿ فريؽ كاق أر األكصاؼ التالية .إف النص كاالستبانو مجتمعيف ستساعدؾ عمى تحديد الدكر المفضؿ لديؾ
في الفريؽ .
فيما يأتي كصؼ لكؿ سمة أك "نمط شخصية في الفريؽ" :
محقق الموارد (  : )RIجيد في االرتجاؿ ،كذلؾ باستخداـ العديد مف االرتباطات الخارجية .يستجيب بحماس لؤلفكار،
كاالقتراحات ،كالتغيير كالتحديات .يحاكؿ دائمان المساىمة في إيجاد الحمكؿ .لدية فضكؿ بدرجة عالية .يميز الفرص المتاحة
كيستفيد منيا .يميؿ إلى أف يككف نشيطان لمغاية .حريص عمى بحث كؿ االحتماالت كمتابعة التطكرات كاالبتكارات الجديدة.
يتمتع بالمشاركة في المناقشات الحية .حاد كسريع البديية خبلؿ مراحؿ التخطيط يميؿ إلى الحيرة بسيكلة  .قد يفقد االىتماـ
حالما بدأت األنشطة .لدية ميؿ إلى طمس التركيز ك إبعاد المجمكعة إلى اتجاه آخر .قد يميؿ إلى تبني  /تعزيز التغيير مف
أجؿ الدخكؿ في تحدم جديد.
يعمل كفريق ) : (TWيعزز االنسجاـ بيف أعضاء الفريؽ ،حسف اإلصغاء كيبني عمى أفكار اآلخريف ،محبكب  ،اجتماعي
كمتكاضع ،يستجيب لمناس كالحاالت .حساس كيتفيـ احتياجات الفريؽ .يستطيع التكيؼ كيتصؼ بالمركنة ،قادر عمى العمؿ
بشكؿ جيد إلى جانب مجمكعة كاسعة مف الشخصيات ،كيتبنى نيج إيجابي داعـ .حريص عمى فيـ ما يحفز الناس
كمتطمباتيـ ،كذلؾ مف أجؿ ضماف عبلقات عمؿ جيدة.
قد يفتقر إلى الثقة بالنفس .لدية الرغبة لمقياـ بدكر قيادم .غير حاسـ في أكقات األزمات ،قد يككف عرضة لبلنتقاد ،قد يظير
متحفظان كبالتالي فاف كجيات النظر قد ال تظير عمى حقيقتيا .قد يغيب عف عينية األىداؼ الرئيسية أثناء االنشغاؿ بفاعمية في
متابعة تكفير البيئة المريحة كالتي تتصؼ باالنسجاـ مف أجؿ المجمكعة.
المؤسس ( : )PLتخيمي ،كذكي كمصدر لؤلفكار األصيمة لمفريؽ ،ميتـ باألساسيات ،يؤمف بالفردية كلدية نيج غير
تقميدم .جدم كلدية ثركة مف المعارؼ المخزنة ضمف مجمكعة كاسعة مف المكاضيع .يستمتع بقمب الطرؽ الكاضحة
(المقبكلة) .حريص عمى متابعة التغيير كالتحديات .يبحث عف حقكؿ جديدة لزيادة امتداد الفكر كالخياؿ .كأنو شخص منعزؿ،
ال يحتاج إلى التحفيز مف قبؿ اآلخريف .يفضؿ أف يسمؾ نيج حؿ المشكمة لكحده ،كذلؾ مف خبلؿ الدراسة المتأنية ،ككذلؾ
عمميات التفكير الجانبي ( ابتكارم ) ،كاالستراتيجي.
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قد يجد مف الصعكبة التكاصؿ مع أكلئؾ البعيديف عف األضكاء أك الخياؿ ،يميؿ إلى أف يحصر األفكار كلذلؾ ربما يفقد القدرة
عمى متابعة ما يحدث ،يميؿ إلى تجاىؿ األمكر العممية أك البركتكككالت ،قد يتعرض لئلحباط كينسحب /ينسحب مف المجمكعة
إذا شعر أنة ليس مف السيؿ قبكؿ أفكاره مف اآلخريف ،مفيكمو عف األطر الزمنية أك المكاعيد النيائية قميؿ ،كيتطمب التعامؿ
معو حساسية  /كعناية ليتمكف مف إنتاج أفضؿ الحمكؿ.
منسق ( : )COينسؽ جيكد الفريؽ كيقكدىـ مف خبلؿ احتراميـ لو .يضع أىداؼ الفريؽ ،كيحدد األدكار .لديو إحساس متطكر
جدا في األىداؼ .لدية استعداد لبلستماع .منفتح الفكر كعادؿ مع جميع المشاركيف .ينظر إليو دائما عمى أنو ىادئ كلدية ثقة
عالية بنفسو ،كيمسؾ بزماـ األمكر دائمنا .يجذب الناس دائمنا ك يشجع األعضاء عمى المشاركة .لدية القدرة عمى التأثير بدكف
ضغكط .ميتـ في كافة كجيات النظر ،ال يتردد في اتخاذ الق اررات .يقدـ حججا مقنعة .يستطيع أف يحدد الميارات المحددة عند
الفرد كيحدد سريعا كيؼ يمكف ليذا الفرد المساىمة بنجاح .قائد فريؽ فعاؿ .يقيـ المكاقؼ بسرعة كيستجيب بفاعمية .حازـ
عادة .يسحب الفريؽ باتجاه كاحد معنا كيحافظ عمى السيطرة .
يميؿ إلى التكجيو بدال مف المشاركة ،قد تغيب عف بالة األىداؼ إذا كاف ىنالؾ الكثير مف الصراع بيف أعضاء الفريؽ ،قد
يفتقر إلى اإلبداع ،كيفضؿ أف يساىـ اآلخريف باألفكار كالحمكؿ ،يمكف أف يؤخر اتخاذ الق اررات  /حؿ المشكبلت حتى يككف
مستعدان لسماع كافة كجيات النظر.
المتمم  /المنيي ( )CFصاحب نظرة شمكلية .يتحقؽ مف التفاصيؿ بنفسو .يتأكد مف الدقة كالصبلحية .يتبنى نيجنا كاضحنا ك
منظمان .منيجي ك دقيؽ لدرجة عالية .ييتـ بالحفاظ عمى الجدكؿ الزمني كتحقيؽ األعماؿ في المكاعيد النيائية  .يعتمد عمى
ذاتو كما يمميو عمية ضميره .يقظ كيسعى إلى الكماؿ .ال يترؾ شيئا لمصدفة .يبلحؽ ك يتفانى بعزـ في السعي نحك التميز.
يميؿ إلى القمؽ بالمشكبلت .غير متسامح مع األمكر العادية كالدنيئة ،يجد مف الصعكبة إكماؿ ميمة ما ،في حاؿ تـ تجاىميا
يرل عمى أنو صعب كغير مرف .يفتقر إلى الركح اإليجابية كالحماس .قد يجد مف الصعكبة العمؿ عمى أكثر مف مشركع في
كقت كاحد  .قد يبدك مفرطنا في القمؽ  ،كربما يحبط بعض أعضاء الفريؽ مف جراء تقيده الشديد بالتحقؽ مف القكاعد
ك النظاـ .
المشكل ( : )SHقائد الميمة الذم يحضر الركح التنافسية لمفريؽ .يساعد عمى تحقيؽ األشياء .مفعـ بالحركة كعممي .يفكر
استراتيجيان كجانبيان( ابتكارم ) ،يزكد بالغايات كاألىداؼ .يفضؿ العمؿ أكثر مف الحديث .يتمتع بصفاء الذىف .ذك طباع
متفتحة .يتحدل األفكار كاالفتراضات .يصمـ كلدية دكافع ذاتية كبيرة .لدية إيماف قكم في قدرتو الذاتية كنفكذه .سريع في صنع
القرار ،يترؾ المشكبلت لآلخريف لتسكيتيا .منيجو الميمة  /تدفعو النتائج.
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يمكف أف ينفد صبره إذا تعرض التقدـ في انجاز الميمة لمعكقات .ينزعج بسبب عدـ الكفاءة في العمؿ عمى المدل
القصير .يميؿ إلى السرعة ،يأخذ القرار المناسب .كيأخذ الطريؽ الذم فيو مخاطرة .ييمؿ آراء اآلخريف ك كجيات نظرىـ .لدية
حضكر قكم عادة لمف يحاكؿ أف يتحداه .
المنفذ ( : )IMيقمب الق اررات كاالستراتيجيات إلى مياـ قابمة يمكف إدارتيا .يعمؿ بمنطقية ك منيجية سعيان لتحقيؽ اليدؼ
لمفريؽ ،يستخدـ الحكاس العامة العممية ليحدد ما ىك المطمكب ككيؼ يمكف تحقيقو .لدية قدرات تنظيمية .يقكـ بنفسو بجميع
المياـ ،يعمؿ عمى تنظيميا كالتحكـ بيا .يفتخر كيثؽ بيا حسب ضميره .لديو االستعداد لحؿ المشكمة عمميان كصياغة األفكار
التي تنجح .مترجـ قدير -يحقؽ أفكار اآلخريف عمميا .يحافظ عمى قدراتو ك إف كاف تحت الضغط ،لدية القدرة لتحفيز اآلخريف.
يعمؿ بشكؿ جيد في األكضاع المألكفة ،كلكنو قد يجد صعكبة في التكيؼ مع المتطمبات الجديدة كالمعقدة .قد يفتقر إلى المركنة
إذا كانت األحداث ال تسير كفقا لخطتو .يشعر بالضجر بسيكلة في حاؿ فقداف السيطرة كيستاء إذا كانت األىداؼ غير
كاضحة.
المراقب  /المقيم ( : )MEيقدـ المقاييس ،يجرم تحميبل نقديا ىادئا .يحافظ عمى سير الفريؽ لتحقيؽ األىداؼ ،يتبنى نيجا
متكازنا جدا كحكيمان .أحكامو دقيقة ،استنادان إلى حقائؽ عممية كأسباب منطقية عادلة .يتخذ نظره مكضكعية كاممة تساعد في
التحديد الكمي لمعكاقب التي قد تنجـ قبؿ اتخاذ الق اررات .يحافظ عمى اليدكء كيبقى عمى تحقيؽ اليدؼ في األزمات .يستمتع
بتحميؿ األكضاع أك الحاالت كيعمؿ عمى دراسة كافة الخيارات المتاحة بعناية .يتحقؽ مف مكثكقية كصحة الجدؿ أك النقاش.
لدية قصكر في الخياؿ ،كقد يحدد حماس أعضاء الفريؽ اآلخريف .يميؿ إلى إتباع أساليب تقميدية ،كيجد صعكبة في قبكؿ
التغيير .قد يسمح بمنيج فيو إفراط في الحذر كاليقظة كذلؾ لتجنب أم فشؿ في تحقيؽ األىداؼ الحقيقية أك أم تأخير في
العمؿ.

استنتاجات
اآلف كبعد أف عرفت كيؼ تفضؿ أف تعمؿ كما المكقع الذم يناسبؾ في عمؿ الفريؽ ،الؽ نظرة عمى تمؾ األكصاؼ التي
حددتيا ك تشبيؾ عمى األقؿ .مف الذيف تعرفيـ عف قرب كتتمثؿ فييـ تمؾ الصفات؟ كبما أنؾ ال تستطيع أف تقكـ بما يمكنيـ
القياـ بو ،قدـ عمبل تطكعيا في المرة القادمة عندما تككنكا في العمؿ معان! إف الجميع ،كدكف استثناء ،لدييـ مساىمات قيمة
يمكنيـ تقديميا كتضاؼ لجيكد الفريؽ.

موارد إضافية
• ىذا الفصؿ مدعـ بعرض تقديمي (باكر بكينت) " أدكار الفريؽ كعمميات المجمكعة".
• ارجع أيضا إلى قائمة المراجع في نياية ىذه الكحدة.
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الجمسة الثالثت  :تطىير المنهاج الذراسي
 3.1الخمفية النظرية
 1.1.1المنياج الدراسي
يمكف تعريؼ المنياج الدراسي بأنو كصؼ لمجمكعة مترابطة مف األنشطة التعممية ،باإلضافة إلى جميع المكاد البلزمة لتنفيذ
ىذه األنشطة ،التي نظمت حكؿ مكضكع محدد ،كيتكقع أف تقكد إلى تحقيؽ بعض أىداؼ التعمـ الخاصة .إف تصميـ المنياج
ألجؿ بناء القدرات أك ألجؿ برنامج تدريبي يتضمف سمسمة مف الخطكات :
 .1تحديد مجمكعات أصحاب العبلقة الرئيسييف الذيف سيشارككف في أنشطة بناء القدرات.
 .1تحديد احتياجات كؿ مجمكعة مف أصحاب العبلقة.
 .1صياغة أىداؼ التعمـ لكؿ مجمكعة مف أصحاب العبلقة الرئيسييف.
 .1تحديد أنشطة التعمـ كآليات إيصاؿ أىداؼ التعمـ لكؿ ىدؼ مف أىداؼ التعمـ.
 .1تحديد مكارد بناء القدرات كالفرص المتاحة.
 .6صياغة أنشطة جديدة ليتـ تطكيرىا.
يمكف مقارنة المنياج الدراسي مع حقيبة أدكات تحتكم عمى األدكات البلزمة لكظيفة كاحدة محددة .كيمكف لكؿ كاحدة مف ىذه
األدكات أف تستخدـ في أغراض أخرل أيضا ،إال أف ىذا المزيج مف األدكات قد صنعت خصيصا كتـ اختبارىا ليذه الميمة
المحددة فقط .كيمكف أف يتألؼ المنياج مف أكثر مف كحدة تدريبية .كبالنسبة لمفترة الزمنية لمكحدات المختمفة التي تشكؿ المنياج
أف تتفاكت ما بيف ساعة أك ساعتيف إلى عدة جمسات كؿ منيا لمدة نصؼ يكـ ،ك ذلؾ اعتمادان عمى متطمبات المكضكع ،
كبحسب مستكل المشاركيف في بداية التدريب .إف الكحدات المنفصمة ىي في الغالب نتيجة لعممية تخطيط دقيقة كتغذية راجعة
بناء عمى الخبرات التي تـ اكتسابيا مف تطبيقيا .كال ينبغي أف ينظر
تـ الحصكؿ عمييا مف الميسريف  /المدربيف كالمشاركيف ن

إلى ىذه الكحدات عمى أنيا " الحؿ النيائي" .كينبغي معاممتيا بطريقة ديناميكية ،بحيث يمكف إجراء التكييؼ عندما يتـ اكتساب

رؤل ك خبرات جديدة.
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 1.1.1الكحدات التدريبية
يمكف أخذ الكحدة التدريبية خارج المنياج الدراسي مف أجؿ استخداميا في تدريب آخر ،عندما يككف ىناؾ حاجة لمتعامؿ مع
المكضكع نفسو أك مجاؿ المشكمة كما ىي في الكحدة .فنحف لسنا بحاجة ألف نبدأ مف الصفر في كؿ مرة لكضع منياج جديد.
ك إنما ينبغي مراجعة الكحدة بدقة في ضكء المسار الجديد لمبرنامج مف أجؿ تكييؼ الكحدة لؤلىداؼ الجديدة كالسياؽ (حالة
التدريب ،كخصائص تعمـ المشاركيف ...،الخ )  .كتتألؼ الكحدة التدريبية المتكاممة مف:
 .1العنوان  :تشير إلى المكضكع الرئيسي (مجاؿ المشكمة) مف ىذه الكحدة ،كالمستمدة مف األىداؼ العامة لمدكرة
التدريبية.
 .1مقدمة ولمحة عامة  :كصؼ يحفز ك يبرر المفاىيـ الرئيسية (كالمشكبلت) الكاردة في ىذه الكحدة " :األسئمة
األساسية" أك " جممة المشكمة".
 .1أىداف التعمم  :نكع كجكدة النتائج المتكقعة مف أألنشطة التدريبية المكصكفة في الكحدة.
 .1خطة (خطط ) الجمسة  :كصؼ "لخطكات" التعمـ الكاجب اتباعيا مف قبؿ الميسر /المدرب كالمشاركيف ،بحيث
يدؿ عمى كؿ خطكة  :المفاىيـ الرئيسية ،كالميسر /المدرب ،كاألنشطة ،كمدتيا ،تحديد الطرؽ البديمة كالمفضمة
لمتعمـ .كما تتضمف عممية التقييـ ،ككصفا لمطريقة (الطرؽ) التي سيستخدميا المشاركيف كالمدرب في تقييـ نتائج
عممية التعمـ ،كأدكات التقييـ التي ستستخدـ ( االختبارات العممية ،كاالستبانات ،كما إلى ذلؾ).
 .1ممخص لمنقاط الرئيسة التي ينبغي التركيز عمييا :مناقشة حكؿ الجكانب الرئيسة لكؿ مفيكـ مف المفاىيـ /
المشكبلت المدرجة في الكحدة؛ كيمكف استخداـ ىذه اإلرشادات مف قبؿ الميسر /المدرب كدليؿ لئلعداد
لمجمسات ،ككمكاد مرجعية إلجراء مناقشات المجمكعة ،أك ككسيمة مساعدة لتنظيـ نتائج جمسة مناقشة المجمكعة.
 .6المواد التعممية التي سيتـ استخداميا خبلؿ تنفيذ الكحدة  :النماذج ،ككصؼ الحاالت الدراسية ،كلعب األدكار،
كالتماريف ،كالمياـ كالكاجبات ،كأسئمة المناقشة ،كالتسجيبلت السمعية ك البصرية ،إلى جانب المكارد األخرل
المطمكبة كالتي تشمؿ  :فصؿ دراسي أك حديقة أك المختبرات ،كأقبلـ الرصاص كالكرؽ ،كمعدات كسائؿ اإلعبلـ،
الخ.
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 1.1.1تقييـ احتياجات التعمـ

األساس المنطقي لتقييـ احتياجات التعمـ
إف الخطكة األكلى في تصميـ المنياج الدراسي ىي إجراء تقييـ لبلحتياجات .فتحميؿ احتياجات التعمـ الفردية كالتنظيمية
كخصائص المشاركيف المحتمميف تكفر األساس لتطكير المناىج الدراسية .إف التدريب ىك التدريب حكؿ كظيفة في منظمة.
حيث أف ىنالؾ كظيفة ما يتـ تأديتيا مختمفة عف الكظيفة التي يجب القياـ بيا .ككبلىما يجب أف يتـ كصفيا مف حيث المياـ
(المياـ التي تنفذ فعميان ،كالمياـ التي ينبغي القياـ بيا مف أجؿ تحسيف األداء الكظيفي الحالي).
البد مف تقييـ الفجكة بيف المطمكب كما بيف األداء الفعمي .كالسؤاؿ ىك" :ما السمكؾ الفعمي لمفئة المستيدفة؟ ىؿ ىـ ميممكف كال
يقكمكف بأم شيء؟ أـ أنيـ يقكمكف بيا بطريقة خاطئة أك غير فعالة؟ "الحظ أف السمكؾ المطمكب كالسمكؾ الفعمي يختمؼ عف
"الكصؼ الكظيفي" الرسمي  .فالسمكؾ المرغكب يحدد مف خبلؿ اليدؼ العاـ.

عمى سبيؿ المثاؿ ،ىدؼ كاحد لمنيج مسارات اليجرة مف أجؿ الحماية ىك االستعماؿ الحكيـ لمجتمع الطيكر المائية المياجرة.
كيمكف تقييـ السمكؾ الفعمي بالنسبة ليذا اليدؼ مف خبلؿ المبلحظة الحقيقية  /المباشرة كالتحدث مع أعضاء المجمكعة
المستيدفة كأصحاب العبلقة الذيف يتعاممكف معيـ .إف السمكؾ المطمكب لمحفاظ عمى مجتمع الطيكر المائية المياجرة قد يممي
عمينا ضركرة تحديد كتنظيـ عمميات صيد الطيكر المائية كاإلمساؾ بيا عمى أساس التشريعات كالتي تتجاكز الحدكد الكطنية،
مثؿ تكجيو طيكر االتحاد األكركبي .كمع ذلؾ ،كفي الكاقع فاف المراقبة الشديدة كآلية تنفيذ التنظيـ في مكاف كاحد فقط كفي جزء
معيف مف منطقة  . AEWAيمكف التقميؿ مف ىذه "الفجكة" جزئيا مف خبلؿ التدريب؛ فعمى سبيؿ المثاؿ برنامج تدريبي لصناع
القرار حكؿ الخيارات التشريعية المختمفة.
كالسؤاؿ الميـ ىك ما الذم يجب القياـ بو  /تغييره بغية أف يتغير السمكؾ الفعمي إلى السمكؾ المطمكب " :ىؿ يحتاج بعض
أصحاب العبلقة إلى رفع مستكل الكعي في جانب معيف ،كالمعرفة أك الفيـ؟ ىؿ يفتقركف إلى الدافع؟ لماذا؟ ىؿ يحتاجكف
ميارات معينة ،مثؿ تطكير الخطة اإلدارية؟ ىؿ يفتقركف إلى المعدات ،أك إلى تعميمات كاضحة أك حكافز ،أك ما ىك أسكأ ،ىؿ
تحكليـ الحكافز الحالية إلى اتجاه آخر؟ أم مف ىذه االحتياجات يمكف معالجتيا مف خبلؿ أنشطة بناء القدرات أك برامج
التدريب؟"
إف تقييـ االحتياجات يحدد غرض كأىداؼ التعمـ لبرنامج بناء القدرات أك البرنامج التدريبي .كىي تشكؿ أساس التصميـ المركز
لمبرنامج ،باإلضافة إلى تقييـ مبادرات بناء القدرات كالتدريب .كيتـ إجراء تقييـ االحتياجات مف أجؿ:
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 .1تركيز التعمـ عمى ما ىك ميـ حقا لمكظيفة كاألفراد المعنييف (ك التي ليست معركفة لدل المشاركيف) ،كلتجنب أف
نحاكؿ حؿ المشكبلت بالتدريب كالتي ال يمكف حميا عف طريؽ التدريب كحده .كمف الضركرم صياغة أىداؼ تعمـ
كاقعية ذات صمة.
 .1تطكير استراتيجية تدريب فعالة ،كاختيار أساليب التدريب المناسبة كالتكصؿ إلى ترتيبات مناسبة لمتدريب (التكقيت،
كالفترة الزمنية ،كالغذاء ،كالمكاف ،كاإلعدادات ،كتشكيؿ المجمكعة ،الخ ).يتـ تكييفيا مع احتياجات كظركؼ
المشاركيف.
 .1تقييـ الحاجة إلى الدعـ المطمكب كالمتابعة ما بعد التدريب.
يعد التقييـ جزءا مف عممية التخطيط كالذم يركز عمى تعريؼ كحؿ مشكبلت األداء  .ىذا األداء قد يككف متعمقا بالمعرفة،
كالميارات ،كاالتجاىات لدل األشخاص المعنييف .كعميو يمكف أف يككف التقييـ ذا صمة باألداء المؤسسي كالفردم.
عند إعداد برنامج بناء القدرات  /برنامج تدريبي جديد فإننا نحتاج إلى جمع أنكاع مختمفة مف البيانات مف أجؿ:


صياغة أىداؼ تعمـ كاقعية ذات صمة؛



تحديد طرؽ التدريب المناسبة كتطكير مناىج فعالة ؛



التكصؿ إلى ترتيبات مناسبة لمتدريب (التكقيت ،كالفترة الزمنية ،كالغذاء ،كالمكاف ،كاإلعدادات ،كتشكيؿ
المجمكعة ،الخ).؛



تقييـ الحاجة إلى التغيير التنظيمي  /المؤسسي كالدعـ البلزـ كالمتابعة بعد التدريب.

كٌفٌة تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة
تحدد االحتٌاجات التدرٌبٌة بشكل جٌد عندما نستطٌع إن نصف بوضوح ما ٌلً:
 ما ( أنماط ) األشخاص ...
 أي نوع من المشكالت لدٌهم ...
 فً أداء أي المهام نجد هذه المشكالت،
 أي األهداف تتحقق عند التنفٌذ ؟

احتياجات لمعمكمات إضافية
سكؼ يحتاج منظـ التدريب إلى جانب تقييـ احتياجات التعمـ إلى معمكمات عف:
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الخصائص ذات الصمة لمفئة المستيدفة  :كـ عددىـ؟ مف أم األعمار ،كمف حيث الجنس ،كالخمفية التعميمية،
كالخبرة العممية؟ ىؿ سيككنكا أفرادا أـ فرقا ؟ أم نكع مف القيكد  /األمكر المفضمة لدييـ فيما يتعمؽ باختيار
التكقيت كمكاف التدريب ،كالغذاء كالسكف ،كالعمؿ في مجمكعات مختمطة (مثؿ الجنس كالعمر كمستكل
المكظفيف ،كالمستكل التعميمي)؟



المكارد المتاحة لمبرنامج التدريبي (أك مف الممكف أف تككف متاحة)  :المكارد المالية؛ مرافؽ التدريب ،كالمكاد
كالمعدات ،كالمكارد البشرية ،كالمعمكمات ،عبلقات العمؿ المؤسسية .أما المكارد البشرية  :القدرة عمى إدارة
التدريب ،كتكافر المشرفيف المؤىميف كذكم الخبرة الكافية ،كمكظفي الدعـ ،المزارعيف كالمكظفيف المشاركيف في
مكاقع العمؿ الميداني.



شركط العمؿ لممشتركيف في المستقبؿ  :كيؼ ستؤثر ظركؼ العمؿ الحالية لممشاركيف المتكقعيف في المستقبؿ
عمى إمكانيات تطبيؽ ما سيتـ االستفادة منو في الدكرة؟ ما التدابير األخرل البلزمة لحؿ ىذه المشكمة؟ ىؿ
البرنامج أك المنظمة عمى استعداد التخاذ ىذه التدابير؟



االحتياجات كاإلمكانيات لممتابعة كالدعـ الكافي :ما ىي الفرص المكجكدة لمكاصمة التعمـ ما بعد التدريب؟ أم
نكع مف الدعـ كالنصيحة سيحتاج المتدربيف السابقيف ،كىؿ سيككف البرنامج أك المؤسسة قادرة عمى تكفير مثؿ
ىذا الدعـ ؟ مف األشخاص الذيف مف الممكف /ينبغي أف يشارككا ؟



ما االحتماالت  /القيكد المكضكعة عمى المراقبة كالتقييـ لمنتائج كاآلثار المترتبة عمى التدريب كالمكجكدة في
البرنامج أك المنظمة سابقان؟ ىؿ يمكف تنفيذىا مف قبؿ المكظفيف المباشريف أـ ىؿ مف الضركرم مشاركة
متخصص في التدريب ؟

 1.1.1صياغة أىداؼ التعمـ
"إذا كنت ال تعرف أٌن ترٌد أن تذهب ،فانك بسهولة ستنتهً فً نهاٌة ال ترٌد أن تكون فٌها"
(R.F. Mager).

الحاجة إلى أىداؼ التعمـ

تبيف أىداؼ التعمـ ما سيتحقؽ نتيجة لبرنامج بناء القدرات أك التدريب ك يتـ تعريفيا في ضكء االحتياجات التي تـ تحديدىا.
كتظير ىذه األىداؼ مف الثغرات التي تـ تحديدىا في عممية تقييـ االحتياجات .كما أنيا تشير إلى أف الفئة المستيدفة ستظير
فيمان لبعض المفاىيـ ،أكتكضيح الكتساب ميارة معينة أك إظيار تغيير في االتجاه .إف المحتكل ،كطريقة إيصاؿ المعمكمات،

كالمادة ،كأشكاؿ استراتيجيات تقييـ برامج بناء القدرات كميا مستقاة مف تحديد أىداؼ التدريب .كبدكف أىداؼ قابمة لقياس التعمـ،
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فإننا لف نستطيع التخطيط بنجاح لمتعمـ أك حتى تقييمو بنجاح.
إف أىداؼ التعمـ المحددة بشكؿ جيد سكؼ تعمؿ عمى إبقاء جميع المعنييف عمى الطريؽ الصحيح .كما أنيا تكفر حمقة كصؿ
ىامة بيف تقييـ االحتياجات كبيف تصميـ كاعداد المكاد .كما انيا تساعد عمى تقييـ ما إذا كانت األىداؼ العامة قد تـ تحقيقيا
كعما إذا كاف برنامج بناء القدرات قد نجح في تمبية احتياجات الفئة المستيدفة .كلذا فاف أىداؼ التعمـ تكفر األساس لمتقييـ.
ىنالؾ ثبلثة مجاالت أداء يمكف تعريفيا عند تحكيؿ االحتياجات إلى أىداؼ  :الميارات كالمعارف كاالتجاىات .تشير األىداؼ

ذات الصمة بالميارات إلى ما يمكف أف تقكـ بو المجمكعة المستيدفة ،أك تكضحو أك تؤديو كنتيجة لنشاط بناء القد ارت .في
حيف أف األىداؼ المتصمة بالمعارؼ فتشير إلى قدرة المجمكعة المستيدفة عمى تحديد كتعريؼ أك كصؼ المفاىيـ المعينة

كنتيجة ليذا النشاط .أما أىداؼ االتجاىات أقؿ سيكلة في القياس عمى الرغـ مف أنيا قد تككف مفيدة إلج ارء التغيير المطمكب
الكاضح في االتجاىات .كىك أسمكب مفيد لمعكدة إلى أىداؼ التعمـ في األكقات الرئيسة لضماف أف المجمكعة المستيدفة تدرؾ
كيؼ يحدث التقدـ في البرنامج نحك تحقيؽ األىداؼ .عندما تعرؼ المجمكعة المستيدفة ما ىك متكقع منيا فإنيا يمكف أف تنظـ
جيكدىا بطريقة أكثر فعالية.

