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مقاربة األرضية المشتركة

تعمــل منظمــة البحــث عــن أرضيــة مشــركة منــذ عقــود لتحويــل الرصاعــات املدمــرة وبنــاء ســامل مشــرك بــن مختلــف أطيــاف
املجتمــع وتعتــر املنظمــة أن الســــاام مســــار يســــتوجب تطويــر العالقــات بــن جميــع أطـراف النـزاع مــع الحــرص عــى فهم
اهتاممــات كل طــرف ومحاولــة كســب الثقــة للتوصــل إىل حــل ســلمي وبنــاء.
مــن هــذا املنظــور تعمــل منظمــة البحــث عــن أرضية مشــــركة مع املعنيــن يف الـراع ملســــاعدتهم عىل فهــــم االختالفــــات
إليجــاد أرضيــة مشــــركة وبنــاء رؤيــة مشــــركة ميكــــن أن تطــور مشــــاريع محليــة جديــدة وأســــاليب عمــل متطــورة تعــزز
قــدرات املجموعــات املحليــة مــن أجــل تحويــل الرصاعــات إىل رشاكــة وجعلهــم بنــاة الســامل املحــي.
كمــــا تعمــل منظمــة البحــث عــن أرضيــة مشــــركة عــى تعزيــز القيــــادة التــي تعكــس صــوت كل مواطــن ،دون متييــز عــى
أســــاس الخصائــص مثــل الجنــس والعمــر والعــرق ،أو الديــن .وتعمــل أيضــا مــع الــدول التــي تشــــهد انتقــاال مــن الحــرب إىل
الســــاام إلقامــة عمليــات سياســــية مــن شــــأنها أن تعــود بالفائــدة عــى الجميــع ،وحكـرا عــى األقليــات املحظوظــة.
ثقافــة البحــث عــن أرضيــة مشــــركة تقــوم عــى مبــدأ الشـــراكة بــن مختلــف مكونــات املجتمــع مــن أجــل إيجــاد حلــول
مشــــركة للرصاعــات املوجــودة والكامنــة داخــل املجتمــع مــن أجــل بناء ســــاام دائــم قائــم يف البيئات املتغيــــرة التــــي تعمل
فيهــــا املنظمة باالعتامد علــــى ثالث قنوات رئيســــية :الحوار ،اإلعــــاام والجامعات املحليــــة .و ال ميكــــن أن يكــــون هــــذا
إال يف حالــــة العمــل عــى العديــد مــن املســــتويات مــــع أصحــاب القـرار والجامعــات املحليــة يف نفــس الوقــت وباســتخدام
أدوات متعــددة.

			

ترتكــــز ثقافــة األرضيــة املشــــركة عــى حــوار بنــاء يجمــع كل األطـــراف املعنيــة واملتداخلــة وتدعــو للتخــي عــن املواجهــة
وإرســاء عالقــة تعــاون إلنهــاء أشــكال الرصاعــات وخاصــة العنيفــة منهــا .مــن هــذا املنظــور تعمــل األرضيــة املشــــركة عــى
“اســتغالل” ال ـراع للحصــول عــى التغيــر لبنــاء عــامل جديــد قائــم عــى نــوع جديــد مــن الســامل وهــو مــا يعــرف مبقاربــة
“تحويــل ال ـراع”.
مبعنــى آخــر ثقافــة األرضيــة املشــــركة هــي مقاربــة “تحويــل ال ـراع” وتقــوم عــى إعــادة توجيــه التفاعالــت العدائيــــة
اليوميــة بــن املجموعــات املتنازعــة وتحويلهــا اىل العمــل املشــــرك القائــم عــى أســــاس تطويــر املجتمــع وإيجــاد الحلــول
والبدائــل عــوض اللجــوء للوســائل العنيفــة.

					

الديباجة

مــن أجــل بنــاء ســامل دائــم وترســيخ ثقافــة األرضيــة املشــركة عــى جميــع املســتويات ،تعتمــد املنظمــة عــى ثالثــة طــرق
رئيســية:
1إرســــاء الحــوار عــى املســــتوى املحــي والوطنــي ويجمــع كل األفـراد بغــض النظر عــن اختالفاتهم والعمــــل عىل اكتشــــاف
أهدافهــــم املشــــركة وتحقيقهــا .ونخــص فــــي الحــوار أصحــاب الســــلطة “التقليديــة” مــع مــن ليــس لهــم صــوت أو الفئــة
املغيبــة يف الســلطة مثــل النســاء واألطفــال.
2التعامــل مــع اإلعــامل كشــــريك لتوليــد األفــكار واملناقشــــات داخــل املجتمــع ملحاولــة فهــم األســــباب الجذريــة للعنــف،
وكيفيــة التغلــب عــى الخالفــات.
3العمــــل مــــع الجامعــات املحليــة لخلــق منــر ثقة يســــمح بالتفكري بشــــكل خالق مــــن أجل جمــع كل األطياف املنقســمة
وحــل النزاعــات بينهــم ومســاعدتهم عــى اكتشــاف الجانــب اإلنســاين املشــرك.
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مقاربة األرضية المشتركة

مشروع تمكين الشباب في تونس
مــن أجــل متكــن الشــباب يف تونــس وتعزيــز الحــوار البنــاء بــن مختلــف القــوى السياســية واالجتامعيــة ،ترعــى منظمــة البحــث عــن أرضيــة مشــركة بتونــس مــن خالــل مجالــس
القيــادات الشــابة مــع مجموعــة مــن الجمعيــات الشــبابية املحليــة يف كامــل تـراب الجمهوريــة لتزويــد املئــات مــن الشــباب والشــابات مبهــارات وقــدرات أساســية للتعامــل مــع
املســؤولني املحليــن ومجتمعهــم بطريقــة إيجابيــة و بنــاءة.
تســــاند املنظمــة حاليــا أربعــة وعشــــرون مجلســــا ممثــال لــكل واليــات الجمهوريــة التونســــية لتحقيــق حـراك شــــبايب وطنــي خالــل فرتة حاســــمة مــن التحــول الدميقراطي
الــذي تشــــهده البالــد .وســــتواصل هــذه املبــادرة أيضــا لتعميــق التفاعــل مــع مجالــس القيــادات الشــابة التــــي تــم إنشــــاؤها والعمــل نحــو تحقيــق اســــتدامتها عــى املــدى
البعيــد .وســــوف يعمــــل برنامجهــا عــى تعزيــز قــدرة شــــبكة القيــادات الشــــابة والتــي هــي مجالــس غــر متحزبــة لقيــادة حاملــت وطنيــة ومحليــة تتعلــق باملواضيــع ذات
األولويــة للشــــباب خصوصــا خالــل فــرة االنتخابــات املحليــة املقبلــة وإنشــاء فضــاء افـرايض عــى األنرتنــت يديــره الشــباب ويركــز عــى شــؤونهم يف تونــس.

غاية المشروع وأهدافه:
من أجل تحقيق هذه الغاية يشمل املرشوع هدفني أساسني:
صقــل مهارات أعضاء مجالس القيادات الشــابة يف إدارة املشــاريع ،واملنارصة ،وتقنيات
التواصل وتيســري الحوار ،ومهارات تحليل النزاعات وفضها .ويســاهم تطوير هذه املهارات
يف تعزيز ثقة الشباب املشاركني ومعرفتهم مام يؤدي إىل فاعلية مشاركتهم مع محيطهم
ومجتمعاتهم املحلية ومسؤوليهم املنتخبني.
من أجل تعزيز تلك القدرات ،سيتلقى أعضاء مجلس القادة الشباب تدريبا متخصصا سيدعمهم
يف تصميم وتنفيذ فعاليات وتظاهرات مجتمعية مبا يف ذلك حاملت املنارصة واملناقشات التي
ستكرس وتثبت التزامهم.

غاية املرشوع الرئيسية هي متكني
القادة الشباب من االنخراط يف
الشؤون املحلية بطريقة تشاركية
وبناءة إلحداث تغيري ايجايب من
خالل تعزيز وتطوير مجالس
القيادات الشابة التي ستدعم
قدراتهم ملنارصة قضايا متثلهم ومتثل
املجتمعات التي ينتمون إليها.

العمــل مــع القــادة الشــباب مــن أجــل تطبيــق اسـراتيجيات البحــث عــن أرضيــة مشــركة خالــل معامالتهــم مــع املجتمــع واملســؤولني املحليــن وذلــك بخلــق فضــاء للحــوار حــول مواضيــع تهــم
كل األطـراف مــن خالــل تظاهـرات للعمــوم و أنشــطة توعيــة.
وبذلــــك ســــوف تكــون مجالــس القــادة الشــــباب قــادرة عــى خلــــق فضــاء للحــوار مــع املســــؤولني الحكوميــن واملجتمــع حــــول القضايــا ذات األهميــة املشــركة مــن خالــل تنظيــم مبــارش
للتظاه ـرات العامــة واألنشــطة التوعويــة.
مــــن منطلــــق هــذا الهــدف ،سيشــــارك أعضــاء مجالــــس القيــادات الشــــبابية بطريقــة فعالــة وبنــاءة يف الشــــؤون املحليــة ،مبــا فــــي ذلــك االنتخابــات املحليــة .وســــينخرط أعضــاء مجالــس
الشــــباب واملســؤولون الحكوميــون وأفـراد املجتمــع املحــي ،يف حــوار بنــاء مــع بعضهــم البعــض عــر فعاليــات وأنشــطة توعويــة تحــت إرشاف مجالــس الشــباب .وأخـرا ،ســيتعاون أعضــاء
مجالــس قــادة الشــباب ويتبادلــون الــدروس واألفــكار مــع بعضهــم البعــض مــن خالــل اجتامعــات وطنيــة ،ومؤمت ـرات وفضــاء اف ـرايض.

