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تعمــل منظمــة البحــث عــن أرضيــة مشــرتكة منــذ عقــود لتحويــل الرصاعــات املدمــرة وبنــاء ســامل مشــرتك بــني مختلــف أطيــاف 

املجتمــع وتعتــر املنظمــة أن الســــاام مســــار يســــتوجب تطويــر العالقــات بــني جميــع أطــراف النــزاع مــع الحــرص عــى فهم 

اهتاممــات كل طــرف ومحاولــة كســب الثقــة للتوصــل إىل حــل ســلمي وبنــاء.

مــن هــذا املنظــور تعمــل منظمــة البحــث عــن أرضية مشــــرتكة مع املعنيــني يف الــرصاع ملســــاعدتهم عى فهــــم االختالفــــات 

إليجــاد أرضيــة مشــــرتكة وبنــاء رؤيــة مشــــرتكة 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 مشــــرتكة 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، وحكــرا عــى األقليــات املحظوظــة.

ثقافــة البحــث عــن أرضيــة مشــــرتكة تقــوم عــى مبــدأ الشــــراكة بــني مختلــف مكونــات املجتمــع مــن أجــل إيجــاد حلــول 

مشــــرتكة 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 القــرار والجامعــات املحليــة يف نفــس الوقــت وباســتخدام 

أدوات متعــددة.

ترتكــــز ثقافــة األرضيــة املشــــرتكة عــى حــوار بنــاء يجمــع كل األطــــراف املعنيــة واملتداخلــة وتدعــو للتخــي عــن املواجهــة 

وإرســاء عالقــة تعــاون إلنهــاء أشــكال الرصاعــات وخاصــة العنيفــة منهــا. مــن هــذا املنظــور تعمــل األرضيــة املشــــرتكة عــى 

“اســتغالل” الــرصاع للحصــول عــى التغيــري لبنــاء عــامل جديــد قائــم عــى نــوع جديــد مــن الســامل وهــو مــا يعــرف مبقاربــة 

“تحويــل الــرصاع.”

ــة  ــه التفاعالــت العدائيــ ــة “تحويــل الــرصاع” وتقــوم عــى إعــادة توجي ــة املشــــرتكة هــي مقارب مبعنــى آخــر ثقافــة األرضي

اليوميــة بــني املجموعــات املتنازعــة وتحويلهــا اىل العمــل املشــــرتك القائــم عــى أســــاس تطويــر املجتمــع وإيجــاد الحلــول 

ــة. ــل عــوض اللجــوء للوســائل العنيف والبدائ

ــاء ســامل دائــم وترســيخ ثقافــة األرضيــة املشــرتكة عــى جميــع املســتويات، تعتمــد املنظمــة عــى ثالثــة طــرق  مــن أجــل بن

رئيســية:

1إرســــاء الحــوار عــى املســــتوى املحــي والوطنــي ويجمــع كل األفــراد بغــض النظر عــن اختالفاتهم والعمــــل عى اكتشــــاف 

أهدافهــــم املشــــرتكة 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، 

ــب عــى الخالفــات. ــة التغل وكيفي

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 املشــرتك.
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مشروع تمكين الشباب في تونس
مــن أجــل متكــني الشــباب يف تونــس وتعزيــز الحــوار البنــاء بــني مختلــف القــوى السياســية واالجتامعيــة، ترعــى منظمــة البحــث عــن أرضيــة مشــرتكة بتونــس مــن خالــل مجالــس 

القيــادات الشــابة مــع مجموعــة مــن الجمعيــات الشــبابية املحليــة يف كامــل تــراب الجمهوريــة لتزويــد املئــات مــن الشــباب والشــابات مبهــارات وقــدرات أساســية للتعامــل مــع 

املســؤولني املحليــني ومجتمعهــم بطريقــة إيجابيــة و بنــاءة.

تســــاند املنظمــة حاليــا أربعــة وعشــــرون مجلســــا ممثــال لــكل واليــات الجمهوريــة التونســــية لتحقيــق حــراك 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 غــري متحزبــة لقيــادة حاملــت وطنيــة ومحليــة تتعلــق باملواضيــع ذات 

األولويــة للشــــباب خصوصــا خالــل فــرتة االنتخابــات املحليــة املقبلــة وإنشــاء فضــاء افــرتايض 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.