صياغة األىداؼ
صياغة األىداؼ :
 .1يسيؿ التخطيط لمنشاط التدريبي ،بحيث يجعؿ مف األسيؿ تحديد خب ارت التعمـ كمحتكياتو بصكرة منتظمة؛
 .1يجعؿ التدريب أكثر فعالية ككفاءة عف طريؽ تكجيو التنفيذ  :يركز الميسر /المدرب أكثر عمى ما ىك مطمكب
فعبل كيمنع الخركج عف المطمكب ،بينما يتـ تحفيز تعمـ المشاركيف مف خبلؿ تكضيح ما سيتـ تعممو في كؿ جزء
مف أجزاء البرنامج .ككيؼ يمكنيـ تقييـ التقدـ المحرز (ما الذم ينبغي أف يككنكا قادريف عمى القياـ بو لتحقيؽ
األىداؼ) ؛
 .1يكفر أساسا سميما لتقييـ التدريب؛
 .1يحسف مف أثر التدريب مف خبلؿ تركيز االىتماـ عمى التغيير في السمكؾ الناتج كالعمؿ في الميداف أكثر مف
الزيادة في المعرفة كالميارات عمى ىذا النحك.

كيمكف التمييز بيف األىداؼ التعميمية أك األىداؼ العامة كالتعميـ أك أىداؼ التعمـ  /األداء لمبرنامج التدريبي .يشير اليدؼ العاـ
إلى الغرض العاـ كالنتائج المرجكة مف ىذا التدريب (عمى سبيؿ المثاؿ " لتطكير فيـ لمبادئ اختيار كصياغة األىداؼ") .
األىداؼ العامة لمتعمـ تبيف اليدؼ الكاقعي لبناء القدرات أك برنامج التدريب .كتكتب بصيغة الفعؿ الحاضر ك تستخدـ األفعاؿ

القكية مثؿ " يخطط ،يكتب ،ينتج ،الخ  ...كعمى سبيؿ المثاؿ " :المشارككف قادركف عمى تطكير خطة إدارة األراضي الرطبة ".
أىداؼ التعمـ أك األداء تحدد مجاالت يمكف مبلحظتيا حكؿ ما يجب أف يككف المشاركيف قادريف عمى القياـ بو في نياية
التدريب إلى ما يمي :
 -شرح الفرؽ ما بيف الغايات ك األىداؼ
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 صياغة األىداؼ باستخداـ المككنات الثبلثة ألىداؼ األداء بشكؿ صحيح  ،ك تكضح لمزمبلء بطريقة مقنعة المزايا االيجابية لكتابة أىداؼ األداء .أىداؼ األداء ذكية  SMARTأم :محددة ،قابمة لمقياس ،قابمة لمتحقؽ ،كاقعية ،ذات صمة كمحددة بكقت مناسب .إف ىدؼ
األداء يجيب عمى السؤاؿ التالي " :مف الذم سيفعؿ ماذا ،كمتى ،لماذا (ماذا تكضح) ،ك إلى أم معيار؟" فمثبل :مع نياية
التدريب فاف  ٪ 11مف المشاركيف عمى األقؿ لدييـ الميارات البلزمة إلعداد خطة إلدارة األراضي الرطبة استنادا إلى المبادئ
التكجييية التفاقية رامسار .
تحديد األىداؼ التفصيمية لمتعمـ ىك أداة قكية في جعؿ التعمـ أكثر فعالية .كمع ذلؾ ،ينبغي لممرء أف يككف كاعينا باألخطار :
• إف التركيز الشديد عمى األىداؼ المحددة يجعؿ التعمـ المكصكؼ بالعفكية ،في أعمى مستكيات المبادرة كاإلبداع؛

• االتجاه لػ " عدـ تحقؽ" ىذه األىداؼ كالتي ىي أقؿ سيكلة في التحديد كالقياس في مجاالت السمكؾ ،عمى سبيؿ
المثاؿ الحساسية ،كميارات حؿ المشكبلت ،كاإلبداع ،التغير في االتجاىات أك القيـ...،الخ.
عند صياغة اليدؼ المرتبط باألداء:


استخدـ أفعاؿ الحاضر



حدد ما يجب القياـ بو



حدد المعايير



حدد الشركط

يعمؿ الميسركف أك المدربكف عمى صياغة األىداؼ مف حيث ما سيقكمكف بو في التدريب .ىذا النكع مف األىداؼ ال يخبرنا
قادر عمى القياـ بو في نياية التدريب .ك بالتالي ،فإنو مف األفضؿ أف يصؼ اليدؼ األداء
الكثير حكؿ إذا ما سيككف المشارؾ ا
المطمكب مف المشاركيف.
كينبغي أف تصؼ األىداؼ سمككا يمكف مبلحظتو .كغالبا ما تستخدـ كممات مثؿ "يفيـ ،يعرؼ ،أك أف يككف عمى كعي ".عند
تحديد األىداؼ فإف مثؿ ىذه الكممات قد تشير تماما إلى ماذا نتكقع مف المشارؾ أف يتعمـ كلكننا ال نستطيع مراقبة ما يحدث
في داخؿ رأسو .كلتقييـ ما إذا كاف المشارؾ قد "فيـ" أك "'عرؼ" نحف بحاجة إلى األفعاؿ التي تصؼ بعض األنشطة التي
يمكف مبلحظتيا .كاليدؼ المرتبط باألداء يتألؼ مف ثبلثة مككنات أك خصائص:
 .1األداء  :ما ىك المتكقع مف المتدرب أف يقكـ بو عند االنتياء مف التدريب .يتككف األداء مف الفعؿ الذم يدؿ عمى أف
يككف السمكؾ قد ظير كنتيجة ذلؾ اإلجراءات كالتي سيتـ تقييميا.
 .1الشروط  :تحت أم الظركؼ مف المتكقع أف يظير المشارؾ األداء.
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 .1المعايير  :تصؼ كيؼ يتكقع مف المشاركيف األداء  :كـ  ،ك ما مدل السرعة غالبان .

الجدكؿ  1.1قائمة مف األفعاؿ اإلجرائية التي يمكف استخداميا عند صياغة أىداؼ التعمـ
المعرفة ،اكتسابيا
واستخداميا
يحدد

يعد قائمة

يظير
ينتج

يتحدل

يقارف

يحسب

يصدر حكـ

يصؼ

يضبط

يتساءؿ

يبيف

يثبت

يقبؿ

يفرؽ بيف

يجمع

يتبنى

يعد

يعمؿ

يدعك إلى

يذكر

يكشؼ

يفاكض

يصنؼ

يحدد مكقع

يتعاكف

يرتب في فئات

يعزؿ

يؤيد

يدافع

يرسـ في شكؿ بياني

يرتب

يبرر

يرتب

يبني

يقنع

يميز

يجرم

يحؿ

يشرح

يكشؼ

يختار

يضع مخطط

ينفذ

يجادؿ

يحمؿ

يصمح

يقييـ

يضع

يشكؿ /يصكغ

يؤدم

يتحقؽ مف
يعدؿ
يقدـ تقرير

األفعاؿ التي ال نستطيع قياسيا :
يعرؼ
يفيـ
يككف عمى كعي
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بناء الميارات

تغيير االتجاه

يصنؼ

(انظر تمريف "صياغة األىداؼ" (القسـ ) 1.1.1
 1.1.1اختيار المحتكل
إف محتكل أنشطة بناء القدرات كالتدريب ينبغي أف يرتبط مباشرة بالمجاالت التي تـ تحديدىا في تقييـ االحتياجات كأىداؼ
التعمـ .ىناؾ معمكمات معينة لكؿ ىدؼ يمكنؾ إدراجيا لتتمكف مف تحقيؽ ىدؼ التعمـ .كلتقرر كـ مف المعمكمات ،كأم جزء
منيا ستدرج ،فاف ىنالؾ طريقة لذلؾ ،في البداية اكتب قائمة بجميع المكاضيع التي ترغب المشاركة فييا عمى كرقة كاحدة .ثـ
يمكنؾ تصنيؼ ىذه المعمكمات إلى ثبلث فئات:
قادر عمى تحقيؽ اليدؼ.
 .1المعمكمات التي يجب أف يعرفيا :المعمكمات التي مف دكنيا لف يككف المشارؾ /المتدرب ان
 .1المعمكمات التي ينبغي أف يعرفيا :المعمكمات التي ستساعد المشارؾ في تحقيؽ اليدؼ أك أنو مف شأنيا أف تعزز التعمـ.
 .1المعمكمات التي مف الممكف أف يعرفيا :المعمكمات ذات الطابع العاـ كالتي تتعمؽ بتحقيؽ اليدؼ مثؿ خمفية المكضكع
كالمعمكمات التاريخية.
سيككف مف النادر أف تدرج كؿ ما تريد عندما تدرب ،أك تعمـ أك تشارؾ .إف تكفير " المعمكمات التي يجب معرفتيا" عمى األقؿ
سكؼ يجعمؾ أكثر قدرة عمى النجاح في تحقيؽ أىداؼ التعمـ .أما " المعمكمات إلى ينبغي معرفتيا" أك " مف الممكف معرفتيا
"يمكف إف تعرض لممشاركيف غالبان عمى شكؿ مياـ لمقراءة ،كرقة مبلحظات مكتكبة ،ك كاجبات بيتية ،أك أنشطة ميدانية.
(انظر تمريف " صياغة األىداؼ " (القسـ ) 1.1.1
 1.1.6طرؽ إيصاؿ المعمكمات

اختيار طرؽ إيصاؿ المعمكمات
عندما يتـ كضع المحتكل كتحدد الرسائؿ ،يمكف اختيار طرؽ التنفيذ .كذلؾ استنادا إلى المجمكعات المستيدفة مف أصحاب
العبلقة ،كأىداؼ بناء القدرات التي تـ تحديدىا ،كآليات التنفيذ المناسبة التي تـ تحديدىا .كيككف ىناؾ اختبلؼ في طرؽ تعمـ
األفراد كلدييـ أنماط تعمـ مختمفة ،فإنو مف الميـ التنكيع في األساليب المستخدمة في التنفيذ لمحفاظ عمى اىتماـ المجمكعة
المستيدفة ذات العبلقة ،كلتعظيـ اآلثار الناتجة عف الرسائؿ التي يجرم إيصاليا .كيمكف تصنيؼ طرؽ التعمـ مف أجؿ
مبلئمتيا ألىداؼ التعمـ .لذلؾ ،قد تككف المحاضرة مناسبة لنقؿ المعمكمات كلعرض الحقائؽ ،في حيف أف ىذا األسمكب ال
يناسب تطكير الميارات أك التأثير عمى االتجاىات.
ككجزء مف تخصيص طرؽ التعمـ كفقا لممعرفة ك تنمية الميارات أك االتجاىات ،فقد تسجؿ ىذه الطرؽ بالمقابؿ حكؿ إمكانية
نقؿ المعمكمات ،كقيمة رفع االىتماـ ،كتحكيؿ المعمكمات أك تحفيز المشاركة الفاعمة لممشاركيف .
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بعض التقنيات لنقؿ المعمكمات
إلقاء المحاضرات يعد األسمكب األكثر استخداما لتكصيؿ رسالة .كمع ذلؾ ،ىناؾ ،مجمكعة متنكعة مف التقنيات األخرل
لتكصيؿ المعمكمات لممتدربيف مثؿ:
المشاريع  :يمكف لممشاريع عمى مستكل الدكلة ،أف تكضح كيؼ إف اإلدارة المستدامة لؤلراضي الرطبة يمكف أف تتحقؽ مف
خبلؿ االستخداـ الحكيـ لؤلراضي الرطبة  .تبنى المشاريع عمى مشاركة أصحاب العبلقة عمى المستكل الكطني كتعزز المنيج
المكيؼ لمتعمـ عف تنمية القدرات .إف التعمـ مف المعرفة التي يمتمكيا أصحاب العبلقة األصمييف في المنطقة سيككف مبدأ مكجيا
لتنفيذ ىذه المشاريع .كيمكف ليذه المشاريع تحسيف التعاكف كالتنسيؽ بيف الك ازرات ذات الصمة ،كغيرىـ مف الخبراء كأصحاب
العبلقة.
البحث في القضايا الرئيسية في كاجية البيئة كالتنمية كفي المنيجيات العممية لمكاجيتيا ،آخذة في االعتبار أكلكيات التنمية في

الدكؿ .كيمكف إجراء مثؿ ىذه البحكث عمى المستكييف الكطني ،كاإلقميمي ك  /أك المستكيات متعددة األطراؼ.

التدريب  :بقيادة (فريؽ) مف الخبراء المحمييف مع مساىمات(إف لزـ األمر) مف خبراء أجانب ،كيمكف لمشاريع التدريب أف تعزز

التقدير ،كالمعارؼ ،كالميارات لدل كاضعي السياسات كأصحاب العبلقة اآلخريف فيما يتعمؽ بالعبلقة كالتكامؿ بيف التجارة،
كالبيئة ،كالتنمية.

ورش العمل الوطنية واإلقميمية :يمكف ليذه الكرش بناء فيـ كخبرة كمية تجاه تطكير السياسات المتبادلة الداعمة ،عندما تركز

عمى قضايا البيئة كالتنمية (عمى سبيؿ المثاؿ اقتصاديا ،كاجتماعيا ،كبيئيا كتحديدان السياسات فيما يتعمؽ بمنيج مسارات اليجرة
مف أجؿ الحماية كاالستخداـ الحكيـ لمطيكر المائية كاألراضي الرطبة).

حوارات السياسات الوطنية  :كتقكـ عمى مجمكعة كاسعة مف كجيات النظر أكثر مف كرش العمؿ ،كيمكف أف تساعد الحكارات
المتعمقة بالسياسات في زيادة الكعي ،كتشجع تبادؿ كجيات النظر فيما بيف الخبراء كالممارسيف كالمفاكضيف .حكارات السياسات
ليا قيمة بشكؿ خاص في مرحمة تقييـ االحتياجات مف برنامج بناء القدرات حيث أنيا تشجع عمى تبادؿ المعارؼ كالميارات
المكجكدة.
الحوارات اإلقميمية والدولية بشأن السياسات :إف تبادؿ كجيات النظر بيف الدكؿ كاألقاليـ يتيح لمدكؿ التعمـ مف نجاح كفشؿ
اآلخريف ،كتبادؿ أفضؿ الممارسات كالتعرؼ عمى شركاء جدد لبناء مزيد مف القدرات كجيكد رسـ السياسات.
الربط الشبكي وتبادل المعمومات :كيمكف استخداـ ذلؾ لتبادؿ الخبرات ،كتكفير الدعـ الفني كالتشغيمي ،كلنشر نتائج أنشطة بناء
القدرات .كفي كثير مف األحياف تعد العبلقات كالشراكات التي تنشأ كاحدة مف أىـ نتائج جيكد بناء القدرات.
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االعتبارات العممية
إف تكفر المرافؽ ،كالكقت كالميزانيات ىي فئة ميمة أخرل مف المحددات .كقد تككف فكرة رائعة لك أردت استخداـ فيديك تعميمي
إذا كنت ترغب في إدخاؿ تقنية أك ميارة جديدة .كمع ذلؾ ،فاف لـ تستخدـ مف قبؿ عدد كبير مف المتدربيف لفترة طكيمة ،فستجد
أف المزايا عادة لف تفكؽ قيمة التكاليؼ كالكقت الذم يتطمبو إنتاج الفيديك .كستككف فعالية كمفة مخطط أك رسـ بياني تسمسمي
أكثر .إف كجكد تمريف عممي يستطيع كافة المشاركيف تطبيقو كاختبار مياراتيـ الجديدة قد يككف مككننا مرغكبنا فيو مف البرنامج
التدريبي ،كلكنة يستغرؽ كقتا طكيبل أيضان كيتطمب تكافر التسييبلت المناسبة ،إما إذا لـ يتكفر الكقت أك التسييبلت ،فانؾ كال
بد أف تنظـ شيئا آخر ،عمى سبيؿ المثاؿ طريقة النمكذج اإليضاحي.

كأخيرا ،مف الميـ اختيار طريقة التدريب التي تناسب ميارات كخبرة كما يفضمو الميسر أك المدرب .عمى سبيؿ المثاؿ ،إذا كانكا
ال يشعركف بالثقة بالكقكؼ أماـ مجمكعة ،فانو ينبغي التقميؿ مف عدد العركض التقديمية كالمحاضرات .يمكف أف يككف الميسر
أفضؿ بكثير في تنظيـ كتنسيؽ الجكالت الدراسية ،كالمياـ العممية ،كالمناقشات الجماعية أك غيرىا مف األساليب غير الرسمية.
كينبغي لمميسر أك المدرب أف يختار طرؽ التدريب المألكفة لدية كاف يقمؿ مف عدد " التجارب الصعبة".

تسمسؿ المكاضيع في التدريب
حالما يصبح المحتكل كاضحان ،كطرؽ التدريب قد تـ اختيارىا ،فبل بد مف إقرار تسمسؿ المكاضيع .كيؼ يمكنؾ ترتيب مختمؼ
األفكار كالمكاضيع بشكؿ أفضؿ في برنامجؾ؟ إف أنكاع التسمسؿ التي يمكف اختيارىا إلطار البرنامج التدريبي ىي:


التسمسل الزمني ،عمى سبيؿ المثاؿ عند التعامؿ مع االكتشافات العممية ،كتطكر المؤسسات أك البرامج ،الخ...؛



التسمسل المعتمد عمى السببية ،كالذم يرتبط ارتباطا كثيقا بالترتيب الزمني ،كلكنو يؤكد عمى العبلقة بيف السبب
كالنتيجة؛



الموضوع تمو الموضوع ،عندما يككف ىناؾ عدد مف المكاضيع كالقضايا الرئيسة المرتبطة ،كالتي يمكف دراستيا
في أم ترتيب؛



الدوائر متحدة المركز ،عندما تحاكؿ أف تقدـ لممشاركيف كجيات نظر مختمفة حكؿ المكضكع نفسو ،عمى سبيؿ
المثاؿ :أنت كمفتش ،أنت كفريقؾ ،فريقؾ داخؿ المنظمة... ،الخ؛



التسمسل لمخمف ،عندما ييدؼ التدريب إلى تعمـ سمسمة مف األنشطة (مثؿ إدخاؿ الممارسات المخبرية الجيدة)
ضار أـ ال) ،قد يككف مف المفيد تعميـ الخطكة النيائية أكالن؛ ثـ
ا
أك صنع القرار (مثؿ تحديد ما إذا كاف كائف ما
تستمر بعد ذلؾ مع الخطكات السابقة؛
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التسمسل المتمحور حول مشكمة :مف خبلؿ البدء بتحميؿ المشكمة كمف ثـ إشراؾ المشاركيف في تطكير الحمكؿ،
تستطيع أف تكفر ليـ سياؽ كاقعي كالذم يمكنيـ بسيكلة مف رؤية االرتباط بالميارات كالمعرفة الجديدة.

مسائؿ تنظيمية
المسائؿ التنظيمية اليامة األخرل كالتي يجب تحديدىا مسبقنا ،كخاصة عندما يككف ىنالؾ أكثر مف مدرب مشارؾ ىي:


قائمة المكارد الرئيسة كالمرافؽ البلزمة كالتي ستساعد كدليؿ لمتخطيط كالتحقؽ مف تكافرىا؛



تقسيم المسؤكليات الرئيسة لتطكير كتنفيذ أنشطة التدريب؛



توقيت األنشطة التحضيرية كمكاعيد التنفيذ.

 1.1.1التخطيط لفعالية تعمـ أك تدريب
عند التخطيط لحدث تعمـ أك تدريب ،فانو يمكف إتباع نيج الخطكات:

الخطكة  .1تحديد أساس البرنامج
ما ىك اليدؼ الرئيسي مف الدكرة؟ لماذا ىي مطمكبة؟ ما الفئة المستيدفة كالتي اقترح مف أجميا التدريب؟ ما المكارد التي سيتـ
تكفيرىا؟ كيؼ سيتـ تقسيـ المسؤكليات بيف األطراؼ المشاركة؟ ما المتطمبات التي كضعت لدعـ التنظيـ كالمتابعة؟

الخطكة  .1جمع البيانات كتحميؿ االحتياجات ما قبؿ التدريب
تحميؿ الميمة كاألداء  :تحميؿ خصائص الفئة المستيدفة ،كظركؼ عمميـ كالمشكبلت كاالحتياجات التي يشعركف بيا؛ أم
ثغرات األداء ،كاالحتياجات كالمشكبلت القابمة لمتعديؿ كالتعمـ؟

الخطكة  .1تحديد استراتيجية التدريب
حدد اختيارؾ مف نمط (أنماط) أنشطة التعمـ أك مجمكعة األنشطة التي ستككف مطمكبة مف أجؿ تحقيؽ التغييرات المرغكب
فييا؛ صؼ عمى ماذا يركز البرنامج ك ما االفتراضات التعميمية التي يستند إلييا.

الخطكة  .1صياغة أىداؼ التعمـ المحددة
مكاصفات مجاالت المعرفة ،كالميارات ،كاالتجاىات كالتي يجب أداؤىا لكؿ ميمة .صياغة أىداؼ األداء لجميع المجاالت ذات
الصمة.

الخطكة . 1كضع خطة نشاط تعمـ فعالة (بما في ذلؾ تقييـ الدكرة )
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تطكير ىيكؿ /تركيب فعاؿ لفعالية التعمـ أك التدريب ،كتحديد الجمسات /الكحدات المترابطة معان كذات المعنى .مراجعة الخبرات
كاالستشارات مف أجؿ تحديد المحتكيات كالطرؽ ذات الصمة ،كاعداد الكحدة كخطط الجمسات ( المكاضيع  ،كطرؽ  /كسائؿ
اإلعبلـ ،التسمسؿ كالتكقيت) ( .اختيار طرؽ التقييـ في الدكرة كالتقييـ في نياية الدكرة).

الخطكة  .6إعداد المكاد كاالختبار المسبؽ ليا
إعداد كاختبار مسبؽ ألكراؽ المبلحظات ،الحاالت الدراسية ،كالمياـ ،المكاد السمعية كالبصرية ،كالكتيبات ،كاأللعاب كالتماريف،
...الخ.

الخطكة  .1إعداد المشاركيف كالميسريف
اختيار ك إعداد /تحفيز المشاركيف؛ اختيار كتدريب المشرفيف ك داعمي المكارد مف األشخاص.

الخطكة  .4اإلعداد المكجستي لفعالية التعمـ أك التدريب.
يتـ إجراء كؿ الترتيبات المكجستية المطمكبة (الطعاـ كالسكف ،كالنقؿ ،كالطباعة ،كالدعكات ،كالتكثيؽ ،كترتيبات الفصكؿ
الدراسية ،ككسائؿ اإلعبلـ ،كالرحبلت... ،الخ)

الخطكة  .9تنظيـ أثر التقييـ كأنشطة المتابعة
خطط لتقييـ التحسف في أداء المشاركيف كاعمؿ عمى إعداد أنشطة الدعـ كالمتابعة لممشاركيف السابقيف .حضر خطة إعداد
التقارير(التغذية الراجعة) بالنسبة لممنظمة العاممة ،ك ككاالت التمكيؿ كالمدربيف.
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 1.1.4إعداد مخطط الجمسة
تساعد خطة الجمسة في التخطيط ألنشطة التدريب ككذلؾ تفصيؿ الجمسات المنفصمة مف كحدة أكبر .ك لتطكير خطة الجمسة

يمكف إتباع الخطكات التالية:

 .1اختر الموضوع ،والفئة المستيدفة والموقف التعميمي
محددا ،كىدؼ التعمـ ينبغي إف يككف قاببلن لمتحقؽ في الفترة الزمنية المتاحة .ال تحاكؿ "تغطية"
أ  .ينبغي أف يككف المكضكع
ن
مكضكع يحتاج إلى كثير مف الكقت لمتعامؿ معو بدقة؛ حدد خصائص الفئة المستيدفة (مثؿ النكادم النسائية ،كمساعدم

البحث في األراضي الرطبة ،كضباط تمديد المشركع ،كمديرم المناطؽ البرية... ،الخ)
ب .حدد مكقؼ التعمـ أك مكانة؛ الجكالت الميدانية ،الصفكؼ الدراسية ،المختبر...،الخ
 .2حدد ىدف /أىداف التعمم لمجمسة
صؼ اليدؼ /األىداؼ مف حيث السمكؾ :ما الذم ينبغي عمى المشاركيف أف يككنكا قادريف عمى القياـ بو في نياية الجمسة.
حدد ما الذم يجب أف يعرفو المشارككف ليككنكا قادريف عمى تحقيؽ اليدؼ ( " المعمكمات التي ينبغي معرفتيا" كالتي تعزز
التعمـ) ،أك "يمكف أف يعرفيا" (معمكمات خمفية نظرية) .التركيز عمى البنكد التي " يجب أف يعرفيا ".
 .3حدد منيجية إيصال المعمومة
حدد طريقة إيصاؿ المعمكمة كقدـ كصفان تفصيميان حكؿ كيفية تنفيذ الجمسة .ىؿ سيعمؿ المشاركيف في مجمكعات ،ىؿ
سيشارككف في مناقشات أك لعب أدكار؛ كما ىك متكقع منيـ ... ،الخ؟

كستتضمف خطة الجمسة أيضا معمكمات عف:


مدة كؿ نشاط في الجمسة؛



الشخص المسؤكؿ عف تنفيذ كتنظيـ الجمسة؛



المكاد ك  /أك الخدمات المكجستية التي يجب الترتيب ليا مسبقان  :تطكير الكسائؿ التعميمية ككسائؿ اإلعبلـ التي
ستحتاجيا خبلؿ الجمسة ،كالتفكير في ترتيب الجمسة أك الجمسات الصفية...الخ.

 1.1.9تمخيص الخطكات في تطكير المناىج الدراسية
ك كخبلصة ،نكرد فيما يأتي مرة أخرل قائمة بالعناصر الرئيسة في المناىج الدراسية:
( أ ) قدـ كصفا مكج از عف المشاركين بما في ذلؾ معمكمات عف كظائفيـ كمسؤكلياتيـ ،كخمفيتيـ ،كدكافعيـ... ،الخ باإلضافة

إلى عدد المشاركيف.

( ب) صغ أىداف وغايات واضحة كالتي تجعؿ األمكر كاضحة لديؾ ،كلزمبلئؾ ،كفي النياية كاضحة لممتدربيف.
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( ج) لمحة مكجزة عف الموضوع كفقا ألىداؼ كاحتياجات كاىتمامات المشاركيف.
( د) الطرق ووسائل اإلعالم التي تنكم تطبيقيا كالتي تأخذ في االعتبار احتياجات مختمؼ أنماط التعمـ ،كطبيعة الغايات،
ك األىداؼ ،كالمكاضيع ،كالتسييبلت المتكفرة ،كالمكازنة كالكقت ،باإلضافة إلى مكاىبؾ كما تفضمو أنت .

( ىػ ) ممخص لممسائل التنظيمية الرئيسة مثؿ تسمسؿ األنشطة ،كالمكارد كالمرافؽ المطمكبة ،كتكزيع المسؤكليات كالتكقيت في
كؿ مف اإلعداد كالتنفيذ.

( ك) التقييم.