الهدف 1
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الهدف 2

• توظيف وإنشاء جمعيات القادة الشباب.

• وضع وتنفيذ إسرتاتيجية لتوظيف وسائل اإلعامل االجتامعية.

• إنشاء مجالس القيادات الشابة أو جمعيات غري حكومية
شبابية يف  24والية.
• تدريــب أعضــاء مجالــس القيــادات الشــابة فــي إدارة
املشاريع ،واملنارصة ،وتقنيات التواصل وتيسري الحوار،
ومهارات تحليل النزاعات وفضها.
• تنظيم فعاليات يف املنارصة وطاوالت مســتديرة حول
• التحسيس بفن املناظرة واالنتخابات واملنارصة.
• تنظيم دورات تدريبية بالرشاكة مع وزارة الشباب.

• تنظيم فعاليات محلية تحث عىل املشاركة العامة.
• عقــد مؤمتر وطني للشــباب يف الحوكمة املحلية بالشــراكة مع
وزارة الشباب.
• عقــد اجتامعــات إســرتاتيجية نصــف شــهرية للشــبكة الوطنية
ملجالس القيادات الشابة.
• تدريب املســؤولني املحلييــن يف املناصــرة ،وتقنيات التواصل
• وتيسري الحوار ،ومهارات تحليل النزاعات وفضها.
• تخصيص مشاريع منح صغرية للمبادرات املستقلة املنظمة من
طرف مجالس القيادات الشابة.
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مقاربة األرضية المشتركة
منظمــــة البحــث عــن أرضيــة مشــــركة مهمتهــا تغيــر الطريقــة التــي يــدار بهــــا الـراع يف العــامل وكيفيــة الــرد عليــه معتمــدة يف ذلــك عــى
التعــاون إليجــاد الحلــول بعيــدا عــن النهــج العــدايئ.
املقاربــــة التــــي تقــــوم عــى املواجهــة هــي منــوذج مــن التفاعــل مبنــي عــى أســــاس طــرف ضــد طــرف آخــر و يعتــر “اآلخــر” مصــدر
املشــــكلة .ومنهــا يتفاقــــم العنــــف ألــن الحــــل النهــايئ هــو هــزم الطــرف اآلخــر أو القضــــاء عليــه .بينــا املقاربــة القامئــة عــى التعــاون
تســــمح أللط ـراف بالرتكيــز عــى املســألة و متكنهــم مــن إيجــاد حــل يــريض مصالــح الجميــع.

لتحقيق هذا التغيير تتطلب مقاربة األرضية المشتركة العمل على عدة مستويات:

\تغيــر يف التصــور الذايت:النزاعــات تؤثــر عــى هويــة الشــخص ويكــون التحويــل ناجحــا عندمــا تكــون هويــة األشــخاص متوافقــة مــع الهــدف
املنشــود .ميكــــن أن يكــــون التغيــر رضوريــا مــن هويــة “الطــرف الضعيــف” إىل مواطــن ف ّعــال؛ مــن الجــــئ خائــف إىل عنــر متأقلــم يف
املجتمــع ،مــن طــرف يف العنــف إىل بــان للســامل.
\تغيــر النظــرة إىل “اآلخــر ”:ســــمة هامــة مــن ســــات الـراع هــو تدهــور التواصــل بــن الطرفــن تدريجيــا ،عنــد عــزل أنفســــهم ،يتشــــوه
تصورهــم آلخريــن .جانــب هــام مــن جوانــب تحويــل ال ـراع هــو تحــدي الصــور النمطيــة واألحــكام املســــبقة مــن خالــل إعطــاء الفرصــة
لتبــادل قصــص األشــــخاص املنتمــن لطــريف النـزاع ،وبذلــك نــرى اإلنســانية موجــودة لــدى الجميــع.

\تغيــر النظــرة للقضيــة :النزاعــات تنشــــأ عــن خالفــات حــول قضايــا محــددة ،ولكــن ســــرعان مــا تقــوم األطـراف بتجنيــد كل طاقتهــا التهــام
الطــرف اآلخــر عوضــا عــن حــل املشــــاكل ومــن عنــارص مقاربــة األرضيــة املشــــركة ،مســــاعدة األطـراف عــى الرتكيــز عــى ســــبب املشــــاكل
وزيــادة معرفــة وفهــم للقضايــــا ،وعــــرض وجهــــات النظــر املختلفــة املوجــــودة ،وإذا لــزم اأملر ،من خالــل توضيــح واستكشــــاف القضايا “غري
املعلــن عنهــا” .يســــاعد تغيــر النظــرة للقضيــة النــاس عــى اتخــاذ قـرارات بنــاء عــى مصالحهــا وليــس وفقــا ملخاوفهــم.

\تحويــل العالقــة :الحاجــة إىل تغيــر العالقــة بــن الطرفــن ،وتحويلهــا مــن الخــوف ورصاع الســلطة الســائدة إىل منــاخ مــن الثقــة والتعــاون
والتســامح و تســاعد مقاربــة األرضيــة املشــركة عــى تســهيل حــوار حقيقــي مــن شــأنه أن يســاعد الطرفــن عــى فهــم خالفاتهــم والتــرف
عــى أســاس مــا لديهــم مــن قواســم مشــركة.
\تحويــل املســــار :ال ميكــن أن يتــم العمــل إال إذا تعــن عــى األطـراف توفــر فرصــة للعمــل معــا بشــــكل بنــاء ،ونتائــج حوارهــم غــر ممكنة
إال إذا كانــت مدعومــة مــن األنظمــة واملؤسســــات .مقاربــة األرضيــة املشــركة هــي عمليــة تشــاركية ودامجــة وتحــث النــاس عــى املشــاركة
ودعــم إنشــاء مؤسســات تعاونيــة جديــدة عــى جميــع املســتويات :املجتمعيــة واإلقليميــة والوطنيــة والدوليــة.
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كيف يمكننا تطبيق مقاربة األرضية المشتركة في مشروع تمكين الشباب في تونس؟

الطريقــة املثــى ملقاربــة األرضيــة املشــــركة هــي إدمــاج االســـراتيجيات الخمــس يف التدخــل الشــامل ألــن حاالــت الـراع معقــدة جــدا وهنــاك حاجــة إىل مزيــج مــن اسـراتيجيات التغيــر
الناجــح يف املجتمــع.
الهــدف هــو العمــل مــع العديــد مــن الــركاء عــى مســتويات متعــددة مــن املجتمــع واســتخدام أدوات مختلفــة ،ونؤكــد أنــه يف برامجنــا ،تتكامــل التدخالــت بشــكل جيــد مــن أجــل تحقيــق
أقــى قــدر مــن النتائــج.
توســــيع النفــوذ :يف عملنــا هــذا نحــاول دامئــا أن يكــون لنــا تأثـرا كبـرا كــا نفكــر يف طــرق لتوســــيع النفــوذ .اإلعــامل يســــمح لنــا بالتأثــر عــى املزيــد مــن النــاس .ونحــاول أيضــا إضفــاء الطابع
املؤسســايت يف عملنــا واألنشــطة الرمزيــة لتغيــر مواقــف النــاس.
\االلتـزام طويــل املــدى :إن االنتقــال مــن العنــف إىل التعــاون يتطلــب ســــنوات ،ولهــذا الســــبب يتــم إنشــــاء برامجنــا مــع رؤيــة عــى املــدى الطويــل .كلــا بقينــا يف تواصــل مــع املجتمــع
ملــدة طويلــة ،أصبحنــا أكــر فعاليــة ورصنــا صــوت الوســيط املوثــوق بــه.
\مخاطبــــة جميــــع األطـــراف بنفــس االحـرام والتعاطــف :ســــمعتنا هــي أغلــــى مــا عندنــا .كل مــا نقــوم بــــه  -النــاس الذيــن نعمــــل معهــم ،كيف نعمــل ،واملنظــات التــي نختارها كــركاء  -يجــب أن يثبــت التزامنا
يف مســار شــامل وتشــاريك وحيادنــا مــع الـراع.
\تجــذر عملنــا يف الثقافــة املحليــة :يف معظــم األحيــان ،لســنا معروفــن كمنظمــة للبحــث عــن أرضيــة مشــركة ولكــن تحــت اســم املــروع املحــي .مــن املهــم أن ينظــر إلينــا مــن طــرف أكــر عــدد ممكــن مــن املشــــاركني
كأحــد املشــــاركني املحليــن مــن أجــل كســب ثقــة األطـراف التــي نعمــل معهــا ونصبــح أكــر كفــاءة.