العمــل مــع القــادة الشــباب مــن أجــل تطبيــق اســرتاتيجيات البحــث عــن أرضيــة مشــرتكة خالــل معامالتهــم مــع املجتمــع واملســؤولني املحليــني وذلــك بخلــق فضــاء للحــوار حــول مواضيــع تهــم 

كل األطــراف مــن خالــل تظاهــرات للعمــوم و أنشــطة توعيــة.

وبذلــــك ســــوف تكــون مجالــس القــادة الشــــباب قــادرة عــى خلــــق فضــاء للحــوار مــع املســــؤولني الحكوميــني واملجتمــع حــــول القضايــا ذات األهميــة املشــرتكة مــن خالــل تنظيــم مبــارش 

للتظاهــرات 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 وأفــراد املجتمــع املحــي، يف حــوار بنــاء مــع بعضهــم البعــض عــر فعاليــات وأنشــطة توعويــة تحــت إرشاف مجالــس الشــباب. وأخــريا، ســيتعاون أعضــاء 

مجالــس قــادة الشــباب ويتبادلــون الــدروس واألفــكار مــع بعضهــم البعــض مــن خالــل اجتامعــات وطنيــة، ومؤمتــرات وفضــاء افــرتايض.

الهدف 2الهدف 1

 • وضع وتنفيذ إسرتاتيجية لتوظيف وسائل اإلعامل االجتامعية.• توظيف وإنشاء جمعيات القادة الشباب.

 • تنظيم فعاليات محلية تحث عى املشاركة العامة.• إنشاء مجالس القيادات الشابة أو جمعيات غري حكومية
 • عقــد مؤمتر وطني للشــباب يف الحوكمة املحلية بالشــراكة مع    شبابية يف 24 والية.

              وزارة الشباب.• تدريــب أعضــاء مجالــس القيــادات الشــابة فــي إدارة
 • عقــد اجتامعــات إســرتاتيجية نصــف شــهرية للشــبكة الوطنيةاملشاريع، واملنارصة، وتقنيات التواصل وتيسري الحوار،

              ملجالس القيادات الشابة.ومهارات تحليل النزاعات وفضها.

 • تدريب املســؤولني املحلييــن يف املناصــرة، وتقنيات التواصل• تنظيم فعاليات يف املنارصة وطاوالت مســتديرة حول
 • وتيسري الحوار، ومهارات تحليل النزاعات وفضها.• التحسيس بفن املناظرة واالنتخابات واملنارصة.

 • تخصيص مشاريع منح صغرية للمبادرات املستقلة املنظمة من• تنظيم دورات تدريبية بالرشاكة مع وزارة الشباب.
              طرف مجالس القيادات الشابة.

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.
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مقاربة األرضية المشتركة

منظمــــة البحــث عــن أرضيــة مشــــركة مهمتهــا تغيــري الطريقــة التــي يــدار بهــــا الــراع 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 أللطــراف بالركيــز عــى املســألة و متكنهــم مــن إيجــاد حــل يــريض مصالــح الجميــع.

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

تغيــري يف التصــور الذايت:النزاعــات تؤثــر عــى هويــة الشــخص ويكــون التحويــل ناجحــا عندمــا تكــون هويــة األشــخاص متوافقــة مــع الهــدف 	 

املنشــود. ميكــــن أن يكــــون التغيــري رضوريــا مــن هويــة “الطــرف الضعيــف” إىل مواطــن فّعــال؛ مــن الجــــئ خائــف إىل عنــرص متأقلــم يف 

املجتمــع، مــن طــرف يف العنــف إىل بــان للســامل. 

تغيــري النظــرة إىل “اآلخــر“: ســــمة هامــة مــن ســــامت الــرصاع هــو تدهــور التواصــل بــني الطرفــني تدريجيــا، عنــد عــزل أنفســــهم، يتشــــوه 	 

تصورهــم آلخريــن. جانــب هــام مــن جوانــب تحويــل الــرصاع هــو تحــدي الصــور النمطيــة واألحــكام املســــبقة مــن خالــل إعطــاء الفرصــة 

لتبــادل قصــص األشــــخاص املنتمــني لطــريف النــزاع، وبذلــك نــرى اإلنســانية موجــودة لــدى الجميــع. 