 3.2دراسات الحالة ،لعب األدوار و  /أو الميام البيتية
 1.1.1تمريف :صياغة األىداؼ
أشر إلى أم مف األىداؼ اآلتية تتعمؽ ب  :المعارؼ ( ع ) ،ك االتجاىات ( أ ) ،أك الميارات ( ـ ) :
المتدرب
 .1قادر عمى ذكر جميع شركات الطيراف المشاركة في نظاـ المعمكمات ( ع )
 .1يستطيع أف يفسر محددات النظاـ بشكؿ صحيح ( ع )
 .1قادر عمى التحقؽ مف معمكمات مستندة عمى الكمبيكتر مع معمكمات مف مصادر مكتكبة ( ـ )
 .1يحدد كقت اليبكط لجميع الرحبلت القادمة في غضكف  1دقيقة ( ـ )
 .1يدرؾ أف كقت المسافريف قيـ كأف الخدمة الصحيحة ك السريعة مطمكبة ( أ )
 .6يقبؿ بطاقات االئتماف فقط بعد التحقؽ مف " 'القائمة السكداء " ( ع )
 .1يشخص جميع مشكبلت السفر بشكؿ منتظـ ( ـ )
 .4يحافظ عمى عبلقات عمؿ كدية مع الزمبلء ( أ )
 .9يتعامؿ مع العمبلء "الغاضبيف" بأسمكب ىادئ  ،كبمزاج صحيح ك كاثؽ بنفسو ( ـ )
 1.1.1تمريف  :صنؼ طرؽ التعمـ
حاكؿ تصنيؼ ما إذا كانت طرؽ التعمـ التالية تستعمؿ بشكؿ أفضؿ ألجؿ المعرفة ،أـ الميارات ،أـ تنمية االتجاىات:
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المحاضرة ( ع )



النماذج اإليضاحية ( ـ )



الندكة ( ع )



التدريب الميداني ( ـ )



الحالة الدراسية ( ع  ،ـ )



التطبيقات العممية ( ـ )



لعب األدكار ( أ )



ألعاب المحاكاة ( ـ )



برامج التعمـ الذاتي( ـ  ،أ )

موارد إضافية
• ىذا الفصؿ مدعـ بعرض تقديمي (باكر بكينت) " تطكير المنياج الدراسي"
• ارجع أيضا إلى قائمة المراجع في نياية ىذه الكحدة.
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الجلست الرابعت  :التىاصل بمنهح مسار الهجرة
 4.1الخمفية النظرية  /المعمومات النظرية
مقدمة
لقد أصبح التكاصؿ البيئي حقبل عمميا بحد ذاتو ،إال أنو يمكف أف يعكس الخبرات لعقكد مضت ،كالدركس المستفادة ك طرؽ

كأدكات استراتيجيات التكاصؿ التي تـ تطكيرىا في الحقكؿ األخرل؛ فعمى سبيؿ المثاؿ استراتيجيات اإلرشاد الزراعي ،الصحة

كالصرؼ الصحي ،كاستراتيجيات تقميؿ الفقر ..الخ  .كؿ الحقكؿ تستخدـ مجمكعة مف المبادئ كالخطكات العامة التي تطبؽ في
استراتيجيات التكاصؿ .ىذه المبادئ كالطرؽ العامة طبقت في ىذه الجمسة ،بدءنا مف تعريؼ مفيكـ التكاصؿ ،يمييا مزيد مف

المعمكمات حكؿ كسب التأييد كالخطكات التي نتبعيا لتطكير استراتيجية كسب تأييد فعالة.

تكفر ىذه الجمسة أيضا نً تغذية راجعة عف الفرؽ بيف كسب التأييد كالقكل الضاغطة ،كسنحاكؿ قدر اإلمكاف إدماج جكانب
التعمـ التي تـ مناقشتيا في الجمسة األكلى  :التعمـ ( الجمسة األكلى)

 1.1.1ما التكاصؿ ؟
كصفت المنظمة األلمانية  GTZالتكاصؿ بالحكار الذم يمكف الناس مف فيـ العكامؿ األساسية لبيئتيـ الطبيعية،
كاالجتماعية ،كاالقتصادية كالسياسية ،كاعتمادىـ عمى أنفسيـ ،كمف ثـ فانو يمكف حؿ أية مشكبلت قد تظير كبكفاءة .مف

خبلؿ ىذا التعريؼ فاف مفيكـ التكاصؿ يتضمف التغذية الراجعة  ،في حيف أف المعمكمات ال تتضمف ذلؾ ،كلذلؾ فاف التكاصؿ
ىك بمثابة حزاـ ناقؿ ما بيف كؿ مف نشر /تكزيع المعمكمات كالتخطيط العممي /الخطة العممية .
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التكاصؿ عكس المعمكمات
التكاصؿ عممية باتجاىيف حيث البيانات كالمعمكمات ترسؿ ك تستقبؿ ما بيف طرفيف أك أكثر ،ك لدل كؿ منيما
معرف نة كامنة ك فيمان عف :
 .1كيؼ ستستخدـ البيانات كالمعمكمات ،ككذلؾ
 .1فيمنا ك معرف نة عف كؿ منيما (المرسؿ /المستقبؿ)

المعمكمات أساسنا بيانات غير فعالو تقريبنا  ،مع قميؿ مف القيمة الكامنة فييا ما لـ تثرم كاحدا أك أكثر مف
مستقبمييا ،سكاء مف الناحية المعرفية أك مف الناحية المادية .

كتعرؼ  Wageningen Internationalالتكاصؿ عمى أنو :
" عممية إرساؿ كاستقباؿ الرسائؿ خبلؿ قنكات مف أجؿ إيجاد فيـ مشترؾ ما بيف المرسؿ كالمستقبؿ".
يحدث التكاصؿ الفعاؿ فقط عندما يفيـ المستقبؿ المعمكمات أك الفكرة التي أراد المرسؿ إيصاليا بدق نة .كيعني ذلؾ أف "الحقيقة"

ىي ما يفيمو المستقبؿ كليس ما يبثو المرسؿ .كبكممات أخرل ،كيؼ ييضـ المستقبؿ المعمكمات ،كيؼ يعطي المستقبؿ معاني
لمكممات ،كفي الكاقع ىي كيؼ يتعمـ المستقبؿ.
 1.1.1لمحة تاريخية
كجدت النماذج النظرية التي ظيرت مبك نار حكؿ التكاصؿ منذ الستينيات ببساطة أف عممية التكاصؿ ىي تبادؿ في الرسائؿ مف

المرسؿ إلى المستقبؿ ،مع االىتماـ بالمرسؿ كبقناة التكاصؿ المستخدمة لبث الرسالة .كمنذ السبعينيات تعرض ىذا النمكذج
لمتغير بمقدار  142درجة مع التركيز أكثر عمى عممية التكاصؿ نفسيا ،ك أصبح يفيـ كتبادؿ لممعاني ككنتيجة لمعبلقات

االجتماعية الناجمة عف ىذا التبادؿ ،كخاصة مف بحكث التنمية الزراعية كالريفية ،كمف الدركس المستفادة مف ىذا الحقؿ .لقد
تغيرت كجية النظر حكؿ التكاصؿ ،كمف ىنا يعد التكاصؿ عممية اجتماعية صممت لتضع معنا التقنييف الزراعييف كالمزارعيف
بعممية في اتجاىيف ،حيث الناس مرسؿ كمستقبؿ لممعمكمات يساعدكف في إنتاج المعرفة.

 1.1.1التكاصؿ بمنيج مسار اليجرة
الخطط العممية لؤلنكاع ك شبكات مسار اليجرة
كما ىك الحاؿ في الفركع الزراعية ،ىناؾ أيضنا أمثمة في " التكاصؿ بمنيج مسار اليجرة " الذم يظير أىمية لمشاركة الجميكر

أك عمى األقؿ فيـ ذكم العبلقة .كعمى الرغـ مف أف ذكم العبلقة لؤلنكاع المياجرة يأتكف مف مكاقع بعيدة

ككاسعة ،إال أف العديد مف الخطط العممية لؤلنكاع طكرت بالتعاكف كاالستشارة مع ذكم العبلقة مف نطاؽ كاسع ( انظر الكحدة

 ، 1القسـ  ،) 1.1كتتـ عادة بمشاركة كرش عمؿ محدده يدعى إلييا ممثميف عف عدة كاليات ،كىناؾ أيضنا شبكات خاصة

لبعض األنكاع  ،مثؿ شبكة ابك منجؿ األصمع  ( Northern Bald Ibis Geronticus eremitaانظر الكحدة  ، 1القسـ

) 9.1.1
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خطط إدارة المكاقع كمجمكعات دعـ المكقع
عمى مستكل المكقع ،تككف الحماية أكثر فعالية دائمان عندما يتـ إشراؾ ذكم العبلقة في اإلدارة كاستخداـ المكقع ،كالمثاؿ الذم

تـ تناكلو في الكحدة  ، 1القسـ  1.1.1ىك المتنزه الكطني لمنطقة دجكدز ( )Djoudjفي السنغاؿ ،حيث تـ إشراؾ ذكم العبلقة
بشكؿ مكثؼ في تطكير الخطة اإلدارية ،كسابقان فقد تـ تأسيس المتنزه عمى طكؿ الخطكط " العسكرية " ،كقد تـ استبعاد

المجتمعات المحمية مف بعض األجزاء مف المنطقة المختارة ،كىك األمر الذم نجـ عنو نقص التعاكف كاالحتراـ ما بيف

المجتمعات المحمية ك اإلدارة المكمفة مف جية الحككمة .لقد تحسف الكضع بشكؿ كبير بعد أف تـ التعاكف في تطكير إجراءات
اإلدارة مع ذكم العبلقة .يكجد عدة مكاقع ىامة لمطيكر في إفريقيا لدييا مجمكعات دعـ المكقع ،كالمنظمات المعتمدة عمى
المجتمعات المحمية كالتي تمعب دك انر نشطان في عدة نكاحي إلدارة المكقع ك /أك مراقبتو ،كالبرامج المرتبطة بيا كبرامج زيادة

الكعي .

يعد إشراؾ ذكم العبلقة في مشركع "أجنحة فكؽ األراضي الرطبة" نقطة أساسية لمكسائؿ اإليضاحية لمكاقع المشركع .تعمؿ
الجمعية اليمنية لحماية الحياة البرية ) (YSPWفي محمية عدف في اليمف عمى قيادة تحديث ك تنفيذ خطة اإلدارة المدمجة مع
إشراؾ كبير لذكم العبلقة الرئيسييف ،كيشتمؿ المشركع عمى مككنات لمتعميـ كالتكعية العامة يقكدىا منسؽ التعميـ ،ك قد تـ تنظيـ
عدد مف الفعاليات مثؿ كرش العمؿ ك الزيارات اإلرشادية التي تساعد في إشراؾ أكثر لذكم العبلقة المحمييف(الشكؿ )1.1

الشكؿ  1.1أنشطة التعميـ كالتكعية لمصكف مع المدارس  :زيارة منظمة لمحمية عدف في اليمف عاـ
 ( 1224الصكرة  :صفكاف الصغير  ،الجمعية اليمنية لحماية الحياة البرية).
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اىتماـ ذكم العبلقة كالتكاصؿ كعممية تعمـ
يعد التكاصؿ بمنيج مسار اليجرة في جكىره معرفة أم النشطاء سيشارككف ك في أم مرحمة ،كمعرفة إف كؿ منيـ لديو تكقعات
مختمفة ،كاىتمامات كربما "أجندات كبرامج مخفية " .إف فيـ كتطبيؽ منيج مسار اليجرة ىك أساس ضركرم لتحديد افضؿ
أدكات التكاصؿ التي يمكف استخداميا .إف معرفة ما األفضؿ تغييره ال بد أف يرافقيا تحديد كيؼ سيحدث التغيير.
عندما يتـ عمؿ التكاصؿ بالشكؿ األمثؿ ،فاف ذلؾ ال يفيد المستقبؿ فقط كانما يفيد المرسؿ أيضان .كىذه الناحية مف التكاصؿ

غالبان ما يتـ تجاىميا ،فنحف نميؿ ألف نفكر بأف التكاصؿ ىي عممية تعميـ اآلخريف – أك إخبار اآلخريف بكؿ شيء نعرفو

( " نشر األخبار السارة !" )  .إال أف التكاصؿ عممية يتعمـ مف خبلليا "المرسمكف" أنفسيـ الكثير أيضان .إذا فكرنا استراتيجيان

بعممية التكاصؿ فإننا سنتمكف مف تعظيـ الفكائد العائدة إلينا .إف مكضكع التعمـ الذم تـ تناكلو في الجمسة األكلى :التعمـ ( القسـ
 ) 1في ىذه الكحدة لو انعكاس أيضان في ىذه الجمسة.
 1.1.1معكقات التكاصؿ
إف التكاصؿ بالرسالة ال يحدث ما لـ يستقبميا الطرؼ اآلخر .لقد قاؿ الكاتب األلماني الكبير Johan Wolfgang von
 Goetheمرة  ":ال يكجد شخص في المجتمع يكد أف يتكمـ لك عرؼ كـ مره يساء فيمو مف قبؿ اآلخريف "...كنحف
محظكظكف أف الكثير مف األبحاث حكؿ التكاصؿ تـ تنفيذىا ،كلذلؾ تعممنا أف ىناؾ الكثير مف المعكقات لبلتصاؿ الفعاؿ .إف
الفائدة مف معرفة إف ىناؾ معكقات تكمف في أننا نتمكف مف التعامؿ معيا .ما ىي معكقات التكاصؿ ؟ إف معكقات التكاصؿ
مف األفضؿ أف تناقش في كرشة بشيء مف التفصيؿ ،إال أف المعكقات األساسية تـ تكضيحيا فيما يأتي :
معكقات التكاصؿ


الثقافة  ،الخمفية ك التفضيؿ



نحف أنفسنا



الرسالة

 المغة -لغة الجسد



التكقعات



االفتراضات



الضغط



معكقات بيئية
 -اإلزعاج
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الثقافة ،والخمفية ،والتفضيل  /التحيز لشيء  /االنتقاء

نحف نسمح لتجاربنا الماضية بأف تغير معنى الرسالة .تككف ثقافتنا ،كالخمفية ،كالتفضيؿ  /التحيز لشيء جيده ألنيا تسمح لنا
باالستفادة مف تجاربنا الماضية لفيـ شيء ما جديد؛ كيحدث ذلؾ عندما تغير معنى الرسالة ثـ يحدث التدخؿ في عممية
التكاصؿ.
نحن أنفسنا

أف التركيز عمى أنفسنا كليس عمى اآلخر يمكف أف يؤدم إلى الفكضى كالتضارب .لقد أصبح " أنا الجيؿ " بعيدان كغير كاقعي (

غير مناسب) عندما يتعمؽ األمر بالتكاصؿ الفعاؿ .كمما يسبب ذلؾ ىك بعض العكامؿ منيا الدفاعي (أم شعكرنا بأف شخص
ما يياجمنا ) ،الفكقية ( أم شعكرنا بأننا نعرؼ أكثر مف غيرنا) ،كاألنا ( أم شعكرنا بأننا مركز أم نشاط).
الرسالة

ىنالؾ عنصريف سيتـ استبلميما مف قبؿ المتمقي خبلؿ عممية إرساؿ الرسالة:
•المحتكل  :كيقصد بيا الكممات الحقيقية أك الرمكز
•السياؽ  :كيقصد بو الطريقة التي يتـ إرساؿ الرسالة بيا

المحتوى  :تحدث االنحرافات عندما نركز عمى الحقائؽ العممية بدال مف التركيز عمى الفكرة ،ك مؤسساتنا التعميمية أيضان تدعـ

ك تعزز ىذا باالختبارات كاألسئمة .يحدث التشتت الداللي عندما تستخدـ الكممة بشكؿ مختمؼ عما تفضؿ .فعمى سبيؿ المثاؿ،

استخداـ كممة الرئيس " " chairmanبدال مف كممة رئيسي " ، "chairpersonقد تجعمنا نركز عمى الكممة كليس عمى
الرسالة  .كنحف جميعا نستخدـ كنفسر معاني الكممات بشكؿ مختمؼ ،بؿ كحتى الرسائؿ البسيطة يمكف أف يساء فيميا.
السياق  :تعرؼ الطريقة التي ترسؿ فييا الرسالة ب  paralanguageأك ما يعرؼ بالتواصل غير المفظي ،أك لغة الجسد،
كمف األمثمة عمى ذلؾ:
• نبرة الصكت
• اإلشارة

• تعابير الكجو
كيجب أف نككف عمى عمـ أننا نثؽ عادة بمغة الجسد أكثر مف المغة المفظية!
التوقعات

إذا كنا نشعر بأف شخصنا يتحدث بسرعة كبيرة جدا ،كليس بطبلقة ،كال يحدد بكضكح ،كما شابو ،فإننا يمكف أف نصرؼ النظر

عف ىذا الشخص .كما أف اتجاىاتنا المسبقة نحك المكاقؼ تؤثر عمى قدرتنا عمى االستماع ،كبالتالي فإنو مف الممكف أف نستمع
إلى أشخاص مف ذكم المكانة المرمكقة ك نصرؼ النظر عف أشخاص مف مكانة منخفضة مف دكف تمحيص.
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االفتراضات

نعتبر مف المسممات أف الدافع إلرساؿ المعمكمات المفيدة ىك تمقائي -ليس صحيحا ! ك نعتقد غالبان أف بعض المعمكمات ليس

ليا قيمة لآلخريف أك أنيـ يعرفكف ىذه الحقائؽ.
الضغط

ال يستطيع الناس رؤية األشياء بالطريقة نفسيا عندما يككنكا تحت الضغط .كيتأثر ما نراه كنعتقد بو في لحظة معينة -بحالتنا

النفسية لممراجع  -معتقداتنا ،كقيمنا كمعارفنا كخبراتنا ،كأىدافنا .
المعوقات البيئية

تكفر األضكاء ال ساطعة ،ك كجكد شخص جذاب ،كالمشاىد غير العادية ،كالحكافز /المنبيات األخرل تشتتان محتمبلن،

كيعد الضجيج خاصةن مف المشتتات :المعدات أك الضكضاء البيئية تعرقؿ التكاصؿ الكاضح ،كعمى كؿ مف المرسؿ كالمستقبؿ

أف يككنا قادريف عمى التركيز عمى الرسائؿ التي يتـ إرساليا إلى بعضيـ البعض.
 1.1.1التغمب عمى معكقات التكاصؿ
أدكات لمتغمب عمى معكقات التكاصؿ

لمحصكؿ عمى التكاصؿ الفعاؿ فإنو مف الميـ التخطيط لذلؾ كأف يتضمف ىذا التخطيط استراتيجية لمتغمب عمى ىذه المعكقات
لمتكاصؿ .فيما يأتي 'أدكات' ميمة جدا  :االستماع ك طرح األسئمة ،كالتزكيد بالتغذية الراجعة .ك كميسر ،كمدرب ،ك" ككاسب

لمتأييد" ،أك كمتكاصؿ مف أجؿ قضية محددة بشكؿ عاـ فبل بد مف أف تككف مدركان لقدرتؾ عمى االستماع ،كطرح السؤاؿ،

كالتزكيد بالتغذية الراجعة .يبدك أف كؿ ذلؾ منطقي بالفعؿ ،إال أنو مف أصعب المياـ التي تضطمع بيا عند التكاصؿ بمنيج

مسارات اليجرة لمحماية.
كعند كضع استراتيجية لكسب التأييد فإننا نعكد إلى معكقات التكاصؿ كاألدكات التي تساعد عمى التغمب عمى ىذه العكائؽ.

كأخي ار كليس آخ ار ىناؾ مسألة ميمة جدا بحاجة إلى معالجة عندما نتحدث عف التكاصؿ .أال ك ىي مسألة لغة الجسد؛ كسيتـ

مناقشتيا بعد أف يتـ تقديـ كصؼ لكؿ مف االستماع ،كطرح األسئمة ،كالتغذية الراجعة.
األداة  : 1االستماع

إف االستماع ىك أكثر بكثير مف سماع كممات المتحدث ،بؿ ىك حكؿ التكاصؿ بأعمؽ ما يشغؿ الشخص كقيمتو الجكىرية
كيمكف لنا القكؿ بأف اليدية التي ال تقدر بثمف كالتي ترافؽ االستماع ىي  :التحدم لتغيير اتجاىاتنا .كلكننا سنعكد لذلؾ عند
مناقشة كسب التأييد .ك فيما يأتي بعض المبادئ األساسية لبلستماع النشط ( االيجابي ) كالفعاؿ:
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المبادئ األساسٌة لالستماع الفعال

 .1التركٌز على سماع وفهم اآلخر
ال تبدأ بالتحضٌر إلجابتك فً حٌن أن الشخص اآلخر ٌتحدث ،ولكن ركز على الشخص اآلخر وحاول فهم ما ٌحاول أن
ٌقوله .أعط اهتماما ألكثر من الكلمات وراقب اإلٌماءات ،وتعبٌرات الوجه ،والتردد ،وما إلى ذلك اللتقاط القٌمة العاطفٌة لما ٌقول
المتحدث.
 .2ال تتوقؾ عن االستماع عند سماع بعض الكلمات (الراٌات الحمراء)
سوف تفقد االتصال مع المتحدث وتفشل فً فهمه .
 .3ال تعتقد أنه من السهل جدا أنه ٌمكنك التنبؤ بما ٌعرفه المتحدث أو ٌرٌد قوله
من األفضل أن تستمع و تعرف بشكل أكٌد ما إذا كان ذلك صحٌحا أم ال.
 . 4ال تتظاهر بأنك فهمت ما ٌقوله المتحدث فً حٌن أنك لم تفهم
إنك تساعد نفسك واآلخرٌن فً المجموعة عندما تشرح للمتكلم متى وفً أي أجزاء الحدٌث فقدت االتصال ولم تفهم ،وتسأله
لالستٌضاح  .إن األسئلة لالستٌضاح سوف تساعد المتحدث أٌضا الستكشاف جمٌع جوانب المشكلة.
 .5ال تصبح دفاعٌا وال تقاطع أو تجادل
واصل االستماع حتى لو بدأ المتحدث بإبداء أفكارك المفضلة أو قٌمك أو وجهات نظرك الخاصة – وذلك لتفهم بشكل أفضل ،و
ٌمكن أن تتعلم ،وٌمكن أن تستجٌب بصورة بناءة.
 . 6تأكد بشكل دوري  /باتنتظام
سواء كنت تستمع حقٌقة أو كان تفسٌرك لكلمات المتحدث صحٌحاً ،فإن الطرٌقة المناسبة ألن تفحص بانتظام هً إعادة صٌاغة أو
تلخٌص الرأي والمعلومات المعطاة .والملخص الجٌد ٌكون قادرا على اإلختصار ،و ال ٌعطً سوى العناصر األساسٌة لما قاله
المتحدث ،وٌدعو المتحدث للرد ،وتصحٌح أي شًء إذا لزم األمر.

انظر تمريف " الثنائي المستمع" (القسـ )1.1
األداة  : 2طرح األسئمة

يعد طرح األسئمة في صميـ التكاصؿ ،كلذلؾ فإنو ميـ أيضا لمتيسير ،كالتعميـ ،كالتدريب ،ككسب التأييد .كتمعب األسئمة دك انر

ىامان في كؿ طرؽ التدريب تقريبان .كتعد طرؽ التدريب بكافة أنكاعيا (المحاضرة كالمناقشة العامة ،كمجمكعات العمؿ الصغيرة،
دراسة حالة ،كاأللعاب ..الخ ) فعالة بقدر األسئمة التي ترافقيا .إف طرح األسئمة كاحد مف الكسائؿ الفعالة لتنشيط عمميات

التفكير كالتعميـ.
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إف األنكاع المختمفة مف األسئمة تؤدم إلى استخبلص أنكاع مختمفة مف االستجابات .كىذا ينطبؽ عمى التكاصؿ بشكؿ عاـ،
كلكف أف تككف كاسبان لمتأييد لقضية معينة أك ميس انر أك مدربان ،فاف طرح األسئمة يعمؿ عمى تشكيؿ ك صياغة طريقتؾ في

التدريب أك كسب التأييد .ك يمكف لمعرفتؾ الختيار نكع السؤاؿ أف يحقؽ اليدؼ الذم في فكرؾ في لحظة معينة أك تمؾ المحظة
في التدريب:

أنواع األسئمة
 . 1أسئمة الجمع أو التذكر :األسئمة التي تسأؿ عف البيانات  :ماذا ،ك مف ،كمتى ،كأيف؟
يسأؿ المشاركيف في المناقشة أك التدريب أف ينشطكا المعارؼ التي لدييـ كخبراتيـ السابقة ،كالتشارؾ فييا مع زمبلئيـ.
 .2أسئمة التحميل و الفيم  :األسئمة التي تحفز المشاركيف لمعالجة المعمكمات  :لربط الحقائؽ كالكشؼ عف العبلقات :

كيؼ ،كلماذا ،كتحت أم الظركؼ؟ إف مثؿ ىذه األسئمة تؤدم إلى فيـ العبلقات الكامنة كاألسباب كالنتائج.

 .3أسئمة التفسير أو التقييم  :األسئمة التي تسأؿ مف أجؿ تقييـ المعمكمات ،كأف نربط المعاني فييا ،إضافة إلى

استخبلص استنتاجات مع االىتماـ باألعماؿ المتكقعة أك المطمكب اتخاذىا  :إلى أم نتيجة يكصمؾ ىذا؟ لماذا ىذا

االستنتاج؟ كيؼ تقيـ الكضع؟ ما ىي اإلجراءات التي ينبغي  /يمكف اتخاذىا مف أجؿ حؿ ىذه المشكمة؟ كيسأؿ المشارؾ
أف يبيف رأيو كيدعـ رأييا في القضية التي تـ تحميميا.

ك حيثما كاف ممكنا ،ينبغي أف تعد األسئمة مسبقا ك أف يككف لدينا فكرة أك تصكر عف اإلجابات .
كبصفة عامة يجب أف تككف األسئمة:


حسنة االختيار



تثير الفضكؿ



تنبع مف اىتمامات المشاركيف



تقكد إلى التفكير اإلبداعي



يمكف استخداميا
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يمكف تصكرىا

ىذه األسئمة ال ينبغي أف:


تؤدم إلى اإلجابة بػ نعـ  /ال



أف تككف غامضة أك صعبة الفيـ



تؤدم مباشرة إلى إجابات صحيحة



أف يجاب عمييا مف قبؿ المدرب  /مرسؿ الرسالة  /كاسب التأييد نفسو



أف تتغير حالما ذكرت



تكضع لنفس األشخاص في كؿ مرة

كينبغي لممرء أف يككف عمى دراية متى يختار سؤاؿ مفتكح أك سؤاؿ مغمؽ .إف ألسئمة المغمقة تؤدم إلى البحث عف إجابة

كاحده ،فعمى سبيؿ المثاؿ عندما تسأؿ أحد ما عف  ، 1 × 1أك أف تطمب رأيا حكؿ حالة محددة .أما األسئمة المفتكحة فإنيا
تشجع البحث عف أم عدد مف الحمكؿ الممكنة أك األعماؿ.
تستخدـ األسئمة عادة في سبلسؿ


حل المشكالت :سمسمة مف األسئمة تتغير فييا أنماط األسئمة كفقا لممرحمة التي تمر بيا عممية حؿ المشكمة (جمع



سابرة :سمسمة مف األسئمة التي تكجو إلى المشارؾ نفسو لممساعدة في التفكير العميؽ.

المعمكمات عف المشكمة ،كتحميؿ األسباب ،كالبحث عف الحمكؿ الممكنة)

ىناؾ نكعيف مف أسئمة البحث:
 .1المباشرة السريعة  :استخداـ تمميحات قصيرة أك إشارات (شفكية أك بصريو) لتشجيع المشاركيف عمى التفكير.
 . 2التوضيح  :ىنا يطمب مف المشارؾ شرح ،أك تفسير كتكضيح إجابتو .
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إرشادات لممدربين وبعض القضايا من أجل التكييف اإلقميمي
يمكف لمميسر أك المدرب أف يعيد تكجيو األسئمة لممشاركيف:
أ .يكجو األسئمة نحك المشاركيف اآلخريف مف أجؿ تشجيع التفاعؿ ما بيف مشارؾ ك مشارؾ ( بدال مف التفاعؿ ما بيف
المدرب كالمشارؾ ) كليشجع المجمكعة عمى حؿ المشكبلت.
ب  .يكجو األسئمة لنفس المشارؾ ك لمشاركيف غيره ،كذلؾ لتشجيع التحميؿ المستقؿ لممشكمة ،كلتحفيز التفكير اإلبداعي.
كينبغي أف يتـ دائما استخداـ مساىمات المشاركيف في المناقشة  ،الفعالية أك التدريب دائما .ال ينبغي عمى الميسر استخداـ
إجابات المشاركيف فقط كنقطة بداية لشرحو كتكضيحاتو دكف أف يدمج مشاركات المشاركيف معنا ،كفي الكقت نفسو ال ينبغي
استبعاد اإلجابات غير المتكقعة أك " البعيدة عف اإلجابة".
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األداة  : 3إعطاء التغذية الراجعة

عندما يريد شخص أف يغير مف سمكؾ معيف فإنو يحتاج معمكمات حكؿ نقاط القكة ك الضعؼ في سمكؾ الشخص أك المجمكعة

األخرل ،بؿ كيحتاج أيضان إلى معرفة نقاط القكة كالضعؼ في سمككو الخاص .كتعد ردكد الفعؿ مف مختمؼ النشطاء في عممية
السمكؾ القديـ أك الجديد ىي المصادر الرئيسية لممعمكمات .كبدكف إدراؾ فأف األشخاص الذيف يتفاعمكف مع بعضيـ البعض

بشكؿ مستمر يعطكف تغذية راجعة مف خبلؿ اإلشارات ،تعابير الكجو  ...الخ كرد فعؿ لما قاـ بو اآلخر.