\أن نكــون أصحــاب املشــــاريع االجتامعيــة :نحــن ال نلبــي فقــط حاجيــات ولكــن أيضــا الفــرص املتاحــة ،ونحــن نشــــجع املبــادرات الجديــدة والخالقــة .يف حــن رؤيتنــا هــي دامئــا رؤيــة املغامــر ،نركز عىل مشــــاريع
عمليــة وقابلــة للتحقيــق لبلــوغ نتائــج ملموســــة والســــتثامر أفضــل ملواردنــا .واملثــال األخــر مــن روح املبــادرة التــي قمنــا بهــا ،اســتخدام كأس العــامل لكــرة القــدم كموضــوع ملسلســل إذاعــي يف ســاحل العــاج وأنغــوال.
هــذا املثــال ســمح لنــا بتعزيــز الوحــدة الوطنيــة وإظهــار حــل النزاعــات يف فريــق كــرة القــدم بطــرق خياليــة.

لنلخص
تقوم مقاربة األرضية املشرتكة عىل خمس اسرتاتيجيات:
• ثالــث اسـراتيجيات تعمــل عــى التغيــر :تغيــر التصــور الــذايت ،تغيــر النظــرة آللخــر وتغيــر النظــرة
للقضيــة.
• اسرتاتيجيتان تعاملن عىل التحويل :تحويل العالقة وتحويل املسار
• يتم تطبيق االسرتاتيجيات الخمس ملقاربة األرضية املشرتكة بـ:
• توسيع النفوذ
• اللتزام طويل املدى
• مخاطبة جميع األطراف بنفس االحرتام
• العمل عىل تجذر يف الثقافة املحلية
• تشجيع أصحاب املشاريع االجتامعية.
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لماذا هذا الدليل
وضــع هــذا الدليــل للشــــباب املشــــاركني يف مــروع متكــن الشــــباب يف تونــس و املنتمــن ملختلــف مجالــس القيــادات الشــابة يف  24واليــة يف الجمهوريــة التونســية و الراغبــن يف التمكــن مــن
إدارة املشــاريع.
يســتخدم هــذا الدليــل يف التدريــب عــى إدارة املشــاريع ،أو االســتعانة بــه كمرجــع عــام خالــل أنشــطتهم داخــل مجالــس القيــادات الشــابة او منظمتهــم التــي ســيقع إنجازهــا يف اطــار هــذا
املــروع .
يتضمــــن الدليــل مزيجــــا مــن النصــوص النظريــــة والتامريــن العمليــة تهــدف للتعريــف باملشــــاريع وطــرق إدارتــــه للمتدربــن بطريقة تتــالءم مــع احتياجاتهم و تتناســب مع الظــروف التي
يعملــون فيهــا ،وبغــرض الخــروج مــن التدريــب مبهــارات إدارة املشــاريع الجمعيّاتيــة.

أهداف الدليل
سيتمكن املشاركون يف هذا التدريب من:
• اكتساب معرفة أعمق وفهم أفضل ملفهوم إدارة املشاريع.
• التعرف عىل العنارص األساسية إلدارة املشاريع لتحقيق النتائج املرجوة.
• تعلم خطوات التخطيط االسرتاتيجي للمشاريع
• وضع خطة اسرتاتيجية إلدارة مرشوع.

منهجية الدليل
يشمل دليل الجوانب املختلفة ملسألة إدارة املشاريع ،تم تفصيله لتسهيل استخدامه وضامن فعالية التدريب.

الخطوط العريضة للدليل:
 1تم تقسيم املحتوى إىل أربع وحدات ملساعدة املتدربني عىل فهم أفضل للمبادئ.
 2تتضمن كل وحدة جلسة أو أكرث وتشمل جزءا نظريا وجزءا عمليا.
 3وقعت عنونة كل وحدة تدريبية.

4

وصف ألهداف كل وحدة ملساعدة املدرب واملتدرب عىل فهم أفضل للنشاط.

5

محتوى كل وحدة مفصل ومصحوب بالطرق الرتبوية االلزمة لتنشيط الحصة.

 6جميع الجلسات تتناول جانبا واحدا من جوانب موضوع التدريب.
 7اقرتاح طريقة التدريب مع رشح مخترص للطريقة.
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الطرق البيداغوجية المستعملة في الدليل
اســتنادا عــى مقاربــة األرضيــة املشــركة وقــع اختيــار الطــرق البيداغوجيــة التــي تســاعد عــى إرســاء االس ـراتيجيات الخمــس املعتمــدة فــــي املقاربــة .النقــاش والعصــف الذهنــي ومتثيــل
األــدوار والتقييــم وتقييــم اآلخــــر والتقييــم الــذايت هــي األــدوات البيداغوجيــة التــي ســتعمل عــى إرســاء اس ـراتيجيات التغيــر والتحويــل املعتمديــن يف مقاربــة األرضيــة املشــركة.

العالقة بين المدرب والمتدربين:
ال ميكــن تقديــم األســــاليب البيداغوجيــة التــي ســــيقع اســــتعاملها يف الدليــل دون تقديــم العالقــة بــن املــدرب واملتدربــن يف إطــار مقاربــة األرضيــة املشــــركة .وتكــون هــذه العالقــة مبنيــة
عــى التواصــل والحــوار وتبــادل الــرأي وال بــد أن تكــون العالقــة عموديــة يكــون فيهــا االحـرام والتعــاون القاســــم املشــرك بــن املــدرب واملتــدرب.
للتذكري العالقة األفقية بني املدرب واملتدرب بأي شكل من األشكال تتناقض مع مبادئ مقاربة األرضية املشرتكة.

العمل على شكل مجموعات:
يتم تقسيم املتدربني لثالث مجموعات منذ الحصة األوىل وذلك للقيام مبختلف التامرين خالل مدة التدريب وكذلك لتقييم عمل كل مجموعة.

التقييم والتقييم الذاتي وتقييم اآلخر:
التقييم :يقوم املدرب بالتعليق وتقييم عمل الفريق األول.
التقييــــم الذاتــــي :يطلــب املــدرب مــن الفريــق الثالــث أن يقــوم بتقييــم ذايت لعملــه ويطلــب مــن باقــي املتدربــن عــدم التعليــق ،وســــيتيح هــذا التمريــن للفريــق التــدرب عــى النقــد الذايت
ويســاعد كل املتدربــن عــى التعــود عــى التحليــل ومناقشــة أفكارهــم وإعــادة ترتيبهــا.
تقييــــم االخــــر :يطلــب املــــدرب مــن املجموعــة التعليــــق وتقييــم عمــل الفريــــق الثــاين ويهــدف هــذا التمريــــن لتمكــن املتدربــن مــن مناقشــــة أفــكار زمالئهــم ويســاعدهم عــى فهــم
أعمــق للــادة.

النقاش
النقــــاش هــــو طريقــة فعالــة جــدا يف التدريــب ألنــه يحــث املتــدرب عــى املشــــاركة والتفاعــل مــع املجموعــة والتواصــل املبنــي عــى الحــوار و االحـرام .ويعتــر النقــاش الركيــزة األساســية
ملقاربــة األرضيــة املشــركة وســيقع اعتــاد هــذه التقنيــة التدريبيــة ملســاعدة املتدربــن عــى قبــول الــرأي املخالــف واحرتامــه والحــوار والعمــل عــى تغيــر نظرتــه للقضيــة والطــرف اآلخــر ومنها
تحويــل الرصاعــات الكامنــة بــن املجموعــات املشــاركة يف التدريــب ،عــى أن يقــع تيســر حصــص النقــاش لتفــي بأهدافهــا وتحــرم الوقــت املخصــص لهــا.
يعرض املدرب املواد ويبادر املتدربون مبناقشتها مع التمسك يف اإلجابة بجوهر السؤال أو املشكلة املطروحة.

أهداف النقاش هي

• زيادة مشاركة املتدربني.
• تحسني قدراتهم التواصلية وتبادل الخربات.
• تطوير القدرة عىل االستامع واحرتام آراء اآلخرين.
• تعزيز الثقة بالنفس والقدرة عىل إقناع اآلخرين.
• إرساء ثقافة الحوار.
• تطوير القدرات الفكرية للمتدربني لربط النظريات بالتطبيق.
• تطويــر االحتــرام املتبــادل بني املتــدرب واملدرب وبني املتدربني.
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• تحديد املوضوع املطروح للنقاش.
• ربط مداخالت املتدربني.
• تشــجيع املتدربيــن علــى اإلجابــة عــن أســئلة زمالئهم.
• التجــب اإلجابــة عىل الســؤال قبل الشــروع يف النقاش.
• الرقابــة وال وصايــة علــى تدخــاات املتدربني :احرتام اآلراء
واالختالفات والتنوع يف وجهات النظر.
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العصف الذهني
مقاربــــة إلظهــــار األفــــكار اإلبداعيــة حــول املوضــوع والغــرض منــه توفــر عــدد أكــر مــن األفــكار ومــن املشــــاركني يف فتــــرة قصــرة مــن الزمــن .هــذا النهــج هــو وســيلة فعالــة جــدا ملعرفــة
آراء ومواقــف املشــاركني وأيضــا قيــاس مــدى إملامهــم باملوضــوع .تســاعد هــذه الطريقــة البيداغوجيــة عــى تغيــر التصــور الــذايت للموضــوع وتغيــر النظــرة آللخــر .ســيتمكن املتــدرب مــن
بســط أفــكاره وسيســاعده التمريــن عــى تغيــر مفاهيمــه وتصحيحهــا.

