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  مقدمة
لتدريب دليل ا: التوصل إلى الخيارات" تم إعداد الكتيب التدريبي ،٢٠٠١في عام 

من قبل التضامن النسائي للتعلم من أجل الحقوق والتنمية " على القيادة للنساء
 بالشراآة مع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، ومنظمة WLP)( والسالم

باوباب من أجل حقوق اإلنسان للنساء في نيجيريا، وطاقم شؤون المرأة في 
 للنساء ىءية والمبنية على المباددة التقدمويعزز الدليل مهارات القيا. فلسطين
آما يشرح هذا الدليل إطار العمل النظري للقيادة التشارآية من حيث . والرجال

١.تعزيز الديمقراطية والمساواة والتعددية في المجتمع

وتقييمه، تبين " التوصل إلى خيارات"ومن خالل عملية اختبار الدليل التدريبي 
مات الشريكة أن هناك حاجة إلى المزيد من المواد للتضامن النسائي للتعلم والمنظ

آما لوحظ أن . لتواصل والمناصرةالمتخصصة في ثالثة مجاالت هي التيسير وا
يسرات ومدربات ورشات العمل ذوات الخبرة الواسعة استفدن أيضًا من تمارين م

ز بناء المهارات التي تترجم اإلطار المفاهيمي النظري للقيادة التشارآيه لتعزي
  . مهارات التيسير والتواصل والمناصرة

 سلسلة من ثالثة أدلة WLP)(وآتلبية لهذه الحاجة، أصدر التضامن النسائي للتعلم 
تعلم : "وهي" التوصل إلى الخيارات"وثالثة أشرطة فيديو الستخدامها مع دليل 

  ".تطوير حمالت مناصرة فعالة"و" التواصل من أجل التغيير"و" التيسير التفاعلي

يساعد هذا الدليل الميسرات في آيفية تنفيذ ورشات فعالة : تعلم التيسير التفاعلي •
 آما يساعد الدليل .شاملةمن خالل استخدام االستراتيجيات التشارآية وال

الميسرات على تعزيز اإلصغاء التشارآي، والتشارك في تحمل مسؤولية قيادة 
راء المختلفة، وبناء روح النشاطات، وتشجيع النقاشات، وتحفيز مشارآة اآل

  .التعاون والعمل آفريق

مة لتطوير مهارات التواصل هميوفر الدليل مادة  :التواصل من أجل التغيير •
ويتضمن الدليل نشاطات تستهدف تطوير المهارات التي . الشخصية والمؤسساتية

 

  ). WLP ٢٠٠٢بيثيسدا، ماريالند (، يادة للنساءدليل التدريب على الق: خياراتالالتوصل إلى    ١



 
٥

تساعد على  إيصال رسائل محددة جديرة باالهتمام، وتترك أثرًا على جمهور 
 وتسهم في وضع  وتطوير خطط تواصل بعيدة المدى لنشر الرسائل عبر محدد،

القنوات المحلية المناسبة، وآيفية بث الرسائل من خالل المقابالت ووسائط 
  .اإلعالم

ة على يعتمد آتيب تطوير حمالت مناصرة فعال :تطوير حمالت مناصرة فعالة •
آي التي وردت في هذا  القيادة والتواصل التشارىءالتمارين المبنية على مباد

حمالت المناصرة . على التوالي" التواصل من أجل التغيير"الدليل، وفي آتيب 
تؤهل مسلوبي اإلرادة، والمحرومين من المواطنة آي يكونوا عوامل تغيير 

  . السياسات التي لها تأثيرًا على حياتهم

بشكل مستقل أو معًا، األدلة الثالث وأشرطة الفيديو المرافقة لها يمكن استخدامها إما 
دليل التدريب على القيادة : التوصل إلى الخيارات"أو بالتزامن مع الدليل التدريبي 

، أو في المساعدة في تدريب الميسرات من أجل إدارة ورشات عمل فعالة "للنساء
باستخدام استراتيجيات القيادة الشاملة والتشارآية واألفقية الموصوفة في دليل 

ومن الممكن استخدام الكتيب وشريط الفيديو المرافق له آل . خياراتالتوصل إلى ال
على حدة، إما في برنامج تدريبي مستقل حول القيادة، أو ضمن برنامج تدريبي 

، أو في إطار مشاريع بناء )الجندر(حول حقوق اإلنسان، أو حول النوع االجتماعي 
  .المهارات والقدرات

ت التطوير الذاتي من ة متنوعة من استراتيجيا عشر مجموعاثنوتغطي التمارين اال
وتشكل هذه التمارين .  مع اآلخرين وإنشاء شراآات التعلمتواصل والأجل القيادة

نماذج للتعلم مرنة وقابلة للمراجعة والمواءمة مع االحتياجات الخاصة لمختلف 
  .المجموعات المتدربة
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  اعليتعلم التيسير التف استخدام الدليل وشريط الفيديو
  

 بملخص حول المفاهيم األساسية للقيادة األفقية في م التيسير التفاعليتعلُّيبدأ آتيب 
لتساعد الميسرات على الية صممت التمارين التعلمية التقد و. المجتمعات التعلمية

وديناميكية القيادة وأهمية خلق القوة اسكتشاف أهمية إعادة النظر في مفهوم 
  .ت في ذلك خبراتهن ومفرداتهن الخاصةمجتمعات تعلمية، مستخدما

يشرح القسمان التاليان من الكتيب دور الميسرة في مجتمعات التعلم، ويقدمان أمثلة 
وتتيح التمارين التعلمية التي يتضمنها هذا الفصل . حول أفضل ممارسات التيسير

  .فرصًا لتجربة العديد من األمثلة والممارسات المقترحة

جد تمرين تقييمي لمساعدة المشارآات على تقييم ما تعلمنه وفي نهاية الكتيب يو
ويتضمن الكتيب ملحقًا للراغبات في تطبيق ما تعلمنه من . وعلى نقد عملية التعلم

 الواردة ضمن ة عشرتيثناعلي الخاصة في تيسير الجلسات اال التعلم التفأساليب
  ".دليل التدريب على القيادة للنساء"

سوى في " تعلم التيسير التفاعلي"رة مباشرة إلى شريط الفيديو نه لم تتم اإلشاأومع 
 ،واحد من تمارين الكتيب، إال أن المثال الموجود فيه ينطبق على آل تمارين الكتيب

  :ولهذا نوصي بالعملية التعلمية التالية إذا سمح الوقت بذلك

يديو قبل االلتقاء مع المشارآات األخريات، اقرأي الكتيب وشاهدي شريط الف •
 وابدأي بالتفكير في طرق جديدة لتيسير الجلسات ،"تعلم التيسير التفاعلي"

  .التدريبية

  .شارآي في تطبيق التمارين المدرجة في الكتيب •

التيسير "شاهدي مرة أخرى شريط الفيديو بالتزامن مع التمرين الثامن  •
  .من الكتيب" التفاعلي

، اشترآي مع مجموعتك في "لالتيسير الفعا"بعد إنهاء التمرين التاسع حول  •
  .التقييم
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التوصل إلى "ثنتي عشرة جلسة من الدليل التدريبي بعد إتمام تيسير اال •
  .راجعي التمرين في الملحق في نهاية هذا الكتيب" الخيارات

 مبادىءن الهدف الرئيسي من الإة تيسير تعتبر فريدة من نوعها، فومع أن آل حال
 نفسها، أي السعي إلى قيادة تشارآية لتعزيز الواردة في هذا الدليل تبقى هي

 وتشجيع المجتمعات التعلمية على ،الديمقراطية والمساواة والتعددية في المجتمع
 من خالل تشجيع آليات اتخاذ القرار على نحو تشارآي شامل مبادىءاحترام هذه ال

ًا هذا التوجه أن يكون عمليًا ومفيدليمكن . وأفقي غير تسلطي) غير إقصائي(
.  لنا جميعا،سياسييناللقادة اللنشطاء والمعلمين واإلداريين والموظفين المدنيين و

وآلما زاد عدد األشخاص المشارآين في القيادة التشارآية المستندة إلى القيم 
  . زادت فائدة القيادة للجميع،مبادىءوال
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  ملخص مفاهيمي :القيادة في المجتمعات التعلمية
  

ات االجتماعية، بما فيها غالبية األسر وأماآن العمل والمنظمات في العديد من البيئ
 على المدنية المحلية والعسكرية والمؤسسات الحكومية، ما زال أسلوب القيادة قائمًا

، وما زال يعتمد على إصدار األوامر وليس "من األعلى إلى األسفل"أساس هرمي 
ء بدًال من النقاش، وفرض على التفاعل للتوصل إلى توافق اآلراء، وعلى اإلمال

  .الطاعة عوضًا عن البحث عن رؤية مشترآة

ن نمط القيادة الذي نطرحه في المجتمعات التعلمية هو القيادة األفقية أو إيمكن القول 
فهي قيادة قائمة على . ذات االتجاهين، بحيث تبقى قنوات الحوار مفتوحة باالتجاهين