بعض اإلرشادات والمبادئ إلعطاء التغذية الراجعة
 .1أعط تعميقاتؾ عمى شكؿ كصؼ لمسمكؾ الذم الحظتو .أشر إلى ما يقكـ بو الشخص ىنا كاآلف .قـ بكصؼ ما
رأيت كسمعت .إف رؤيتؾ لسمككو سيساعد اآلخر لتحديد نقاط القكة ك الضعؼ ،ك مثؿ ىذه األكصاؼ المحددة
لمسمكؾ الفعمي ىي أكثر فائدة كأقؿ تيديدان مف التعميقات العامة.

 .1أعط ردكد الفعؿ مف جيتؾ عمى شكؿ مبلحظات محددة ،كاطمب مف اآلخر كيؼ يفسر مثؿ ىذا
السمكؾ ،تجنب التفسيرات ! فقد يككف تفسيرؾ خاطئان كيفسد عممية التكاصؿ أك قد تدمر ثقة المشارؾ بنفسو.
كبالتالي يمكننا أف نقكؿ "إنؾ تؤرجح قدمؾ طكاؿ الكقت ،أال تشعر بالراحة؟" بدال مف قكؿ " أنت عصبي".

 .1تجنب الحديث باستخداـ جيد كسيئ  :فعندما تخبر أحدا بأف شيئا ما كاف سيئا ،فإنؾ تترؾ مجاال قميبلن

لمتحسيف .إف صياغتنا لمتغذية الراجعة مف حيث " أكثر أك أقؿ" يضع الشخص اآلخر عمى مدل ،كيشدد عمى
إمكانية التحسيف " أف أرجحة قدمؾ بشكؿ أقؿ سيساعدني بأف أركز عمى ما كنت تقكؿ " بدال مف " لقد كاف
عرضا سيئا ،ألنني كنت أتعرض لمتشتيت بشكؿ مستمر".

 .1قدـ لمشخص معمكمات كلكف اسمح لو أف يككف ح انر في أف يقرر لنفسو كيفية استخداـ ىذه المعمكمات.

االستكشاؼ المشترؾ لمطرؽ البديمة لمتحسيف يعمؿ عمى التحفيز كخمؽ الحرية .فعندما تفرض عمى اآلخر ما

ينبغي عميو عممو فإننا نسمب حريتو ليحدد لنفسو ،كىنا سيزداد الخكؼ مف الفشؿ.
 .1إف التغذية الراجعة ال بد أف تعطى مف أجؿ خدمة احتياجات اآلخر ،كلمساعدة اآلخر اكتشاؼ كيؼ يمكنو
التحسف .كف حذ انر كال تثقؿ عمى الشخص كال تعطي تعميقاتؾ فقط إلظيار حكمتؾ .كما أف اختيار نقطتيف أك
ثبلثة مف التغذية الراجعة بشكؿ جيد قد تككف أكثر فعالية مف إجراء تقييـ مكثؼ لؤلداء الذم تـ.

.6
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تذكر  :يمكنؾ في كافة العركض تمييز النقاط األقكل كاألضعؼ أيضان .خبر بكبلىما كال تقتصر عمى نقاط

الضعؼ.

ىذا النكع مف ردكد الفعؿ يككف كاضحان جدان في بعض األحياف كلكنو صعب الفيـ في أحياف أخرل .يعمؿ الميسريف كالمدربيف

كالمتحدثيف عامةن عمى إعطاء تغذية راجعة فردية ك صريحة في بعض األكقات لمساعدتو في تطكير السمكؾ(عمى سبيؿ المثاؿ
ميارة معينة) يريدىا.

عندما تعطى التغذية الراجعة بشكميا الصحيح  ،تشجع كتحفز الشخص المستقبؿ (ألنيا  /ألنو يدرؾ التقدـ المحرز ) كيعمؿ
عمى تكجيو المزيد مف التحسينات.
فيما يمي بعض اإلرشادات كالمبادئ إلعطاء التغذية الراجعة :
أىمية التغذية الراجعة
إف التقييـ خبلؿ دكرة أك فعالية يمكف أف يككف لو كظائؼ عدة  ،كيمكف أف يخدـ أىداؼ عده مثؿ:


التأكد مف الفيـ



التأكد مف عممية التعمـ



التقييـ الذاتي إضافة إلى تقييـ المتدرب



كتعزيز لمتعمـ نفسو

إف التغذية الراجعة يجب أف تككف محددة بالمكضكع الذم تتناكلو .كعبلكة عمى ذلؾ ،مف أجؿ أف نفيـ بشكؿ أفضؿ ،كأنو مف
الحكمة لمف يعطي التغذية الراجعة أف:


يحدد أم مبلحظو ىي األساس كالتي حددت /ميزت التغذية الراجعة



يعمـ كيؼ تـ تفسير التغذية الراجعة



يشرح التأثير الذم الحظو

تجنب الحكـ عمى س مكؾ الناس أك تعبيراتيـ مف دكف التأكد الجدم مف المبلحظة التي أجريتيا ،كالتفسير الذم أسندتو إلييا،

ألف كبل الخطكتيف تسبؽ حكمؾ كربما تتعارض مع تقديرؾ النيائي ! ال تمتنع عف إعطاء التغذية الراجعة ،ألف التغذية الراجعة
ربما تزكد بفرصة تعمـ مفيدة.

67

بعض النقاط لمتفكير بيا عند تقديم التغذية الراجعة
 يمكننا إعطاء تغذية راجعة بشكؿ مفيد لآلخريف فقط إذا كانكا يعرفكف أننا نقبميـ كنقدرىـ كأشخاص .

 كمف الميـ إيجاد بيئة مف الثقة كالتقدير المتبادؿ عندما نعطي تغذية راجعة ،ك ىذا يمكف أف يكجد إذا أعطينا
التغذية الراجعة الحقيقية اإليجابية إضافة إلى التغذية الراجعة السمبية.
 ينبغي أف تعطى التغذية الراجعة فقط إذا كاف الشخص يريد أف يعرؼ كيؼ يراه اآلخركف ،كطمب تغذية
راجعة .كينبغي أف تقدـ  ،كأف ال تفرض عمى الشخص.
 ينبغي أف تتناكؿ التغذية الراجعة ما قاـ بو الشخص ،سمككيـ ،كليس حماسيـ.
 كمف األفضؿ غالبا إذا كنا نستطيع تقديـ تغذية راجعة سمبية عندما يككف حدث معنا مشكمة خاصة ،كمشاركة
لمشاعرنا الشخصية ،فعمى سبيؿ المثاؿ "لقد شعرت اآلف بالضغط كاإلىانة عندما قاطعت حديثي ك كضعت
اقتراحاتي جانبان" كليس "أنت تحاكؿ دائما جعؿ الناس يشعركف بأف ليس لدييـ ما يساىمكف بو " (الشخص الميتـ

فقط ىك مف يعرؼ حقيقة لماذا تصرفكا كما فعمكا) .

 ينبغي عمى كؿ شخص أف يعبرعف مشاعره الخاصة فقط كأال يفترض أف المجمكعة بأكمميا شعرت بيذه الطريقة.
كيمكف لآلخريف ق كؿ ذلؾ عف نفسيـ إذا شعركا بذلؾ.
 التغذية الراجعة ينبغي أف تتعامؿ مع األشياء التي يمكف تغييرىا" .أجد أنو مف األسيؿ أف استمع إذا عممت نقاط

أقؿ في كقت كاحد" .كليس " لفظؾ لمكبلـ يدفعني إلى الجنكف"  ،أك "أنا ال أحب شكؿ  ..الخاص بؾ!"
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 1.1.6لغة الجسد
لقد ذكرنا سابقا عند مناقشة التكاصؿ أنو ال بد مف االىتماـ باإليماءات ،كتعابير الكجو ...الخ ك يؤكد كثير مف الباحثيف أف
 %84مف التكاصؿ يعتمد عمى لغة الجسد .كاذا كاف الحاؿ كذلؾ فيفيـ أنو يجب عمينا االىتماـ كثي انر بطريقة إرساؿ

الرسالة! ...خاصة المدربيف ككاسبك التأييد في مكضكع معيف ،فعمى سبيؿ المثاؿ التركيج لمنيج مسارات اليجرة لمحماية.
إف استخداـ العيكف ،كاإليماءات ،كتعابير الكجو كنبرة الصكت جميعيا ليا تأثي ار أكبر عمى المحادثة مف تأثير الكممات الفعمية
كىذا ىك ما نسميو التكاصؿ غير المفظي (إشارة إلى معكقات التكاصؿ)

التواصل
إف لكؿ ثقافة لغة الجسد الخاصة بيا .فمثبل يتفاكت الناس في طرؽ إلقاء التحية عمى بعضيـ البعض .ففي الثقافات األمريكية
كاألكركبية فأف التكاصؿ البصرم بعيف ثابتة يعني أنؾ تستمع ،كفي بعض الثقافات األفريقية كاآلسيكية فأف النظر المطكؿ
بالعيف يمكف أف يعتبر متسمطان أك حميمان ،إذا أكلينا االىتماـ بالتكاصؿ إلى استخداـ لغة جسدنا الخاصة ،فإننا سنتمكف مف
تطكير طرؽ التكاصؿ الكفيمة ببياف إننا نستمع ،كأننا ميتمكف كنقمؿ فرص إىانة ثقافات اآلخريف.

مف الميـ جدا لكافة المتكاصميف االنضباط في استخداـ لغة الجسد .إف مشاىدة الكممات التي "لـ تقاؿ" ىامة بقدر أىمية
االستماع إلى المناقشات المفظية .مكقؼ المتكمـ ،حركة الذراع أك الساؽ ،النظره ( عدـ التكاصؿ البصرم ) ،تغيير نبرة الصكت
أك تعابير الكجو ىى تمميحات لممشاعر أك القضايا .كمف خبلؿ لغة الجسد فاف المتكمـ ،الميسر أك "كاسب التأييد" يمكنو جمع
طرؼ.
معمكمات مفيدة حكؿ كيفية استجابة األ ا
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أشكاؿ التكاصؿ ىذه تمنح المتصؿ الفرصة ليس فقط لمعالجة القضايا عمى المحؾ لكف لفيـ كتمبية االحتياجات الداخمية التي
تحرؾ ك تشجع الص ارع أك القضية.

لقد ناقشنا اآلف أساسيات التكاصؿ ،كنحف بحاجة إلى التركيز أكثر عمى كسب التأييد لمنيج مسارات اليجرة،
كىذا ىك ما يركز عميو ىذا القسـ .ك مع ذلؾ فإنو مف الميـ أف تدرؾ أف القضايا التي أثيرت حكؿ التعمم،
كاالستماع ،كطرح األسئمة ،ك التغذية الراجعة كلغة الجسد ىي في غاية األىمية مف أجؿ كسب التأييد
تأثير عمى المستكل المؤسسي .كما أف القسـ حكؿ تطوير المنياج
ا
إليصاؿ نيج مسارات اليجرة كأف يككف ليا
الدراسي يعطي إرشادات ىامو جدا في ىذا الصدد ،كخاصة العرض التقديمي كالتحقؽ مف تقييـ االحتياجات
التدريبية .أخي ار  ،كمف أجؿ التكاصؿ الفعاؿ ،فإنؾ تحتاج إلى إجراء تحميؿ الىتماـ المعنييف ك احتياجاتيـ :
ال فقط عندما يككف ذا عبلقة بجميع األطراؼ المعنييف.
يككف التكاصؿ فعا ن
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الجمسة الخامسة .كسب التأييد
 5.1ما ىو كسب التأييد؟
 1.1.1التكاصؿ ككسب التأييد
إف عنكاف ىذه الكحدة ىك " التكاصؿ بمنيج مسارات اليجرة لمحماية " كيعني ذلؾ إننا نحتاج أف نعرؼ شيئا عف الخمفية

الخاصة بكيفية تكاصؿ الناس ببعضيـ البعض ،ككذلؾ ما يفعمكف بيذه المعمكمات بعد تمقي الرسالة .لذلؾ نحف بحاجة إلى أف
نعرؼ قميبل عف كيفية تعمـ الناس ،أك بعبارة أخرل كيؼ ييضمكف المعمكمات كيجعمكف ليا معنى .كبشكؿ جزئي تـ تغطية ذلؾ
في الجمسة األكلى :التعمـ (القسـ  ،)1حيث أعطينا مزيد مف االىتماـ لكيفية تعمـ الكبار كأنماط التعمـ المختمفة لدييـ .ك في
كاحد مف التماريف تبيف لنا الفائدة مف التعمـ معا  -ككـ مف الخبرة تكسبكف معا .كلكف التعمـ معا يعني أنؾ يجب أف تصبح
كاسبا لمتأييد أحيانان ،مف األفضؿ لؾ التكاصؿ مف أجؿ قضية ،فعمى سبيؿ المثاؿ ،التكاصؿ حكؿ ضركرة القياـ أكالن بعممية تقييـ
األثر البيئي قبؿ بناء مركز الزكار في محمية لؤلراضي الرطبة.

تتضمف عممية التكاصؿ التخطيط ،كتطكير الرؤل ،كتحديد األىداؼ ،كالمراقبة ،كالتكييؼ كالتقييـ .ك سيتـ مناقشتو ىذه الخطكات

في كقت الحؽ في ىذه الجمسة (القسـ  .)6.1إف التكاصؿ ىك مزيج ديناميكي مف االستماع ،كالتعمـ ،كالتأمؿ،

ك إعطاء التغذية الراجعة ككسب التأييد ،كفي بعض األحياف الضغط ،كسب التأييد ىك مصطمح يحتاج إلى بعض التقديـ.
 1.1.1تعريفات كسب التأييد
كسب التأييد في غاية األىمية عندما نناقش 'التكاصؿ لمنيج مسارات اليجرة"  .كسب التأييد ىك عمؿ مجادلة بالنيابة عف

قضية معينة ،أك فكرة أك شخص .كاسب التأييد ىك الشخص الذم يقكـ بذلؾ .كلكف ،ىذا " تعريؼ القامكس " كليس التعريؼ
الذم تستخدمو العديد مف المنظمات .كتعرفو األبحاث الحديثة بشكؿ أكثر شمكلية ( فعمى سبيؿ المثاؿ )1221 Tearfund
ار مختمفة لكاسب التأييد ،كتصفو  Wageningen Internationalبأنو تيسير لعممية ما.
يرل أف ىنالؾ أدك ان

ك مع ذلؾ ما زاؿ عمينا أيضا أف نتفؽ عمى أنو مف الميـ تعريؼ ىذه األدكار لنرل إذا ما كانت أدكار تيسير أـ أدكار كسب

التأييد.
إف رؤية كسب التأييد عمى نطاؽ أكسع سكؼ تؤدم أيضا إلى كضع تعريؼ أكسع أك حتى إلى تعريفات قد تختمؼ مف منظمة
إلى منظمة .لقد عمؿ النمك السريع لمتدريب في مجاؿ كسب التأييد في العقد الماضي عمى كالدة مجمكعة كاسعة مف

التعاريؼ ،كالمناىج كاالستراتيجيات .كتشير بعض التعاريؼ إلى تغيير في السياسات أك الجكانب الفنية لكسب التأييد في حيف
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أف البعض اآلخر يشير إلى القكة .كتتضمف معظـ التعاريؼ مف الذم يقكـ بكسب التأييد كمف المستيدؼ لبلستفادة مف كسب
التأييد.
إف كجية النظر األكسع حكؿ معنى كسب التأييد كما يعني ل مختمؼ الخبراء كالمنظمات سكؼ يساعدؾ في تطكير عممية
التخطيط لمتكاصؿ لمنيج مسارات اليجرة .عندما تق أر في التعاريؼ المختارة مف مجمكعة التعاريؼ الحالية ،كأنت تعرؼ أف
كسب التأييد ليس فقط االجتماع عمى طاكلة المفاكضات مع مجمكعة جديدة مف االىتمامات ،ك إنما حكؿ تغيير حجـ كترتيبات

الطاكلة الستيعاب مجمكعة جديدة كاممة مف الجيات الفاعمة ،كالذم بدكرة في كاقع األمر يسيؿ عممية يتعدد فييا أصحاب
العبلقة.

ار
إف كسب التأييد الفعاؿ ،يتحدل عدـ اتزاف القكل كيغير التفكير ،كينتج عف التعمـ معان مع ىذه الجيات الفاعمة .كيتطمب أدك ان

مختمفة مف كاسب التأييد في عممية كضع رؤية كاستراتيجية بمشاركة أصحاب العبلقة .نكرد في الصندكؽ  1.1بعض التعاريؼ
مف مختمؼ المنظمات كالخبراء.
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الصندوق  5.1بعض التعارٌؾ لكسب التأٌٌد والتً تستخدمها مختلؾ المنظمات

كسب التأٌٌد ٌسعى مع ،وبالنٌابة عن الفقراء لمعالجة
األسباب الكامنة وراء الفقر ،و تحقٌق العدالة ودعم
التنمٌة الجٌدة من خالل التأثٌر على سٌاسات وممارسات
األقوٌاء )(Tearfund

كسب التأٌٌد هو عمل مجادلة بالنٌابة
عن قضٌة معٌنة ،أو فكرة أو شخص.
كاسب التأٌٌد هو الشخص الذي ٌقوم
بذلك ( الوكالة األلمانٌة للتنمٌة ) GTZ

كسب التأٌٌد عبارة عن استخدام السلطة
والنفوذ إلقناع اآلخرٌن ،الذٌن عادة ما
ٌكون لدٌهم قدر أكبر من السلطة والنفوذ
من حٌث المال والقوة والسلطة ،لٌفعلوا ما
ترٌد منهم أن ٌفعلوا (غٌر معروف)

كسب التأٌٌد هً عملٌة استخدام
المعلومات بشكل استراتٌجً لتغٌٌر
السٌاسات التً تؤثر فً حٌاة الناس
األقل حظا ً ( غٌر معروف )

كسب التأٌٌد " إن ما تشتمل علٌة العملٌة غٌر معرف
ولكنها ٌجب أن تشمل التعلٌم سواء لألقوٌاء أو الضعفاء
" )(World Vision International

كسب التأٌٌد هً عملٌة التأثٌر على صناع القرار
وموجهً الرأي العام (األفراد والمؤسسات) إلجراء
تغٌٌرات فً السٌاسات والممارسات التً من شأنها أن
تعمل لصالح الفقراء )(Action Aid

أمر بالغ األىمية في كثير مف
كثير مف التعاريؼ لممنظمات ك الخبراء المتكفرة تركز أكثر عمى الحد مف الفقر ،كالذم يعد نا
إف ا
الدكؿ فيما يتعمؽ باالستخداـ الحكيـ لؤلراضي الرطبة كحماية المناطؽ الميمة لمطيكر ،فعمى سبيؿ المثاؿ ،قاؿ ناشط مف

البيرك  " :إف جزءا مف االرتباؾ حكؿ محاكلة تعريؼ كسب التأييد لو عبلقة بالطريقة التي تـ بيا استيراد المفيكـ مف الخارج،
كما لك كانت تكنكلكجيا جديدة  -كما لك أننا لـ نعرؼ بالفعؿ كسب التأييد ".
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وفيما يتعمق بالتواصل بمنيج مسارات اليجرة  ،ما التعريف المناسب لكسب التأييد؟

ارجع إلى تمريف"تعريؼ كسب التأييد" ( قسـ ) 1.1
إف المنظمات التي منيجيا الطبيعة ( الميتمة بالطبيعة ) سكؼ يككف ليا كصفيا الخاص لكسب التأييد .ك كما تـ التأكيد في
الكحدة  ، 1فمف الميـ لمغاية أف يككف ىناؾ تعريؼ متفؽ عميو عمى ما ىك مسار اليجرة كتطبيؽ الكممة "مسار اليجرة "،

كحيث أف األقاليـ المختمفة تطبؽ الكممة بطرؽ مختمفة .تحتاج أنت ك أصحاب العبلقة معؾ في التكصؿ إلى تعريؼ متفؽ

عميو ،أك األفضؿ ،تعريؼ مفيكـ جيد مف قبؿ الجميع .ليس فقط مفيكـ "مسارات اليجرة " ىك الذم يحتاج إلى تعريؼ فقط ،ك
إنما " كسب التأييد" أيضنا يحتاج إلى أف يككف مفيكمنا مف كؿ أصحاب العبلقة المعنييف.
كسب التأييد ىو:

اليدف من كسب التأييد ىو:

اىتمامات معرفة سابقنا ،تجعؿ شخص ما

كسب قضيتؾ لصالح الفئة

مسمكعان ،ك يؤثر في السمطة .

المستيدفة

يتطمب الدخكؿ في عممية التخطيط في مجاؿ كسب التأييد تقييما لما يفيمو مختمؼ أصحاب العبلقة عندما نتحدث عف
الطبيعة ،ك الحماية ،ك ىجرة الطيكر ،ك الشبكات اإليككلكجية ،ك الممرات ،ك مسارات اليجرة ،ك االتفاقيات الدكلية ...الخ
 .إذا كانت التعاريؼ غير كاضحة ،ك غير مفيكمة ،فإنو يمكنؾ جعؿ التخطيط مثالي إال أف تخطيطؾ سيككف مصيره
الفشؿ...

 5.2أساسيات كسب التأييد
بدال مف أف تككف منقادان في محاكلة تعريؼ كسب التأييد ،فانو مف الجيد أف يككف لدينا بعض أساسيات كسب التأييد المكجزة:
 .1كسب التأييد ىك عبارة عف التأثير عمى الناس ،كالسياسات ،كاليياكؿ كالنظـ مف أجؿ إحداث التغيير.
 .1إنو حكؿ التأثير عمى مف ىـ في السمطة لمعمؿ بطرؽ أكثر عدالة.
 .1يمكف أف يعمؿ كسب التأييد مباشرة مف قبؿ المتأثريف بعدـ العدالة أك نيابة عنيـ ،أك بمزيج مف االثنيف معا.
 .1يمكف ألم شخص القياـ بأعماؿ كسب التأييد  -كال تحتاج ألف تترؾ لممحترفيف أك الخبراء.

 .1العمؿ في مجاؿ كسب التأييد كيشمؿ العديد مف األنشطة المختمفة مثؿ الضغط ،كالتعبئة أك الحشد ،كالتعميـ،
كالبحث ك الشبكات.
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 .6كيمكف عممو كحده ،مع مجمكعة مف الناس ،أك كجزء مف شبكة.
 .1يمكف أف يككف تمقائيان أك مخططان لو بعناية ،كعممية تدخؿ كاحدة أك التدخؿ في العممية المستمرة.
 .4يعالج األسباب الجذرية لمفقر كعدـ العدالة ،أك االستخداـ غير الحكيـ لممكارد.
 .9يمكف أف يساعد في تكليد المزيد مف المكارد لعمؿ تنمكم آخر.
كن عمى عمم !

يجب أف يعرؼ كسب التأييد إف المعنييف األقؿ سمطة ىـ قادة التغيير في مجتمعاتيـ .ألف بعض األدكار التي تؤخذ في كسب

التأييد قد تزيد مف عدـ تمكيف الناس مف التحدث باسميـ ،كال سيما مف دكف االستشارة كالمشاركة كاالتفاؽ .كلذلؾ فمف الميـ أف
نعرؼ بأدكار كسب التأييد .كسنبيف ذلؾ في الفقرات الكاردة أدناه .عند التخطيط لعممية كسب التأييد الخاصة بؾ مف الميـ أف
تدرؾ كجكد المناىج الثبلثة في كسب التأييد:





كسب التأييد لممتأثرين مف الكضع

كسب التأييد مع المتأثريف مف الكضع

كسب التأييد من قبل المتأثريف مف ىذا الكضع.

 -1.1أدوار كاسب التأييد
يحدث كسب التأييد عمى مستكيات كثيرة ،حيثما تكجد عبلقة ،كيتبايف كفقا لمقضية ،ك كفقان ألنماط المجمكعات المعنية (مف
ار مختمفة مف كاسب التأييد .كككاسب
المستكل الدكلي إلى مستكل العائمة) .كتتطمب األكضاع كالمشكبلت كالمستكيات أدك ان

لمتأييد لتعزيز تطبيؽ منيج مسارات اليجرة لمحماية فانؾ تحتاج إلى األخذ بعيف االعتبار عدة قضايا مختمفة .كعميؾ التعامؿ مع
الكضع عمى الصعيد المحمي (عمى سبيؿ المثاؿ حماية األراضي الرطبة ذات األىمية الدكلية ،تعني حماية مكطف العديد مف
الطيكر المياجرة ،كربما غيرىا مف األنكاع) لمتعامؿ مع إدارة الحكـ اإلقميمي ،كاإلطار المؤسسي ،إضافة إلى الحكـ عمى

المستكل الكطني .بإالضافة إلى ككف منطقتؾ الرطبة أك المنطقة الميمة لمطيكر ىي جزء مف شبكة إيككلكجية تيدؼ إلى
حمايتيا -شبكة تحتاجيا الطيكر المياجرة  .ك بذلؾ الحاؿ فانؾ تحتاج إلى التعامؿ مع أكضاع مؤسسية كاتفاقيات عبر الحدكد
المختمفة عمى الصعيد الدكلي ،كاالنخراط في عممية مع أصحاب العبلقة الذيف ليـ خمفيات مختمفة جدنا .ك يتطمب ىذا األمر
كضع عممية تخطيط لمختمؼ الفئات المستيدفة ،كدعكات لمقياـ بأدكار مختمفة في كسب التأييد.

الشكؿ  1.1يبيف األدكار المختمفة التي يمكف لكاسب التأييد أف يأخذىا (مقتبس مف  .1221 Tearfundك سنناقش الحقنا
مختمؼ الخطكات البلزمة لكسب التأييد كاألدكار المختمفة المطمكبة ككاسب لمتأييد أك كميسر (كالتي ليست بالضركرة ىي

نفسيا).
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= يتأثر جزئينا

= يستيدؼ /أصحاب النفكذ ك السمطة 

الدور

الخصائص

تمثيؿ

يتحدث ألجؿ

= كاسب التأييد  /الميسر

الرسم المرئي



الناس
مرافؽ

يتحدث مف
الناس

تمكيف



يمكف الناس مف



التحدث ألجؿ
أنفسيـ
التكسط

تيسير التكاصؿ



بيف الناس
النمكذج

يكضح الممارسة



لمناس أك
كاضعي
السياسات
يتفاكض

التفاكض ألجؿ



شيء
التشبيؾ

بناء التحالفات

التيسير

تيسير العممية
بيف الناس
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الشكؿ  1.1األدكار الممكنة لكاسب التأييد ( مقتبس . )1221 Tearfund
 " 5.5كسب التأييذ والنفىر" و " كسب التأييذ والرتبت "
 1.1.1السمطة كالرتبة
عند مناقشة كسب التأييد ،فاف مناقشة ليس بعض الخصائص كاألدكار "لممستيدفيف" أك ىؤالء الذيف ىـ "في السمطة " أمر
أساسي ىاـ .إف "المستيدفيف" في عممنا في كسب التأييد لدييـ السمطة كليـ أيضا " مجمكع االمتيازات" أك رتبة معينة كالتي
قدميا ليـ في الكاقع المجتمع ).(Buchana & Badham 1999

قادر عمى التأثير في مساؽ معيف مف
يمكف أف تككف السمطة بامتبلؾ المكارد السياسية ،كالقانكنية أك المالية  ،ك بيا تككف ا
األحداث /الفعاليات .بعض األشخاص أك حتى المنظمات مصنفة في مرتبة عميا في السمطة .جزئيا ،كببساطة ألف لدييـ
السمطة  ،كلكف امتبلؾ مرتبة أعمى في بعض األحياف ،يجعؿ الشخص أكثر تأثيرا ،كىذه يتـ تكفيرىا مف قبؿ المجتمع أك يتـ
االتفاؽ عمييا مف المجتمع أيضا .مثاؿ  :يمكنؾ الحصكؿ عمى مرتبة معينة ،بسبب دكرؾ في التسمسؿ اليرمي الرسمي أك
الخبرة التي لديؾ .فمثبلن يحصؿ المدير عمى مرتبة أعمى مف سكرتيره .كلديو سمطة أكثر ،كىذا ىك الكضع ببساطة ،كيعتبر

ظرفو بمرتبة عالية .ك ربما يعطي المجتمع شخصا ما مرتبة أعمى مما يؤدم إلى زيادة نفكذه لتغيير األكضاع .كباإلضافة إلى
مدير ،فإف مستكل السمطة يزداد ألنو رجؿ ،الجنس ،الفئة العمرية ،العرؽ ،المظير ،كىذه كميا تسمى
ا
المرتبة الظرفية بأف يككف
المراتب االجتماعية .باإلضافة إلى ذلؾ فأف المدير قد يككف كاثقان مف نفسو ،األمر الذم يمنحو مرتبة شخصية عالية.
مؤثر جدنا  :ألف لديو ك ببساطة مرتبة عالية في التسمسؿ اليرمي لمنظمتو أك شركتو،
نا
ك بشكؿ كمي ،أصبح مديرنا شخصنا

كيرجع ذلؾ إليو ىك نفسو كالمجتمع مف حكلو كالذم منحو مرتبة عالية في مجاؿ السمطة .إف االضطرار إلى التعامؿ مع مدير
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ذم سمطة قد يككف مفيدا إذا كاف يشاركؾ كجية النظر في أىمية حماية البيئة ،كلكنو تحدم صعب عندما ييدؼ إلى استنزاؼ
مساحة األراضي الرطبة اليامة لمطيكر المياجرة ،كيركز عمى التنمية االقتصادية فقط.
ربما يضيع الكثير مف الكقت إذا كنت تركز عمى شخص ما ذا سمطة رسمية (مرتبة عالية ظرفية) ،أك إذا كاف ىناؾ شخص
آخر يتخذ الق اررات مف كراء الككاليس (مرتبة اجتماعية عالية كربما في مرتبة شخصية عالية).