تغيــري النظــرة للقضيــة: النزاعــات تنشــــأ عــن خالفــات حــول قضايــا محــددة، ولكــن ســــرعان مــا تقــوم األطــراف بتجنيــد كل طاقتهــا التهــام 	 

الطــرف اآلخــر عوضــا عــن حــل املشــــاكل ومــن عنــارص مقاربــة األرضيــة املشــــرتكة، مســــاعدة األطــراف 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 تغيــري النظــرة للقضيــة النــاس عــى اتخــاذ قــرارات بنــاء عــى مصالحهــا وليــس وفقــا ملخاوفهــم. 

تحويــل العالقــة: الحاجــة إىل تغيــري العالقــة بــني الطرفــني، وتحويلهــا مــن الخــوف ورصاع الســلطة الســائدة إىل منــاخ مــن الثقــة والتعــاون 	 

والتســامح و تســاعد مقاربــة األرضيــة املشــرتكة عــى تســهيل حــوار حقيقــي مــن شــأنه أن يســاعد الطرفــني عــى فهــم خالفاتهــم والتــرصف 

عــى أســاس مــا لديهــم مــن قواســم مشــرتكة. 

تحويــل املســــار: ال ميكــن أن يتــم العمــل إال إذا تعــني عــى األطــراف توفــري فرصــة للعمــل معــا بشــــكل بنــاء، ونتائــج حوارهــم غــري ممكنة 	 

إال إذا كانــت مدعومــة مــن األنظمــة واملؤسســــات. مقاربــة األرضيــة املشــرتكة 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 املشــــرتكة هــي إدمــاج االســــرتاتيجيات الخمــس يف التدخــل الشــامل ألــن حاالــت الــرصاع معقــدة جــدا وهنــاك حاجــة إىل مزيــج مــن اســرتاتيجيات التغيــري 

الناجــح يف املجتمــع.

الهــدف هــو العمــل مــع العديــد مــن الــرشكاء 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 تأثــريا كبــريا كــام نفكــر يف طــرق لتوســــيع النفــوذ. اإلعــامل يســــمح لنــا بالتأثــري عــى املزيــد مــن النــاس. ونحــاول أيضــا إضفــاء الطابع 

املؤسســايت يف عملنــا واألنشــطة الرمزيــة لتغيــري مواقــف النــاس. 

االلتــزام طويــل املــدى: إن االنتقــال مــن العنــف إىل التعــاون يتطلــب ســــنوات، ولهــذا الســــبب يتــم إنشــــاء برامجنــا مــع رؤيــة عــى املــدى الطويــل. كلــام بقينــا يف تواصــل مــع املجتمــع 	 

ملــدة طويلــة، أصبحنــا أكــر فعاليــة ورصنــا صــوت الوســيط املوثــوق بــه. 

مخاطبــــة جميــــع األطــــراف بنفــس االحــرام والتعاطــف: ســــمعتنا هــي أغلــــى مــا عندنــا. كل مــا نقــوم بــــه - النــاس الذيــن نعمــــل معهــم، كيف نعمــل، واملنظــامت التــي نختارها كــرشكاء - يجــب أن يثبــت التزامنا 	 

يف مســار شــامل وتشــاريك وحيادنــا مــع الــرصاع. 

تجــذر عملنــا يف الثقافــة املحليــة: يف معظــم األحيــان، لســنا معروفــني كمنظمــة للبحــث عــن أرضيــة مشــرتكة ولكــن تحــت اســم املــرشوع املحــي. مــن املهــم أن ينظــر إلينــا مــن طــرف أكــر عــدد ممكــن مــن املشــــاركني 	 

كأحــد املشــــاركني املحليــني مــن أجــل كســب ثقــة األطــراف التــي نعمــل معهــا ونصبــح أكــر كفــاءة. 

أن نكــون أصحــاب املشــــاريع االجتاعيــة: نحــن ال نلبــي فقــط حاجيــات ولكــن أيضــا الفــرص املتاحــة، ونحــن نشــــجع املبــادرات الجديــدة والخالقــة. يف حــني رؤيتنــا هــي دامئــا رؤيــة املغامــر، نركز عى مشــــاريع 	 

عمليــة وقابلــة للتحقيــق لبلــوغ نتائــج ملموســــة والســــتثامر أفضــل ملواردنــا. واملثــال األخــري 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 املشركة عى خمس اسراتيجيات:

• ثالــث اســراتيجيات تعمــل عــى التغيــري: تغيــري التصــور الــذايت، تغيــري النظــرة آللخــر وتغيــري النظــرة 
للقضيــة. 