 األخالقية والرؤية المشترآة، ألن آل عضو االحترام المتبادل، والحوار والقواعد
فالجميع يعمل . ابعًاقائدًا وتذات الوقت في المجتمع التعلمي يمكن أن يكون في 

وما القيادة .  مشترك، رؤية للحياة يمكن أن يتشارك بها الجميعمعنىتحقيق باتجاه 
  .إال تطوير وتفعيل وتطبيق لهذه الرؤية

وفي تعامل المجموعة مع . ير المجتمع التعلميتسهم بعض القيم الشخصية في تطو
بعضها البعض، يرى أعضاء المجتمع التعلمي أن آلَّ شخص هو إنسان آامل، 

حقيقي وحسن النية، وهم يعملون آفريق ويتواصلون ويتعلمون، يقيسون تقدمهم 
بمقياس مدى ما حققه آل من أعضاء الفريق من تقدم، ويعمل آل عضو في 

در من الحساسية لتفهم احتياجات االخرين ويلزمون أنفسهم المجموعة بأعلى ق
  .بالعمل من أجل عالم أفضل

ألفقية تختلف البيئات التعلمية وتتطور طبقًا لثقافة المجتمع الذي تمارس فيه القيادة ا
نه يتمتع بمعظم أ من الممكن وصف المجتمع التعلمي بومع ذلك، فإن. والتشارآية

 :الخصائص التالية

ع ال يميز بين الجنسين حيث يكون النساء والرجال شرآاء في هو مجتم •
تحديد األهداف والعمل معًا من أجل تحقيقها، وهي األهداف التي ينبغي أن 

 .تخدم مصلحة الجميع
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، حيث يقوم )ًا وحسبيليس لغو( الذي له معنى تواصلهو مجتمع يشجع ال •
 .الحوار على الثقة واالحترام المتبادل

 الديمقراطية والمساواة، والعمل على ىءلتزام بمباد االهو مجتمع أساسه •
 .أن يشارك آل عضو في تحديد األهداف والرؤية للمجتمع

 أخالقية تعزز ىءد أي مجتمع تعلمي دون قيم ومباد، ال يمكن تصور وجووأخيرًا
النزاهة المجتمعية واإلحساس باحترام الذات واآلخرين والمسؤولية الجماعية 

  . لتحقيق األهداف المشترآةىءباستخدام وسائل مبنية على المبادتزام المشترآة لالل
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    الجزء األول
  تمارين حول القوة والقيادة

 

  ديناميكية القوة : ١تمرين 
  

  :األهداف

  .مناقشة تعريفات مختلفة للسلطة •

  .القوةتحليل الصلة بين النوع االجتماعي و •

   دقيقة٣٠ :الوقت

  أو طباشيرتخطيط ح، أقالم قطعة ورق آبيرة أو لو :المواد

تقوم ميسرة متطوعة بقيادة النقاش، وتكون مسؤولة عن مساعدة المجموعة التباع 
. تعليمات التمرين، ومراقبة الوقت وإعطاء الدور للمشارآات الراغبات في الحديث
وتقوم متطوعة أخرى بتسجيل ما تقوله المشارآات على قطعة ورق آبيرة أو لوح 

  . رؤيتهلجميعسهل على اي

 . أو اللوحةعلى رأس الورق" سلطة"تقوم المتطوعة بكتابة آلمة  .١

 وتستخدم الكلمات أو الجمل أو المفاهيم القوةتقوم آل مشارآة تباعًا بتعريف ا .٢
  . وعلى المتطوعة تسجيل ما تقوله المشارآات،التي ترتبط بذهنها بهذه الكلمة

سئلة التالية بالنسبة لكل  تطرح الميسرة بعض أو جميع األ،القائمةتعبئة بعد  .٣
  :بالقائمةتدوينه  مما تم القوةآلمة أو جملة مرتبطة ب

  جيد للمجتمع؟ لماذا نعم أو لماذا ال؟القوةهل هذا النوع من ا •

  حتمي في المجتمع؟ لماذا نعم أو لماذا ال؟القوةهل هذا النوع من ا •



 
١١

 هل هذا المفهوم جدير باالحترام؟ لماذا نعم أو لماذا ال؟ •

  خطرة؟ لماذا نعم أو لماذا ال؟القوةيمكن أن تكون هذه اهل  •

 مؤتمنين؟ لماذا نعم أو لماذا القوةهل يعتبر األشخاص الذين يملكون هذه ا •
 ال؟

  هل جميع القادة يملكون هذه الخصائص؟ لماذا نعم أو لماذا ال؟ •

 أآثر من النساء؟ لماذا نعم أو لماذا القوةهل يمتلك الرجال هذا النوع من ا •
 ؟ال

تقوم المشارآات بالتصويت على آل آلمة أو جملة لتحديد ما إذا آانت عادة  .٤
تقوم المتطوعة بوضع عالمة أو لون . مرتبطة بالرجال أو النساء أو بكليهما

أو   المرأةوانت الكلمة عادة مرتبطة بالرجل أبجانب آل آلمة لتظهر إذا آ
  :و آل األسئلة التاليةبعد ذلك تقوم المجموعة باإلجابة على بعض أ. آليهما

  بطريقة مختلفة عن الرجال؟ لماذا نعم أو لماذا ال؟القوةهل تعّرف النساء  •

 بطريقة مختلفة عن الرجال؟ لماذا نعم أو لماذا القوةهل تستخدم النساء ا •
 ال؟

 تساعد الرجال أآثر؟ إذا آان الجواب القوةهل هناك أنواع خاصة من ا •
 نعم، ما هي؟

؟ هل تعتبر هذه الصلة عالمية القوةلنوع االجتماعي واما هي الصلة بين ا •
 أم إنها تعتمد على البيئة االجتماعية أو على خصوصيات مجتمع معين؟
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  إعادة تعريف القيادة: ٢تمرين 
  

  :األهداف

  .مناقشة تعريف القيادة •

 .الوصول إلى فهم أعمق للقيادة األفقية والشاملة •

   دقيقة٣٠ :الوقت

  أو طباشيرتخطيط يرة أو لوح، أقالم قطعة ورق آب :المواد

تقوم ميسرة متطوعة بقيادة النقاش، وتكون مسؤولة عن مساعدة المجموعة التباع 
. تعليمات التمرين، ومراقبة الوقت وإعطاء الدور للمشارآات الراغبات في الحديث
وتقوم متطوعة أخرى بتسجيل ما تقوله المشارآات على قطعة ورق آبيرة أو لوح 

  . رؤيتهلجميعلى اسهل عي

  . على رأس الصفحة أو اللوح"قيادة"تقوم متطوعة بكتابة آلمة  .١

تقوم آل مشارآة تباعًا بإدالء الكلمات أو الجمل أو المفاهيم التي ترتبط بذهنها  .٢
بالقيادة وتقوم المتطوعة بتسجيل ما تقوله المشارآات على الجانب األيسر من 

  .الورقة أو اللوح

عة من وضع القائمة، تقوم المتطوعة بكتابة الميزات عندما تنتهي المجمو .٣
 . أو اللوح الصفحةجانبالتالية للقيادة على 

  القيادة

شاملة وال تميز على أساس النوع 
 االجتماعي

 تواصلية

  هادفة
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  تؤمن بالمساواة

  أخالقية

تناقش المشارآات ما إذا آانت هناك آلمات في الجهة اليسرى تتشابه مع أو  .٤
 الجهة اليمنى من الصفحة، ثم يطلب من المشارآات اإلجابة تعكس مزايا من

  :على األسئلة التالية أو بعضها

 أقل ا؟ أيها تجعله أآثر استبدادًاةي قد تجعل القائدما هي الميزات الت •
 استبدادًا؟ لماذا؟

  أآثر سلطة؟ أقل سلطة؟ لماذا؟ةما هي الميزات التي  قد تجعل القائد •

  أآثر فاعلية؟ أقل فاعلية؟ لماذا؟ةتجعل القائدما هي الميزات التي  قد  •

  أآثر شعبية؟ أقل شعبية؟ لماذا؟ةما هي الميزات التي  قد تجعل القائد •

 باالحترام؟ أقل جدارة ة جديرةميزات التي قد تجعل القائدما هي ال •
 باالحترام؟ لماذا؟

ما هي الميزات التي تستخدمها النساء أآثر؟ ما هي الميزات التي  •
 مها الرجال أآثر؟ هل هناك فرق؟يستخد
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  القيادة في المجتمعات التعلمية: ٣تمرين 
  

  :الهدف

 .اآتساب فهم أعمق للقيادة في المجتمعات التعلمية •

   دقيقة٦٠: الوقت

 نسخة من الوصف الموجود في المربع أدناه حول المجتمعات التعلمية لكل :المواد
  فريق

ن مسؤولة عن مساعدة المجموعة التباع تقوم ميسرة متطوعة بقيادة النقاش، وتكو
. تعليمات التمرين، ومراقبة الوقت وإعطاء الدور للمشارآات الراغبات في الحديث
وتقوم متطوعة أخرى بتسجيل ما تقوله المشارآات على قطعة ورق آبيرة أو لوح 