نصائح وقضايا لممدربين من أجل التكيف اإلقميمي
إف لعب األدكار كسيمة تكضيحية كبيرة إلظيار االختبلفات في السمطة ،كاذا ما كنت تتعامؿ مع مراتب إضافية أيضنا.

 5.4.1قضايا رئيسيت حىل انسهطت:
بعض القضايا الرئيسية عف إطارالسمطة  -قضايا ىامة بالنسبة لك " ككاسب تأييد"...



السمطة ىي القدرة عمى القيام بشيء ما ،حتى لو كنت قد منعت من القيام بذلك بسبب ظروفك الخاصة.

 السمطة تحدد مف يصنع الق اررات كما الق اررات التي يتـ اتخاذىا.
 السمطة ليا ثبلثة كجكه  -مفتوحة ،ومغمقة ،وغير منظورة  ،كالتي تتكافؽ مع ما يقرب مف ثبلثة أنكاع مف كسب
التأييد (ألجل  ،مع و من خالل المتضرريف مف ىذا الكضع).



مف الميـ التعامؿ مع كافة الكجكه الثبلثة لمسمطة ،كليس فقط الكجو المفتكح (الدعكة لآلخريف).

 إف لكؿ شخص سمطتو ،كلكف األنكاع الرئيسة الثبلثة التي غالبان ما نراىا ىي تمؾ التي تظيرىا الشخصيات
العامة التي تتخذ الق اررات  :القوة االقتصادية ،والسمطة والنفوذ ،كىذه غالبا ما يساء استخداميا.



ىناؾ العديد مف أشكاؿ السمطة ،ك المخفية غالبا ،أشكاؿ السمطة ( مثبلن إعطاء الناس مرتبة أعمى مف حيث
القكة  ،كما ناقشنا أعبله) ،بما في ذلؾ المعمكمات ،أك الخبرة ،أك التنظيـ ،أك االرتباطات ،كليا صكت مشركع،
كبيذا المعنى ،فاف لكؿ فرد سمطة .كبشكؿ جماعي يككف لدينا قكة أكثر مما لك كنا أفراد.



يحدث انعداـ القكة ألف الناس في مكقؼ ال يستطيعكف استخداـ سمطتيـ ،أك إف البعض ال يعرفكف السمطة التي
يمتمككنيا .



إن كسب التأييد ىو استخدام القوة والنفوذ إلقناع اآلخرين ،الذين عادة ما يكون ليم قدر أكبر من السمطة
والنفوذ من حيث المال والقوة والسمطة ،لكي يقوموا بعمل ما تريدىم أن يعمموا .وبذلك فأنيا تتضمن الفيم
واالستفادة من القوة التي تمتمكيا بطريقة شرعية.
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السمطة و دورك ككاسب لمتأييد


جعؿ الناس مقريف بالسمطة لدييـ



حاكؿ أف تغير استخداـ السمطة



ضماف الكصكؿ إلى السمطة ألكلئؾ
المستبعديف



ساعد الناس لمعرفة أشكاؿ السمطة التي لدييـ

(كىذه ىي الخطكة األكلى لتمكينيـ )

نصائح وقضايا لممدربين من أجل التكيف اإلقميمي
إذا أردت إف تككف قاد انر عمى متابعة األبعاد المختمفة لمسمطة ،فانو ال بد لؾ أف تفيـ مف يحمؿ القكة في كضعؾ الخاص ،سكاء بصفة رسمية
(مرتبة حسب الظرؼ أك مف لديو السمطة) كغير رسمية (مرتبة اجتماعية أك شخصية أك مف لديو السمطة في الكاقع)  ،إف رسـ خرائط عبلقات
السمطة تعد أداة مفيدة لمناقشة كتحميؿ الكضع.
يطمب مف المشاركيف قص كرقة بشكؿ دائرم لكؿ مجمكعة مف المجمكعات بحيث يككف حجـ الدائرة متناسبان مع مستكل السمطة كالتأثير الذم
تمتمكو المجمكعة .رتبيـ حسب عبلقتيـ يبعضيـ البعض .كاذا أمكف عمى المشاركيف أكال تحديد أم نكع مف أنكاع السمطة لدل كؿ مجمكعة ،كمف
ثـ ترتيب أنفسيـ حسب إمكانية أف يككنكا في كضع يمكف لممشاركيف التأثير عمييـ  ،إما مباشرة أك مف خبلؿ اآلخريف.

الرجاء مراجعة القسـ الخاص بتطكير استراتيجية كسب التأييد ،الخطكة  ، 1ك أداة شكؿ ( Vennالقسـ ) 6.1.1

 5.5كسب التأييد والسياسة
 1.1.1تعريؼ السياسة
عندما تذكر كممة السياسة ،فإنيا ستنتج عادة مجمكعة كاسعة مف ردكد الفعؿ المتحركة .كسيقكؿ البعض أنو ال ينبغي
المساس بيا .كآخركف سكؼ يبنكف عمييا....
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إف محاكلة تعريؼ مكضكع مثير لمجدؿ مثؿ السياسة يحتاج في الكاقع إلى إجراء تمريف تمامان كما فعمنا عندما حاكلنا تعريؼ
كسب التأييد .مف أجؿ التكييؼ اإلقميمي فانو يمكف تطبيؽ التمريف التالي:

نصائح وقضاٌا للمدربٌن من أجل التكٌؾ اإلقلٌمً
ٌقوم المشاركٌن بعمل عصف ذهنً كل اثنٌن منهم معاً ،باألشٌاء التً تخطر ببالهم أوالً عندما ٌفكرون بكلمة سٌاسات،
وٌكتبونها على البطاقات الخاطفة .اعمل على قٌادة المناقشة بناء على اإلجابات المقدمة .ثم قسم المشاركٌن فً ثالث
مجموعات ،أعط كل مجموعة منها تعرٌف للسٌاسة كما هً أدناه وأسألهم اإلجابة على سؤال " من منكم منخرط فً
السٌاسة؟ حسب التعرٌف المقدم منهم.
وبما أن هذا الموضوع مثٌر للجدل فإنه من الضروري العمل على تلخٌص المناقشة والتأكد من أن كل شخص سعٌد قبل
إن ٌتم االنتقال من هذه النقطة.
التعارٌف الممكنة لكلمة سٌاسة :
التعارٌؾ الممكنة ل " السٌاسة "
•السٌاسة :
•السٌاسة :
•السٌاسة :

الحاكمة للدولة أو البلد
تفاعل كافة أشكال السلطة
فن العٌش معا فً مجتمع

َ -5.5.1قاط رئيسيت في 'انسياست'
السياسة ىي تمريف السمطة ،كتفاعؿ الناس مع السمطة.


إف التعريؼ الضيؽ لمسياسة يشير إلى حكـ الدكلة أك البمد ،كيقتصر عمى السياسييف المحترفيف.



كالتعريؼ الكاسع لمسياسة ييتـ بتفاعؿ كافة أشكاؿ السمطة ،كالذم يحدث في أم مكاف تكجد فيو عبلقة .كلذلؾ
فاف الجميع سياسييف كلدييـ اإلمكانية لم تأثير في ما يحدث في حياتيـ كمجتمعاتيـ كبمدانيـ.

ككبيئي ،كناشط كمختص بالمساكاة بيف الجنسيف الخ فانؾ تحتاج إلى استخداـ السياسة إلحداث تغيير في المجتمع.
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 5.6كسب التأييد و قوى الضغط
 5.6.1انفرق بيٍ كسب انتأييذ و قىي انضغظ
عمى الرغـ مف أف معظـ الناس يستخدمكف الكممات بالتبادؿ ،فإف ىناؾ فرقا بيف كسب التأييد ك الضغط كمف المفيد أف
نفيميما .عندما يقكـ األفراد أك المنظمات بكسب التأييد باألصالة عف أنفسيـ أك نيابة عف قضية معينة ،فإنيـ يسعكف لمتأثير
عمى بعض الجكانب في المجتمع :كينادكف األفراد عف سمككيـ ،كأصحاب العمؿ عف قكاعدىـ ،أك الحككمة عف قكانينيا .يشير
الضغط تحديدا إلى جيكد كسب التأييد التي تحاكؿ التأثير عمى التشريعات .الضغط ىك محاكلة التأثير عمى السياسة مف خبلؿ
التكاصؿ المباشر مع صانعي السياسات.
الضغط
جيكد منظمة غير رسمية لمتأثير عمى صانعي القرار أك األشخاص ذكم السمطة.


منظـ  :مخطط  ،كليس عرضيا



غير رسمي  :ال ينبغي الخمط بينو كبيف اإلجراءات الرسمية ،كلكف التأثير مف خبلؿ عمميات
غير رسمية (مثؿ اإلجراءات الشخصية كليست العامة ،كال مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ).

 1.6.1األنماط
موقع كسب التأييد في مجال التأثير :
وسائل تحقيق األىداف
التأثير
رفع الوعي

كسب التأييد

بناء القدرات
الضغط
مباشر
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كسب التأييد العام/
غير مباشر

الشائع

 1.6.1التخطيط لكسب التأييد
صناعة /رسـ السياسة التفاعمية

ىناؾ اتجاه متزايد نحك صناعة /رسـ سياسات تفاعمية .ىذا التحرؾ بعيد عف " منيج اإلعبلف المقنع/اإلقناعي " يتطمب

تخطيطان دقيقان لبلتصاؿ .كيتطمب استراتيجية تتضمف أدكات مثؿ االجتماعات العامة ،كاالستشارات ،كاجتماعات المكائد

المستديرة إلشراؾ أصحاب العبلقة .كتعد عممية كضع األكلكيات ،كاالىتمامات ،كالحقكؽ مف خبلؿ التخطيط لكسب التأييد
ىامة بدرجة أىمية العمؿ عمى المطالبة بيا مف خبلؿ التنظيـ السياسي .باإلضافة إلى أىميتيا في تحديد " دكر كاسب التأييد"

األنسب لممكقؼ.
إف التخطيط لكسب التأييد ىك تطكير استراتيجية تغيير شاممة .ك ىك في الكاقع ،خطة عمؿ طكيمة المدل تجسد رؤية كتعكس
أيف أنت ،أيف تريد أف تككف ،ككيؼ يمكف أف تصؿ إلى ىناؾ .يطمؽ عمى الخطة المتكسطة األجؿ مع أنشطة تيدؼ إلى
التأثير عمى بيئة السياسات كالرأم العاـ كممة حممة .تيدؼ أنشطة الحممة إلى تحقيؽ بعض أىداؼ اإلستراتيجية في كسب

التأييد .أما األنشطة قصيرة األجؿ في إطار استراتيجية أكسع لمتغيير ،كالمصممة لمحظة محددة ،كفرصة ،فيشار إلييا عمى
أنيا تكتيكات ،ك أعماؿ أك أنشطة .كيمكنيـ تضميف بحكث ك أعماؿ إعبلمية لتشكيؿ الحممة كجذب انتباه الناس في السمطة
ذكم العبلقة بقضيتؾ أك مكضكعؾ .كلكف نتائج كسب التأييد الفعالة عمى المدل القصير أك البعيد فإنيا تستفيد مف عممية
تخطيط مطكرة بشكؿ جيد .ك يتضمف التخطيط لكسب التأييد أيضنا تقييـ األثر لمراقبة األثر الذم أحدثتو ،األمر الذم يمكنؾ
مف تغيير استراتيجيتؾ ،الحممة ك  /أك األنشطة حسب الضركرة.
دكرات التخطيط
ىناؾ عدة طرؽ لعمؿ تمثيؿ مرئي ككصؼ لدكرة التخطيط .كاحدة مف ىذه الدكرات ىي دكرة طكرتيا ( WaterAidالشكؿ

 . )1.1عممت  Wageningen Internationalعمى تكييؼ الدكرة بإضافة التكييؼ كالمراقبة .ك ليس الميـ أم دكرة
تخطيط تستخدـ ،ك إنما تحتاج فقط أف تككف عمى كعي أنؾ تمر بمراحؿ مختمفة ،كىذه المراحؿ في معظميا ال تتبع تسمسبلن

زمنيان  :تسير ىذه المراحؿ بالتكازم ،ك لكف قد تعني التقدـ لؤلماـ بخطكة كاحدة ك العكدة لمخمؼ بخطكتيف.

في دكرة التخطيط ،تبدأ بعممية معينة بسبب كجكد قضية ،ثـ تبدأ بعمؿ تحميؿ مناسب لمكضع ،كالذم يتضمف تحميبل شامبل
ألصحاب العبلقة المعنييف ،كالمشاكؿ أكالقضايا المطركحة ،كالسبب كالنتيجة ،كالعبلقات التي قد تككف بيف ىذه القضايا أك
المشاكؿ .كبناء عمى رسـ خريطة السبب كالنتيجة فإنؾ ستبيف القضية  /القضايا الرئيسية لتحدد أىدافؾ كتختار استراتيجيتؾ
كتضبط "أىدافؾ" ،كلف تتكقؼ عند ذلؾ فانؾ ستعكد إلى الخمؼ لتراقب كتشارؾ أصحاب العبلقة لمتأكد إذا ما كانت
االستراتيجية المعدة تناسب المشاكؿ ك القضايا التي تـ مناقشتيا .ك قد تظير قضايا جديدة بمركر الكقت ،أك يتـ حؿ بعض

القضايا التي تـ تحديدىا في التحميؿ األكؿ .ك تبقى المراقبة كالتكييؼ عامبلن ثابتان لبلىتماـ بو ،كمف أجؿ كسب التأييد.
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كما تعممنا مف الماضي فاف التخطيط يحتاج إلى إشراؾ أصحاب العبلقة ،ك في الحقيقة فاف التخطيط كمو عبارة عف تكاصؿ،
كخاصة اإلستماع كالفيـ .كلكف عند التخطيط الستراتيجية كسب التأييد ،فإف التكاصؿ الفعاؿ ىك محكر االىتماـ (مثؿ كيفية
التكاصؿ في ضركرة تطبيؽ منيج مسارات اليجرة لمحماية) إلى جانب القضية الرئيسية التي تريد معالجتيا فاف عممية التخطيط
لكسب التأيدد تتطمب أيضا التخطيط السميـ لتصميـ رسالتؾ كمنيج كسب التأييد الذم ستتبعة.
 1.6.1دكرة التخطيط لكسب التأييد
إف دكرة التخطيط أدناه ىي دكرة نكصي باستخداميا خبلؿ كرش العمؿ التي ستدعـ المشاركيف لكضع منيج تدريجي لتطكير
استراتيجية لكسب التأييد مف أجؿ تطبيؽ منيج مسارات اليجرة لمحماية .كستقكدنا مف خبلؿ مختمؼ المراحؿ كفقان لما تـ شرحو
في الفقرات الكاردة أعبله.

التخطيط لممراقبة

تحديد القضايا

جد المزيد من

والتقييم

خالل التحميل

وضع خطة
عممية لكسب

حدد األىداف

و

حدد ما تود

حلقة
التخطٌط
لكسب التأٌٌد

التأييد

التكٌٌؾ

حدد االتحادات

الوصول إلية

والشراكات

المراقبة

العاممة

و
اختيار منيج

عرف الرسالة

كسب التأييد
تقييم المصادر

واألنشطة

الشكؿ  1.1دكرة التخطيط (المصدر ) WaterAid :
استخداـ دكرة التخطيط لتطكير استراتيجية كسب التأييد  :كحسب اعتبارات منيج مسارات اليجرة
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إف الخطكات المذككرة في دكرة التخطيط كميا تساىـ في كضع خطة استراتيجية لكسب التأييد .كسنبدأ اآلف بالمركر عمى
المراحؿ ال مختمفة في دكرة التخطيط لكسب التأييد كنناقش الخطكات المختمفة لتطكير استراتيجية التكاصؿ في منيج مسارات
اليجرة ( القسـ .) 6
كمع ذلؾ  ،فانو مف الجدير بالذكر بداي نة أف منيج مسارات اليجرة لمحماية يفضي إلى بعض الصعكبات عند تطبيؽ ىذه
األساليب .كذلؾ ألف ىذه القضايا ،كاألىداؼ ،كالغايات ،كالرسائؿ ،كالمكارد كالمناىج نحتاجيا في أجزاء مختمفة مف مسار
اليجرة .كما أف ىناؾ حاجة إلبراـ اتحادات كشراكات ،كربما في كقت كاحد ،في مختمؼ البمداف ،قد نحتاج إلى تقسيـ خطة
كسب التأييد إلى خطط منفصمة لمكاقع حرجة مختمفة عمى طكؿ مسارات اليجرة.
التخطيط لممحافظة عمى طائر الزقزاؽ االجتماعي Sociable Lapwing Vanellus gregarius
يمكف تكضيح ذلؾ بمثاؿ  ،لمنظر إلى طائر الزقزاؽ االجتماعي ،طائر مياجر ميدد عالميا كتتناقص إعداده ،كالذم يتكاثر في
سيكب آسيا الكسطى (الشكؿ  ) 1.1ىناؾ نكعاف مف مجتمعة ،احدىما يياجر عبر الشرؽ األكسط ك يقضي فصؿ الشتاء في
شماؿ شرقي أفريقيا ،كاآلخر يتحرؾ نحك الجنكب الشرقي إلى الشماؿ مف اليند كباكستاف .ك إذا ألقينا نظرة عمى المجتمعات
التي تزكر أفريقيا ،فانو مف المعركؼ أف بعض القضايا الرئيسية ستؤثر عمى حالة الحماية لمطائر ك ىي كما يأتي:
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الحد مف المكائؿ الخاصة بالتكاثر بسبب التحكيؿ مف أراضي السيكب العشبية إلى األراضي الصالحة لمزراعة



زيادة الجفاؼ في آسيا الكسطى



اضطراب في منطقة تكاثره



صيد الطيكر المياجرة في منطقة الشرؽ األكسط

الشكؿ  . 1.1طائر الزقزاؽ االجتماعي  Vanellus gregariusيافع،
بحمقات ممكنو تـ تركيبيا في مكقع كالدتو في سيكب كازاخستاف (المصدر :
) Maxim Koshkin, ACBK
إال أنو ال يعرؼ عف حالة الحماية لطائر الزقزاؽ االجتماعي في إفريقيا إال القميؿ جدا ،حيث أنيا تتكاجد بشكؿ رئيسي في
السكداف كاريتريا .ىذا النقص في المعمكمات ىك أيضا "قضية " .كمف الممكف أف تحدد األىداؼ كالغايات ليذه القضايا
الرئيسية ،باإلضافة إلى التزكيد بإطار عمؿ كأىداؼ قابمة لمقياس في كؿ خطة عمؿ لكؿ نكع عمى حدل لطائر الزقزاؽ

االجتماعي حسب اتفاقية  ( AEWAالقرص المدمج  .) 1كمع ذلؾ ،فانو يتـ تشجيع مجمكعة مف الدكؿ لتطكير خطط عمؿ
كطنية خاصة ليذه األنكاع ،ككما ىك كاضح فاف األنشطة الضركرية سكؼ تككف مختمفة كثي انر في كؿ منطقة عف األخرل؛

فميس ىناؾ تكاثر في إفريقيا  ،كلذلؾ فانو ال حاجة لتركيز االىتماـ عمى حماية مكائؿ التكاثر ىناؾ ،أك التشاكر مع السكاف
المحمييف حكؿ مناطؽ التعشيش الخ.
إف بعض أنشطة كسب التأييد تحتاج أف تتـ عمى المستكل الدكلي ،كىذا في الكاقع ساعد طائر الزقزاؽ االجتماعي مف خبلؿ
تتبع األقمار الصناعية ،حيث تـ تعقب حركة أفراد الطيكر مف كازاخستاف عبر منطقة الشرؽ األكسط إلى السكداف ،كمف ثـ
العكدة مرة أخرل إلى كازاخستاف (الشكؿ  )1.1إف ىذا األمر كاف حاف انز لكسب التأييد عمى مختمؼ المستكيات ،كشجع التكاصؿ
بيف الباحثيف في كؿ مف السكداف ،ككازاخستاف ،عمى سبيؿ المثاؿ.
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لشكؿ . 1.1طرؽ اليجرة الثنيف مف طائر الزقزاؽ االجتماعي مف مناطؽ تكاثره في
كازاخستاف إلى مناطؽ عدـ التكاثر في السكداف ( الخريطة . (Johannes Camp :

عند النظر إلى عممية تطكير استراتيجية كسب التأييد في الفصؿ  ،6فمف الميـ أف نفكر في أف كؿ خطكة مف ىذه الخطكات
يمكف تحقيقيا عمى مستكل مسار الطيراف  .نحتاج كسب التأييد لمطيكر المياجرة عمى مستكل المكقع ،عمى المستكل الكطني
كعمى المستكل الكمي لمسار اليجرة.
مصادر إضافية
ىذا الفصؿ مدعـ بعرض تقديمي بعنكاف " كسب التأييد " .

ارجع أيضنا إلى المراجع المختمفة لكسب التأييد الكاردة في القائمة في نياية ىذه الكحدة.


خطة العمؿ لطائر الزقزاؽ االجتماعي Sociable Lapwing Single Species

Sociable Lapwing Single Species Action Plan (AEWA 1221):
http://www.unepaewa.org/publications/technical_series/ts1_sociable_lapw
ing.pdf.
 مشركع أجنحة فكؽ األراضي الرطبة : www.wingsoverwetlands.org.
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الجلست السادست .تطىير استراتيجيت كسب التأييذ
أف تككف استراتيجيا نً تعني:
أف يككف لديؾ رؤية طكيمة األجؿ



أف تبني تحالفات



أف يككف لديؾ ىدؼ عاـ  ،كمنيج عممي كاضح



أٌ تحدد األكلكيات



أف يككف لديؾ ثبات منطقي في بياف عناصر اإلستراتيجية خطكة بخطكة



أف تعمؿ عمى إدارة األنشطة ،كالميزانيات كالمكارد البشرية بشكؿ نظامي

 6.1تقديم الخطوات العشر في تطوير استراتيجية كسب التأييد
 6.1.1الدركس المستفادة
ىنالؾ الكثير مف الدركس التي تـ تعمميا في تطكير استراتيجية كسب التأييد؛ كبعضيا معركؼ جيدنا .


كضع خطة استراتيجية التكاصؿ ،إجراء البحث ،كالمراقبة كالتقييـ المستمر ،تكثيؽ العممية كاستراتيجية جدية



ابدأ محميا عمى مستكل متكاضع ،كاعمؿ عمى ربط القضايا التي يتـ إثارتيا ،كالمشكبلت التي يتـ الحديث عنيا

لمخركج.

كالحمكؿ المقترحة لبلتجاىات الحالية ،كالخدمات كاإلمكانات.


استفد مف التكافؽ النظرم مف كسائؿ اإلعبلـ ،عمى سبيؿ المثاؿ المسرح ،الفيديك ،كالتمفاز.



نكع في مستكيات العمميات ،عمى سبيؿ المثاؿ المسرح المحمي ،صحؼ المدينة ،كقنكات التمفاز كالراديك الكطني.



استخدـ المناىج التشاركية في اإلنتاج اإلعبلمي ،كاإلدارة ،كالتدريب كغيره ،لزيادة الممكية المحمية كالمصداقية،
كبالتالي زيادة فاعمية البرامج كأىميتيا كاستدامتيا.

كلكف كيؼ يتـ استخداـ ىذه الدركس المستفادة ،كتطبيؽ أفضؿ الممارسات كتطكيرىا كاستراتيجية؟ إف الخطكات العشر مف
تطكير استراتيجية كسب التأييد عمى النحك المبيف أدناه سكؼ تككف بمثابة خطكط عريضة ؿ" تكاصؿ منيج مسارات اليجرة
لمحماية "  ،كسكؼ يدعـ تطبيؽ الدركس المستفادة.
 6.1.1مقدمة لمخطكات العشر
لقد استمدت العشر خطكات لتطكير استراتيجية كسب التأييد مف حمقة التخطيط لكسب التأييد  .ككؿ خطكة مف الخطكات
تتضمف أيضا كصفا لؤلدكات ،كالتي سيتـ تطبيقيا إلى حد ما خبلؿ كرشة العمؿ .كتتكافؽ الخطكات مع مراحؿ الدكرة .كيبيف
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كصؼ الخطكات أيضا الم ارحؿ المقابمة ليا في عممية التخطيط .كتعد المراقبة كالتكيؼ ميمة جدا بالنسبة لجميع الخطكات.
كمثؿ ىذه المراقبة المستمرة تجبرؾ عمى النظر إلى الكراء عمى جميع المراحؿ (كالخطكات) التي مررت بيا ،فعمى سبيؿ المثاؿ
تتضمف الخطكة األكلى التعرؼ عمى القضايا المطركحة .كمف الجدير ذكره أنو في الخطكة التاسعة فانو كال بد كأف تنعكس
القضايا مرة أخرل.
كمف الميـ التأكيد عمى أف الخطكات السابعة كالثامنة كالتاسعة ىي الخطكات التي لـ تؤخذ بعيف االعتبار في حمقة التخطيط

لكسب التأييد .حيث تركز ىذه الخطكات عمى التنفيذ الفعمي لمخطة العممية ،أما الخطكة العاشرة فإنيا تقييـ التخطيط الفعمي،

ككذلؾ عممية التنفيذ ،في حيف أف المرحمة األخيرة في حمقة التخطيط لكسب التأييد تركز أكثر عمى إعداد خطة لممراقبة كالتقييـ.
 6.2الخطوات ال  14لتطوير استراتيجية كسب التأييد
الخطكات اؿ  12لتطكير استراتيجية كسب التأييد ( مأخكذة مف منيج اؿ  GTZفي تطكير استراتيجية كسب التأييد)
المرحمة 1

 .1تحميؿ الكضع القائـ ،تحديد المشكمة ك تحميميا

التقييـ

 .1النشطاء كتحميؿ معرفتيـ ،كاتجاىاتيـ كسمككيـ
 .1كضع األىداؼ

المرحمة 1

 .1تطكير استراتيجية التكاصؿ

التخطيط

 .1مشاركة المجمكعات االسترتيجية
 .6اختيار كسائؿ اإلعبلـ ك خمطيا

المرحمة 1

 .1تصميـ الرسالة

اإلنتاج

 .4اإلنتاج اإلعبلمي ك االختبار القبمي

المرحمة 1

 .9أداء اإلعبلـ ك التنفيذ الميداني

التنفيذ ك التأمؿ في

 .12تكثيؽ العمميات ،كالمراقبة كالتقييـ

التجربة  /التغذية الراجعة
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المرحمة  1التقييـ
 6.1.1الخطكة  : 1تحميؿ الكضع القائـ ،كتحديد المشكمة

القضاٌا

الخطكة  : 1تحميؿ الكضع القائـ ،كتحديد المشكمة

المراقبة
التحلٌل

التكٌٌؾ

يعد تحميؿ الكضع القائـ ،كالذم يضـ تحميؿ أصحاب العبلقة كتحميؿ المشكمة ،ىك نقطة بداية لتصميـ خطة جيدة لكسب
التأييد .أنيا عممية لفيـ الحالة ،الظرؼ ك االتجاىات كالقضايا الرئيسية التي تؤثر عمى الناس كسبؿ معيشة الناس ،كالنظـ
اإليككلكجية أك المؤسسات في سياؽ جغرافي معيف كعمى أم مستكل ( محمي ،كطني ،إقميمي ،كدكلي) .ىناؾ العديد مف

الدركس المستفادة ك التقنيات المطبقة مف التقييـ التشاركي السريع مفيدة جدان إلجراء تحميؿ الكضع القائـ.
سؤاؿ  :ىؿ تعرؼ أم مف أدكات التقييـ التشاركي السريع؟ ىؿ سبؽ كعممت بأداة منيا أك أكثر ؟

إرشادات لممدربين وبعض القضايا من أجل التكييف اإلقميمي


اسأؿ المشاركيف عف األدكات التي يعرفكنيا ،كاذا أمكف أف يشرح األداة ،كبياف لماذا ىذه األداة مفيدة لتحميؿ
الكضع القائـ (كالتي تشمؿ تحميؿ أصحاب العبلقة)



استكشؼ الرابط http://portals.wi.wur.nl/mspألخذ لمحة عامة عف األدكات كاألساليب القائمة
األخرل غير أدكات التقييـ التشاركي السريع.