• اسراتيجيتان تعالن عى التحويل: تحويل العالقة وتحويل املسار 

• يتم تطبيق االسراتيجيات الخمس ملقاربة األرضية املشركة بـ:

• توسيع النفوذ 

• اللتزام طويل املدى 

• مخاطبة جميع األطراف بنفس االحرام 

• العمل عى تجذر يف الثقافة املحلية 

• تشجيع أصحاب املشاريع االجتاعية. 
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لماذا هذا الدليل
وضــع هــذا الدليــل للشــــباب املشــــاركني يف مــرشوع متكــني الشــــباب يف تونــس و املنتمــني ملختلــف مجالــس القيــادات الشــابة يف 24 واليــة يف الجمهوريــة التونســية و الراغبــني 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 

املــرشوع .

يتضمــــن الدليــل مزيجــــا مــن النصــوص النظريــــة والتامريــن العمليــة تهــدف للتعريــف باملشــــاريع وطــرق إدارتــــه للمتدربــني 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 عى 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:

1 تم تقسيم املحتوى إىل أربع وحدات ملساعدة املتدربني عى فهم أفضل للمبادئ. 

2 تتضمن كل وحدة جلسة أو أكر وتشمل جزءا نظريا وجزءا عمليا.

3 وقعت عنونة كل وحدة تدريبية.

4 وصف ألهداف كل وحدة ملساعدة املدرب واملتدرب عى فهم أفضل للنشاط. 

5 محتوى كل وحدة مفصل ومصحوب بالطرق الرتبوية االلزمة لتنشيط الحصة.

6 جميع الجلسات تتناول جانبا واحدا من جوانب موضوع التدريب.

7 اقرتاح طريقة التدريب مع رشح مخترص للطريقة.
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الطرق البيداغوجية المستعملة في الدليل
اســتنادا عــى مقاربــة األرضيــة املشــرتكة وقــع اختيــار الطــرق البيداغوجيــة التــي تســاعد عــى إرســاء االســرتاتيجيات الخمــس املعتمــدة فــــي املقاربــة. النقــاش والعصــف الذهنــي ومتثيــل 

األــدوار والتقييــم وتقييــم اآلخــــر والتقييــم الــذايت هــي األــدوات البيداغوجيــة التــي ســتعمل عــى إرســاء اســرتاتيجيات التغيــري والتحويــل املعتمديــن يف مقاربــة األرضيــة املشــرتكة.

العالقة بين المدرب والمتدربين:
ال ميكــن تقديــم األســــاليب البيداغوجيــة التــي ســــيقع اســــتعاملها يف الدليــل دون تقديــم العالقــة بــني املــدرب واملتدربــني يف إطــار مقاربــة األرضيــة املشــــرتكة. وتكــون هــذه العالقــة مبنيــة 

عــى التواصــل والحــوار وتبــادل الــرأي وال بــد أن تكــون العالقــة عموديــة يكــون فيهــا االحــرتام والتعــاون القاســــم املشــرتك بــني املــدرب واملتــدرب.

للتذكري العالقة األفقية بني املدرب واملتدرب بأي شكل من األشكال تتناقض مع مبادئ مقاربة األرضية املشركة.

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 املتدربــني عــدم التعليــق، وســــيتيح هــذا التمريــن للفريــق التــدرب عــى النقــد الذايت 

ويســاعد كل املتدربــني عــى التعــود عــى التحليــل ومناقشــة أفكارهــم وإعــادة ترتيبهــا.

تقييــــم االخــــر: يطلــب املــــدرب مــن املجموعــة التعليــــق وتقييــم عمــل الفريــــق الثــاين ويهــدف هــذا التمريــــن لتمكــني املتدربــني مــن مناقشــــة أفــكار زمالئهــم ويســاعدهم عــى فهــم 

أعمــق للــامدة.