لتنظيم جلسة العصف الذهني:

• تشــجيع التفكيــر الحر :التعبري عــن األفكار بطريقــة مضحكة أو بأســلوب فكاهي إلثارة اإلبداع من الطالب اآلخرين دون أحكام مسبقة.
• التشجيع عىل التعبري عن أكرب عدد من األفكار بغض النظر عن جودتها.
• البنــــاء علــــى أفــكار اآلخريــــن :كجــزء مــن هــــذه العمليــة ،األفــــكار يف مجموعــة ليســــت ملــكا للشــــخص الــــذي أعــرب عنهــا وميكــــن اتخــاذ أي فكــــرة أو مقــرح واعتامده مــــن قبل
الطالــب اآلخريــن.

تمثيل األدوار:
متثيــــل الــــدور لقضيــة أو مشــــكلة حيــة يقــع بالتعامــل مــع جانــب مــن اإلشــــكالية لفهــم أفضــل للوضــع واملشــــاركة يف وضــع حــــل .ويتقمــص املتــدرب شــخصية شــخص آخــر يف ســيناريو
وهمــي ويعكــس هــذا التمريــن الفهــم الــذايت للواقــع وســلوك املتــدرب يف فهــم املوضــوع .وتســاعد هــذه الطريقــة املتــدرب عــى تحويــل العالقــة وفهــم حقــوق وواجبــات الشــــخصية
املتقمصــة وكل القضايــا املرتبطــة بالســــلوك البشــــري .كــا يســاعد التمريــن عــى بنــاء قــدرات املتــدرب عــى املشــاركة يف املســار الدميقراطــي يف تونــس ويســهل تعاملــه مــع الســلط والجهــات
الرســمية.

رشح النشاط.
رشح األهداف.
وضع مبادئ توجيهية واضحة.
التأكد من أن جميع املتدربني فهموا النشاط.

لتنظيم جلسة تمثيل األدوار:

تنشيط حصة لعب األدوار.
عدم اإلجابة أو دفع املتدربني نحو اختيار أو آخر.
البقــاء يف حالة تأهب لتحديد الرصاعــات املحتملة التي تتجاوز
اإلطار الذي توفره لعبة األدوار.
اإلشارة إىل الوقت املتبقي قبل نهاية النشاط.
تحليل نتائج التمرين والتأكيد عىل النتائج املستخلصة.

األدوات البيداغوجية المستعملة
• ورق قالب.
• جهاز كومبيوتر وآلة عرض لوحات.
• أقامل ملونة.
• أوراق بيضاء.
• شاشة عرض.
• إنرتنت.
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برنامج التدريب حول التواصل وتيسير الحوار
 9:00إلى 9:30

 9:30إلى 11:00

اليوم األول

مراسيم االفتتاح
تقديم أهداف الدورة
تقديم املدرب
التعرف عىل املتدربني
الحصة التدريبية األوىل :مفهوم إدارة املشاريع
اسرتاحة :نصف ساعة

 11:30إلى 13:00

الحصة التدريبية الثانية :التخطيط للمرشوع
غداء

اليوم الثاني

 14:00إلى 16:00

الحصة التدريبية الثالثة :الخطة التنفيذية للمرشوع

 16:00إلى 16:30

تقييم اليوم األول من طرف املشاركني :استبيان تقييمي

 9:00إلى 9:30

عرض التقييم اليومي ونتائجه
التذكري مبحتوى اليوم األول وفرتة أسئلة وتفاعل بني املدرب
واملتدربني

 9:30إلى 11:00

الحصة التدريبية الرابعة :تنفيذ املرشوع
اسرتاحة :نصف ساعة

 11:30إلى 13:00

الحصة التدريبية الخامسة :متابعة املرشوع
غداء
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 14:00إلى 16:00

الحصة التدريبية السادسة :تقييم املرشوع

 16:00إلى 16:30

التقييم النهايئ للدورة  :االستبيان النهايئ
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الوحدة األولى

مفهوم النزاع
المدة

90

دقيقة

أهداف الوحدة
• تعريف النزاع
• التمييز بني أنواع النزاع
• تصنيف النزاع
• التعرف عىل مراحل تصاعد النزاع
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التدريــــب عــى التواصــل وتيســــر الحــوار يــأيت كالتدريــب الثانــــي مــن جملــة أربــع تدريبــات قامئــــة عــى مقاربــة األرضيــة املشــــركة .للتأكــد مــن أن شــــباب املجالــــس
القياديــة للواليــات املختلفــــة ملــم مبقاربــة األرضيــة املشــــركة ولربطهــا مبفهــوم التواصــل الفعــال داخــل املجموعــة.
يفتتــــح املــدرب الحصــة التدريبيــة بعــد مراســــم االفتتــــاح بتمريــن عصــف ذهنــي بهــدف التعــرف علــــى ديناميكيــة الفريــق ودعــوة كل املتدربــن للمشــاركة وطــرح
أفكارهــم بســؤال.

تمرين 1

املدة )15( :دقيقة
«نزاع» قم بإعطاء مرادفات لكلمة
اإلجابــات املمكنــة :األنانيــة املفرطــة – نبــذ اآلخــر – االســتفزاز – االنفعــال – عــدم قبــول الــرأي اآلخــر – رفــض التواصــل – العنــف املتبــادل  -االختــاف – غيــاب التواصــل –
غيــاب الحــوار – اختــاف الــرأي...

تمرين 2

املدة )15( :دقيقة
بعــد العصــف الذهنــي ،يــوزع املــدرب بطاقــات تضــم تعريفــات ومفاهيــم مفصلــة للنـزاع )صفحــة  19عــى جميــع املشــاركني ويطلــب مــن كل مشــارك قـراءة بطاقتــه بصــوت
عــا ٍل ويحــاول ربــط محتــوى البطاقــة بنتيجــة العصــف الذهنــي الــذي وقــع تدوينهــا عــى الــورق القــاب.
الهدف من التمرين هو محاولة ربط تصور املشاركني يف الدورة واملفهوم املتداول للنزاع.

مفهوم النزاع
هناك العديد من التعريفات املختلفة ملفهوم النزاع:
• النزاع سمة طبيعية يف حياة البرش ،ناتج عن االختالف والتنوع يف الطبائع واملصالح والفهم واملواقف.
• النزاع شكل من أشكال السلوك التنافيس بني أفراد أو مجموعات عىل أهداف أو مصالح متضاربة سواء كانت مادية أو معنوية أو قلة موارد.
• النزاع مسألة طبيعية ويحدث يف كل العالقات تقريباً وهو نتيجة حتمية لتعامل اإلنسان وتواصله مع اآلخرين.
• النزاع نتيجة تقارب أو تصادم بني اتجاهات مختلفة أو عدم التوافق يف املصالح بني طرفني أو أكرث.
• النزاع ظاهرة قابلة للتطور حيث ميكن أن تبدأ من الحالة الكامنة وصوالً إىل حالة الرصاع.
• النزاع ليس ظاهرة سلبية.
• النزاع ظاهرة طبيعية ميكن أن تشمل جميع األشخاص
• النزاع طرفان غري قادران عىل تقريب وجهات نظرهام الستحالة التواصل بينهام
• النزاع ليس رشا ً يجب دوماً اجتنابه.
• التعامل مع النزاع عىل أساس أنه جزء طبيعي من حياتنا نتيجة لتنوع احتياجات الناسوآرائهم وقيمهم وتضاربهم.
• النزاع سبب للتغيري.
• معظم التغيريات تواجه نزاعات بدرجات متفاوتة.
• النزاع فرصة للتغيري والتطور نحو األفضل.
• النزاع هو خطر ولكنه فرصة لتطوير العالقة والتدخل بني األطراف .ولنا الخيار بأن يكون فرصة أو خطر.

النزاع شيء جيد لكن السيء هو الطريقة التي نعالجه بها
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العوامل الرئيسية للنزاع:
توجد ثالثة عوامل رئيسية تؤثر يف أي نزاع وهي ما تسمى مبثلث النزاع:

األطراف

القضية

المسار

هــذه العنــارص مرتبطــة فيــا بينهــا بشــكل كبــر تجعــل تحليــل النـزاع أو فهمــه خــارج هــذا االرتبــاط شــيئاً شــبه مســتحيل .هــذا االرتبــاط ميثــل الديناميكيــة التــي تؤثــر ســواء
يف تصاعــد وتــرة النـزاع أو اســتقرار حالتــه .وتتمثــل يف:

األطراف المتنازعة:

القضية:

القضية:

كل الفاعلــن الرئيســيني واألفـراد املســاهمني
بطريقــة مبــارشة أو غــر مبــارشة يف الن ـزاع
والذيــن يؤثــرون فيــه ســواء بإطالــة أمــده
أو حلــه ،ويشــكل أطــراف النــزاع جــز ًء ال
يتجــزأ مــن مجموعــة الفاعلــن.