  . رؤيتهلجميعسهل على اي

 عات التعلميةف التالي حول المجتمتقوم متطوعة من المجموعة بقراءة الوص .١
  .بصوت عاٍل

  :لمجتمعات التعلمية القائمة على القيادة األفقية والتشارآية خصائص معينةل

 من الرؤية المشترآة التي يتم تبنيها، واألهداف التي يعملون اإللهاميستمد الناس 
معًا على تحقيقها، ليس بهدف السعي للوصول إلى أمجاد شخصية أو الحصول على 

  .مكافآت

 بالعمل معًا لتحقيق أهدافهم، إيمانًا منهم بأن التعاون يعّظم من بااللتزاملجميع يشعر ا
نتائج جهودهم وأن التفاني والصبر والمثابرة هي من الميزات المهمة في العمل 

  .التعاوني المشترك

 وباالحترام احتياجات اآلخرينيمتاز التفاعل في المجتمع التعلمي بالحساسية تجاه 
  .ول التعددية والتنوعالمتبادل وقب
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والتعلم  العمل آفريقيعمل أعضاء المجتمعات التعلمية معًا بسالسة وفقًا لمنهجية 
  .، ويؤآدون على أهمية الثقة واالحترام والحوار وبناء المهارات والقدراتآفريق

والنتيجة أن آل شخص في . تتخذ القرارات بطريقة تعاونية وتطبق بطريقة تعاونية
  . التي تولدت بجهودهموحصة في النتائجلمي يشعر أن له مساهمة المجتمع التع

التوصل في " القيادة آتدريب تواصلي: أساسيات بناء الحس القيادي"من مقالة مهناز أفخمي أخوذ م
.١٥ – ٥،  صفحة دليل التدريب على القيادة للنساء: خياراتالإلى 

أن تطبق هذه  تناقش المشارآات خصائص المجتمع التعلمي، وآيف يمكن .٢
.  أو منظماتهن أو مجتمعاتهن المحلية، والمجتمع آكلالخصائص في منازلهن

  :ويمكن أن يطلب من المجموعة اإلجابة عن األسئلة التالية

 آيف تقوم القيادة األفقية والتشارآية بتعزيز المجتمع التعلمي؟ •

م ر عن إسهام العمل الجماعي والتعاون والتعلما هي األمثلة التي تعّب •
 آفريق في تعزيز المجتمع التعلمي؟

ما هي أهمية أن يشعر شخص بأن له حصة في النتائج التي أنتجتها  •
 الجهود المشترآة للمجموعة؟
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  تغيير مفهوم القيادة: ٤تمرين 
  

  : األهداف

  .نقد استراتيجيات القيادة الهرمية •

 مبادىءمن خالل النظر في آيفية تغيير القيادة الهرمية إلى قيادة أفقية تشارآية  •
  .المجتمع التعلمي

   دقيقة٤٥ :الوقت

  ال شيء :المواد

تقوم ميّسرة متطوعة بقيادة النقاش، وتكون مسؤولة عن مساعدة المجموعة في 
اتباع تعليمات النشاط، ومراقبة الوقت، وإعطاء الدور للمشارآات الراغبات في 

  . الحديث

ثالثة، حيث تقوم آل فرقة تقسم المجموعة إلى فرق تتكون من مشارآتين أو  .١
بوضع خطة وتقديم مشهد مسرحي يبين أنواع القيادة الهرمية أو اتخاذ قرارات 

ومن الممكن أن تكون األمثلة حول السياسة .  إلى تجاربهنتسلطية استنادًا
 أو المعلمين ،والدستور، أو حول أرباب العمل والموظفين، أو األهل واألبناء

  .والطالب أو غيرهم

قديم المشاهد المسرحية، تناقش المجموعة آيف يمكن أن يكون موقف بعد ت .٢
وعلى سبيل المثال .  المجتمع التعلميىء مختلفًا فيما لو تم تطبيق مبادةالقائد

  :يمكن طرح األسئلة التالية

قوم بالتواصل المستمر، ت ة القائدتما هي التوقعات المحتملة في حال آان •
 ؤمن بالمساواة؟ت تمييز، وتعامل دونتسعى له، وت هدف اوله

 ما هي التوقعات المحتملة في حال آانت عملية اتخاذ القرار أخالقية؟ •
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ما هي التوقعات المحتملة في حال آانت البنية التنظيمية أو المؤسساتية ال  •
 تميز على أساس النوع االجتماعي؟

لتي من بين األسئلة ا. تناقش المشارآات الفرق بين المشهدين األول والثاني .٣
  :يطلب من المجموعة اإلجابة عليها

 المجتمع التعلمي التي آان لها أآبر األثر في تغيير أسلوب ىءهي مبادما  •
 القيادة؟

 المجتمع مبادىءآيف حدث التغيير في أسلوب القيادة باالعتماد على  •
 التعلمي؟

هل تعتبرين هذه األساليب في القيادة أآثر فعالية؟ هل هذه األساليب في  •
 .دة أآثر آفاءة؟ هل هناك فرق؟ اشرحيالقيا

 .هل هذه األساليب في القيادة أآثر إنتاجية؟ اشرحي •

 .هل هذه األساليب في القيادة عملية أآثر؟ اشرحي •

هل تعزز هذه األساليب في القيادة إحساسًا أقوى بالملكية والمسؤولية  •
 .المتبادلة للمهمات المطلوب إنجازها؟ اشرحي
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   الجزء الثاني
  التعلم عملية  تيسير

  دور الميسرة
يذهب معظم الناس إلى مدارس يقوم فيها المعلمون بدور المتكلمين والطالب بدور 
المستمعين، بحيث ال يتكلم الطالب إال حينما يطلب منه طرح سؤال أو تقديم إجابة 

تمتع ت ةإن هذا النموذج التقليدي الذي يفترض أن المعلم. حول ما قام المعلم بطرحه
ات مطلقة وأن الطلبة يعانون من الجهل هو نموذج غير مناسب وغير فّعال بسلط

 بل على العكس من ذلك، فعملية التعلم الشاملة والتشارآية ،لعملية التعلم التشارآي
تجعل آل مشاِرآة جزءًا من هذه العملية وتمكنها من االنطالق في تفكيرها وتفسير 

ما تشجع هذه العملية التحليل النقدي آ. األمور بحيث تعتمد في ذلك على نفسها
  .لمواقف حياتية واقعية، وتساهم في توحيد الجهود المبذولة لتحقيق هدف معين

 وليس المعلمات – تستلزم عملية التعلم التشارآي طريقة تعلم تكون فيها المتعلمات
  وفي شعورهن بأن عملية التعلمالقوةمحور العملية التعلمّية بحيث يتشارآن في  –
 "ميسرة"ومن هذا المنطلق التعاوني، تكون آلمة . بهن بالدرجة األولى" مرهونة"

 ذلك أن آل مشاِرآة في المجموعة تكون عبارة ،"معلمة"مناسبة أآثر من آلمة 
عن متعلمة تشارك في المجهود الجماعي الذي يكون موجهًا نحو تحقيق هدف 

اإلجابات " في التوصل إلى وال يكمن الهدف من عملية التعلم التشارآي. مشترك
أو حتى التوصل إلى اتفاق حول شيء ما، وإنما يكمن في السعي إلى " الصحيحة

  .استكشاف األفكار والقضايا المختلفة بطريقة جماعية

ال بد لِك من التدريب المتواصل وتكوين فهم واضح لدور الميسرة حتى تصبحي 
ب على القيادة أو غيرها من وفي ورشات العمل الخاصة بالتدري. ميسرة فّعالة

  :المواقف التعلمية، يتمثل دور الميسرة فيما يلي

الميسرة  تكون: آاتعلى المساواة والتعاون مع المشاربناء عالقة قائمة  •
ساوين، إال أن مسؤولية ت في مجموعة من األشخاص المبمثابة القائدة الخفية

  .التعلم تقع على عاتق المجموعة بأآملها
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آات على  تساعد الميسرة المشار: تسودها الثقة واالحترامتوفير أجواء •
الشعور باألمان وتشجعهن على التكلم بصراحة وبحيث يدرآن في الوقت نفسه 

 .بأن اختالف اآلراء أمر مرحب به وجدير باالحترام

أن  على الميسرة أن تحرص على :آاتالحرص على إشراك جميع المشار •
 .ةآ في المشارميحظى الجميع بفرصته

وقد يتضمن ذلك تحديد مواعيد االجتماعات : توفير خطة لعملية التعلم •
. والجلسات االفتتاحية والختامية واإلشراف عليها وااللتزام بجدول أعمال معين

آات باستمرار بخصوص فعالية الخطة ما تقوم الميسرة بأخذ رأي المشارآ
 .المذآورة

وقد يتضمن ذلك جمع المواد : توفير االحتياجات اللوجستية الالزمة للجلسة •
وتحضيرها وتجهيز مكان الجلسة وإبالغ المشارآات والحرص على إتمام 

 . جميع التحضيرات الالزمة

من جانب آخر، هناك العديد من األدوار التي ال تقوم بها الميسرة الفّعالة، فهي على 
  :سبيل المثال ال تقوم باألدوار التالية