يمكف لنتائج تحميؿ أصحاب العبلقة في الخطكة ،1في الكقت نفسو ،كبسيكلة أف تدمج مع تحميؿ المعرفة كاالتجاه



خبلؿ كرشة عمؿ (انظر العركض التقديمية لمكحدة  ،) 1كينبغي أف يناقش تحميؿ الكضع القائـ بشيء مف

كالسمكؾ لمنشطاء أك الفئات الميتمة (الخطكة  ،)1كصياغة أىداؼ محددة لمتكاصؿ لمكضع القائـ (الخطكة ) 1

التفصيؿ ،كعمى سبيؿ المثاؿ لتكضيح كيؼ أف تحميؿ أصحاب العبلقة ىك جزء مف تحميؿ ال كضع القائـ.
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أدوات لتحميل الوضع القائم وتحديد المشكمة
رسم خريطة السبب والنتيجة أو شجرة المشكمة
اليدؼ  :لفيـ األسباب التي تسيـ في حدكث مشكمة أك قضية معينة ،أك لتحديد اآلثار المترتبة عمى تغيير معيف.
الخطوات :

.1ابدأ بكضع المكضكع برمز ،أك صكرة ،أك بكممات في كسط مجمكعة (عمى األرض أك عمى كرؽ كبير) كلتعمؿ بشكؿ جيد،
يجب أف يككف المكضكع محدد.
 .1أسأؿ ماذا حدث نتيجة ليذا النشاط (أك االتجاه  /الحدث) ،سكاء إيجابيان أك سمبيان .ىذه النتائج نبلحظيا كرمكز أك كممات
كضعت عمى رسـ تخطيطي إلظيار كيؼ أف السبب كالنتيجة مرتبطاف ،بكاسطة األسيـ كالخطكط.

 .1إذا كانت ىناؾ حاجة إلى معمكمات كمية ،فأف األسئمة يمكف أف تككف حكؿ الكميات المتعمقة بكؿ أثر مف اآلثار التي تـ
تحديدىا.

 .1يمكنؾ أيضا أف تتساءؿ عما إذا كاف األثر نفسو عمى الجميع كأف تضع ذلؾ برمز عمى الخريطة ،مع كجكد مجمكعات
مختمفة ليا رمكزىا الخاصة بيا .كرر ىذا التمريف بعدد تكرار متفؽ عميو.
 .1يمكنؾ استخداـ المخططات السابقة لممقارنة لتكليد مناقشة بشأف ماذا يمكف أف يحدث مف تغييرات ككيؼ يسير معدؿ
التغير.
 .6إذا كاف ىناؾ عدة مخططات رسمت مف مجمكعات مختمفة ،كالتجميع مطمكب ،فانو يمكف تجميعيا في مخطط كاحد ،كالذم
سيشكؿ الحقان أساسا لممناقشة (عمى سبيؿ المثاؿ كما في الشكؿ)6.1
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الموت

النساء
الرجال
االطفال

أطفال يبكون

تدىور الصحة

األثر ذو األولوٌة

الحزن

حٌوانات أقل

طعام أقل

مشكلة نقص
المٌاه
الفقر

ٌزداد التصحر
والجفاؾ

الثروة
الحٌوانٌة

الزراعة

الشكؿ  6.1مثاؿ لرسـ تخطيطي لمسبب كالنتيجة (المصدر ) IFAD :
يمكف لنتائج تحميؿ أصحاب العبلقة كتحديد المشكمة أيضا أف تعرض في شكؿ شجرة المشكمة ،كما في الشكؿ  ،6.1كالذم

يبيف شجرة المشكمة بالنسبة إلنتاج األسماؾ.
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النتٌجة
مستوٌات مرتفعة فً سوء
التؽذٌة المتعلق بالبروتٌن

دخول قلٌلة

نقص البروتٌن المتوفر
محلٌا

فائض محدود للبٌع

مستوٌات ؼٌر كافٌة من الماء العذب المتوفر النتاج االسماك

كثرة الفضالت الناجمة عن
الحصاد

خدمات تسوٌقٌة ؼٌر
كافٌة

انخفاض انتاجٌة
برك االسماك

عدم كفاٌة العملٌات
التكنولوجٌة

فقر الممارسات
االدارٌة للبرك

نقص االستثمار

نقص فً المعرفة و المحفزات
المناسب

محدودٌة انتاج اسماك
الزعانؾ الصؽٌرة

مراكز التفرٌخ
المتداعٌة

ضعؾ االدارة ونقص
االستثمار

السبب

الشكل  6.2مثال عمى شجرة المشكمة لمسبب والنتيجة فيما يتعمق بإنتاج السمك (المصدر  :االتحاد األوروبي).
تطكير شجرة المشكمة لمبجع األبيض الكبير

تعتبر أشجار المشكبلت أيضا مف األدكات المفيدة لبلستخداـ في منيج مسارات اليجرة لمصكف ،كيتضح ىذا مف خبلؿ مثاؿ
البجع األبيض الكبير  . Pelecanus onocrotalusيتكاجد البجع األبيض الكبير في جميع أنحاء منطقة  AEWAفي
أربعة تجمعات رئيسية (الشكؿ  .) 6.1كيرتبط أساسا بالمياه العذبة في األراضي الرطبة ،كعمى الرغـ مف ذلؾ فأنو يكجد أيضان

في األراضي الرطبة المالحة كالساحمية في بعض األجزاء مف نطاؽ تكاجده كيتغذل بشكؿ حصرم تقريبا عمى األسماؾ ،كغالبا
عف طريؽ الصيد التعاكني .يتكاثر البجع في مستعمرات ،كعادة عمى الجزر الخالية مف الحيكانات المفترسة ،كىك اجتماعي
في جميع مراحؿ دكرة حياتو تقريبان  ،كلو تجمعات  /مجاثـ مجتمعية (الشكؿ  )6.1عندما يصبح عمرة أسبكعيف ،يبقى البجع
الصغير في الحضانة ،كبعد أربعة أسابيع يمشي كيسبح بحرية.

إٌ حساسيته الكاضحة كمتطمبات مكئؿ التكاثر يجعؿ الحماية تزداد بشكؿ ضركرم لبقائو .تعد تجمعاتو في الشماؿ مف تمؾ
التجمعات المياجرة ،مع الكثير مف الطيكر التي تياجر مف خبلؿ الكادم المتصدع الشمالي  ،كالتي تشكؿ عنؽ الزجاجة .كفي
بعض مكاقع التكاثر الشمالية ،تصؿ الطيكر عندما تككف األراضي الرطبة ما زالت متجمدة جزئيا .كتتحرؾ الطيكر كتتكاثر في
أجزاء مف أفريقيا بشكؿ غير منتظـ ،كذلؾ استجابة لمتغيرات في مستكل المياه.
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وتعتبر الميددات الرئيسية  :تدمير المكائؿ ،كنفاد المكاد الغذائية ،كخطكط الطاقة الكيربائية ،كالتعرض لؤلذل
كاالضطراب ،التمكث كالفيضانات كالمرض ،كغيرىا يمكف أف يككف ليا أيضا آثار مدمرة خاصة المستعمرات الكبيرة .إنو
حساس لبلضطراب ،كيتخمى بسيكلة عف المستعمرات الخاصة بالتكاثر بعد أف تتعرض لبلضطراب .كلذلؾ فيناؾ حاجة ماسة
لتنفيذ حراسة ذات كفاءة لمستعمرات التكاثر .يعد البجع األبيض الكبير مف األنكاع المحمية في جميع الدكؿ الكاقعة غرب
المنطقة القطبية ،في المنطقة التي تعرض فييا لتناقص أعداد منذ النصؼ األكؿ مف القرف التاسع عشر.

الشكؿ  6.1انتشار /تكزع البجع األبيض الكبير في إقميـ منطقة AEWA
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الشكؿ  6.1البجع األبيض الكبير في تجمعات  /مجاثـ الطيكر بالقرب مف مكقع تكاثره في دجج ،Djoudj
السنغاؿ ؛ طيكر البجع ممتازة في التحميؽ ،كتستخدـ ىذا األسمكب في اليجرة( المصدر Wetlands :
International Africa).

استنادا إلى ىذه المعمكمات الخمفية  ،ك باالعتماد عمى مصادر أخرل ،يمكننا تطكير شجرة المشكمة لمبجع األبيض الكبير ،كما
ىك مبيف في الشكؿ  .6.1المشكمة الرئيسية التي تـ تحديدىا ىي 'االنخفاض الكبير في أعداد البجع األبيض الكبير" كيشير ىذا
إلى االنخفاض الكمي العالمي في عدد مف الطيكر ،كتتضح أسباب تناقص أعداده تحت المشكمة ،في حيف أف اآلثار تظير في
القسـ األعمى مف المشكمة ،ك سكؼ نستخدـ ىذا المثاؿ في كقت الحؽ لتحكيؿ شجرة المشكمة إلى شجرة األىداؼ ك مف ثـ

اختيار استراتيجية كسب التأييد.
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الشكؿ  6.1مثاؿ افتراضي يبيف شجرة المشكمة النخفاض أعداد البجع األبيض الكبير Pelecanus onocrotalus.
كالمزيد مف المعمكمات عف البجع األبيض الكبير متكفرة في صفحة الحقائؽ الخاصة باألنكاع مف مكقع : BirdLife
&action=SpcHTMDetails.asp&sid=1429؟http://www.birdlife.org/datazone/sites/index.html
m=2.
كما كاف المعمكمات عف جميع الطيكر المائية المياجرة في منطقة  AEWAيمكف الكصكؿ إلييا مف خبلؿ أداة شبكة المكقع
الحرج :
http://development-maps.unep-wcmc.org/wow/SingleSpeciesResults.aspx.
األدوات الالزمة لتحميل أصحاب العالقة
مصفكفة تحميؿ أصحاب العبلقة
إف مصفوفة تحميل أصحاب العالقة التي تـ تكييفيا ( الشكؿ  )6.6استخدمت كجزء مف تخطيط المشركع المكجو باليدؼ
(GOPP) :
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مجموعة أصحاب العالقة

خصائصيا

مثاؿ . .

ما السمات اليامة

 ك ازرة .. المجتمع xحكؿ األرض
الرطبة y
 -الباحثكف

اىتماماتيا

............

المشكالت التي
تواجييا

قضايا أخرل

ما االىتمامات يرجى العكدة إلى

لمجمكعة أصحاب

لدل مجمكعة

شجرة المشكمة

مرتبطة بمجمكعة

العبلقة ( مثبلن

أصحاب

كالتحقؽ مف

أصحاب العبلقة

حككمية  ،منظمات العبلقة؟

المشكبلت التي

كىامة لمكضع

غير حككمية كما

ترتبط بشكؿ خاص

الراىف

إلى ذلؾ)

بمجمكعة أصحاب

..........
...............

العبلقة ىذه .

المشكالت

لٌس لة دور
-

-

-

تطبٌق القانون
• كسب التأٌٌد لصون
الطبٌعة

وزارة البٌئة /
الموارد الطبٌعٌة

SPNL

• تمكٌن السكان المحلٌٌن

االتوعٌة  ،كسب
التأٌٌد ،التمكٌن
لٌس لة دور

صون االراضً
الرطبة

انتاج االسماك

MED-WET
جمعٌة صٌادي
ااالسماك

ارض عدم
االكثار

ضعف الدعم
الحكومً

وضع االسٌاسات

صون الطبٌعة

المصادر غٌر
كافٌة

االنتاج السنوي

جمعٌة
المزارعٌن

ارض البقاء

ضعف تطبٌق
القانون و السٌاسات

تطوٌر البنٌة
التحتٌة

وزارة العمل

ارض االكثار

الجرٌان
السطحً

االدور فً
صون الطٌور

االهتمام

اصحاب العالقة

الشكؿ  6.6مصفكفة أصحاب العبلقة لمسار اليجرة لنكع بط الحمراكم أبيض
العيف  ( Aythya nyrocaالصكرة ) Ingrid Gevers :
شكل فين Venn

اليدؼ  :يبيف شكؿ فيف رسما بيانيا لؤلفراد أك المنظمات التي تعتبر ميمة بالنسبة لممشكمة الرئيسية التي تـ تحديدىا .كتكضح
كيؼ يمكف ليذه المجمكعات مف أصحاب العبلقة أف تتفاعؿ مع بعضيا البعض أك تتقاطع ،كالتأثير/السمطة لكؿ منيا،
بالنسبة لمقضية التي يجرم تقييميا.
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بنية الرسـ البياني فيف:


يبيف حد المستطيؿ القضية مكضكع النقاش.



تمثؿ الدكائر داخؿ المستطيؿ مجمكعات أصحاب العبلقة التي تعتبر ميمة لممشاركة فيما يتعمؽ بيذه القضية؛ كليس
فقط أصحاب العبلقة "ذكم األىمية" (ألف الذم يقرر مف ىك الميـ ؟ ) ،كلكف أصحاب العبلقة الذيف ليـ تأثير عمى
القضية أك يتأثركف بيا )



إف حجـ الدائرة يظير التأثير/السمطة التي يمتمكيا أصحاب العبلقة فيما يتعمؽ بالقضية  :ك كمما كانت الدائرة أكبر،
كاف التأثير أكبر.

لقد تـ تمثيؿ ىذه المككنات كميا في الرسـ البياني المبسط أدناه مف خبلؿ مثاؿ مف أىكار العراؽ كالذم تـ تطكيره خبلؿ كرشة
العمؿ التدريبية لؤلمـ المتحدة في عاـ ( 1221الشكؿ ) 6.1
مثاؿ عمى رسـ فيف البياني

ك ازرة …

منظمة
ىنتبلنؿ
حححككمية
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الشكؿ . 6.1رسـ فيف البياني استخدـ لتكضيح أصحاب العبلقة لمناطؽ األىكار العراقية (الصكرة ) Tim Dodman :

نصائح وقضايا لممدربين من أجل التكيف اإلقميمي
كمدرب ،ولعملٌة التكٌٌف اإلقلٌمً ،و ككاسب للتأٌٌد أو متواصل ،ال تقلل من شأن قوة وتأثٌر األدوات البصرٌة ! فمعظم الناس
ٌفضلون التعلم من خالل المشاهدة وخاصة من خالل العمل  .أنها حقٌقة من حقائق الحٌاة ولٌست فقط لألطفال .

 6.1.1الخطكة  : 1تحميؿ القائـ بالعمؿ
الخطكة  : 1تحميؿ القائـ بالعمؿ – تحميؿ المعرفة ،االتجاه ،كالسمكؾ

المراقبة
التحلٌل

التكٌٌؾ

تعتبر الخطكة  1في الكاقع جزءا مف تحميؿ أصحاب العبلقة ،عمى النحك الكارد في الخطكة  .1الخطكة  1تتضمف تحميبل شامبلن
ألصحاب العبلقة (خصائصيـ ،كاىتماماتيـ ،كالمشكبلت التي يكاجيكنيا ،كالمكارد التي لدييـ ،كالسمطة أك التأثير الذم لدييـ

الخ . ) .كعمى أية حاؿ فإنو في التخطيط لكسب التأييد مف الميـ التركيز أكثر قميبل عمى المعرفة التي يمتمكيا أصحاب
العبلقة ،اتجاىاتيـ ك الميارات التي يمتمككنيا ،كىذا ىك محكر الخطكة .1
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سؤال  :لماذا مف الميـ في التخطيط لكسب التأييد أف نحمؿ المعرفة ،الميارات ،كاالتجاه ؟
اتخاذ منيج مسارات اليجرة لمحماية كمثاؿ عمى ذلؾ:
الجيات القائمة بالعمؿ /الفاعمة قد تككف عمى دراية بمنيج
مسارات اليجرة لمحماية ،كلكف اليدؼ مف ذلؾ ىك أف تككف
بعض الجيات الفاعمة قادرة عمى تطبيؽ ىذا المنيج  .كلتغيير
السمككيات أك الميارات لدل الناس .ك ليس رفع مستكل الكعي

أف تقول شيء ال يعني أنو تـ سماعو
أف تسمع شيء ال يعني أنو تـ فيمو
فيم شيء ال يعني أنو تـ قبولو

حكؿ منيج مسارات اليجرة لمحماية كافيان.
قبول الشيء ال يعني أنو تـ فعمة
إف تقييـ المعرفة التي يمتمكيا الناس ،ك اتجاىاتيـ ك مياراتيـ أمر ضركرم لمعرفة كيؼ سننتقؿ مف الكعي إلى التكيؼ كالتبني

لممكضكع .ك في نفس الكقت فاف استراتيجية التكاصؿ ينبغي أف تتماشى لسد الفجكات القائمة أك االحتياجات.
كنعكد ىنا إلى شجرة المشكمة لمعرفة ما إذا كانت المشاكؿ التي تـ تحديدىا ترتبط بنقص في المعرفة أك الميارات  ،أك ما إذا
كاف التغيير في االتجاه ىك المطمكب.
أدوات لتقييم المعرفة ،االتجاه ،الميارات
تكفر شجرة المشكمة األساس ألداة مفيدة تركز عمى المعرفة ،كاالتجاه ،كالميارات  -في المسح االجتماعي  ( KAPمسح
المعرفة ،كأالتجاه ،كالممارسات  /السمكؾ ) .كأفضؿ تكضيح لذلؾ أف نتناكؿ مثاال باالعتماد عمى شجرة المشكمة لقضية تمكث
النير ،سكؼ نقيـ المشكبلت التي ترتبط بنقص في المعرفة أك الميارات ،كأم المشكبلت تتطمب تغيي ار في االتجاه (الشكؿ 6.4
 ،الجدكؿ ) 6.1
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تناقص العائالت
التً تعتمد فً
دخلها على الصٌد
اصابات مرتفعة
باالمراض المنقولة
خاصة بٌن العائالت
الفقٌرة

وقوع االنظمة النهرٌة فً
خطر كبٌر ،اضافة الى
تناقص الثروة السمكٌة

نوعٌة مٌاه النهر
تتدهور

مٌاه الصرؾ الصحً
التً ٌتم معالجتها
بالنبات ال تحقق
المعاٌٌرالبٌئٌة

طمر مستوٌات
مرتفعة من النفاٌات
الصلبة فً النهر

معظم المنازل
والمصانع تفرغ المٌاه
فً النهر مباشرة

عدم ارتباط  %40من
المنازل و  %20من
الشركات بشبكة
الصرؾ الصحً

عدم كفاٌة االنظمة
الحالٌة لمنع التفرٌػ
المباشر لمٌاه
الصرؾ الصحً

عدم كفاٌة االستثمار الرئٌسً
وفقر الخطط فً الحكومة
المحلٌة

تدنً االولوٌة
السٌاسٌة المعطاه
للتلوث

عدم ادراك السكان
لخطورة طمر النفاٌات

عدم توفر المعلومات
العامة  /لبرامج
التعلٌمٌة

الشكؿ  6.4شجرة مشكمة لقضية تمكث نير ( المصدر )European Union 1221 :
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عدم ضبط السٌطرة على
المتسببٌن بالتلوث

عدم كفاءة وكالة حماٌة
البٌئة وتسٌر بمحاذاة
اهتمامات الصناعة

الجدكؿ  6.1مثاؿ عمى مسح  KAPالمعرفة كاالتجاه ك الميارة
المشكالت التي تم تحديدىا من
خالل تحميل الوضع القائم (

المشكالت التي تم تحديدىا وذات العالقة بالمسح
(المعرفة ،االتجاه ،والسموك ) ( أمثمة !)

أمثمة !)

 تقكـ معظـ المنازؿ كالمصانع



يكجد نقص في مستكل الكعي فيما يتعمؽ

بإلقاء مياىيا العادمة مباشرة

باألثر البيئي الكبير إللقاء المياه العادمة

في النير.

مباشرة إلى النير – حيث اآلثار عمى

المشكمة تعود /
ترتبط ب ..

المعرفة

الحكض ككؿ ( بما فييا أراضية الرطبة )
 يقكـ المزارعكف برش المبيدات



عمى حقكليـ الزراعية في

يضع المزارعكف المبيد استنادنا إلى " قدراتيـ

الطبيعية  /ما اعتادكا عميو ؟ "

االتجاه

المنطقة المحاذية لؤلرض
الرطبة .
 المناىج المدرسية قديمة العيد



كال تيتـ إلدماج الرعاية البيئية

المناىج المدرسية لـ يتـ تبنييا أك تكييفيا مف
قبؿ المعمميف .

الميارات

فييا.

 6.1.1الخطكة  1تحديد األىداؼ
الخطوة  3تحديد األىداف

المراقبة
األىداف

التكٌٌؾ

يصؼ ىدؼ التكاصؿ نتيجة مرغكبة أكثر مف عممية التكاصؿ نفسيا .كفي تكاصؿ منيج مسار اليجرة؛ فإف ىدؼ التكاصؿ

سيككف محددنا بمنيج مسار اليجرة .إف أ ىداؼ التكاصؿ مف األفضؿ أف تككف محددة بشكؿ كبير كتيدؼ إلى زيادة المعرفة ،ك

التأثير في االتجاىات ،ك في النياية تغيير السمككيات.
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في دكرة حياة المشركع البتكار ما،

الوعي  :المعمكمات األساسية عف الفكرة الجديدة ككيؼ يستخدميا اآلخركف.

المسؤكؿ عف التكاصؿ أك كاسب

االىتمام  :االبتكار كتطبيقو عمى القيـ الشخصية كنمط الحياة.

مف الكعي إلى التكييؼ فيفرؽ
التأييد بيف الفئات التالية :

المبتكركف األكائؿ  ،%12األغمبية
األكلى  ،%12األغمبية األخيرة
 ،%12الزاحفكف أك البطيئكف أك

االختبار :محاكالت أكلية لممارسة االبتكار كتقييـ فائدتو كأثره.
التبني والتكييف :القبكؿ كااللتزاـ بالتغيير لسمكؾ ما.

المتخمفكف .%12
كىذه حقيقة ال بد ك أف تتعامؿ معيا ،كلكف ىناؾ أدكات سكؼ تساعد لجعؿ األىداؼ مقبكلة .كفي البداية فإنو مف الميـ تطكير
شجرة المشكمة أك خريطة تحميؿ القضية مع أصحاب العبلقة كميـ .ك بعدىا سيتـ تحكيؿ شجرة المشكمة ىذه إلى شجرة أىداؼ.
كن عمى وعي أو دراية!

مف األفضؿ اإلشارة إلى أف أىداف التواصل ليست دائمان نفسيا أىداؼ المشركع أك البرنامج كالتي مف المتكقع أنيا اليدؼ

النيائي إلستراتيجية التكاصؿ باإلضافة إلى المخرجات الداعمة األخرل .إف إنجازات أىداؼ التكاصؿ ضركرية ،ك لكنيا ليست
ظرفان كافيان لتحقيؽ أىداؼ المشركع أك البرنامج .كعبلكة عمى ذلؾ فإف أىداؼ التكاصؿ يجب أف:


تعكس سياسة الحماية ،أىداؼ البرنامج أك المشركع؛



تستجيب االحتياجات البرنامج كالفئات المستيدفة؛



تساعد في حؿ المشكبلت التي قد تعترض تحقيؽ مثؿ ىذه األىداؼ.

في الخطكة  1قدمنا تحميؿ الػ ( KAPالمعرفة ،االتجاه ،السمكؾ )؛ كسيستخدـ اآلف لتحديد أىداؼ استراتيجية كسب التأييد.
كبالحقيقة فإنؾ تترجـ شجرة مشكمة كسب التأييد إلى شجرة أىداؼ كسب التأييد.
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أدوات لتحديد األىداف
تحديد الرؤية

اليدؼ  :تطكير رؤية مشتركة
الرؤية
الغرض  :كضع رؤية مشتركة لما تكد المجمكعة أف تككف عميو نتائج المشركع أك التقييـ .
الرؤية تساعد الناس عمى التفكير بشكؿ مبدع ك خبلؽ كتساعدىـ عمى ترؾ المشكبلت المباشرة .كما أنيا طريؽ أيضان إليجاد

أرضية مشتركة بيف المصالح المتضاربة  .كتشتمؿ أدكات الرؤية عمى تطكير صورة غنية أو االسترشاد بحمم .يمكف أف

تستخدـ ىذه األدكات ،عمى سبيؿ المثاؿ  ،لتصكير الرؤية كتقديميا لمكظيفة التي ستؤدييا األراضي الرطبة في الكضع المثالي
(أك في المستقبؿ) ،ك كيؼ يمكف أف تتأثر بالتيديدات أك االستخدامات المتعارضة .ىنالؾ أمثمة مف ىذه الصكر الغنية كما

في اإلشكاؿ  6.9ك الشكؿ  ،6.12انظر أيضنا الكحدة  ،1اإلشكاؿ  1.12ك .1.11

الشكؿ  6.9صكرة غنية تبيف رؤية لما قد تككف عميو األىكار العراقية في المستقبؿ (الصكرة ) Tim Dodman :
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الشكؿ  6.12رسـ مسكدة لصكرة غنية لبط الحمراكم أبيض العيف
( Aythya nyrocaالصكرة ) Ingrid Gevers :

شجرة األىداؼ
إف عممية تحميؿ األىداؼ ىي المنيجية التي استخدمت ؿ:




كصؼ الكضع في المستقبؿ في الكقت الذم يتـ في حؿ المشكبلت التي تـ تحديدىا؛

التحقؽ مف التسمسؿ اليرمي لؤلىداؼ ؛ ك

 تكضيح العبلقات بيف الكسائؿ كالغايات في رسـ تخطيطي.
يتـ تحكيؿ األكضاع السمبية لػ "شجرة المشاكؿ" إلى حمكؿ تكضح كػ "انجازات ايجابية" .كيمكنؾ أف تصؼ ىذا التحكيؿ بترجمة
شجرة المشكبلت إلى شجرة أىداؼ .كيمكف تكضيح ذلؾ بمثاؿ .فشجرة المشكمة لتمكث النير ىنا شكؿ  6.4تـ تحكيميا إلى
شجرة أىداؼ .ككما ذكرنا سابقان فإف أىداؼ التكاصؿ ليست دائما ىي أىداؼ المشركع أك أىداؼ البرنامج ،كالتي يتكقع أف

تككف النتيجة النيائية إلستراتيجية التكاصؿ بأكمميا ،باإلضافة إلى مخرجات داعمة أخرل .كىذا يعني أف تككف أىداؼ التكاصؿ
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أك أىداؼ كسب التأييد أىدافا داعمة لمبرنامج العاـ أك المشركع .شكؿ  6.11يبيف ترجمة شجرة المشكبلت لقضية تمكث النير
إلى شجرة األىداؼ.
تناقص العائالت
التً تعتمد فً
دخلها على الصٌد
اصابات مرتفعة
باالمراض المنقولة
خاصة بٌن العائالت
الفقٌرة

وقوع االنظمة النهرٌة فً
خطر كبٌر ،اضافة الى
تناقص الثروة السمكٌة

نوعٌة مٌاه النهر
تتدهور

مٌاه الصرؾ الصحً
التً ٌتم معالجتها
بالنبات ال تحقق
المعاٌٌرالبٌئٌة

عدم ارتباط  %40من
المنازل و  %20من
الشركات بشبكة
الصرؾ الصحً

عدم كفاٌة االستثمار الرئٌسً
وفقر الخطط فً الحكومة
المحلٌة

معظم المنازل
والمصانع تفرغ المٌاه
فً النهر مباشرة

عدم كفاٌة االنظمة
الحالٌة لمنع التفرٌػ
المباشر لمٌاه
الصرؾ الصحً

تدنً االولوٌة
السٌاسٌة المعطاه
للتلوث

طمر مستوٌات
مرتفعة من النفاٌات
الصلبة فً النهر

عدم ادراك السكان
لخطورة طمر النفاٌات

عدم توفر المعلومات
العامة  /لبرامج
التعلٌمٌة

عدم ضبط السٌطرة على
المتسببٌن بالتلوث

عدم كفاءة وكالة حماٌة
البٌئة وتسٌر بمحاذاة
اهتمامات الصناعة

شكؿ  6.11شجرة األىداؼ لقضية تمكث نير(المصدر  :االتحاد األكركبي .) 1221

تحديد أىداؼ ذكية () SMART
يجب أف تصاغ األىداؼ كفقا لمبادئ  : SMARTمحددة ،قابمة لمقياس ،قابمة لمتحقؽ ،ذات صمة  /كاقعية كمحددة زمنيا
(أك في الكقت المناسب أك محددة بزمف) ).كىذا يعني أف كبل مف أكصاؼ كؿ مف المشركع  /البرنامج كأىداؼ التكاصؿ تحتاج
إلى أف تككف شاممة كمحددة ،كتعكس النطاؽ الفعمي لمبرنامج .ك فيما يأتي مزيد مف التفاصيؿ لخصائص األىداؼSMART
:
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محددة :ماذا سنفعؿ بالتحديد ،مع مف أك ألجؿ مف ؟ يحدد البرنامج نتيجة محددة أك ىدفان محدد كدقيؽ

إلنجازىا .كالنتيجة تحدد بشكؿ أرقاـ كنسب مئكية كتك اررات ،كاالنجاز ،كالنتائج العممية ،كما إلى ذلؾ كيككف
اليدؼ محددان بكضكح.