معرفــة موضــوع الن ـزاع بطــرح ســؤال:
مــا هــو موضــوع الن ـزاع؟

فهــم خبايــا اإلج ـراءات املعمــول بهــا أو
املرتبطــة بالنـزاع والعمــل عــى تفكيكهــا
وتحليلهــا لفهــم عالقــة املســار بالنــزاع
والحلــول املمكنــة لفــض الن ـزاع.
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أنواع النزاع
ميكن أن يصنف النزاع إىل ثالثة أصناف:

النزاع الكامن

شــخص أو أكــر متــررون مــن مشــكلة وغــر راضــن عــن الوضــع الحــايل يــؤدي إىل تصاعــد التوتر(وجــود تناقــض
يف األهــداف وإدراك بالقضيــة لكــن الســلوك غائــب) أي عــدم االعـراف بوجــود حالــة نـزاع مــن أحــد الطرفــن أو
كليهــا مــع وجــود تعــارض فعــي بــن أهدافهــا وقيمهــا.

النزاع المفتوح

األطــ ـراف متنازعــــة علنــا وتتهــم بعضهــا البعــض دون تقديــر مســــؤوليتها ودورهــا يف الن ـزاع لكــن تســعى إىل
«كســب».

النزاع العنيف

األطراف املتنازعة تستخدم العنف أو العدوان لهزمية الطرف اآلخر.

تصنيف النزاع

يصنف النزاع إىل أربعة مستويات حسب عدد األطراف:

النزاع الشخصي

قائــــم علــــى طــرف واحــد يحــدث داخــل الفــرد ويشــــكل نزاعـاً داخليـــاً بــن مــا يريــد ومــا يجــب فعلــه (اتخــاذ قـرارات معينــة
كالــزواج ،االنتقــال للعيــش يف مــكان آخــر)....
يحــدث بــن اثنــن أو أكــر عنــد اســتحالة التوصــل إىل اتفــاق حــول هــدف أو موضــوع مــا ،وقــد تأخــذ هــذه النزعــات شـ ً
ـكال لجــدل
أو الخالــف يف اآلـراء أوالعراك.

النزاع بين األفراد
النزاع داخل
المجموعة الواحدة
النزاع بين
المجموعات
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عــى ســبيل املثــال :االــن يريــد أن يســتخدم ســيارة والــده يف الذهــاب لزيــارة أحــد أصدقائــه ،بينــا تريــد االبنــة الذهــاب بالســيارة
إىل قضــاء حوائجهــا ،وبالتــايل يوجــد نـزاع بــن األــخ واألخــت بســبب تصــادم احتياجاتهــا.
تحــدث هــذه النزاعات بني األفراد األعضاء يف نفس املجموعة ،ســواء كانت هذه املجموعة فريقاً أو عائلة أو حزباً ...إلخ.
تحــــدث مثــل هــذه النزاعــــات بــن مجموعــات مختلفــة بصــــرف النظــر عــن حجمهــا (أحـــزاب ،منظمــــات ،عصابــــات ،طوائف
دينيــــة ،دول...إلــخ) .عــى ســــبيل املثــال :النـزاع بــن شــباب مــن حيــن متجاوريــن.
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تصاعد النزاع (ديناميكية النزاع)

النزاع هو عملية ديناميكية مير بسلسلة متعاقبة من املراحل واألحداث تؤدي لحله أو تفاقمه ،وفهم مراحله تساعد عىل تحليله وإدارته.
 1.مرحلة
ما قبل النزاع:

 3.مرحلة
المواجهة:

 2.مرحلة األزمة:
(تتم فيها المواجهة)

• ظهور االختالفاتفي األهداف • يف مســتويات أخــرى يصبــح
النــزاع مؤسســاتياً فيقــع
اســتعامل القوانــن واللوائــح يف
• تتسم هذه املرحلة بالتوتر
لكــون النــزاع يكــون فيهــا االتصــاالت الرســمية كــا أن لــه
خطابــاً متشــنجاً وعنيفــاً.
كا منــا .
• تبادل االتهامات
• وصول النزاع
إىل ذروته ورمبا
يؤدي إىل املواجهة
العنيفة.

 4مرحلة
عملية القرار:

• صنــع القــرارات بــدالً مــن
يتضح الخالف
الطــرق املعتــادة للتواصــل
• سلوك صدامي
والتعامــل وتبــدأ فيهــا األطـراف
• يســعى كل طــرف إىل الفــوز املتنازعــة يف تربيــر العمليــات
انطالقــاً مــن جمــع املؤيديــن غــر املألوفــة كاإلرضاب مث ـاً أو
التظاهــر أو املواجهــة.
واملــوارد.

 5.مرحلة
ما بعد النزاع:
• قــد يتــم الوصــول فيهــا إىل
حــل يــريض جميــع األطــراف
أو قــد يشــعر أحــد األطــراف
بالخســارة ،وهــذا مــا يــؤدي
أيضــاً إىل نــزاع كامــن.

• تغــرات ســلوكية ويبلــغ • تدخــل طــرف ثالــث لفــض
الســلوك العــدايئ املرافــق النــزاع
لألطــراف املتعارضــة ذروتــه،
ويلجــأ كل طــرف يف هــذه
املرحلــة بالنظــر إىل الطــرف
اآلخــر املعــارض كعــدو يجــب
هزمــه أو القضــاء عليــه.

خالصة:

ما هو وجه الشبه بني الصور املعروضة والنزاع؟

النزاع
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• النزاع ظاهرة طبيعية يمكن أن تشمل كل األشخاص كالشمس

• لكل نزاع جذور وأسباب عميقة كجذور الشجرة

• احتمال االنفجار في أي لحظة

• االنتباه لكل الجزئيات عند السعي لحل النزاع

ينشأ النزاع عن اختالف ثم يتطور لخالف حتى يصل إىل نزاع
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اختالف

خالف

نزاع

طبيعي

حول مسألة
موضوع

قد يؤدي
العنف
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• النزاع سمة طبيعية يف حياة البرش
• النزاع شكل من أشكال السلوك التنافيس بني األفراد
العبارات التي يجب
االحتفاظ بها

• النزاع مسألة طبيعية
• النزاع ظاهرة غري سلبية
• النزاع ليس رشا
• النزاع سببا للتغيري
• مثلث النزاع :األشخاص  -القضايا  -املسار

تمرين
مدة التمرين ( )15دقيقة
يقــع تقســيم املتدربــن إىل ثالــث مجموعــات كل مجموعــة تختــار ســيناريو لن ـزاع عاشــه املشــاركون أو البعــض منهــم .ثــم يقــع اعتــاد هــذه
الســيناريوهات كأمثلــة طيلــة التدريــب للقيــام بالتامريــن املخصصــة.
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الوحدة الثانية

تحليل النزاع
المدة

90

دقيقة

أهداف الوحدة
• مفهوم تحليل النزاع
• أسس تحليل النزاع
• منهجية تحليل النزاع :شجرة النزاع
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تحليل النزاع
توجــد عــدة أدوات لتحليــل النـزاع وفهــم خلفيــة املوقــف وتاريخــه ،مــع االطــاع عــى األحــداث الجاريــة .ويســاعد تحليــل النـزاع عــى تحديــد كافــة األطـراف ذات العالقــة
بالنـزاع ،باإلضافــة إىل فهــم وجهــة نظــر كل طــرف والتعــرف بشــكل أكــر عــى طبيعــة العالقــات والروابــط فيــا بينهــم مــع الرتكيــز عــى ســبب املشــاكل.

األسس التي يقوم عليها تحليل النزاع
يرتكز تحليل النزاع على فهم خصائص مثلث النزاع :األطراف ،القضية والمسار وذلك عبر تحديد:

1
القضية
محل النزاع

2
األطراف
المتنازعة

3
األسباب الخفية
للنزاع وآثارها

4
المسار
(من خالل فهم تركيبته)

(مرتبطة بالقضية والمسار)

.1قضية النزاع
أو موضــوع النـزاع ،هــي األســباب الحقيقيــة للنـزاع .وميكــن أن تكــون ماديــة أو معنويــة وهــي مرتبطــة بحاجيــات أو مطالــب املجموعــة الفاعلــة فيــه .كــا ميكــن أن تكــون
قضايــا جوهريــة وكامنــة.

.2األطراف المتنازعة
ميكن أن تكون هذه األطراف مجموعات أو مؤسسات أو حكومات .ويجب أخذ كل األطراف بعني االعتبار عند تحليل طرق حل النزاع.
• األطراف األساسيون :هم األطراف املرتبطون بشكل مبارش بالنزاع
• االطراف الثانويون :هم أصحاب املصلحة من هذا النزاع والذين لهم تأثري عليه.
• أطـراف ثالثــة :هــي تلــك األطـراف املحايــدة ،التــي ال تشــارك مبــارشة يف الـراع ،ولكــن لهــا مصلحــة للتأثــر عــى األمــور (مثـاً :أطـراف اقليميــة أو دوليــة) لذلــك ال بــد مــن
أخذهــم بعــن االعتبــار عنــد القيــام بعمليــة تحليــل النـزاع.