سؤولة عن العملية التعلمية، أي أن الميسرة هي  المجموعة بأآملها م:المعلمة •
ا شريكة مساوية لغيرها أيضًا متعلمة تقوم باستكشاف جميع المواضيع باعتباره

 .آاتمن المشار

 الميسرة، يمكنه لتعلمية األفقية والشاملة، وخاصةال أحد في البيئة ا: القاضية •
أفضل من  "أو" صائبة"أن يعطي نفسه حق الحكم على بعض اآلراء بأنها 

 ".غيرها

 بموضوع تكون أقل خبرة رغم أن الميسرة تدير الجلسة، إال أنها قد :الخبيرة •
 .معين من بعض المشارآات في المجموعة

 تتحدث الميسرة الفعالة أقل من المشارآات األخريات وترآز :محور االهتمام •
 .على إشراك الجميع في النقاش
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دور القيادة في تنظيم الجلسات، إال أنها فبينما تبادر الميسرة بتقمص : المديرة •
  .ليست الشخص الوحيد المسؤول عن البيئة التعلمية

وآما هو الحال مع أية مهارة من المهارات، فإن أفضل طريقة لالرتقاء بمهارات 
التيسير تكمن في المداومة على التدرب عليها وفي نقد الذات والسعي الدائم نحو 

 دورك ن عليك أن تقّيمي نفسك باستمرار حينما تمارسي،فعلى سبيل المثال. التحسين
  : آميسرة، ويشتمل ذلك على أخذ اآلتي بعين االعتبار

 ستعطي تصرفاتك بالدرجة األولى، أآثر :آوني على يقين من طبيعة دورك •
 .من آلماتك، انطباعًا بأنك لست معلمة وإنما زميلة في العملية التعلمية

ن المهم المحافظة على التواصل من خالل  م:آوني واعية لحرآة عينيك •
  .العيون أثناء التحدث مع المشارآات أو االستماع إليهن

 عليك مراعاة عدم التحدث بصوت مرتفع أو :آوني واعية لنبرة صوتك •
مًا في بناء الثقة هممنخفض جدًا أو التحدث آثيرًا، فنبرة صوتك تعتبر عامًال 

  .لميةواالحترام في سياق هذه التجربة التع

 قد يشير مكان جلوسك أو مكان وقوفك إلى نوع :آوني واعية لحرآات جسدك •
 دون قصد، فقد يؤدي جلوسك أثناء جلسة نقاش آغيرك من القوةمن ممارسة 

 الوحيدة التي تقف على قدميها إلى شعور يالجالسين بدًال من أن تكون
  .األخريات باالرتياح

ل مشارآة ومعاملتها باحترام،  تأآدي من اإلصغاء لك:تذآري مسؤولياتك •
 دفعة لمن يترددن يعطأء، واعملي على الحد من الجدال، ووشّجعي تعدد اآلرا

  .في المشاَرآة

 قدمي شرحًا وملخصًا آلما :انتبهي إلى األوقات التي تكون فيها حاجة للتنظيم •
دعت الحاجة إلى ذلك، وقرري متى تكون هناك حاجة لالستمرار في النقاش 

 االنتقال إلى الموضوع التالي، وشّجعي المشارآات على البقاء في ومتى يتم
  .صلب الموضوع
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 اطلبي من المشارآات تحمل :آوني واعية لدورك وشارآي األخريات فيه •
 ومراقبة الوقت وتيسير المستطاع آما في تدوين المالحظاتالمسؤولية قدر 
  .عملية النقاش
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  التعلم التفاعلي
  لنقاش والتعامل مع الصعوباتأنماط التعلم وإدارة ا

 

الشراآة التعلمية تتطلب، باإلضافة للتيسير الفعال، توفير بيئة تعلمية تفاعلية 
 إلدارة النقاشات، وأساليب للتعامل من أساليبتتضمن أنماط تعلم متنوعة، و

 .الصعوبات

بحيث تتفاعل المشارآات آليًا في عملية " التوصل إلى الخيارات"صمم منهاج 
  :إن آل جلسة تسعى لتشجيع المشارآات على .مالتعل

 . عن األفكار المكونة سلفًاتجارب والخبرات الجديدة بعيدًاالالمشارآة الكلية في  •

 . مراقبة هذه التجارب والخبرات والتأمل فيها من جوانبها المختلفة •

استخدام المفاهيم والمهارات المطروحة في ورشة العمل في اتخاذ قرارات في  •
  . اليومية وإيجاد حلول للمشاآلالحياة
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  أنماط التعلم
هناك من يتعلم بشكل أفضل عن طريق . لكل شخص نمطه الخاص في التعلم

السمع، وهناك من يتعلم بشكل أفضل عن طريق المراقبة، وبعض الناس يتعلم 
بشكل أفضل عن طريق التفكير المجرد، والبعض اآلخر عن طريق التطبيق 

  . التعلم الفعال تجمع بين العديد من أساليب التعلمغير أن تجربة. العملي

بين العرض والنقاش من جهة، مع اقتراح " التوصل إلى خيارات"يوازن دليل 
ومن جهة أخرى، . نشاطات مختلفة تساعد المشارآات على التفكير مليًا بما تعلمّنه

 تتضمن معظم الجلسات في الدليل. يتيح المجال للتعرف على طرق مختلفة لتطبيقه
  :أآثر من طريقة للتعلم، من بينها

  النقاش   صغاءاإل
  النظر  تجربة أشياء جديدة

  صغيرة خطوات اتخاذ   التخيل
  تبادل الخبرات   التكرار

  تممارسة المهارا
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  إدارة النقاش
من المهم أن تقوم الميسرة وإن النقاش من أهم طرق التعلم التي يمارسها الناس، 

وهناك عدة استراتيجيات يمكن أن تساعد الميسرة على زيادة . ةبإدارة النقاش بمهار
  . التعلم واالستمتاع خالل مناقشات المجموعة

معظم األسئلة المعروفة . اسألي أسئلة مفتوحة أو أسئلة تؤدي إلى هدف معين
تكون إما مفتوحة، أو تساعد المشارآة على االستنتاج، أو قد تكون أسئلة ذاتية أو 

  .  مغلقة

إجابات متعددة التوصل إلى سئلة المفتوحة هي األسئلة التي تشجع على األ •
هذا يذآرني بالوقت الذي " ومن هذه اإلجابات ما هو شخصي مثل .ومختلفة

لقد سمعت أن الناس في بعض "، ومنها ما هو موضوعي مثل "آنت فيه طفلة
ئلة وعليه فإن األس". البلدان غير مسموح  لهم بإنجاب أآثر من طفل واحد

ومن األمثلة على األسئلة ". ال"أو " نعم"المفتوحة ال تحتمل إجابات مثل 
 ؟آيف تعرفين القيادة؟ هل بإمكان القائدة أن تكون أيضا تابعة: المفتوحة ما يلي

  لماذا؟

األسئلة التي تقود إلى هدف معين هي األسئلة التي تساعد المشارآات على  •
ث يبني آل سؤال على الجواب المضي خطوة خطوة  نحو هدف تعليمي، حي

ومن األمثلة على هذا النوع من األسئلة ما . الذي سبق ويؤدي إلى سؤال أخر
استذآري تجربة مررت بها ولم تتمكني فيها من التعبير عن رأيك حول : يلي

آانت ستؤول األمور لو تمت إلى ماذا مسالة معّينة تعتبرينها مهمة لك؟ 
استشارتك؟ هل آانت النتيجة ستختلف؟ ماذا ترتب عن عدم السماح لك 

  بالتعبير عن رأيك؟

أسئلة لها طابع ذاتي وهي األسئلة التي  تهدف إلى الحصول على إجابات  •
وهذا النوع من األسئلة مفيد لمعرفة آيف تشعر المشارآات وال تقود . شخصية

هل أعجبك هذا التمرين؟ ما : على سبيل المثال. أو حواربالضرورة إلى نقاش 
هو رد فعلك األولي عندما طلب منك المشارآة في مشهد مسرحي؟ هل آنُت 

  موفقة في إعادة ما قلِته أنت بصورة دقيقة؟
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األسئلة المغلقة وهي األسئلة التي تستهدف أجوبة محددة أو معلومات معينة في  •
هل : وآمثال على هذا النوع من األسئلة".  ال"أو " نعم"معظم األحيان مثل 

 أنت مستعدة لتيسير ورشة عمل؟ ما هو الوقت اآلن؟

إن دور المنسقة هو خلق جو آمن مفعم بالثقة يسمح . احترمي آل اإلجابات واآلراء
ولذلك، يجب التنبه للتعليقات التي تعبر . بمعرفة جميع آراء المشارآات واحترامها

 اآلخر، أو التي تخالف أخالقيات المجتمع التعلمي المبني عن عدم احترام للرأي
لمزيد من المعلومات واألفكار . (على شراآة التعلم، و يجب لفت النظر لذلك

  ").التعامل مع االختالف"راجعي القسم التالي 

 عندما يسأل شخص ما سؤاًال، ينبغي أن .قاومي نزعتك لإلجابة على آل األسئلة
فمثل هذه األسئلة يجب توجيهها . ا العفوية لإلجابة على السؤالتقاوم الميسرة نزعته