النقاش
النقــــاش هــــو طريقــة فعالــة جــدا يف التدريــب ألنــه يحــث املتــدرب عــى املشــــاركة والتفاعــل مــع املجموعــة والتواصــل املبنــي عــى الحــوار و االحــرتام. ويعتــر النقــاش الركيــزة األساســية 

ملقاربــة األرضيــة املشــرتكة وســيقع اعتــامد هــذه التقنيــة التدريبيــة ملســاعدة املتدربــني عــى قبــول الــرأي املخالــف واحرتامــه والحــوار والعمــل عــى تغيــري نظرتــه للقضيــة والطــرف اآلخــر ومنها 

تحويــل الرصاعــات الكامنــة بــني املجموعــات املشــاركة يف التدريــب، عــى أن يقــع تيســري حصــص النقــاش لتفــي بأهدافهــا وتحــرتم 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 الخرات. 

• تطوير القدرة عى االستامع واحرتام آراء اآلخرين. 
• تعزيز الثقة بالنفس والقدرة عى إقناع اآلخرين. 

• إرساء ثقافة الحوار. 
• تطوير القدرات الفكرية للمتدربني لربط النظريات بالتطبيق. 

• تطويــر االحتــرام املتبــادل بني املتــدرب واملدرب وبني املتدربني.

• تحديد املوضوع املطروح للنقاش. 
• ربط مداخالت املتدربني. 

• تشــجيع املتدربيــن علــى اإلجابــة عــن أســئلة زمالئهم. 
• التجــب اإلجابــة عى 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 توفــري عــدد أكــر مــن األفــكار ومــن املشــــاركني يف فتــــرة قصــرية مــن الزمــن. هــذا النهــج هــو وســيلة فعالــة جــدا ملعرفــة 

آراء ومواقــف املشــاركني وأيضــا قيــاس مــدى إملامهــم باملوضــوع. تســاعد هــذه الطريقــة البيداغوجيــة عــى تغيــري التصــور الــذايت للموضــوع وتغيــري النظــرة آللخــر. ســيتمكن املتــدرب مــن 

بســط أفــكاره وسيســاعده التمريــن عــى تغيــري 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 عى التعبري عن أكر 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 مقــرتح 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 

ــات الشــــخصية  ــذايت للواقــع وســلوك املتــدرب يف فهــم املوضــوع. وتســاعد هــذه الطريقــة املتــدرب عــى تحويــل العالقــة وفهــم حقــوق وواجب وهمــي ويعكــس هــذا التمريــن الفهــم ال

املتقمصــة وكل القضايــا املرتبطــة بالســــلوك البشــــري. كــام 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.

تنشيط حصة لعب األدوار.

عدم اإلجابة أو دفع املتدربني نحو اختيار أو آخر.لتنظيم جلسة تمثيل األدوار:

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 عى النتائج املستخلصة.

األدوات البيداغوجية المستعملة
• ورق قالب. 

• جهاز كومبيوتر وآلة عرض لوحات. 
• أقامل ملونة. 

• أوراق بيضاء. 
• شاشة عرض. 

• إنرتنت.
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مراسيم االفتتاح

تقديم أهداف الدورة

تقديم املدرب

التعرف عى املتدربني

9:00 إلى 9:30

الحصة التدريبية األوىل: مفهوم إدارة املشاريع 9:30 إلى 11:00

اسراحة: نصف ساعة

الحصة التدريبية الثانية: التخطيط للمرشوع 11:30 إلى 13:00

غداء

الحصة التدريبية الثالثة: الخطة التنفيذية للمرشوع 14:00 إلى 16:00

تقييم اليوم األول من طرف املشاركني: استبيان تقييمي 16:00 إلى 16:30

عرض التقييم اليومي ونتائجه

التذكري مبحتوى اليوم األول وفرتة أسئلة وتفاعل بني املدرب

واملتدربني

9:00 إلى 9:30

الحصة التدريبية الرابعة: تنفيذ املرشوع 9:30 إلى 11:00

اسراحة: نصف ساعة

الحصة التدريبية الخامسة: متابعة املرشوع 11:30 إلى 13:00

غداء

الحصة التدريبية السادسة: تقييم املرشوع 14:00 إلى 16:00

التقييم النهايئ للدورة : االستبيان النهايئ 16:00 إلى 16:30

اليوم األول

اليوم الثاني

برنامج التدريب حول التواصل وتيسير الحوار
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مفهوم التواصل
الوحدة األولى