 .3األسباب الخفية للنزاع
هــي الكشــف عــن الســبب الكامــن للنـزاع وفهــم مصــادره .وتوضــح هــذه العمليــة مالمــح العالقــة بــن األطـراف املعنيــة بالنـزاع ،أي مــن يســعون لتفاقمــه واســتمراره ممــن
يســعون إىل حلــه بعيــدا ً عــن النهــج العــدايئ .وتوضــح األســباب الخفيــة آثــار النـزاع ،وميكــن تقســيمها إىل االشــكال التاليــة:
 نـزاع املصالــح :يحــدث نتيجــة التنافــس عــى احتياجــات متضاربــة وحــول قضايــا أساســية ميكــن أن تكــون ماديــة ،نفســية ،شــخصية ...ويظهــر هــذا النـزاع عنــد اعتقــاد طــرفأو أكــر وجــوب التضحيــة مبصالــح الطــرف اآلخــر للحصــول عــى مصالحــه.
 نـزاع بنيــوي :عــدم توفــر أو إشــباع االحتياجــات اإلنســانية األساســية الطبيعيــة مثــل األمــن والهويــة ،وتعتــر الفــوارق يف القــوة والســلطة خــر مثــال عــى ذلــك ونتيجــة لــه،كــا ميكــن لــكل البنيــات الجغرافيــة والحــدود ومجمــل القوانــن الجائــرة أن تقــود إىل نـزاع بنيــوي.
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 نـزاع املعلومــات :ينتــج جـراء غيــاب املعلومــات الرضوريــة ذات صلــة بقضيــة أو موضــوع مــا ألخــذ قـرار مــا ،أو يف حــال كانــت املعلومــات املقدمــة مغلوطــة وغــر صحيحــةأو متضاربــة.
 نـزاع القيــم :ينبــع بســبب اختــاف طــرق الحيــاة واإليديولوجيــا والديــن ،أو عندمــا يحــاول بعــض األطـراف فــرض قيمــه عــى اآلخريــن .وينتــج عــن ذلــك الكراهيــة وعــدمقبــول اآلخــر واالســتقطاب ،باإلضافــة إىل غيــاب الثقــة والخصومــة املســتمرة بــن مختلــف مجموعــات املجتمــع.
 نـزاع العالقــات :يحــدث نتيجــة ســوء إدارة يشء مــا كاإلتصــال والتواصــل بــن األفـراد أو الســلوك الســلبي املتكــرر ،وغالبـاً مــا يكــون هــذا النـزاع غــر واقعــي .كــا ميكــن أنينتــج جـراء النميمــة ونــر الشــائعات.

 4المسار ()Le processus

أو العمليــات :متثــل العالقــة املتبعــة إلدارة وتحليــل النـزاع ونتائــج القـرارات املتخــذة .هــل املســار صدامــي أو تعــاوين؟ مــا هــي العالقــة القامئــة مــع قضيــة النـزاع والعالقــة
بــن أطرافــه يف حالــة تصاعــد حدتــه؟ املســار هــو ربــط األطـراف بقضايــا النـزاع.

تعاوني

مهمة

محورالعالقات

قوية

تنازلي

غير مهمة

توافقي
محور القضية

تفادي

تنافسي

ضعيفة
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مقاربة األرضية المشتركة

منهجية تحليل النزاع :شجرة النزاع
شــجرة النـزاع هــي منهجيــة مناســبة لتحليــل العالقــة بــن األطـراف والنتائــج واآلثــار الخاصــة بالنـزاع .وهــي احــدى األدوات الهامــة يف تحليــل النزاعــات إذ توضــح العالقــة بــن
األســباب الخفيــة والتــي متثــل الجــذور ،وموضــوع النـزاع والــذي ميثــل الســاق ،والنتائــج املرتتبــة عــن الخــاف والتــي متثــل األوراق .مــا ســبق يتضــح أن كل جــزء يف الشــجرة
يقابلــه جــزء يف شــجرةالنزاع ،وعــى النحــو التــايل:
• الجذورالعميقة :أسباب رئيسية
• الجذورالفرعية :أسباب جذرية فرعية
• الجذع :قضية النزاع الرئيسية
• الغصون واألوراق :اآلثار املبارشة وغري املبارشة
مثال شجرة النزاع عىل إرث عائيل ،يقع مناقشة املثال مع املجموعة لفهم الشجرة واكتساب املعرفة يف تحليل النزاع.

االثار و االنتاج
العنف ضد املراة
التفكك العائيل
قطيعة الحرم

اللجوء للمحاكم

الجهل

اسباب سطحية
املشكلة  /موضوع
نزاع عائيل حول مرياث

اسباب عميقة

ضعف القانوين

الجهل

العادات و التقاليد

املجتمع الذكوري
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ملخص:

تمرين 2

				

		

يساعد تحليل النزاع عىل معرفة جذور النزاع وعنارصه
الرئيسية ومن مثة فهم أسباب النزاع والعمل عىل فضه
وتقديم حل مشرتك يريض جميع األطراف

يقــع تقســيم املتدربــن لثالثــة فــرق ،كل فريــق يقــوم بتحليــل قضيــة ن ـزاع مــن إحــدى القضايــا التــي وقــع
اختيارهــا يف الفــرة الســابقة لفهــم خبايــاه.
مدة التمرين (  ) 30دقيقة

ورشة بعد الظهر
يقوم كل فريق بتحليل مفصل لقضية النزاع الذي وقع اختيارها يف الحصة الصباحية )استعامل
شجرة النزاع مثالً( يليها تقديم لتحليل كل فريق ومناقشة املواد املقدمة من طرف كل فريق
تدوم مناقشة عمل كل فريق ( ) 30دقيقة عىل ان تكون الحصة املخصصة ساعتني.
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مقاربة األرضية المشتركة

الوحدة الثالثة

إدارة النزاع
المدة

90

دقيقة

أهداف الوحدة
• تعريف إدارة النزاع
• طرق التعامل مع النزاع
• استعامل مقاربة األرضية املشرتكة يف ادارة النزاع
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مقاربة األرضية المشتركة

بعــد عــرض مفهــوم النـزاع وتحليلــه ،نعمــل عــى فهــم الطريقــة التــي يــدار بهــا النـزاع معتمديــن عــى مقاربــة التعــاون إليجــاد الحلــول التــي تــريض جميــع األطـراف .ويرتجــم
التعــاون يف االسـراتيجيات الخمــس ملقاربــة األرضيــة املشــركة .وقبــل طــرح املقاربــة نحــاول فهــم طــرق التعامــل مــع النـزاع لفهــم اسـراتيجيات األرضيــة املشــركة التــي يجــب
تبنيهــا إلدارة النـزاع.
ترتكــز إدارة النـزاع عــى التفــاوض عــى املصالــح وليــس عــى املواقــف باتخــاذ اســلوب رابــح رابــح لحــل املشــاكل بعيــدا ً عــن النهــج العــدايئ وتعــرف مبقاربــة التعــاون ملراعــاة
مصالــح كل األطـراف املتنازعــة.
يف أغلــب النزاعــات تكــون املصالــح قابلــة للتفــاوض .لذلــك ،بــدالً مــن وصــف النـزاع مــن حيــث مواقــف األطـراف ومــا يريدونــه ،ميكــن تحويــل النـزاع إىل منــاخ يســوده التعــاون
والثقــة مــن خــال إعــادة تعريــف املوقــف مــن حيــث األســباب الكامنــة وراء والرتكيزعــى املصالــح بــدالً مــن املواقــف.
بطرح آخر ،يف العديد من الحاالت ،تكون املصالح متوافقة حتى عندما تختلف املواقف.
الرتكيز عىل املصالح ميكّن االطراف من العمل بشكل بناء وتعاوين وحيوي مع توجيه هذا التعامل إىل حل رابح – رابح.