من يرغب باإلجابة على "إلى المجموعة آكل لإلجابة عليها، من خالل أسئلة مثل 
  " ما رأيك؟"أو " هذا السؤال؟

تبّين  قد تحتاج الميسرة في بعض األحيان أن .آرري وأعيدي صياغة ما قيل
لذا، قد تحتاج الميسرة في بعض .  وتم فهمهالمشارآات أن تعليقاتهن قد سمعتل

األحيان ألن تعيد صياغة تعليق ما لتتأآد من أنها فهمته تمامًأ، لكن من المهم أن 
هل "انت دقيقة، آأن تسألها تحصل على تأآيد من المشارآة أن إعادة الصياغة آ

  "  جيدًا؟فهمتك

جابة اللفظية يجب أن  باإلضافة إلى االست.أظهري االهتمام من خالل لغة الجسد
تهتم الميسرة بالتواصل بطرق أخرى مثل اإليماء بالرأس، وتسجيل المالحظات 

  . والمحافظة على التواصل بالعينين

إن دور الميسرة هو تشجيع الجميع على لمشارآة وإبداء . قاومي فرض اآلراء
ا، الرأي، وليس فرض رأيها الشخصي، باعتبار أن رأي األخريات مهم مثل رأيه

ويمكن للميسرة المشارآة في النقاش والتحدث عن وجهة ". متعلمة"فهي أيضًا 
  .نظرها، بشرط أن يتم ذلك بحذر ولباقة
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 ينبغي أن تضمن الميسرة أن ال تقوم أي واحدة من المشارآات .وّسعي حلقة النقاش
 على الحديث واحتكار المناقشة، وأن توفر لكل مشارآة  فرصة للحديث، وأن القوةب

  .ال يخرج النقاش عن الموضوع

 التعامل مع الصعوبات
ال مفر من الصعوبات في ورشة العمل ويجب أن تكون الميسرات جاهزات للتعامل 

  . معها

قد يثار في بعض األحيان أحد المواضيع الذي قد يسبب : المواضيع الصعبة
د فعل وعندما يحدث ذلك يجب أن تتوقع الميسرة حدوث ردو. المضايقة أو اإلساءة

مختلفة وآراء حول هذا الموضوع، وعليها أن تسعى للتوصل إلى إجماع من 
. المجموعة حول الطريقة التي تراها مناسبة للتعامل مع الموضوع المطروح

وطبعًا، وبما أن الميسرة هي عضو في المجموعة المشارآة، فإنها تستطيع أن تعّبر 
العمل هذه هي ملك للمشارآات، المهم هنا أن ورشة . عن تحفظاتها حول الموضوع

ويعود إليهن تقرير موضوع المناقشة، وينحصر دور الميسرة في الحفاظ على 
النقاش ضمن الموضوع وتجنب الجدال، والمحافظة على جو آمن، وتوفير منبر 

  .  للتعلم الفّعال ال ُيصِدر أحكامًا على اآلخرين

لتي ال تخص الميسرة وحدها، المواقف الصعبة هي من المشاآل ا: المواقف الصعبة
في ما يلي . بل المجموعة آكل، لذا يجب أن تتعامل المجموعة آلها مع الموضوع

  :مثال على التعامل مع موقف صعب آمجموعة

د تجد بعض النساء أن أشخاصًا مقربين ق: المعارضة الخارجية للمجموعة •
 بعض منهن يشعرون بالتخوف نتيجة مشارآتهن في المجموعة، وقد تنسحب

المشارآات نتيجة لذلك، وقد تستمر األخريات على الرغم من تحملهن انتقادات 
وهنا يمكن أن تساعد الميسرة بأن توفر فرصة للحديث عن ردود . متكررة

وحتى في حال . الفعل السلبية هذه، إما بشكل فردي أو جماعي مع المجموعة
للنقاش قد يساعد عدم تحسن الموقف، فإن مجرد طرح المشكلة في المجموعة 

وفي بعض األحيان، تتعرض المجموعة . المجموعة آي تصبح أآثر قوة
ونشاطاتها بشكل عام  إلى انتقادات من بعض أفراد المجتمع، وفي مثل هذه 
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الحالة، يمكن مواجهة مثل هذه االنتقادات بدعوة المنتقدين لحضور واحدة من 
 الجلسة التي سيحضرها إن. الجلسات ليتعرفوا على ما يدور في المجموعة

الزوار، قد ال تكون مفتوحة وصريحة ولكنها ستوفر فرصة ممتازة لمحو سوء 
  .التفاهم وزيادة الوعي عند الزوار

 إما عن –قد يعيق فرد أو اثنان أو أآثر في بعض األحيان : الشخص صعب المراس
مجموعة  وحدة المجموعة وفاعليتها، أو قد يشكلون تحديًا ل–قصد أو بدون قصد 

وفيما يلي بعض االستراتيجيات التي قد . وهنا تتفاوت الحلول بتفاوت األفراد. التعلم
  : تساعد في مثل هذا الوضع

تستطيع الميسرة أن تتحدث مع المشارآة التي يصعب التعامل . استشارة خاصة •
ودون . معها في المجموعة على انفراد، وتشرح لها عن قلقها من سير األمور

وم على المشارآة، يمكن للميسرة اقتراح طرق تستطيع من خاللها أن إلقاء الل
 .تساعد هذه المشارآة في تيسير النقاش ضمن إطار المجموعة

إضافة الى الطريقة السابقة في توجيه استشارة فردية . رأي المجموعة •
للمشارآة صعبة المراس، يمكن التعامل مع هذا الوضع من خالل قيام الميسرة 

مجموعة أن ديناميكية المجموعة ال تعمل بشكل جيد وتطلب من بإعالم ال
المشارآات اقتراح بعض األفكار العامة لتحسين تفاعلهن مع بعضهن البعض، 

مثل عدم المقاطعة ألي مشارآة وهي تتحدث، ولفت النظر إلى أن جميع 
النقاشات تتسم بالسرية، والتنبيه إلى أهمية احترام الوقت، ووجوب احترام 

إن ضمان اتباع هذه التعليمات تصبح مسؤولية الجميع وقد .  آل شخصرأي
 . يشجع ذلك على التضامن والزمالة في المجموعة

في حال عدم نجاح آل من الخيارين . الطلب من الشخص مغادرة المكان •
وفي مثل هذا . السابقين، يطلب من المشارآة صعبة المراس  ترك المجموعة

المشاعر السلبية التي قد يحدثها مثل هذا الطلب الحال، يجب الموازنة بين 
ومشاعر االستياء الموجودة أصًال لدى الفريق نتيجة تواجد الشخص صعب 

وقد تقترح الميّسرة أن تقوم المشارآة صعبة المراس باالنضمام إلى . المراس
 . مجموعة الحقة حيث يمكنها أن تنسجم أآثر مع الشخصيات المشارآة فيها
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   التيسير التفاعليتمارين حول

  التعلم الشخصي: ٥تمرين 
  

  :األهداف

 .تحليل تجارب التعلم الشخصي •

 .فهم طرق استخدام تجارب التعلم الشخصي لتعزيز مهارات التيسير •

   دقيقة٤٥ :الوقت

  أو طباشيرتخطيط قطعة ورق آبيرة أو لوح، أقالم  :المواد

ساعدة المجموعة التباع تقوم ميسرة متطوعة بقيادة النقاش، وتكون مسؤولة عن م
. تعليمات التمرين، ومراقبة الوقت وإعطاء الدور للمشارآات الراغبات في الحديث
وتقوم متطوعة أخرى بتسجيل ما تقوله المشارآات على قطعة ورق آبيرة أو لوح 

  . رؤيتهلجميعسهل على اي

، حيث يتم تبادل مواقف اتسمت بتجربة تعلم في ثنائياتالمجموعة توزع ت .١
جابية بين آل مشارآتين، ويمكن أن تتضمن هذه المواقف تجارب من إي

الطفولة أو تجارب حديثة، آما يمكن أن تكون التجربة قد حصلت في موقف 
 .رسمي أو غير رسمي

تقوم آل شريكتين وبشكل مشترك بتحليل المواقف ومناقشة العوامل التي  .٢
 .و التعلمي بما في ذلك األشخاص والج،جعلتها تجارب تعلم إيجابية

لالجتماع لمناقشة العوامل التي ساهمت في جعل لية تعود المجموعة الك .٣
المواقف تجارب تعلم إيجابية، وتقوم متطوعة من المجموعة بتسجيل 
األشخاص المختلفين الذين شملتهم التجارب، والبيئات المختلفة التي حصلت 

 :فيها هذه التجارب، وترتبها في جدول يتضمن قائمتين
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  بيئة التعلم  الذين شملتهم التجارب خاصاألش
                      

  :بعد تدوين القائمتين، تطرح األسئلة التالية للمناقشة .٤

 أيهما آان له األثر األآبر على تجربة التعلم، األشخاص أم البيئة؟ •

 التعلم المستفادة من هذه أساليبعندما تيسرين ورشة عمل، أي من  •
 ذا؟التجارب ستستخدمين؟ لما