المدة

90
دقيقة

أهداف الوحدة

• أهمية التواصل يف الفضاء العام

• العملية التواصلية

• أهم العنارص إلعداد الخطاب
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التدريــــب عــى التواصــل وتيســــري الحــوار يــأيت كالتدريــب الثانــــي مــن جملــة أربــع تدريبــات قامئــــة عــى مقاربــة األرضيــة املشــــرتكة. للتأكــد مــن أن شــــباب املجالــــس 

القياديــة للواليــات املختلفــــة ملــم مبقاربــة األرضيــة املشــــرتكة ولربطهــا مبفهــوم التواصــل الفعــال داخــل املجموعــة.

يفتتــــح املــدرب الحصــة التدريبيــة بعــد مراســــم االفتتــــاح بتمريــن عصــف ذهنــي بهــدف التعــرف علــــى ديناميكيــة الفريــق ودعــوة كل املتدربني للمشــاركة وطــرح أفكارهم 

بسؤال.

يبدأ املدرب بحصة عصف ذهني لطرح سؤال:

ملاذا أصبح التواصل من أهم مقومات التعامل داخل املجتمع املدين؟

ملاذا نسعى لتدريب الشباب عى التواصل يف كافة مشاريع وبرامج الجمعيات؟

يــدوم التمريــن عشــــرون دقيقــــة يحــاول فيهــا املــدرب إعطــاء الفرصــة لــكل الحضــور إللجابــة عــن الســــؤال والهــــدف هــو تشــــجيع التفكــري الحــر والتعبيــــر عــن األفــكار 

والبنــــاء عــى أفــكار اآلخريــن بطريقــة سلســــة وإبداعيــة

تمرين

أهمية التواصل في الفضاء العام
بعــد ثــورة 14 جانفي 2011، أصبــح التواصل من أهم مقومــات التعامل داخل املجتمــع املدين ألن التواصل يعــزز املواطنة يف املجتمع.

أصبحنا نتواصل ألنه أصبح لنا:

صوت   •

رأي   •

حق يف التعبري   •

تعددية يف وجهات النظر   •

مطالب مختلفة   •

  يتواصل المواطن:

ليشارك يف الحياة اليومية،   •

ليعر عن رأيه،   •

ليطالب بحقوقه،   •

ليغري واقعه،   •

ليغري عالقة ما،   •

ليؤسس لحياة أفضل   •

الفضــاء الخــاص هــو املحيــط العائــي بدرجــة أوىل واأملاكــن املغلقــة كالنــوادي الخاصــة أو أماكــن العمــل وكل مــكان تكــون فيــه أطــراف التواصــل معروفــني مــن 

طــرف املتحــدث أو املخاطــب.

الفضــاء العــام هــو اأملاكــن العموميــة ســــواء كانــت مفتوحــة كالســــوق أو الســــاحة العموميــة أو مغلقة كقاعــة االجتامعــات. عادة مــــا تكون األطــراف املتداخلة 

فــــي التواصــل ال عالقــة لهــا ببعضهــا البعــض. يكــون التواصــل الوســــيلة لبنــاء عالقــة تبــادل أفــكار وتعــارف مبنية عــى االحرتام املتبــادل وقبــول األفــكار املختلفة.

 

  مفهوم التواصل:

نتواصل إليصال أو تبادل أو تقاسم املعلومات واألفكار.   •

نتواصل للتحاور وتقديم وجهات النظر   •

نتواصل للتعريف مبوضوع أو شخص او قضية   •

نتواصل إللقناع   •

نتواصل لضامن السامل الدائم واالبتعاد عن العنف   •

  أهمية التواصل:

يسّهل تقبّل اإلنسان يف املجتمع و يزيد من قيمته   •

يدعم الروابط النفسية بني أفراد املجتمع   •

يعزز الثقة بالنفس ويقّوي التصّور الذايت لكل فرد   •

يدعم تقبل اآلخر واحرتام آرائه املختلفة   •

يغري العالقة مع اآلخر   •

ينمي املعارف من خالل تبادل الخرات   •

يحل املشاكل ويغري العالقة مع األطراف املتداخلة.   •

نتواصل بالتحدث يف الفضاء الخاص والفضاء العام.   •
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على الشباب أن يعي أن 
التحدث في الفضاء العام

يعني القبول:

هل انت مستعد للتحدث
في الفضاء العام لممارسة

حقك كمواطن ؟

• بالكشف عن شخصيته أو المؤسسة التي ينتمي اليها

• بالكشف عن جوانب خفية من شخصيته

• بالنقد وتحليل الخطاب

• في بعض األحيان التهجم على شخصه واالعتداء عليه لفظيا

• الجدال والمناورات لدحض أفكاره وتهميش مواقفه.