 قابمة لمقياس :ىؿ ىي قابمة لمقياس ،ىؿ مف الممكف قياسيا؟ كىذا يعني أف اليدؼ يمكف قياسو ك مصدر القياس
معركؼ ك محدد .ك إذا كاف اليدؼ ال يمكف قياسو ،فاف عممية تمكيؿ أنشطة غير قابمة لمقياس (في مشركع) يتـ
مناقشتيا كالنظر فييا ك بنسبة حجـ االستثمار فييا .إف جميع األنشطة مف األفضؿ أف تككف قابمة لمقياس في

مستكل ما.
 قابمة لمتحقؽ :ىؿ يمكننا تحقيقيا ضمف اإلطار الزمني المقترح  /في ىذا المناخ السياسي  /كبيذا المبمغ مف
الماؿ؟ إف اليدؼ أك التكقع لما سيتـ انجازه يجب أف يككف كاقعيان في ضكء ظركؼ السكؽ ،كالفترة الزمنية،
كالمكارد المخصصة لذلؾ ،الخ.



ذات صمة  :ىؿ يؤدم ىذا اليدؼ إلى النتائج المرجكة؟ كىذا يعني أف النتيجة أك النتائج مف البرنامج تدعـ
مباشرة النتائج التي ترجكىا الككالة أك خطة الممكؿ أك اليدؼ العاـ لممشركع.



ذات إطار زمني  :متى سيتحقؽ ىذا اليدؼ؟ كىذا يعني الكضكح متى سيتحقؽ اليدؼ.

كاآلف  ،كيؼ تتـ صياغة مثؿ ىذا اليدؼ الذكي SMART؟ فيما يمي مثاؿ عمى طريقة جيدة لصياغة ىدفؾ:

مع[ /. ./..متى] [ ........................................................................... .............................،من  /ماذا  ،ضمن عدداً ٌمكنك
قٌاسٌه سوف ٌكون[ ، .................................كٌف  ،لماذا ( تذكر أن تحدد النتائج) ]

ك اآلف سنعكد إلى تحميؿ مسح اؿ KAPلنحدد أىدافان ذكية لممشكمة التي نكد إظيارىا في كسب التأييد ،كبيذه الطريقة فإننا

نستطيع تطكير إستراتيجية كسب التأييد الخاصة بنا .كليذا فإننا سكؼ نستخدـ المثاؿ لدراسة الحالة لطائر البجع األبيض مرة
أخرل .نبدأ أكال في ترجمة شجرة المشكمة إلى شجرة أىداؼ لمعرفة األىداؼ التي ينبغي التكصؿ إلييا بشكؿ عاـ .ثـ نتحقؽ
مف جديد أم المشاكؿ ترتبط بنقص في المعرفة كالميارات لمجمكعة معينة مستيدفة ،كاذا ما كاف ىنالؾ حاجة في الكقت نفسو

إلى تغيير في االتجاه لدل ىذه المجمكعة المستيدفة.

شجرة األىداؼ لطائر البجع األبيض
لقد

أصبحنا

نعرؼ

اآلف

شجرة

المشكمة

لطائر

البجع

األبيض،

كما

ىك

مبيف

في

الشكؿ

. 6.1

ك يجب عمينا اآلف أف "نترجـ" شجرة المشكمة إلى شجرة أىداؼ ،كالتي يمكف بعدىا أف تشكؿ األساس لتطكير أىداؼ ذكية
(الشكؿ .)6.11
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الشكؿ  6.11شجرة األىداؼ بناءا عمى مثاؿ افتراضي لشجرة لمشكمة الخاصة بتناقص أعداد البجع األبيض (الشكؿ .)6.1

مسح اؿ  KAPلقضية البجع األبيض :
مف أجؿ كضع خطة كسب التأييد فإننا بحاجة إلى تحديد كيفية ارتباط المشكبلت التي تـ تحديدىا بنقص المعرفة كالميارة
لمجمكعة معينة مستيدفة ،أك ما إذا كانت ىنالؾ بعض المشاكؿ تحتاج إلى تغيير في االتجاىات لممجمكعة المستيدفة .كمع إف
ىنالؾ بعض المشاكؿ التي قد تتطمب ميارات جديدة أك معرفة ،أك تغيير في االتجاه ،إال أنو عميؾ أف تحاكؿ أف تككف محددة

قدر اإلمكاف!
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الجدكؿ  6.1أىداؼ كسب التأييد تـ تطكيرىا مف خبلؿ تحميؿ اؿ  KAPلقضية البجع األبيض
المشكمة التي تـ تحديدىا مف خبلؿ

المشكمة التي تـ

تحميؿ الكضع القائـ ( أمثمة ! )

تحديدىا مف خبلؿ

المشكمة التي ترتبط ب

أىداؼ الدعكة  /كسب
التأييد

مسح KAP
( معرفة ،اتجاه ،سمكؾ

( أمثمة ! )

)

• ازدياد عدد مشاريع تكليد الطاقة

• ىناؾ انخفاض في

مف الرياح عمى طكؿ طريؽ

مستكل الكعي حكؿ

بحمكؿ شير آب 1212

طرؽ ىجرة البجع

فأف  ٪ 41مف كاضعي

األبيض.

السياسات يفيمكف طرؽ

اليجرة.

المعرفة

اليدف :1

اليجرة الدقيقة لمبجع
األبيض  ،كأىمية حماية
ىذه الطرؽ.
اليدف :2

بحمكؿ شير أيمكؿ 1212
فاف كؿ عمميات تقييـ

األثر البيئي تشمؿ فترات
مراقبة أطكؿ لطرؽ اليجرة
كالتي ليست مكضع اىتماـ
المستثمريف.
• يصطاد صيادك األسماؾ في

• يركز الصيادكف

مناطؽ محظكرة ،حيث يتكاثر

عمى فكائد عمى المدل

البجع األبيض الكبير.

القصير .

• زيادة اعتماد المزارعيف عمى

• ال يطبؽ المزارعكف

األسمدة االصطناعية.

ممارسات زراعية جيدة

االتجاه

كيؼ يمكنؾ صياغة ىدؼ
ذكي يبيف االتجاه؟

ميارات

بحمكؿ شير كانكف األكؿ،
 1212فاف  %12عمى
األقؿ مف المزارعيف عمى
طكؿ مسار ىجرة البجع

األبيض يطبقكف ممارسات
زراعية جيدة.
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المرحمة  : 1التخطيط
عند ىذه النقطة مف المراحؿ ،فإف ىناؾ ما يكفي مف البيانات األساسية حكؿ المشكبلت كاالحتياجات ،كاألطراؼ الفاعمة،
كأىداؼ المشركع ك أىداؼ التكاصؿ متكفرة لكضع كؿ المعمكمات في ىذا السياؽ .إف فعالية استراتيجية التكاصؿ البيئي تعتمد
كثي ار عمى التخطيط ليا كالتي ينبغي أف تككف محددة كمنتظمة.
يعكس التخطيط االستراتيجي مشكبلت المستفيديف كاحتياجاتيـ ك الطريقة التي ستستخدـ فييا المعمكمات ،كالتعميـ ،كالتدريب
كالتكاصؿ لحؿ مثؿ ىذه المشكبلت .مثؿ ىذه الخطة يجب أف تحدد الخطكط العريضة لؤلعماؿ اإلدارية التي ينبغي اتخاذىا في

تنفيذ اإلستراتيجية  .يمكف أف يعرؼ التخطيط االستراتيجي مف ناحية العمميات ببساطة بأنو أفضؿ استفادة ممكنة مف المكارد
المتاحة  /أك المحدكدة ،إال ك ىي الكقت ،كالتمكيؿ ،كالمكظفيف لتحقيؽ أكبر عكائد أك مستحقات ،أم النتائج  ،كالنتائج أك
األثر.

يمكف تقسيـ عممية تطكير خطة استراتيجية لكسب التأييد  /الدعكة إلى جزأيف أساسييف .الجزء األكؿ ىك عممية تخطيط تطكير
اإلستراتيجية كالتي تتألؼ مف الثماني خطكات األكلى مف استراتيجية التكاصؿ
كما ىك مبيف أعبله ،أم كصكالن إلى ما يشمؿ تصميـ الرسالة ،كاإلنتاج

اإلعبلمي كاالختبار المسبؽ .الجزء الثاني ىك عممية التخطيط اإلدارم .عندما
تكتمؿ عممية كضع خطة استراتيجية ،فإنو يجب أف تترجـ إلى عمؿ .في تمؾ

المرحمة ،فإف ميمة مخطط التكاصؿ تتحكؿ مف عممية تطكير االستراتيجية إلى
تخطيط إدارم ،كعمى الرغـ مف أف ىذه الخطكات لف تنفذ حتى كقت الحؽ،

ٌجب أن ٌكون التخطٌط استراتٌجٌا .ما
ٌجب القٌام به
والتخطٌط اإلداري  ،هو كٌف تحقق
ذلك

كلكنيا تحتاج إلى أف يخطط ليا في ىذه المرحمة.

 6.1.4انخطىة  4تطىير استراتيجيت انتىاصم
الخطكة  1تطكير استراتيجية التكاصؿ

المنهجٌات
و
األنشطة
الموارد

األهداؾ

الرسالة

المراقبة
التكٌٌؾ

خبلؿ عممية تحميؿ أصحاب العبلقة ،كتحميؿ المشكمة كتحديد األىداؼ المحتممة ،سيتـ مناقشة كجيات النظر حكؿ المزايا
المحتممة أك الصعكبات المرتبطة بالمشكبلت التي يتـ معالجتيا ك بطرؽ مختمفة .ىذه القضايا كالخيارات بحاجة إلى مزيد مف
التدقيؽ التاـ لممساعدة في تحديد النطاؽ /اإلطار المحتمؿ لممشركع قبؿ أف يككف ىنالؾ تفاصيؿ عمؿ أكثر في تصميـ
المشركع .إف أنكاع األسئمة التي نحتاج طرحيا كاإلجابة عنيا في ىذه المرحمة تشتمؿ:
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ىؿ ينبغي معالجة كافة المشكبلت التي تـ تحديدىا /أك األىداؼ ،أك مشكبلت مختارة قميمة؟



ما الفرص اإليجابية التي يمكف أف نبني عمييا (عمى سبيؿ المثاؿ مف تحميؿ نقاط القكة كالضعؼ كالفرص
كالميددات ) ؟



ما مزيج التدخبلت التي مف الممكف أف تحقؽ النتائج المرجكة ،كتعزيز استدامة الفكائد؟



كيؼ يتـ دعـ الممكية المحمية لممشركع بأفضؿ دعـ ،بما في ذلؾ تطكير قدرات المؤسسات المحمية؟



ما ىك رأس الماؿ المرجح كالتكاليؼ المترتبة عمى التدخبلت الممكنة المختمفة ،كما يمكف تقديمو كاقعيا ؟



ما الخيار (الخيارات) األكثر فعالية مف حيث التكمفة؟



ما اإلستراتيجية التي سكؼ تؤثر بشكؿ إيجابي لمعالجة احتياجات الفقراء كالفئات الميمشة األخرل ؟



كيؼ يمكف تخفيؼ أك تجنب اآلثار البيئية السمبية ؟

إف المضي قدما مف المرحمة التحميمية إلى مرحمة التخطيط " الحقيقية " ىك مف أصعب المراحؿ ك أكثرىا تحديان ،ألنيا تشتمؿ
عمى تركيب كمية كبيرة مف المعمكمات كمف ثـ إصدار إحكاـ معقدة حكؿ أفضؿ استراتيجية لمتنفيذ (أك أفضؿ استراتيجيات)

لممتابعة .كبشكؿ عممي فإنو يجب عادةن عمؿ عدد مف التنازالت لتحقيؽ التكازف بيف المصالح المختمفة ألصحاب العبلقة ،ك
كذلؾ المتطمبات السياسية كالمعكقات العممية مثؿ إمكانية تكافر المكارد.
كمع ذلؾ  ،فإف الميمة ستككف أسيؿ إذا كاف ىناؾ في المقابؿ مجمكعة مف المعايير المتفؽ عمييا لتقييـ مزايا الخيارات
المختمفة لمتدخؿ.
يمكف أف تشمؿ المعايير الرئيسية الختيار استراتيجية عمى ما يمي:



المساىمة المتكقعة أل ىداؼ السياسة العامة الرئيسية ،مثؿ الحد مف الفقر أك التكامؿ االقتصادم.

 الفكائد الخاصة بالفئات المستيدفة  -بما في ذلؾ النساء كالرجاؿ ،كالشباب ك كبار السف ،كذكم االحتياجات



الخاصة كالفئات ذات القدرات أيضنا  ،الخ.

التكامؿ مع البرامج أك المشاريع الحالية أك المخطط ليا.

 اآلثار المترتبة عمى رأس الماؿ كالكمفة التشغيمية ،كالقدرة المحمية لتغطية التكاليؼ المتكررة.
 فائدة الكمفة المالية كاالقتصادية.



المساىمة في بناء القدرات المؤسسية.

 الجدكل الفنية.
 األثر البيئي.
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أدكات لتطكير استراتيجية لبلتصاؿ
عمى الرغـ مف أننا نرغب في معالجة جميع المشكبلت التي تـ تحديدىا ،إال أنو ك في معظـ الحاالت فإف ميزانيات المشاريع
تجبرنا عمى عمؿ الخيارات :كعمينا أف نحدد أم استراتيجية سنتبع .ارجع إلى شجرة األىداؼ أعبله مرة أخرل – كعرؼ
المعايير ذات الصمة ب كضعؾ الخاص لتأخذىا باالعتبار عند تحديد كاختيار استراتيجيتؾ .كبعبارة أخرل  ،أم فرع مف فركع
شجرة األىداؼ ىك الذم سيكفر معظـ الفكائد كفقا لقائمة المعايير التي كضعتيا ؟ ( قد تككف المعايير  :الكقت ،كالتكاليؼ،
كاالستدامة ،الخ ).كعمى ىذا النحك فانو يمكنؾ اختيار " استراتيجية لممياه العادمة " أك " استراتيجية لمنفايات الصمبة " كفقان

لشجرة األىداؼ في الشكؿ .6.11

تناقص العائالت
التً تعتمد فً
دخلها على الصٌد
اصابات مرتفعة
باالمراض المنقولة
خاصة بٌن العائالت
الفقٌرة

وقوع االنظمة النهرٌة فً
خطر كبٌر ،اضافة الى
تناقص الثروة السمكٌة

نوعٌة مٌاه النهر
تتدهور

مٌاه الصرؾ الصحً
التً ٌتم معالجتها
بالنبات ال تحقق
المعاٌٌرالبٌئٌة

معظم المنازل
والمصانع تفرغ المٌاه
فً النهر مباشرة

عدم ارتباط  %40من
المنازل و  %20من
الشركات بشبكة
الصرؾ الصحً

عدم كفاٌة االنظمة
الحالٌة لمنع التفرٌػ
المباشر لمٌاه
الصرؾ الصحً

عدم كفاٌة االستثمار الرئٌسً
وفقر الخطط فً الحكومة
المحلٌة

تدنً االولوٌة
السٌاسٌة المعطاه
للتلوث

طمر مستوٌات
مرتفعة من النفاٌات
الصلبة فً النهر

عدم ادراك السكان
لخطورة طمر النفاٌات

عدم توفر المعلومات
العامة  /لبرامج
التعلٌمٌة

عدم ضبط السٌطرة على
المتسببٌن بالتلوث

عدم كفاءة وكالة حماٌة
البٌئة وتسٌر بمحاذاة
اهتمامات الصناعة

الشكؿ  6.11اختيار استراتيجية مف شجرة األىداؼ لقضية نكعية مياه النير (المصدر :االتحاد األكركبي عاـ .)1221
بالنسبة لدراسة حالة البجع األبيض ،فاف اإلستراتيجية قد تركز عمى الفرع الذم يتعامؿ مع " كفيات الطيكر البالغة " أك " معدؿ
التكاثر "  ،كما تـ اختيارىا عمى النحك المبيف في الشكؿ .6.11
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الشكؿ  6.11اختيار استراتيجية تؤدم إلى زيادة أعداد طائر البجع األبيض.
كف عمى كعي بأف المعايير التي حددتيا الختيار اإلستراتيجية لمبرنامج أك المشركع ككؿ قد ال تؤدم دائما إلى اختيار
اإلستراتيجية التي تمكنؾ ك فريؽ التكاصؿ أك التأييد مف إجراء التأثير األكبر .كمع ذلؾ فبل يزاؿ التأثير  /األثر في كسب التأييد
ينظر إليو غالبا عمى أنو معيار ميـ جدان!
عمى سبيؿ المثاؿ  ،قد يختار فريقؾ في كسب التأييد أف يركز عمى فرع " ألنو ينعكس عمى األىداؼ التي تـ صياغتيا خبلؿ
مرحمة تحميؿ ( المعرفة  ،االتجاه  ،السمكؾ ) ،كاتفقكا عمى أف زيادة الكعي كالمعرفة لدل الصياديف سيككف لدييا فرصة جيدة

لمكصكؿ إلى ىدؼ " معدؿ مرتفع لدرجة التكاثر " كبشكؿ عاـ فانو يمكف اتخاذ القرار ( اعتمادان عمى معايير معينة لبلختيار)

لمتركيز عمى احد فركع الشجرة " ال كفيات بيف الطيكر البالغة " .

كفي حاؿ تـ إقرار اإلستراتيجية الشاممة ،فمف الميـ تحديد استراتيجية التكاصؿ لكؿ ىدؼ.
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إف نتائج ( المعرفة  ،االتجاه  ،السمكؾ ) في الخطكة  1تحتاج الستخداميا لمتخطيط كتطكير استراتيجية لبلتصاؿ ،كضمف
الخطكة  1تكصمنا إلى الجدكؿ  .6.1ك ينبغي أف تشمؿ ىذه المصفكفة بالطبع جميع المشكبلت التي تـ تحديدىا ،كقد اخترنا
ثبلث مشكبلت كمثاؿ عمى ذلؾ.
كعمى افتراض أف مشركعنا ال يستطيع معالجة جميع القضايا التي تـ تحديدىا (كذلؾ لمحددات مادية ك زمنية عادةن ) ،كلذلؾ
يتـ اختيار كتمة  /عنقكد أك فرع مف األىداؼ تككف ىي التي سيركز عمييا المشركع؛ في مثاؿ البجع األبيض سكؼ نختار
الفرع الذم يعالج " تخفيض الكفيات " ألحد أىداؼ كسب التأييد إال كىك (اليدؼ  ، )1إف االستراتيجيات ذات الصمة تـ

تسجيميا أك ترتيبيا في الجدكؿ .6.1
الجدكؿ  6.1ترتيب استراتيجيات اليدؼ  1مف مثاؿ البجع األبيض:
اليدف :

اليدؼ :1

بحمكؿ شير آب 1212

فأف  ٪ 41مف كاضعي

السياسات يفيمكف طرؽ

الفئة المستيدفة :

كاضعي السياسات

ماذا يعرفون عن

ما ىو

معرفة )

اتجاه )

الموضوع (

يعرفكف القميؿ

يحتمؿ أف

طكاحيف اليكاء

لتكييؼ سمككيـ

حكؿ أثر

اليجرة الدقيقة لمبجع

لدييـ استعداد

يساىموا بيا (

( االىتمام )

القرار

التنمية االقتصادية

مؤثر بشكؿ

من الممكن أن
سموك)

ال يكجد تطبيؽ

الحقيقية

عمى الرغـ مف
أنيـ قد ال

األبيض ،كأىمية حماية

يركف سكل

ىذه الطرؽ.

الفعؿ  /العمؿ المطمكب :

اتجاىيم (

ما الميارات التي

أولوياتيم

التأثير في

المنافع قصيرة
األجؿ

حمبلت التكعية،

حمبلت

تشكيؿ مراكز

برامج التدريب،

برامج التدريب،
الضغط

التكعية،

غير متكفر

تشكيؿ مراكز
الضغط

الفعؿ  /العمؿ المطمكب،
كاألثر المتكقع:
حمبلت التكعية

مرتفع

متكسط

غير متكفر

برامج التدريب

منخفض

منخفض

غير متكفر

تشكيؿ مراكز الضغط

متكسط

متكسط

غير متكفر

يمكنؾ بدال مف استخداـ كممة مرتفع ،كمتكسط ،كمنخفض ،أف تختار استخداـ األرقاـ إلظيار التأثير لكؿ استراتيجية.
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صناعة

كبير(جدان)

 6.1.1الخطكة  : 1مشاركة المجمكعات اإلستراتيجية
الخطكة  1مشاركة المجمكعات اإلستراتيجية
إف عممية الرجكع باستمرار إلى تحميؿ أصحاب العبلقة ،كفحص ما إذا كنت ال تزاؿ تشرؾ أصحاب العبلقة البلزـ مشاركتيـ
ىك جزء ىاـ مف المراقبة التي تقكـ بيا .إلى جانب ذلؾ ،ربما تستطيع تككيف تحالفات  /اتحادات مع أكلئؾ الذيف ىـ في مكاقع
السمطة.
إف مشاركة المجمكعات اإلستراتيجية تشكؿ عنص ار أساسينا في تطكير استراتيجية كسب التأييد ،كذلؾ ألف الناس لف يعممكا عمى
تغيير ممارساتيـ البيئية إذا لـ يكف ليـ رأم في عممية التخطيط ،كالتنفيذ ،كالتقييـ لمعمؿ مف أجؿ التغيير .كىذا ىك السبب

الكامف كراء اعتبار ذلؾ خطكة فردية في التيار الرئيسي لمعممية برمتيا .إال أف المشاركة شأنيا شأف التخطيط أك التقييـ ينبغي
أف تككف عممية مستمرة ،كليست جيدا ( طمقة كاحدة فقط ) .إف الكممة الرئيسة ىنا ىي الممكية .كينبغي أف تؤخذ حرفيا في
مجاؿ منتجات كسائط اإلعبلـ كعمميات التكاصؿ ،كليست ألجؿ الناس أك عنيـ ،كلكف مف قبؿ الناس كمعيـ أنفسيـ.
إف ىذا اإلجراء يضمف استدامة المشركع أك البرنامج كيحقؽ مزيج كسائؿ اإلعبلـ األنسب لمظركؼ االجتماعية كالثقافية .إنو
لمف الصعب امتبلؾ تمفاز ،فيديك ،أك راديك بسبب المكارد المالية ،كالمستكيات التقنية ك الميارات المشاركة .لكنو مف األسيؿ
بكثير إنتاج مسرح الناس أك كسائؿ اإلعبلـ المجتمعية األخرل ك التي تتـ إدارتيا ،كانتاجيا بالكسائؿ المحمية كالمكجية نحك
نيايات محمية .مع ذلؾ ،فيذا ال يعني أف المشاركة يجب أف تككف مقيدة بكسائؿ اإلعبلـ المحمية ،كذلؾ ألف التحالفات

اإلستراتيجية مع كسائؿ اإلعبلـ ينبغي تعزيزىا.

إف مشاركة جميع أصحاب العبلقة في جميع مراحؿ التحميؿ ،كالتخطيط ،كالتنفيذ ،كالمراقبة كالتقييـ أمر ضركرم.
كن عمى عمم !

إف المشاركة تؤدم أيضا إلى إقامة الشراكات كالتحالفات كاالئتبلفات حتى قصيرة المدل ،كالتي مف الممكف أف تعزز بشكؿ
كبير في مجاؿ كسب التأييد مف خبلؿ الجمع ما بيف القكة كالمكارد لمختمؼ المجمكعات لتشكيؿ قكة أكبر مف أجؿ التغيير.
ميما كاف شكؿ التعاكف ،فإنو ال بد مف اتخاذ بعض العكامؿ الرئيسية بعيف االعتبار ك إال فاف الشراكة سكؼ تفشؿ .كاألىـ مف
ىذه ىي الشفافية  :كمف الميـ جدا لكؿ كاحد مف الشركاء في ىذا التحالؼ أك الشبكة أف يفيـ أىداؼ اآلخريف ،حتى لك كانكا
ال يشارككف بشكؿ كامؿ .كمف الضركرم أيضا بالنسبة لمختمؼ الفئات المشاركة أف يككف ليا اليدؼ العاـ نفسو ،بحيث يككف
ىناؾ أرضية مشتركة بينيـ ،حتى ك إف كانت األساليب كالمنيجيات مختمفة.

114

 6.1.6انخطىة  : 6اختيار وسائم اإلعالو  ،ويزجها
الخطكة  : 6اختيار كسائؿ اإلعبلـ  ،كمزجيا

المراقبة
الخطة العملٌة

التكٌٌؾ

لكسب التأٌٌد

تعتمد فعالية استراتيجية التكاصؿ إلى حد كبير عمى قدرة رسائميا لجمب االنتباه أك االىتماـ ك أف تككف مفيكمة مف قبؿ
الجميكر المستيدؼ .كلذلؾ ،يجب أف تككف الرسائؿ مصممة لتناسب الخصائص المحددة ،كالمستكل التعميمي كالفكرم

كتطمعات كؿ مجمكعة مف المستفيديف المستيدفيف؛ (ارجع أيضا إلى الجمسة األكلى  ،أنماط التعمـ الفردية) .كمف الكاجب

أيضا ،أف تتبلءـ الرسائؿ مع كسائؿ اإلعبلـ التي تـ اختيارىا ،كىذا ىك السبب في أنيا ال ينبغي أف تصاغ في مرحمة مبكرة
مف تطكير اإلستراتيجية  ( .تذكر مرة أخرل أف التكاصؿ بالرسالة ال يحدث ما لـ تككف الرسالة قد كصمت ).
إف سكاف المناطؽ الحضرية عمى كجو الخصكص يتعرضكف " لحجـ زائد في المعمكمات " ،لذلؾ تحتاج الرسائؿ ألف تككف
استراتيجية " ذات كضع " بحيث " تبرز /تتميز" عف الرسائؿ األخرل  .كبدكف ذلؾ فإنيا قد ال تككف ممحكظة عمى الرغـ مف
أنيا ذات صمة كمفيدة لمجميكر المستيدؼ.
إف كسائؿ اإلعبلـ المختارة ينبغي أف تككف مناسبة لمجميكر مف حيث :



عادات البحث عف المعمكمات؛



مصادر المعمكمات المفضمة؛

 الكصكؿ لكسائؿ اإلعبلـ؛



أنماط استيبلؾ كسائؿ اإلعبلـ؛



شبكات التكاصؿ ،ك



سمكؾ مجمكعة التكاصؿ.

المنيج العاـ الختيار كسائط متعددة

اعمؿ عمى اختيار كاستخداـ كسيمة:


لغرض كاحد أك محدد كليس ألىداؼ مختمفة؛



ذات خاصية فريدة أك ميزة خاصة مفيدة لتحقيؽ غرض معيف؛



مألكفة لدل الجميكر المستيدؼ كيمكنو الكصكؿ إلييا؛



يمكف أف تستكعب بسيكلة الرسائؿ "المحمية"؛



يمكف تطكيرىا كانتاجيا محميا ،يمكف دعميا مف الناحية التشغيمية؛



تكمؿ كتعزز الكسائؿ األخرل التي استخدمت في نفس اإلستراتيجية ،في حيف أنيا تقدـ قكة كتأكيد متميزة ك
كظيفية.
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كن عمى عمم !