  تعلم ستتجنبين؟ لماذا؟أسلوبأي  •

 تعلمية أخرى لم ترد في القائمة وترغبين في استخدامها؟ أساليبهل هناك  •
 ؟ساليبإذا آان جوابك نعم، ما هي تلك األ
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  أنماط التعلم: ٦تمرين 
  

  :األهداف

 .التعرف على أنماط تعلم مختلفة •

 .ممارسة أساليب تعلم مختلفة •

   دقيقة٤٥ :الوقت

  أو طباشيرتخطيط قطعة ورق آبيرة أو لوح، أقالم  :المواد

تقوم ميسرة متطوعة بقيادة النقاش، وتكون مسؤولة عن مساعدة المجموعة التباع 
. تعليمات التمرين، ومراقبة الوقت وإعطاء الدور للمشارآات الراغبات في الحديث

 لوح وتقوم متطوعة أخرى بتسجيل ما تقوله المشارآات على قطعة ورق آبيرة أو
  . رؤيتهلجميعسهل على اي

 :تقوم متطوعة بكتابة استراتيجيات التعلم التالية .١
  

  صغاءاإل

  النقاش

  تجربة أشياء جديدة

  النظر

  التخيل

  صغيرة خطوات اتخاذ

  التكرار

  تبادل الخبرات

  تممارسة المهارا

وتقوم المتطوعة . تقوم آل مشارآة بوصف الطريقة األآثر مالءمة لها للتعلم .٢
 .ما تقوله المشارآات إلى قائمة استراتيجيات التعلمبإضافة 
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تتكون من ثالث أو أربع مشارآات عمل تنقسم المجموعة إلى مجموعات  .٣
حيث تختار آل مجموعة استراتيجة أو أآثر من استراتيجيات التعلم المذآورة 

بعدها تقوم آل مجموعة بإعداد مشهد مسرحي توضح من خالله . في  القائمة
 .ة التي تم اختيارهااالستراتيجي

تقوم المجموعة الصغيرة بتمثيل المشهد أمام آامل المجموعة، وتترك  .٤
 .للمشارآات استنتاج االستراتيجية المستخدمة في المشهد

بعد االنتهاء من تقديم المشاهد المسرحية من قبل آافة المجموعات الصغيرة،  .٥
خدامها في ورش تناقش المشارآات الطرق المختلفة التي يمكن للميسرة است

  :ومن األسئلة التي ينبغي أن تجيب عليها المجموعة. العمل

 ما هي أساليب التعلم التي ترتاحين في استخدامها أآثر من غيرها؟ •

 تعلم في تيسير المجموعة؟ أسلوبهل من الممكن استخدام أآثر من  •
 ولماذا؟ 

   التعلم هذه؟أساليبآيف تتطور مهاراتك في التيسير باستخدام  •
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  تعلم اإلصغاء: ٧تمرين 
  

  :الهدف

 .تطوير مهارات اإلصغاء التشارآي وممارستها •

   دقيقة٦٠ :الوقت

  ال شيء: المواد

تقوم ميسرة متطوعة بقيادة النقاش، وتكون مسؤولة عن مساعدة المجموعة التباع 
. تعليمات التمرين، ومراقبة الوقت وإعطاء الدور للمشارآات الراغبات في الحديث

طوعة أخرى بتسجيل ما تقوله المشارآات على قطعة ورق آبيرة أو لوح وتقوم مت
  . رؤيتهلجميعسهل على اي

وعة في تجلس المجمو ،تمثيل دورين أمام المجموعةبالتطوع لرآتان اتقوم مش .١
دعى المحادثة ضمن ب في التيسير سلوب األا هذ.ارآتيندائرة حول المش

  ".حوض السمك"مجموعة أو 

واضيع عدة، عادة تكون مثيرة للنقاش وتحتمل أآثر من تقترح المشارآات م .٢
وجهة نظر، ثم يجري التصويت الختيار واحد من هذه المواضيع الستخدامه 

وعندما يتم اختيار موضوع الحوار، تقوم آل من . األدوارلعب في 
المتطوعتين بأخذ دور في المناقشة أمام المجموعة، وتتبنى وجهة نظر قد ال 

  ".األدوارلعب  "سلوبوجهة نظرها، لهذا تسمى هذه األتعكس بالضرورة 

 .أوال بشرح رؤيتها للموضوع خالل دقيقتين أو أقل" أ"تقوم المتطوعة  .٣

" أ"بتلخيص ما قالته " ب"من عرضها تقوم المتطوعة " أ"عندما تنتهي  .٤
إن آان التلخيص دقيقًا عن طريق " أ"وتنهي تلخيصها بأن تسأل المتطوعة 

 "ُت وجهة نظرك بطريقة صحيحة؟هل فهم"سؤالها 
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بتوضيح رؤيتها " ب"لموقفها، تقوم " ب"على فهم  " أ"بعد أن توافق  .٥
  .للموضوع في دقيقتين أو أقل

". ب"بتلخيص ما قالته " أ"من توضيح رؤيتها، تقوم " ب"وعندما تنتهي  .٦
أنت تعارضين عقوبة اإلعدام لألسباب " "أ"وعلى سبيل المثال، قد تقول 

من " أ"، ثم تتأآد "ب"تها ذآروتسمي األسباب التي  ...............": .التالية
ُت هل فهم"عن طريق طرح السؤال " ب "آونها قدمت تلخيصًا دقيقا لما قالته
 "وجهة نظرك بطريقة صحيحة؟

ق آل ، ويطبفي ثنائياتالمجموعة آلها تزوع األدوار، تلعب بعد االنتهاء من  .٧
لمشترآات نفس الموضوع أو تتفق على قد تختار ا. نفس التمرينثنائي 

 .مواضيع أخرى لممارسة مهارة اإلصغاء

لالجتماع، عليها أن تأخذ بعين االعتبار بعض الكلية عندما تعود المجموعة  .٨
  :األسئلة التي تجب مناقشتها مثل

 ما هي العناصر اإليجابية لإلصغاء التشارآي؟ •

وظيف اإلصغاء التشارآي  يعتبر أمرًا مهمًا أن تلتفت الميسرة إلى تاذالم •
 في ورش العمل؟

  متى يمكن تطبيق مثل هذه الطريقة في التواصل في الحياة اليومية؟ •
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  التيسير التفاعلي: ٨تمرين 
  

  :الهدف

 .تمييز التيسير التفاعلي ومنهجيات التعلم •

    دقيقة٩٠ :الوقت

خة من جهاز فيديو، تلفزيون، ونس" تعلم التيسير التفاعلي"شريط فيديو  :المواد
 التعلم التفاعلي، وقطعة ورق آبيرة لكل مشارآة أو لوح، وأقالم أساليبقائمة 

  أو طباشيرتخطيط 

تقوم ميسرة متطوعة بقيادة النقاش، وتكون مسؤولة عن مساعدة المجموعة التباع 
. تعليمات التمرين، ومراقبة الوقت وإعطاء الدور للمشارآات الراغبات في الحديث

ى بتسجيل ما تقوله المشارآات على قطعة ورق آبيرة أو لوح وتقوم متطوعة أخر
  . رؤيتهلجميعسهل على اي

 .على رأس الورقة الكبيرة أو اللوح" تفاعل"تقوم المتطوعة بكتابة الكلمة  .١

 الكلمات أو الجمل أو المفاهيم المرتبطة بمفهوم تعّرف المشارآات تباعًا .٢
 .رقة أو اللوح وتقوم المتطوعة بتسجيلها على الو،"التفاعل"

 أساليبعندما تكتمل القائمة، تقرأ متطوعة بصوت عاٍل الوصف التالي لبعض  .٣
 :التعلم التفاعلي التي تستخدمها الميسرة
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  التعلم التفاعليأساليب 
وهي نشاطات تساعد المشارآات والميسرات ليتعرفن على : مودوآسر الجنشيط الت

  .ن المجموعةللحديث ضمأآبر راحة شعرن ببعضهن البعض وي

 تناقش المشارآات األسباب التي جعلتهن :االشتراك في تحديد التوقعات واألهداف
يشترآن في ورشة العمل، وماذا يتوقعن منها، حتى تكون الميسرة على علم 

وقد توضح الميسرة من البداية . بحاجات المجموعة ومحاولة الوصول إليها
  .حقق أو يصعب تحقيقهالتوقعات التي يمكن أن تتحقق وأيها لن يت

شجع جميع المشارآات في المجموعة على ي سلوب األا وهذ:المناقشات التحفيزية
والتي يشعر بها " مسافة األمان" األخذ بعين االعتبار المشارآة، وهذا يتضمن أيضًا

وعادة ما تبدأ المسيرة بسؤال يؤدي إلى أآثر . آل شخص أن رأيه جدير باالحترام
  .من إجابة

.  األشخاص الذين يصغون جيدًا يتعلمون مما يسمعونه:اإلصغاء التشارآيتشجيع 
ويجب التوقف عن اتخاذ مواقف وآراء مكونة مسبقًا ومحاولة تفهم ما تقوله 