العملية التواصّلية
التحدث يف الفضاء العام هي عملية تواصلية ترتكز عى مرسل ومتلقي ورسالة وقناة و رد فعل.

القناة الرسالة
معلومات موجهة للمتلقي

المتلقي
من يستمع او يتلقى

المعلومة

المرسل
من يتحدث، من يعطي

المعلومة او رسالة

رد الفعل
ما بعد تلقي الرسالة

تساعد على تعديل الرسالة من
طرف المرسل للمتلقي

من هو الفاعل الرئييس يف عملية التواصل؟

املرسل؟ املتلقي؟ الرسالة؟ رد الفعل؟

خمس دقائق لسامع أجوبة املشاركني.

الفاعل الرئييس يف عملية التواصل هو الجمهور املعروف باملتلقي لرسائلنا.سؤال

فهــو مــن ســيتفاعل مــع خطابنــا إيجابــا أو ســلبا. ســم ّي بالفاعــل الرئيــيس ألن لــه القــدرة 

عــى قبــول أو رفــض أو فهــم الرســالة املوجهــة حســب خلفيتــه الثقافيــة.



مقاربة األرضية المشتركة دليل تدريبي ---- التواصل وتيسير الحوار                     

14

لعل الشاب أو الشابة املشاركة يف التدريب تتساءل عن اختيار املتلقي كفاعل رئييس يف العملية التواصلية.

تعــددت الدراســات والبحــوث عــن أطــراف العمليــة التواصــيّ ة و وقــع الرتكيــز عــى املتلقــي منــذ 1945 إب اّن تحريــر أملانيــا مــن الحكــم النــازي حيــث رفــض الجنــود األملــان 

االستســام بعــد دخــول قــوات التحالــف لرلــني... يب نـّـت الدراســات أن الجنــود األملــان رفضــوا االستســام ألنــه ال توجــد عالقــة ثقــة بــني املرســل واملتلّقــي وكل الرســائل املوجهــة 

للجنــود كانــت مصنفــة بختــم » رســائل العــدو .«

 كتــب عليــه تتالــت األبحــاث لتبــي ّن أن نفــس الرســالة مــن طــرف املرســل ميكــن أن يقــع فهمهــا بطــرق مختلفــة، و يكمــن االختــالف يف الخلفيــة الثقــايف ّة للمتلقــي. مــن هــذا 

املنطلــق نركــز عــى املتلقــي إلعــداد الخطــاب ويطلــق عليــه اســم الجمهــور.

علينا معرفة ملن سنوجه خطابنا لنتمكن من اعداد رسالة يتقبلها.

الجمهور: من سنخاطب؟

شطين في
المجتمع المدني؟

سياسيين؟

اصحاب القرار؟

مواطنين؟
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بعــد التعــرف عــى الجمهــور علينــا تحديــد الرســالة التــي ســنوجهها للجمهــور. لتحديــد رســائلك، فكــر يف املوضــوع الــذي ســتتطرق اليــه. عليــك ان تكــون ملــم اّ باملوضــوع 

الــذي ســتتحدث بشــأنه ولديــك رغبــة قويــة ملعالجتــه. إضافــة لذلــك يجــب أن يكــون لديــك يشء خــاص بــك للحديــث عنــه.

الرسالة: عن ماذا سنتحدث؟
• مشاغلنا؟ 

• السياسة التنموية يف الجهة؟ 

• منارصة قضية معينة؟ 

• تغيريعالقة ؟ 

ما الهدف من طرح هذا الموضوع؟
لتحديد الهدف علينا طرح سؤال: إذا كان عى الجمهور االحتفاظ بفكرة واحدة، ما هي؟

الرسالة تتكون من موضوع وهدف
كام يعرف يف الثقافة العربية اإلسالمية: لكل مقام مقال. علينا تحديد اإلطار املكاين و الزماين للخطاب:

•  الظــرف املــكاين: هــل املــكان مناســب للخــوض يف موضــوع... الخطــاب يتأثــر بالبيئــة املبــارشة.... التحــدث داخــل املجلــس البلــدي يختلــف عــن الخطابــة داخــل ســاحة 
املدرســة او يف الســوق.