 ال يكجد كسيمة فعالة لكافة األغراض أك المستفيديف المستيدفيف؛
 إف استراتيجية التكاصؿ ليا عادة معمكمات مختمفة ،كأىداؼ تعميمية ك أىداؼ اتصاؿ؛
 إف كسائؿ اإلعبلـ كقنكات التكاصؿ المختمفة يكمؿ كيعزز كؿ منيا اآلخر؛
 إف التخطيط االستراتيجي يعني أف تختار " أم الكسائط أك مزيج مف كسائؿ اإلعبلـ ينبغي استخداميا ألم
غرض ،كمف سيستخدميا مف اجؿ إيصاؿ رسائؿ محددة لفئة مستيدفة".

مزج الكسائط المتعددة
تشير الخبرة كالبحكث إلى أف استخداـ مزيج مف كسائؿ اإلعبلـ الجماىيرم ،كالتكاصؿ بيف المجمكعة ك األشخاص ىي األكثر
فعالية مف حيث التكمفة أك األكثر جدكل (Eschborn 1999).
األدكات البلزمة الختيار كسائؿ اإلعبلـ
اعمؿ عصؼ ذىني لكسائؿ اإلعبلـ المختمفة كالتي يمكف استخداميا لتحقيؽ اليدؼ ،كارسـ مخططان لمدل مبلئمة كسائؿ
اإلعبلـ لكؿ مجمكعة مستيدفة.

بعض أدكات كسائؿ اإلعبلـ كاألكثر استخدامان مف أجؿ كسب التأييد ىي:
 االجتماعات
 التفاكض
 زيارات المشاريع  /الكسائؿ اإليضاحية النمكذجية
 التمفاز
 الراديك
 التمثيؿ  /مسرح



أشرطة التسجيؿ الصكتي

 التقارير



كتابة رسالة

 النشرات كصحائؼ األخبار
 الفيديك
 الشرائح
 الصحافة
 لكحات إعبلنية  /جداريات
 البريد اإللكتركني  /اإلنترنت
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سؤاؿ :ما الكسائط األنسب لمنطقتؾ لمتكاصؿ في منيج مسارات اليجرة ؟
لمقياـ بكزف إيجابيات كسمبيات كسائؿ اإلعبلـ المختارة لكسب التأييد فاف المصفكفة التالية أدناه يمكف أف تككف مفيدة (الجدكؿ
 .)6.1تككف المصفكفة أكثر فعالية عندما تستخدـ لكؿ ىدؼ عمى حدا (كاإلستراتيجية ذات الصمة كالتي اخترتيا لمكصكؿ إلى
اليدؼ ،عمى سبيؿ المثاؿ رفع مستكل الكعي) كلمجمكعة مستيدفة كاحدة فقط.
الجدكؿ  6.1مصفكفة لكزف إيجابيات كسمبيات كسائؿ اإلعبلـ المختارة لكسب التأييد
إيجابيات كسمبيات أدكات كسب التأييد المختارة
اإلمكانات

عدد الناس الذيف

لمكصكؿ لمفئة

يمكف الكصكؿ

المستيدفة

إلييـ

جدكل الكمفة

إمكانية التشارؾ

أية معايير أخرل
ىامة لتؤخذ بعيف
االعتبار

الراديك
الشرائح
االجتماعات
الشخصية
لكحات إعبلنية /
لكحة جدارية
الخ ..

المرحمة  1اإلنتاج
الخطوة  : 7تصميم رسالة
الخطكة  1تصميـ الرسالة

المراقبة
التكٌٌؾ

بالعكدة إلى قسـ التكاصؿ ،سبؽ كأف ذكرنا أف الرسالة لـ نتكاصؿ بيا ما لـ تكف قد كصمت مف قبؿ المرسؿ  .يمكنؾ في الكقت
نفسو أف تقكؿ أف فعالية الرسالة ىي كظيفة عائدة مف عركض الرسالة كالجيد المطمكب لتفسيرىا .كبالتالي ،فإف فعالية
استراتيجية التكاصؿ تعتمد إلى حد كبير عمى قدرة رسائميا لجمب االىتماـ كالفيـ مف قبؿ الجميكر المستيدؼ.
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كلتككف الرسالة ناجحة ،فإنو ينبغي أف يتبع مبدأ  KISS AIDAالتي كثي ار ما تستخدـ في التسكيؽ االجتماعي :ابقيا

قصيرة  ،كبسيطة مف أجؿ جمب انتباه المشاىديف ،ارفع مف فائدتيا ،كشجع الرغبة التي ستؤدم إلى العمل بالنسبة لمممارسة

المستدامة المرغكبة .لقد استمدت ىذه النقاط مف التكجيو مف نتائج راسخة مف تنمية التكاصؿ ،كعمـ االجتماع الريفي  :إف أم
عممية تغيير تتبع نمطا مف الكعي مف خبلؿ االىتماـ ك التجربة العتمادىا أك رفضيا .باإلضافة إلى ذلؾ ،ينبغي أيضا أف
تككف ىذه المعمكمات متاحة يمكف الكصكؿ إلييا ،كدقيقة ،كقابمة لمتحقؽ ،كاممة ،في الكقت المناسب ،كذات صمة.
أدكات لتصميـ الرسالة
قائمة ( كسائؿ اإلعبلـ  -الرسالة  -المشاىديف  /الجميكر)
قائمة ( كسائؿ اإلعبلـ  -الرسالة  -المشاىديف  /الجميكر) ىي أداة بسيطة كلكنيا مفيدة اللتقاط المبلمح الرئيسية ألنكاع
كسائؿ اإلعبلـ المختمفة ،كما ىك مكضح في الجدكؿ .6.6
الجدكؿ  6.6قائمة ( كسائؿ اإلعبلـ  -الرسالة  -المشاىديف  /الجميكر) لمثاؿ البجع األبيض
نكع كسائؿ اإلعبلـ

الرسالة الرئيسة

لكحة إعبلف  /جدارية

لمستقبؿ مشرؽ

اليدؼ المراد تحقيقو ...

الفئة المستيدفة ( أم
مجمكعة مف المعنييف )

لبجعنا األبيض –
دعيـ يتكاثركف

مع قدكـ عاـ  %42 ، 1212مف

السياح

السياح الذيف يزكركف األرض الرطبة
لف يدخمكا المناطؽ المحظكرة
كالمخصصة لمتكاثر.

الفيديك
الممصؽ

 6.1.4الخطكة  : 4إنتاج كسائؿ اإلعبلـ اإلنتاج كاالختبار المسبؽ
المراقبة

الخطكة  : 4إنتاج كسائؿ اإلعبلـ اإلنتاج كاالختبار القبمي

التكٌٌؾ

يجب أف يتـ اختبار الرسائؿ بحذر مسبقنا لكؿ كسيمة مف كسائؿ اإلعبلـ لكؿ فئة مف الفئات المستيدفة كالمستفيدة ،كخاصة
المعمكمات البصرية لممستفيديف (شبو) األمييف ،ككذلؾ بالنسبة لعكامؿ الكمفة كتكفير الكقت.
المرحمة  1العمؿ كالتأمؿ في التجربة
 6.1.9الخطكة  : 9أداء كسائؿ اإلعبلـ كالتنفيذ الميداني

المراقبة
التكٌٌؾ
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الخطكة  9أداء كسائؿ اإلعبلـ كالتنفيذ الميداف
ىذه ىي النقطة في عممية اإلستراتيجية حيث يبدأ دكر التخطيط اإلدارم انطبلقنا مف تطكير اإلستراتيجية باعتبارىا الميمة

الرئيسية ألخصائي التكاصؿ .كاحدة مف أسكأ المشكبلت في تنفيذ استراتيجية التكاصؿ ىك تأخر التسميـ أك حتى عدـ تكفر
المدخبلت أك الخدمات المطمكبة لتبني تغييرات الممارسات المكصى بيا أك األعماؿ مف قبؿ المستفيديف المستيدفيف ،كالذيف تـ
تحفيزىـ كاقناعيـ منذ البداية .أف ىذا قد يؤدم إلى اإلحباط في صفكؼ أعضاء ىذه المجمكعة ،كفي نياية المطاؼ تقكيض
مصداقية ىذه اإلستراتيجية.
أدكات ألجؿ أداء كسائؿ اإلعبلـ ك التنفيذ الميداني
إف أىـ أداة يمكف تطكيرىا ىي كضع جدكؿ زمني لكؿ كسيمة مف كسائؿ اإلعبلـ كلكؿ مجمكعة مف أصحاب العبلقة .انظر
إلى الفعاليات ،كالمناسبات ،الزماف كالمكاف األكثر مبلئمة .حاكؿ أف تثرم مختمؼ كسائؿ اإلعبلـ كقنكات التكاصؿ ( عمى
سبيؿ المثاؿ النداء العاطفي مف الراديك أك التمفاز مع التأثير الكاقعي لمنشرات كالكتيبات).

مثاؿ عمى جدكؿ زمني بسيط
الغرض

اليدؼ

األنشطة

المؤشرات

الزمف

الشخص المسؤؿ

القائمة


ىؿ أنت مستعد لتنفيذ خطتؾ؟ ىؿ أىدافؾ كاضحة ؟ ىؿ لديؾ دالئمؾ كحمكلؾ ؟ ىؿ تعرؼ جميكرؾ؟ ىؿ لديؾ
اتصاالت جيدة بيف المجمكعات المستيدفة ذات النفكذ ؟ ىؿ تعرؼ ما ىي األنشطة التي ستنفذىا ؟ ىؿ قررت
أم أنماط أك أم منيجيات كسب التأييد  /الدعكة سكؼ تستخدـ؟



ماذا تتكقع مف شريكؾ  /الحمفاء؟ ىؿ أنت متأكد مف دكافعيـ كأىدافيـ؟ ىؿ يعززكف مصداقيتؾ؟ ماذا سيحدث
إذا ابتعد ىؤالء عف المشاركة؟



ما المكارد (المالية كالفنية كالبشرية) المتكافرة؟ ما اآلثار المترتبة عمى خطتؾ؟ ىؿ تحتاج إلى بناء بعض أنشطة
التدريب في خطتؾ؟



كيؼ ستعمؿ عمى تنسيؽ كمراقبة مختمؼ المنيجيات التي تستخدميا؟ ىؿ لديؾ خطة لتحقيؽ التكامؿ بينيا
كتجنب االختناقات أك التعارض؟
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ىؿ ىناؾ أية مخاطر؟ كيؼ ستؤثر أنشطتؾ عمى سمعة المؤسسة؟ كيؼ يمكف أف تؤثر عمى التمكيؿ البلزـ
لمقياـ بأنشطة أخرل؟ ىؿ مف الممكف أف تفقد أحدان مف المكظفيف الرئيسييف؟ ىؿ مف الممكف أف يككف ىنالؾ
شركاء حالييف لـ يعد ليـ الرغبة بالعمؿ معؾ؟ ما الذم يمكف أف تفعمو لمتخفيؼ مف أية نتائج سمبية؟



ماذا كنت تفعؿ لك...؟ ما البدائؿ ،كخطط الطكارئ ،أك المكاقؼ التي تتراجع ؟ قد تتغير الظركؼ الخارجية ك قد
تضطر إلى إعادة النظر في خططؾ  -اعمؿ عمى البناء ب مركنة حتى تككف عمى استعداد لذلؾ.

 6.1.12الخطكة  : 12المراقبة ،التقييـ كالتكييؼ
المراقبة

الخطكة  12المراقبة ،التقييـ كالتكييؼ

التكٌٌؾ

المراقبة ،التقييـ كالتكييؼ ستككف جيكد متكاصمة لمخططي التكاصؿ ك كاسبي التأييد .عميؾ أف تدرؾ أف دكرة التخطيط لديؾ
عممية ديناميكية  /متحركة كتحتاج لمتكييؼ باستمرار! حيث أف أصحاب العبلقة قد يتغيركا ،كالمشكبلت كالقضايا قد تتغير ،أك
يمكف أف تحؿ بشكؿ طبيعي ،الخ.
إف األسئمة التالية ستككف مفيدة في المراقبة ،التقييـ كالتكييؼ:

مشكالت  /قضايا تأممية


مشكمة مف التي يجرم مناقشتيا؟



كيؼ ترتبط بالجميكر؟



ىؿ تـ فيـ المكضكع جيدا  :األسباب كالتفاعؿ ،كما إلى ذلؾ؟



ما ىك السياؽ العاـ ليذه المشكمة؟



ىؿ تعكس نتائج األبحاث الكاقع؟



ىؿ تكلد المشكمة  /القضية العاطفة  :الفائدة ،كالغضب ،كما إلى ذلؾ؟

اختيار وسائل اإلعالم
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كـ ىك مناسبان اختيار كسائؿ اإلعبلـ فيما يتعمؽ بالثقافة السمعية كالبصرية لمجميكر؟
ىؿ ىناؾ معمكمات زيادة أك نقص؟



ىؿ اختيار كسائؿ اإلعبلـ يساعد في تعزيز الرسالة؟

آثار



ىؿ الرسالة مكجية نحك الناس ،كليس المشاريع؟



ىؿ يحترـ اختيار كسائؿ اإلعبلـ ثقافة كحساسية الجميكر؟



ىؿ تعزز الرسالة الثقة بالنفس كاالعتماد عمى الذات؟



ىؿ الرسالة كايصاليا لمناس ( متكاضع ) غير متعاؿ كغير دعائي؟



ىؿ الرسائؿ مسمكعة ،كمفيكمة كمقبكلة ،كاألىـ مف ذلؾ ،ىؿ تعمؿ عمى تحفيز كتعبئة ( تحريؾ ) الناس لتعديؿ
سمككيـ كاتخاذ إجراء  /عمؿ شيء ؟

مزيد من الموارد

إف ىذا الفصؿ مدعكـ بالعرض التقديمي ( باكر بكينت ) " كسب التأييد " .
ارجع أيضا إلى مختمؼ مراجع كسب التأييد المكجكدة في قائمة في نياية ىذه الكحدة.
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الجلست السابعت .دراساث الحالت -كسب التأييذ ،لعب األدوار والتمارين
 7.1تمرين  :االستماع الفعال
قصة قصيرة عف ككنؾ سائؽ باص
أنت سائؽ الباص الذم ينقؿ الناس مف عماف إلى مركز منطقة األزرؽ المنطقة الرطبة .في البداية كاف الباص فارغان كلكف في
المحطة التالية صعد ثمانية أشخاص  1 :رجاؿ ك  1نساء ك  1أطفاؿ .كاف كؿ مف الرجميف يحمؿ منظا ار كقد أحض ار معيما

أيضان أحذية  .كفي المحطة الثانية نزؿ شخص كاحد ك ستة أشخاص صعدكا إلى الباص ،أربعة منيـ أحضركا معيـ دليؿ

التعرؼ عمى الطيكر .كفي المحطة الثالثة لـ ينزؿ ك لـ يصعد أحد .كفي المحطة الرابعة صعد ثمانية أشخاص ،خمسة منيـ

متحمسكف جدا لزيارة منطقة األزرؽ ،كيأممكف مشاىدة بعض الطيكر التي كصمت لتكىا مف أكركبا في طريقيا إلى إفريقيا .في

ىذه المحطة نزؿ ستة أشخاص .ك في المحطة الخامسة ،ثبلث نساء مع أطفاليف نزلف كتسعة مف مراقبي الطيكر اآلخريف
صعدكا إلى الباص .ما ىك اسـ سائؽ الباص ؟
الجكاب  " :اسمؾ أنت "

 7.2تمرين  :دورك في مجال التواصل
اليدؼ:
التأمؿ في دكرؾ كمكقفؾ في التفاعؿ مع اآلخريف ،كالتعمـ كيؼ يمكنؾ تحكيؿ أنماط التفاعبلت الطبيعية.
المتطمبات  :نظرية  ، Leary-Cuvelierقمـ ،كرقة
عدد المشاركيف  :ثبلثة فأكثر
الكقت  12-12 :دقيقة
التكجيو الذاتي لو عبلقة بكثير مف القضايا :المسؤكلية ،كحرية االختيار ،كالمكاقؼ ،كاألدكار ،كالقيـ الخاصة بؾ كالمعايير.
سكؼ نركز عمى المكاقؼ التي تتخذىا في المناقشة .إطارنا ليذا التمريف ىك نظرية التفاعؿ ؿ .Leary-Cuvelier
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عندما تتفاعؿ مع الناس أسأؿ نفسؾ:


في أم المكاقؼ كاألدكار أجد نفسي في التكاصؿ االجتماعي اليكمي؟ (عمى سبيؿ المثاؿ ،مبادر ،مييمف /مسيطر،
مكجو نحك العبلقات االجتماعية الجيدة ،مكجو نحك الميمة التي يجب انجازىا)
• في أم القطاعات مف كردة الرم  Leary’s Roseتعمؿ عادة في الفريؽ؟



فكر بحالة معينة لفريؽ حيف لـ يكف التكاصؿ جاريان بسيكلة.
ميمة جماعية
ضع كردة الرم  Leary–Cuvelierبشكؿ منبسط عمى األرض ( 6صفحات كضع عمييا عبلمات " منح " " استقباؿ "
الخ  ،كما في الشكؿ .)1.1العب المكاقؼ التالية في مجمكعات مككنة مف أربعة (ثبلثة أعضاء في الفريؽ ،كمراقب كاحد):
اشرح لممشاركيف أنة قد طمب منيـ تطكير استراتيجية لبلتصاؿ لتنفيذ منيج مسارات اليجرة  .كىـ يجتمعكف لممرة األكلى في
ىذه الميمة بالذات .كبينما ىـ يتناقشكف ،ثبلثة منيـ يقفكف (أك يتحرككف باتجاه ) الجانب – مف كردة الرم  -المماثؿ لحالة

اتصاؿ في الفريؽ (عمى سبيؿ المثاؿ عطاء ،مقاكمة )
بعد  12دقائؽ ناقش ما يمي:



كيؼ كاجيت المكاقؼ المختمفة؟



ما أثر سمكؾ اآلخريف عميؾ؟



ما األكثر فائدة بالنسبة لؾ؟

االختبلؼ:

يسمح لمميسر بتحريؾ أعضاء الفريؽ في مكاضع أخرل كالبلعب سكؼ يتكاصؿ بالنمط المماثؿ /المشابو.

عد إلى الجمسة العامة كتأمؿ ( قدـ تغذية راجعة ) كفقنا لمتكقعات األصمية كخبرة فريؽ العمؿ.
وردة الري التفاعمية Leary–Cuvelier

إف الطريقة التي يضع الشخص نفسو فييا نحك اآلخريف تصنع عبلقتو أك عبلقتيا تجاه أكلئؾ اآلخريف  .يبيف لنا النمكذج في
الشكؿ  1.1كيؼ يمكننا تحميؿ التكاصؿ بيف األشخاص .كبفضؿ ىذا النمكذج نستطيع كسر بعض أنماط التفاعؿ  -كخاصة
ردكد الفعؿ  -األنماط  .يستطيع ىذا النمكذج أف يؤدم إلى إلقاء نظرة عمى أم شكؿ مف أشكاؿ التفاعؿ (اجتماعات كمناقشات
 )...،كيمكف أف يساعدنا في أف نتأمؿ أم دكر غالبنا ما نتخذ ،أك أنة يمكف أف يساعدنا عمى تعمـ كيفية اتخاذ  /لعب مختمؼ

األدكار لتحقيؽ أىدافنا.
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فوق
الحفظ
االنسحاب

لدي شًء ما

معا ً

التلقً

العطاء

البقاء صامتا ً

القٌادة

التأنً

 /المواجهة

االهتمام

الحذر

التحدي

الطلب

عنٌد

ٌسأل

العرض

غامض

ٌنتقد
ٌقاومٌتهم

ٌشرح

قبول
طرح سؤال
إن تكون مطٌع

أرٌد شٌئا ً ما

مستمع
نعم

ضد

ٌدافع
ٌختبر
 /تقدٌم
خضوع
ٌكون هادئ اً
أهمٌة
شكوى  /تذمر

ٌعترض
طرٌقة
ٌشق
ٌرفض
ٌحدد
ٌرفض
ال

مشكوك فٌة
ٌسترخً
أسفل

الشكؿ  1.1كردة الرم التفاعمية
في التفاعؿ يمكننا أف نميز بيف محكريف أساسييف  :العطاء كاألخذ  /التمقي ك أف نركز عمى التعاكف أك التنافس (مسابقة).
كالجمع بيف ىذه المحاكر يقدـ لنا مكاقؼ مختمفة  .يمكف ألم شخص أف يمنع العطاء كاألخذ أك أف يككف مقاكمنا  .يمكنؾ أيضا

التحفظ  /تمسؾ نفسؾ بدالن مف إف تعطي ،كأف ترفض بدال مف أف تتمقى .يمكنؾ أيضا أف تنظـ في إعطاء أك تدمير ما أخذت
 /تمقيت ...

عندما نجمع بيف ىذه المحاكر ،فإننا نصؿ إلى  6مكاقؼ في مجاؿ التكاصؿ ،كلكؿ منيا خصائصيا النمكذجية .كؿ شخص
يغير مكقفة كفقا لمحالة .كمف خبلؿ فيـ مختمؼ المكاقؼ كخصائصيا ،يمكنؾ الحصكؿ عمى مزيد مف التبصر في التكاصؿ
البشرم.
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المكاقؼ الست (أك الحقكؿ) في مجاؿ التكاصؿ )) Leary - Cuvelier
العالقة  +القيادية = العطاء

ىذا ىك الحقؿ الذم يأخذ فيو األفراد المبادرة ،يقكد أك يكجو األحداث /الفعاليات ،كيدعك اآلخريف لمعمؿ معيـ.

الرمز  :األسد
العالقة  +التبعية = التمقي

نجد ىنا الناس الذيف يأخذكف المبادرات األخرل ،كيقبمكف التكجيو كاإلرشاد كتنفيذ التعميمات الصادرة مف اآلخر.
الرمز  :الحصاف
الحكم الذاتي  +القيادية = التيجم

ىنا نجد أكلئؾ الذيف يكجيكف االنتقادات ،كطمب التغيير ك تحدم القيادة.

الرمز  :النسر
الحكم الذاتي  +التبعية = المقاومة

نجد ىنا أكلئؾ الذيف لـ يعد يقبمكف ما يقدـ ليـ ،يقكلكف ال ،كال يريدكف الكقكؼ في الخط  /الدكر.
الرمز  :منجنيؽ
القيادة  ( +الحكم الذاتي  /العالقة ) = االنسحاب

نجد ىنا أكلئؾ الذيف لـ يعكدكا مستعديف لمعطاء أك األخذ ،كالذيف يتحكلكف ألنفسيـ كينتظركف المزيد مف التطكرات.

الرمز  :البكمة
التبعية  ( +الحكم الذاتي  /العالقة ) = التقديم

نجد ىنا أكلئؾ الذيف يترككف األمكر ألنفسيـ بدكف أف يشارككا في اتخاذ القرار أك تحمؿ المسؤكلية عف ذلؾ.
الرمز  :السمحفاة
يذىبكف إلى أقصى الحدكد...
عندما تصبح ديناميكية الفريؽ ثابتة أك مجمدة كاألفراد يتمسككف بحقؿ كاحد ،يصبح ىناؾ خطر مف أف يصبح ىذا متطرفان في
أقصى الحدكد .في المجاالت المتكاممة ،يمكف لؤلعضاء اآلخريف في الفريؽ أيضا التفاعؿ مع السمكؾ المتطرؼ ،عمى سبيؿ
المثاؿ العطاء يصبح دكتاتكرية (الشكؿ .) 1.1
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ٌتعذر الوصول
الٌها
السحب
دكتاتوٌرٌة

تدمٌر  /هالك
عطاء  /منح

مهاجمة

مقاومة

استقبال

عبودٌة

تقدم

تعطٌل

انهٌار

الشكؿ  1.1التطرؼ في ديناميكية الفريؽ في كردة الرم Leary-Cuvelier

 7.3تمرين  :األ زواج المستمعة
مف الشائع أننا عندما نختمؼ مع بعض الناس ،يككف لدينا صعكبة في االستماع ليـ .ىذا التمريف لممساعدة في تطكير ميارة
االستماع (حتى عندما نككف مختمفيف) كيزكدنا بطريقة لمعرفة ما إذا كنا نستمع لآلخريف حقان .يفضؿ أف يستخدـ ىذا التمريف
بعد أف يككف أفراد المجمكعة يعرفكف بعضيـ البعض بشكؿ جيد.

اإلجراء
 .1أ  :يطمب مف كؿ شخص إف يجد شريكان في النقاش .ثـ يطمب منيـ مناقشة مكضكع ،كلكف بعد أف يتحدث كؿ كاحد منيـ
فاف عمى الثاني أف يمخص ما قالو األكؿ إلى الحد الذم يرضي بو المتحدث السابؽ ،قبؿ أف يقدـ كجية نظرة أك استجابتو

الخاصة لممكضكع .مبلحظة  :في ىذا التمريف يختار كؿ زكج بأنفسيـ المكضكع الذم سكؼ يتـ مناقشتو.
أك :
ب :يطمب مف كؿ شخص اختيار شريؾ ،كيقدـ الميسر مكضكعا مثي ار لمجدؿ بالنسبة ليـ لمناقشتو .مرة أخرل ،بعد أف يتحدث
كؿ كاحد منيـ فاف عمى الثاني أف يمخص ما قالو األكؿ إلى الحد الذم يرضي بو المتحدث السابؽ ،كبعد ذلؾ فقط يستطيع ىك

أك ىي أف يقدـ كجية نظرة أك استجابتو الخاصة لممكضكع .المكاضيع الممكنة ىي  " :السمطة تخمؽ اختبلؿ بيف الثقافة
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كالمجتمع" ؛ " المعارؼ التقميدية عمى كشؾ أف تفقد ،كليست فرصة لممستقبؿ بعد اآلف ؛ " تغير المناخ ىك مجرد اتجاه في
الجدكؿ الزمني الضخـ" .

ن صائح وقضاٌا للمدربٌن من أجل التكٌؾ اإلقلٌمً
سيكىٌ هُاك يىاضيع ( يثيرة نهجذل )خاصت باإلقهيى  ،حاول أٌ تستخذيها !

 .1بعد تطبيؽ التمريف أ 1أك ب  ، 1يسأؿ الميسر المجمكعة ما الصعكبات التي كاجيكىا في االستماع ،كيكتبيا بشكؿ قائمة
عمى كرؽ.
 .1بعد ذلؾ اسأؿ ما الذم يمكنيـ القياـ بو لتحسيف التكاصؿ في المجمكعة  .ثـ اكتب اإلجابات عمى كرقة أخرل.
الكقت  :حكالي  1ساعة

المكاد  :كرؽ دفتر ،شريط الصؽ ،أقبلـ تخطيط.

 7.4تمرين  :تعريف كسب التأييد
الغرض
يتضمف كسب التأييد أنشطة مكجية إلى جماىير مختمفة ،كأىداؼ كاستراتيجيات مختمفة .إف تطكير تعريؼ مشترؾ يمكف أف
يحسف التكاصؿ في عممية التخطيط لكسب التأييد .إف الغرض مف ىذا التمريف ىك تعميؽ تفكير الناس بمفيكـ كسب التأييد،
كلمكصكؿ إلى تعريؼ مشترؾ لتكجيو عممية التخطيط.
العممية
( الكقت  1-1 :ساعة)
 .1قسـ المشاركيف إلى مجمكعات صغيرة كأطمب منيـ مناقشة األسئمة التالية .كمف ثـ أف يعممكا عمى تسجيؿ أفكارىـ
عمى أكراؽ لمشاركتيا مع الفريؽ في الجمسة العامة.
 .aما المقصكد بكسب التأييد؟
 .bاذكر ثبلث نتائج لكسب التأييد الفعاؿ؟
 .cما أنكاع األنشطة التي يتضمنيا كسب التأييد؟
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 .1في الجمسة العامة  ،اطمب مف المشاركيف تحديد ثبلثة أك خمسة أكجو تشابو بيف استجابات المجمكعات عمى السؤاؿ
األكؿ كثبلث إلى خمس فركقات .اكتب أكجو التشابو كاالختبلؼ عمى كرقتيف مختمفتيف مف كرؽ الصحؼ كناقشيا.
 .1اطمب مف المشاركيف عمؿ مناظرة كمف ثـ االتفاؽ عمى أىـ أربع أك خمس نتائج كأنشطة كضع دائرة حكليا.
 .1إذا كاف لديؾ كقت إضافي ،ناقش التعريفات عمى الصفحة التالية .سمط الضكء عمى الخصائص الرئيسية لمتعاريؼ
المختمفة.

 .1لخص بعمؿ مكجز حكؿ مدل ككيفية تغير فيـ المشاركيف لمفيكـ كسب التأييد مف جراء المناقشة.

مزيد من الموارد
إف ىذا الفصؿ مدعكـ بالعرض التقديمي ( باكر بكينت ) " كسب التأييد " .
ارجع أيضا إلى مختمؼ مراجع كسب التأييد المكجكدة في قائمة في نياية ىذه الكحدة.
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