المواقف

المصالح

املصالح هي األشياء التي يجب عليك معرفتها وليست ظاهرة للعيان حسب الصورة السابقة:
مقاربة رابح – رابح= مقاربة األرضية املشرتكة
يســتند الحــل الناجــح للـراع إىل تعظيــم املنافــع املشــركة يف املعالجــة االيجابيــة للنـزاع .وهــي تلــك املقاربــة التــي يتــم اســتخدامها يف النـزاع الســتغالل قــوة الخــاف لبلــوغ
نتائــج بنــاءة عوضـاً عــن النتائــج الهدامــة ،وهــذه املقاربــة هــي :رابــح – رابــح.
لتحقيــق الفــوز لــكل االطرفــن يجــب تغيــر الن ـزاع مــن عالقــة متناقضــة ومتعارضــة إىل عالقــة تتســم بالتعــاون املتبــادل بــن األط ـراف ،أي مــن عالقــة تقــوم عــى الهجــوم
والدفــاع إىل عالقــة تتأســس عــى التواصــل والتفاهــم.
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طرق التعامل مع النزاع:
هي أربعة طرق تختلف باختالف السلوك املعتمد يف التعامل مع النزاع.
أســلوب التنافــس :غالبـاً مــا يكــون الشــخص حازمـاً ملتابعــة مصالحــه وغــر مســتعد للتعــاون ويضــع إحتياجاتــه فــوق احتياجــات اآلخريــن .هــم هّ الوحيــد ربــح املعركــة عوضـاً
عــن إيجــاد حــل للمشــكلة .يعتــر هــذا األســلوب يف التعامــل :رابــح  -خــارس
أســلوب التكيــف :مييــل الشــخص إىل أن يكــون ســلبياً ألنــه يســعى للتعــاون .غالبـاً مــا يهمــل احتياجاتــه ويفكــر يف مصالــح اآلخريــن ،ومييــل الشــخص إىل الســلبية والتكيــف
مــع املشــكلة .يكــون منقــادا ً ناكـرا ً للــذات وخائفـاً مــن الـراع ويتجنبــه .يعــرف هــذا األســلوب يف التعامــل :خــارس رابــح
أســلوب الهــروب :هــذا الشــخص عــادة يهمــل مــا يريــد ومــا يرغــب ،وكذلــك مــا يريــد ويرغــب فيــه اآلخــرون ،يحبــذ الهــروب مــن مواجهــة املشــكلة وتجنــب الدخــول يف أي
تفاصيــل .ليســت لديــه رغبــة املشــاركة يف النـزاع ،ويحــاول التحايــل عــى الوضــع ،وتأجيــل التعامــل مــع املشــكلة .يعــرف هــذا األســلوب :خــارس  -خــارس.
أســلوب التعــاون :يعمــل الشــخص املتعــاون عــى البحــث عــن حــل يــريض جميــع األطـراف ويهــدئ املخــاوف ،يكــون حازمـاً ومتعاونـاً ويعتــر قياديـاً يف حــل املشــكلة .يرتكــز
األســلوب التعــاوين عــى الحلــول اإلبداعيــة التــي تنســجم مــع مصالــح جميــع األطـراف املعنيــة يف النـزاع .يعــرف هــذا األســلوب :رابــح  -رابــح

تمرين:

بعد تحليل النزاع ،قم بجرد كل املصالح واملواقف املرتبطة بالنزاع اعتامداً عىل الجدول التايل.
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حاول سرد بعض العناصر المعرقلة أو الميسرة للتفاوض
العناصر الميسرة
العناصر المعرقلة
•التفاوض انطالقا من املواقف
•التفاوض عىل أساس املصالح والحاجات
•.........................................................................................................................

•.........................................................................................................................

•.........................................................................................................................

•.........................................................................................................................

•.........................................................................................................................
•.........................................................................................................................
•.........................................................................................................................
•.........................................................................................................................
•.........................................................................................................................
•.........................................................................................................................

•.........................................................................................................................
•.........................................................................................................................
•.........................................................................................................................
•.........................................................................................................................
•.........................................................................................................................
•.........................................................................................................................

مقاربة األرضية المشتركة إلدارة النزاع:
تقــوم إدارة النـزاع املبنيــة عــى مقاربــة األرضيــة املشــركة عــى ربــط الصلــة بــن القضيــة واألطـراف واملســار التــي متثــل مثلــث النـزاع وخلــق عالقــة جديــدة بينهــا .تعتمــد
مقاربــة األرضيــة املشــركة عــى اسـراتيجيات التغيــر والتحويــل لبنــاء تعــاون بــن األطـراف املتنازعــة.
عندمــا يؤثــر النـزاع عــى هويــة الشــخص ويكــون التعامــل معــه بأســلوب الهــروب أو التكيــف أو التنافــس تكــون إدارتــه مبنيــة عــى التغيــر يف التصــور الــذايت والعالقــة مــع
اآلخــر ملحاولــة جعــل األطـراف املتنازعــة عنــارص فعالــة يف فــض النـزاع.
عندمــا يكــون النـزاع مبنيـاً عــى نظــرة دونيــة لآلخــر ومحمـاً بالصــور النمطيــة واألحــكام املســبقة نعمــل عــى تغيــر النظــرة إىل اآلخــر وإعطــاء فرصــة لتبــادل قصــص األشــخاص
املنتمــن لطــريف النـزاع إلبـراز الجانــب اإلنســاين لــكل طــرف.
عندمــا يكــون النـزاع حــول قضيــة مــا يجــب الرتكيــز عــى املشــاكل ومعرفــة خبايــا القضيــة لعــرض وجهــات نظــر األطـراف املتنازعــة ومعرفــة القضايــا الكامنــة التخــاذ قـرارات
مبنيــة عــى املصالــح وليــس وفقـاً للمخــاوف.
اسـراتيجية تغيــر العالقــة بــن الطرفــن وتحويلهــا مــن عالقــة خــوف ورصاع ســلطوي إىل منــاخ مــن الثقــة والتعــاون والتســامح بإرســاء حــوار حقيقــي مــن شــأنه أن يســاعد
الطرفــن عــى فهــم خالفاتهــا والتــرف عــى أســاس مــا لديهــا مــن القواســم املشــركة.
ال بــد مــن العمــل عــى تحويــل املســار للعمــل مــع جميــع األطـراف بشــكل بنــاء يف ظــل دعــم مــن األنظمــة واملؤسســات إلبـراز عمليــة تشــاركية دامجــة تحــث النــاس عــى
املشــاركة ودعــم إنشــاء مؤسســات جديــدة.
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الوحدة الرابعة

خصائص المفاوض ومهاراته
المدة

120
دقيقة

أهداف الوحدة
• املبادئ األساسية يف التفاوض
• مكونات التفاوض
• مهارات املفاوض
• خصال املفاوض الفعال
• رشوط التفاوض الناجح
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يتفــاوض االنســان يوميـاً ويقــوم بعمليــات تفاوضيــة بطريقــة عفويــة يف األمــور الحياتيــة ولكــن يعجــز عــن مواصلــة التفــاوض إذا خــرج األمــر عــن املألــوف وأصبحــت القضيــة
متشعبة .
يعتمــد التفــاوض عــى مهــارات فنيــة وســلوكية ،ونجاحــه مرتبــط بالتم ّكــن مــن مهــارات التفــاوض ،وســنقدم يف هــذه الوحــدة خصائــص ومهــارات التفــاوض التــي ستســاعد
الشــباب عــى اكتســاب قــدرات يف التفــاوض الفــع ا ّل.

المبادئ األساسية في التفاوض
استنادا ً ملدرسة هارفرد للتفاوض » التفاوض « هناك أربعة مبادئ أساسية لنجاح عملية
 .1فصل األشخاص عن املشكلة :يجب أن ينظر املفاوضون إىل بعضهم البعض عىل أنهم يعملون جنباً إىل جنب وأن يهاجموا املشكلة ،ال أن يهاجم بعضهم بعضاً.
 .2الرتكيــز عــى مصالــح األطـراف املعنيــة :الرتكيــز عــى املصالــح ألن الرتكيــز عــى موقــف واحــد واالكتفــاء برتديــده دون مراعــاة مصالــح األطـراف األخــرى يــؤدي إىل طريــق
مســدود أو إىل حــل وســط رسعــان مــا يعــود الخــاف والنـزاع بعدهــا لعــدم رىض األطـراف.
 .3إيجاد بدائل واختيارات مختلفة :تساعد عىل إيجاد أرضية مشرتكة للتفاوض والتعاون قبل الدخول فيعملية التفاوض
 .4اختيار معيار موضوعي :لقياس صالحية االتفاق الذي تم التوصل إليه ،وميكن أن يكون هذا املعيار املوضوعي قانوناً من القوانني أو رأي أهل الخربة أو غريه.

مكونات التفاوض
 .1أطراف التفاوض :أطراف مبارشة وأطراف غري مبارشة
 .2القضية التفاوضية موضوع النقاش :شخصية أو اجتامعية أو سياسية ميكن تقسيمه إىل أهداف مرحلية
.3الهدف  SMARTالبد أن متتلك أطراف التفاوض بدائل عديدة قبل الدخول يف عملية التفاوض»: .البدائل»
 .4أدوات التفاوض :كلام زادت البدائل زادت مرونة التفاوض
 .5خطة التفاوض :كيفية ترتيب البدائل وجمع املعلومات عن األطراف املتفاوضة
 .6اسرتاتيجية التفاوض :رابح  -رابح استنادا ً إىل مقاربة األرضية املشرتكة

ماهي البدائل؟
هــي مجموعــة العنــارص التــي ميلكهــا كل طــرف مــن األط ـراف املتفاوضــة والتــي ميكنهــا االســتغناء عنهــا يف مقابــل عنــر أو أكــر مــن الطــرف املقابــل .مث ـاً :أنــا مســتعد
للتنــازل عــن الزيــادة يف الراتــب الشــهري مــن  10إىل  5باملائــة مقابــل تقليــص ســاعة عمــل يف األســبوع.