  .وهذه مهارة يحتاجها آل عضو في الشراآة التعلمية. المتحدثه

شجع تجزئة المجموعة إلى فرق أصغر بغرض المناقشة أو ت :مجموعات العمل
حفز أآبر تر، وباألعضاء على المشارآة بعمق أآهدف العمل إلنجاز مهمة معينة ب

  .عدد ممكن على التفاعل

 يتم انتخاب عضو من آل فريق لتتحدث باسم الفريق، وتقدم :تقارير الفريقعرض 
إن . تقريرًا حول النقاش الذي دار بين أعضاء الفريق، أو ما أنجز من مهام الفريق

  . الفريق ثمينةمساهمة آل شخص في

 ألن النمط السائد هو ارتباط الصف األمامي في الغرفة باألهمية :تجنُّب مواقع القوة
، فمن الضروري أن يتم ترتيب المقاعد بشكل دائري، أو بشكل يسمح القوةأو ب

بتعزيز القيادة التشارآية، ويساعد على تجنب األماآن التي قد توحي باألهمية أو 
  .القوةب
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، يتضمن المشارآة في القيادة والمسؤولية تبادل األدوار: المسؤوليةالتشارك في 
بحيث تحصل آل مشارآة على فرصة للتيسير أو قراءة التمارين، أو أن تكون 

مقّررة للمجموعة، أو أن تعدَّ تقرير الفريق وتعرضه، باإلضافة إلى أدوار قيادية 
  .ونة والشراآة في التعلمق المريحقفي تهذا التبادل في األدوار ويساهم . أخرى

ية  يجب أن تحصل الميسرات والمشارآات على فرص لتقييم عمل:تقييم المشارآات
 التقييم مهم للتأآد من أن آل شخص استفاد إلى أقصى، فالتعلم وبيئة ورشة العمل
  . حد ممكن من تجربة التعلم

دا، ماريالند سبيثي( ، يتعلم التيسير التفاعل: خياراتالالتوصل إلى "مأخوذ من شريط فيديو 
٢٠٠٣WLP (

تعلم التيسير التفاعل"على المجموعة آلها شريط الفيديو الميسرة عرض ت .٤
مع التذآي

، "ي
  . التيسيرأساليبر ب

  :لي آما وردت في شريط الفيديو

برسم حيوان 
ل 

آات 
ر بالحديث ضمن بأآراحة شعرن بع، وحتى ي

•

بعد مشاهدة شريط الفيديو تجيب المجموعة على بعض أو آل األسئلة التالية  .٥
 التيسير التفاعأساليبالمتعلقة ب

بنشاط يسمى في شريط الفيديو تنشيطية تبدأ أول ورشة عمل  -نشيط الت
، حيث تقوم آل مشارآة "رسمي الحيوان األقرب إلى شخصيتكا"

على سبي. تعرفه وتشرح لماذا تعتبر هذا الحيوان األقرب إلى شخصيتها
قوق المثال، قالت مسعودة أموزغان من أفغانستان، وهي ناشطة في مجال ح

اخترت الحمل ألنه حيوان مسالم جدًا، وهو ال يشترك في شجار، : "المرأة
  ." مفيدانوجلده ولحمه دائمًا

 في ورشة عملك لتساعدي المشارسلوب األاهل يمكن أن تستخدمي هذ •
على االسترخاء واالستمتا

 المجموعة؟ لماذا نعم أو لماذا ال؟

 األخرى التي قد تستخدمينها ؟نشيط  التأساليبهي ما  
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ة تعمل على وضع 

لعب 

اعل 

التي قد تواجهينها عند استخدام هذا األسلوب •

ت آل مشترآة في شريط الفيديو ما الذي أهدا

 ،

مكن أن يساعد تشجيع المشارآات على التعبير عن أهدافهن من 

المشارآات •
ات، 

ا

الميسرة أسمى خضر، محامية وناشطة قيادي -مود آسر الج
حد للقتل على خلفية الشرف في األردن، تحفز ورشة العمل لوضع حملة 

 وهو جمودوتبدأ الورشة بنشاط آسر ال.  وتأثير سياسية في األردنمناصرة
تخيلي نفسك واحدة من  ...ما أقترحه هو أن نبدأ بجلسة تخيل: "تقول. األدوار

 اختاري مهنتها وعمرها ووضعها .األردنيات في منطقة نائية جنوب األردن
  " هل تقبلين بهذا االقتراح؟. نفسك هذه الشخصية وتمّثليهايالعائلي، أعط

آيف يمكن لعملية لعب األدوار والتعبير عن اآلراء، التي قد ال تمثل  •
بالضرورة رأي الشخص نفسه، أن تشجع األفراد على المشارآة والتف

 مع أعضاء المجموعة؟

اذآري بعض الصعوبات  
  التدريبي، آيف يمكن تخطيها؟

بين - ف المشارآات وتوقعاتهن
من ورشة العمل حول تطوير حمالت للتأثير على تتوقع أن تحصل عليه 

: ولد، ناشطة من نيجيرياغدار ي فعلى سبيل المثال قالت سيندي م.السياسات
أتمنى أن أصبح قادرة على إقناع النساء في مؤسستي بأن صوتهن  له تأثير"

وأنهن يجب أن ال يبعن أصواتهن للرجل الذي يتحدث أآثر ويعطي المال 
  ."األآثر

آيف ي •
  ورشة العمل في دعم عملية التعلم الفردية والجماعية؟

آيف ستكّيف الميسرة ورشة العمل لتنسجم مع أهداف  
وتوقعاتهن؟ من المفيد األخذ بعين االعتبار احتمالية مواجهة صعوب

ت العمل أن تكون هذه الورشات ولذلك من الضروري في تنظيم ورشا
آما من المفيد األخذ بعين االعتبار . مرنة، وذات قدرة على التكيف

الستراتيجيات التي من الممكن أن تستخدم  قبل ورشة العمل وخاللها 
 .لتساعد في  تخطي أية عقبات تواجهها الميسرة
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آات إلى في ورشة العمل، تنقسم المشار -العمل والمجموعة الكلية مجموعات 
ثالث فرق صغيرة من أجل القيام بنقاشات معمقة ووضع خطط الدفاع 
بعد ذلك، . والمناصرة لمرحلة ما قبل االنتخابات، وخاللها، وبعدها في األردن

حيث تقوم ممثلة منتخبة ) آلية(تعود الفرق الصغيرة لالجتماع آمجموعة آبيرة 
  .عها فريقهامن آل فريق بمشارآة المجموعة بخطة العمل التي وض

ما هي سلبيات العمل وإيجابياته ضمن مجموعة آبيرة مقابل الفرق  •
  الصغيرة فيما يخص تشجيع المشارآات على المناقشة؟

هل الحظت ماذا آانت تفعل الميسرة أسمى خضرخالل نقاشات  •
 المجموعات الصغيرة والمجموعة الكبيرة؟

على السياسات قامت قبل ختام ورشة عمل التأثير  - التيسيرأساليب تقييم 
 التيسير التي تم استخدامها وأبدين مالحظاتهن أساليبالمشارآات بتقييم وتحليل 

 بما في ذلك تجنب مواقع القوة وتشجيع االستماع ساليبحول تحسين األ
إن المشارآات في . التشارآي والنقاش التحفيزي والمشارآة في المسؤوليات

محاميات وناشطات، والعديد ومعلمات شريط الفيديو هن مجموعة متنوعة تضم 
منهن ميسرات في ورشات العمل حول القيادة في بلدانهن، وهن في هذا الشريط 

  . التيسير التي قمن باستخادمها في قيادتهن للورشاتأساليبيعرضن نماذج من 

تقوم المشارآات بتنفيذ تمرين آخر حول بناء رؤية مشترآة، حيث تقوم 
تبدأ .  التي تمت مناقشتها في هذا التمرينساليبمن األميسرتان بتجربة نماذج 

،  الخاصة رؤيتهان حيث تعرض آل منه، الخاصةنبرؤيتهالمشارآات بعرض 
ن رؤية موحدة تأخذ باالعتبار يطّور ض النقاط المتشابهة، ومعًاثم يتم استعرا

  .رؤية آل واحده منهن

بر موراني، اا موجعند مناقشة التقييم حول تجنب مواقع القوة، قالت ميشك •
طلبت مني إحدى المشارآات أن أجلس في األمام، : "وهي معلمة من لبنان

 ."لكني اخترت أن أبقى مكاني ألنني رغبت بأن أآون قريبة من مجموعتي

 امثل هذيميسرة مواقع القوة؟ وآيف لماذا من المهم أن تتجنب ال 
  القيادة األفقية؟ىء التيسيري مبادسلوباأل
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يسرة في تمرين الرؤية المشترآة ناجحة في تجنب موقع هل آانت الم 
 القوة خالل مناقشة المجموعة والتحرك في عدة نقاط في الغرفة؟

، ميسرة ورشة عمل، وصفت خالل مناقشة التقييم أسابي أودو من نيجيريا •
بعض عضوات المجموعة : "آيف قامت بشرح دورها آميسرة فقالت