شخصان يتخاصامن يف املكتبة .أحدهام يريد شباك املكتبة مفتوحاً ،واآلخر يريده مغلقاً .ودخال يف تفاوض عميق وطويل حول نسبة فتح الشباك أوإغالقه.
ال يوجد حل يريض الطرفني معاً.
دخلــت عاملــة املكتبــة ،وســألت أحدهــا« :ملــاذا تريــد الشــباك مفتوحــا؟» وكانــت اإلجابــة :الستنشــاق الهــواء النقــي .ثــم ســألت اآلخــر« :ملــاذا تريــد الشــباك مغلقــا؟» وكانــت
اإلجابــة :لتجنــب التيــار الهــوايئ وتطايــر األــوراق.
ـال بديـ ً
بعــد تفكــر رسيــع ،وجــدت العاملــة حـ ً
ـال وقامــت بفتــح شــباك الغرفــة املجــاورة بشــكل واســع ،حيــث يســمح بدخــول الهــواء النقــي ويف نفــس الوقــت يجنــب حــدوث
التيــار الهــوايئ.
اقرتاح البدائل يجعل التفاوض مرناً ويعمل عىل الحفاظ عىل مصالح كل األطراف.
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املطلــوب مــن الفــرق الثالثــة اعــداد مكونــات التفــاوض بتحديــد النقــاط الســت املذكــورة ســابقا واختيــار اسـراتيجية مــن مقاربــة األرضيــة
املشــركة للتفــاوض.
يدوم التمرين ( )30دقيقة

مهارات التفاوض
)ســوا ًء مــع صاحــب العمــل ،أو الزمــالء أو أحــد أف ـراد العائلــة( ،نحتــاج أحيان ـاً للتفــاوض للحصــول عــى مــا نعتقــد أنــه حقنــا .فيــا يــي بعــض املهــارات واألســاليب التــي
تســاعد عــى النجــاح يف التفــاوض بشــكل فعــال وتضمــن الوصــول إىل األهــداف املرجــوة واملبنيــة عــى املصالــح.

أو ًال:

حدد ما تريده من املفاوضات قبل خوضها ،حدد أهدافك.

ثاني ًا:

تعرف عىل مهارات خصمك يف التفاوض وخربته قبل خوض املفاوضات لتحكم إن كان يشكل لك تهديدا خالل املفاوضات ،أم أنه خصم مساو لك و ال
يشكل تهديدا.

ثالث ًا:

اليكفي أن تحدد ما تريده من خوض املفاوضات ،بل عليك أن تحاول أن تصل إىل ما يفكر به ويهدف إليه الطرف اآلخر.

رابع ًا:

اعمل عىل بناء الثقة بينك و بني خصمك .ألن التفاوض يعترب شكال متطورا من أشكال التواصل.

خامس ًا:

اعمل عىل االنصات إىل ما يقوله الطرف املقابل و متكن من السيطرة عىل الحوار الداخيل مع نفسك ،ألنه قد يكون لذلك آثار سلبية اثناء التفاوض.

سادس ًا:

التكشف أوراقك وأهدافك وغاياتك يف بداية املفاوضات إال بعد أن تتوطد الثقة بينك و بني الطرف املقابل تدريجيا أثناء املفاوضات .بعدها تستطيع أن
تخاطرا بكشف أوراقك.

سابع ًا:

تعرف عىل مصادر قوة خصمك ال تفرتض أن امتالك خصمك لقوة معينة يعني أنه ميتلك كل عنارص القوة األساسية والتي تجعله يخوض املفاوضات
بفعالية أو تؤهله للفوز.

ثامن ًا:

قبل البدء باملفاوضات ،ال يكفي أن تحدد أهدافك ،بل عليك أن تضع بدائل لهذه األهداف .يجب أن تحدد أيضا الحجج املؤيدة واملعارضة للبدائل
املقرتحة

تاسع ًا:

قبل أن تخوض املفاوضات ،استعرض النتائج املتوقعة منها ،وحدد السقف األدىن للتنازالت والبدائل .وصولك إىل نتيجة ما تقع ضمن املدى الذي حددته
سابقا.

عاشر ًا

استمتع أثناء املفاوضات ،فالتفاوض عبارة عن عملية تنطوي عىل خطوات ابتداء من خلق وتهيئة الجو املناسب الذي يتسم بالثقة وتحديد األهداف
وصوال إىل النتائج املتوقعة.
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خصال المفاوض الفعال
• التعاطف :استيعاب املواقف املختلفة التي قد يتعرض لها أثناء التفاوض واالبتعاد عن الشفقة التي ترض باملصالح.
• االبداع :أن تكون لديه العزمية واإلرصار عىل الوصول اىل الهدف التفاويض مهام كانت الصعاب
• الحدس :انتقاء التكتيكات للتعامل مع املوقف الحرج واستعامل املنطق :اإلعداد وجمع املعلومات والتحليل والتخطيط الجيد للعملية التفاوضية.
• ضبط النفس :يتصف بالهدوء والتحكم يف انفعاالته
• سهولة التواصل :التواصل الفعال واإلنصات وتوطيد الثقة وإعادة صياغة التدخالت وإتقان فن طرح األسئلة.
• المرونة :استعداده للدخول يف مخاطرة محسوبة بدقة
• التواضع :لبناء الثقة مع الطرف املفاوض مبواكبة ومجاراة كل مراحل التفاوض

شروط التفاوض الناجح
 .1ابعاد املسؤولني عن التفاوض :األنا املضخم واالنزالق للرتاشق بالتهم والتهديد يف معظم الوقت
 .2ال تنازل دون مقابل :عند إعداد البدائل يجب تحديدها ألن التنازل يجعل املطالب من الطرف املقابلتتصاعد.
 .3من يطرح األسئلة يقود عملية التفاوض :يوجه التفاوض يف االتجاه املطلوب.
 .4االبتعاد عن التجادل ألنه يوصل إىل رصاع املواقف.
 .5املوقف محدد ويتطلب إجابات واضحة :كل عملية تفاوض هي فريدة وال يجب إعادة السيناريو.
 .6ال تنازل لتحسني عالقة سيئة بني املتفاوضني
 .7االبتعاد عن الكذب
 .8محاولة التأثري لتبني الطرف املقابل ملبادئك
 .9اليجب التوقف عىل الكلامت :يف بعض األحيان ،يتسبب االنزالق يف الرتاشق بالكلامت وتحييد التفاوض عن مساره.
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ورشة عمل حول تدريب المفاوض:
يطلب من كل مشارك تعمري االستبيان املرفق بهذه الوحدة ويختار املدرب ثالثة مشاركني للقيام بتمثيل دور املفاوض يف
عملية تفاوضية.
تهدف الورشة إىل االستئناس بتمثيل دور املفاوض ورشح كل خبايا التفاوض للمشاركني.
مدة الورشة ساعتني

التقييم

غالبا

أحيانا

الأبدا

احتفظ بهدوئي مع التعرض للضغط

يمكنني التفكير بحياد حتى مع محاولة البعض اثارة عواطفي

دائما استخدم اسئلة كثيرة مثيرة للكشف عن المعلومات في التفاوض

اعتقد ان كل شيء قابل للتفاوض

استمع في المفاوضات مثلما أتكلم أو أكثر من ذلك

اعتقد أن كال الطرفين يجب أن يكسب في الت فاوض

لدي مهارة التعرف على األساليب التفاوضية وكيفية م واجهتها

االحظ التعبيرات الجسدية في جلسات التفاوض واعمل على تفسيرها

يمكنني استخدام تكتيكات التوقيت لالستفادة بها في التفاوض

أحضر بعناية كل مفاوضة

اعتقد ان التفاوض يمثل فرصة للوصول إلى إلتفاق

اسعى دائم ًا إليجاد أرضية مشتركة وأطرح بدائل خالل التفاوض

.1
.2
.3

إذا كانت اجاباتك أغلبها يف خانة «ال ابدا ً» فانت تفتقر متاماً إىل مهارات التفاوض
إذا كانت اجاباتك أغلبها يف خانة «أحياناً» فانت لديك مهارات التفاوض لكنها ضعيفة وال تشكل سلوكيات دامئة لك
أما اذا كانت إجاباتك أغلبها يف خانة «غالباً» فانت مفاوض متميز
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فريق مكتب تونس
منظمة البحث عن أرضية مشتركة:
مدير مكتب تونس :كارل فريدريك بول
مدير المشروع :وسام امليساوي
مساعد مدير المشروع :انس املاليك
منسقة التصميم الرصد والتقييم :سلمي طلحة جربيل

منسقو المشروع في تونس:
المنطقة أ :أسامة بونوح
المنطقة ب :ماهر الرقيق
المنطقة ج :وئام ماليك
المنطقة د :انيس الحبيب
المنطقة ح :نهلة القراطي

صمم الدليل من طرف شركة
COMMUNICATION FOR DEVELOPMENT, C4D, Tunisia
المشرف العام  :الدكتور الصحبي بن نابلية
بمساعدة :عواطف املصمودي نابلية  -امال الخرضاوي بن يوسف
التصحيح اللغوي :عبد الحفيظ حساينية
تصميم الجرافيك :امين حسني
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