ننا هنا لنتعلم منكن إ نحن نقول لهن يرغبن أن نأخذ زمام القيادة، لكن
 ."، وهذا يجعلهن أآثر راحة واستعدادًا للحديثأيضًا

 المشترآة التأآد من إشراك ةف حاولت المنسقات في تمرين الرؤيآي 
المجموعة في ورشة العمل وفي تحمل مسؤوليات التيسير ووتبادل 

 األدوار؟

لم تعاوني وتشارآي  التي قد تستخدمينها لخلق بيئة تعساليبما هي األ 
   المجموعة في تحمل المسؤوليات في ورشة العمل؟الل إشراكمن خ

وخالل مناقشة التقييم، تحدثت الناشطة أمينة لمريني من المغرب عن  •
آيفية تشجيعها للمشارآات في ورشة عمل آي يتحدثن عن تجاربهن 

 .الشخصية ويتشارآن مع الجميع في الحديث عن حكاياتهن

طرق التي قد تستخدمينها لتشجيع المشارآات على ما هي بعض ال 
المشارآة في مناقشات المجموعة أو من أجل خلق جو تعلمي 

 تشارآي يشمل الجميع؟

 متساوية من أن عضوات المجموعة لديهن فرصآيف تتأآدين  
  للحديث واإلصغاء بشكل فعال  لآلخرين؟

األخرى التي  التيسير أساليبإذا آنت تيسرين ورشات العمل تلك، ما هي  •
من الممكن استخدامها لتطبيق مفهوم القيادة الشاملة األفقية التشارآية؟ 

آيف يمكن لتصرفاتك أن تعكس هذا المفهوم وتؤآده؟ أي مكان أو موقع 
 لتقفي أو تجلسي فيه أثناء الورشة؟ ما هي لغة التعبير التي نستختاري

  ستستخدمينها؟
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ا لتشجيع المشارآات على نقد ما هي بعض الوسائل التي يمكن استخدامه •
أساليب التيسير؟ آيف يمكن لوعيك ألسلوبك في التيسير أن يحّسن 

  جلسات التيسير المستقبلية ؟

سويًا، " تعلم التيسير التفاعلي"وأخيرًا، تقوم المجموعة بتقييم شريط الفيديو  .٦
  :ويمكن أن تطرح األسئلة التالية

ناخ الحيوي والتضامن الذي هل ساعدك شريط الفيديو على اإلحساس بالم •
  يمكن أن تولده الورشات التشارآية؟ 

هل ساعدك شريط الفيديوعلى مالحظة دور الميسرة في خلق بيئة تعلمية  •
  في الورشة؟

  ما هو الجزء األهم في شريط الفيديو؟ ما هو الجزء األقل أهمية؟ •

  ما هي بعض المواد المرئية اإلضافية التي يمكن أن تكون مفيدة لك؟ •
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  التيسير الفعال: ٩تمرين 
  

    :الهدف

 .فهم صفات الميسرة الفعالة •

   دقيقة٣٠ :الوقت

  أو طباشيرتخطيط  أقالم ، قطعة ورق آبيرة أو لوح:المواد

تقوم ميسرة متطوعة بقيادة النقاش، وتكون مسؤولة عن مساعدة المجموعة التباع 
. لراغبات في الحديثتعليمات التمرين، ومراقبة الوقت وإعطاء الدور للمشارآات ا

وتقوم متطوعة أخرى بتسجيل ما تقوله المشارآات على قطعة ورق آبيرة أو لوح 
  . رؤيتهلجميعسهل على اي

بخط آبير على رأس قطعة " الميسرة الفعالة: "تقوم متطوعة بكتابة العنوان .١
  . الورق أو اللوح

المرتبطة في الجمل أو المفاهيم  أو ر الكلماتآتطلب الميسرة من المشارآات ذ .٢
، وتسجل المتطوعة هذه الكلمات والعبارات "الميسرة الفعالة"ذهنهن بوصف 

  .على الجانب األيسر من الورقة أو اللوح

عة بكتابة الالئحة التالية بعد أن تقوم المجموعة بوضع الالئحة، تقوم المتطو .٣
  .جانب الورقة أو اللوحعلى 

  الحساسية نحو مشاعر األفراد

  شاعر المجموعةالحساسية نحو م

  القدرة على االستماع

  اللباقة
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  االلتزام بالتعاون

  حس الوقت

  المرونة

  روح الدعابة

  التمكن المعرفي واإلبداع 

ميزات لة على آل واحدة من الصفات أو ال بإعطاء أمثتقوم المشارآات تباعًا .٤
التي تم إدراجها، وآيف عززت هذه الميزات التيسير أو آيف آان لغيابها تأثير 

  .لبيس

  :تقوم المجموعة باإلجابة على األسئلة التالية أو بعضها .٥

هل هناك أشخاص ولدوا ولديهم الصفات والمميزات التي تجعلهم مسيرين  •
  بالفطرة؟

  هل من الممكن تعلم هذه الصفات والمميزات مثل أي مهارات أخرى؟ •

  هل تحتاج الميسرة إلى آل تلك الصفات والمميزات؟ •

   يجب أن تتوفر لدى الميسرة؟ لماذا؟ما هي أهم الصفات التي •

  ما هي الصفات األقل أهمية؟ •



 
٤٣

  تقييم الدليل والفيديو
  

م من أية عملية تعلمية، وال بد من إتاحة الفرصة للمشارآات لإلدالء همالتقييم جزء 
إضافة لذلك، تستطيع . برأيهن حول ما تعلمنه، وحول فعالية عملية التعلم نفسها

ومات التي ستحصل عليها من خالل التقييم لتحسين جلسات الميسرة استخدام المعل
  .تيسير مستقبلية

  



 
٤٤

  التقييم: ١٠تمرين 
  

  :األهداف

تعلم "تقييم ما تعلمته المشارآات من خالل استخدام آتيب وشريط الفيديو  •
  ."التيسير التفاعلي

  .تقييم منهجية وعمليات التعلم المستخدمة في الكتيب والشريط •

   دقيقة٣٠ :الوقت

  أو طباشيرتخطيط  قطعة ورق آبيرة أو لوح، أقالم :المواد

تقوم ميسرة متطوعة بقيادة النقاش، وتكون مسؤولة عن مساعدة المجموعة التباع 
. تعليمات التمرين، ومراقبة الوقت وإعطاء الدور للمشارآات الراغبات في الحديث

آبيرة أو لوح وتقوم متطوعة أخرى بتسجيل ما تقوله المشارآات على قطعة ورق 
  . رؤيتهلجميعسهل على اي

تقوم جميع المشارآات في المجموعة بالدور بتحديد السمات التي أعجبتهن  .١
مع ذآر " تعلم التيسير التفاعلي"أآثر من غيرها في الكتيب وشريط الفيديو 
 .األسباب، وتقوم المتطوعة بتسجيل التعليقات

 :آل األسئلة التاليةتقوم المشارآات بعد ذلك باإلجابة على بعض أو  .٢

هل آانت ورشة العمل وما تضمنته المواد الواردة في الكتيب وشريط  •
  بمستوى توقعاتك؟" تعلم التيسير التفاعلي"الفيديو 

 القيادة مبادىءما هي العقبات التي تتوقعين مواجهتها في سعيك لنشر  •
 ها؟نوتعزيز شراآة التعلم؟ آيف ستتخطي

 أنك بحاجة إلى معلومات أآثر عنها؟ إذا هل هناك سمات تيسيريه تشعرين •
 آان جوابك نعم، ما هي؟



 
٤٥

آيف تتوقعين أن تستخدمي مهارات التيسير الجديدة التي اآتسبتها خالل  •
 الورشة في حياتك اليومية؟

  هل تتطلعين لتيسير ورشة عمل في المستقبل؟ •

  



 
٤٦

  ملحق

  التعلم التفاعلي في دليل التدريب على القيادة للنساء
  

 دليل التدريب على القيادة للنساء التعلم الموجودة في أساليبيل طرق وإن تحل
سوف يعطيك نظرة أعمق ألهداف التيسير واستراتيجيته ومضمونه، األمر الذي 

وعندما تصبحين على معرفة آافية بالجلسات . يساعدك أن تكوني ميسرة فعالة
ي تعلمتها في هذا االثنتي عشرة المدرجة في الدليل، طبقي االستراتيجيات الت

دليل التدريب على القيادة وقبل أن تبدأي بتيسير ورشة عمل باستخدام . الكتيب
، حاولي أن تجيبي على األسئلة التالية، بغض النظر عما إن آنت تسيرين للنساء

  :الجلسة وحدك أو بالتعاون مع ميسرات أخريات

  ما هي الطرق التفاعلية التي اسُتخدمت في هذه الجلسة؟ •

 اذا برأيك تم اختيار هذه الطرق بالذات؟لم •

 ما الذي تحقق من استخدام هذه الطرق؟ •

 هل ترين إمكانية إضافة منهجيات تفاعلية أخرى للجلسة؟ •

آيف تساعد الطرق المستخدمة في الجلسة على تعزيز القيادة التشارآية وبناء  •
  شراآة تعلمية؟
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