•  الظــرف الزمــاين: هــل التوقيــت مناســب للتطــرق للموضــوع. مثــال: ال ميكنــك التحــدث عــن امليزانيــة بعــد ان وقــع إقرارهــا بــل يجــب عليــك املشــاركة يف االجتامعــات 
املخصصــة ملكافحــة االرهــاب.

قــم بتحديــد جمهــورك: مــن ســتخاطب ثــم حــدد موضوعــك وهــدف الخطــاب و فيــا بعــد 
قــم بتحديــد االطــار املــكاين والزمــاين لتدخلــك

يدوم التمرين خمس عرش دقيقة ثم يليه تقديم كل املواضيع ملدة خمس وعرشون دقيقة.

تمرين
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مهارات التواصل
الوحدة الثانية

المدة

90
دقيقة

أهداف الوحدة

•  كيفية إعداد الخطاب

• التواصل الغري اللفظي

• الركيز يف النظر، التنفس، النطق والقامة
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نتطــرق يف الوحــدة الثانيــة ملهــارات التواصــل وخصوصياتهــا للتعــرف عــى مختلــف مظاهــر التواصــل اللفظــي والغــري اللفظــي يف عمليــة التواصــل لننهــي الوحــدة بالوصايــا 

العــرش لتقديــم الخطــاب يف الفضــاء العــام.

التواصل اللفظي يقوم عى الكلامت والعبارات املختارة يف عملية التواصل.

التواصل الغري اللفظي يعتمد عى لغة الجسد: كالحركات واإلمياءات وتعبريات الوجه، النظر، نرة الصوت والتنفس.

بعد اإلجابة عن أسئلة مترين الوحدة السابقة: تحديد الجمهور، الرسالة، الظرف الزماين واملكاين. نحاول يف مرحلة ثانية إعداد الخطاب وتقدميه يف آخر الوحدة.

• أول جملة يف الخطاب: هي االهم

• أول جملة : مثل شعبي، بيت شعر، حكمة، او طرفة او غريها
إلعداد خطابك عليك أن تجد 

عنصر التشويق أو في مداخلتك 
أو « اإلثارة » خطابك.

ــدم كل مشــارك  ــة. يق ــعر أو حكم ــت ش ــل شــعبي أو بي ــار مث ــة يف الخطــاب باختي ــرر أول جمل كل مشــارك يح
ــه. ــن خطاب ــة األوىل م الجمل

مدة التمرين 30 دقيقة

تمرين

يف املرحلــة املواليــة حــاول إعــداد مــن 3 اىل 5 أفــكار لخطــاب يــدوم دقيقتــني. ال تحــاول تحريــر خطابــك واقتــرص عــى تحديــد األفــكار التــي تريــد التطــرق لهــا يف مداخلتــك. 

حــاول االبتعــاد عــن رسد األحــداث.
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التواصل الغير اللفظي
يقوم التواصل الغري اللفظي عى الصورة التي تعكسها أمام مخاطبك أو جمهورك.

• صورتك ال تعني جاملك 

• ما تعكســه للجمهور خالل تدخلك: أن تكون مرتاح يف موقعك كخطيب وال تعكس صورة االنســان الغري قادر عىل االداء 

• يجب أن يكون مظهرك العام يالئم املكان وموضوع الخطابة : اللباس، الهندام 

• أنظر للجمهور يف عينيه وحاول أن تخاطب »بصفة شخصية« كل من تنظر اليه. 

• التنحني والتحاول النظر إىل األسفل. 

• الترصخ، التتكلم بصوت خافت، بل تكلّم بوضوح 

• ابتعد عن »العكاز« والعبارات التي تستند عليها إليصال فكرتك مثال: »فهمتني» «حاصيلو» «معناه« 

التركيز في النظر
أهم عائق أمامك يف التواصل الغري اللفظي هو: الرهبة والتوتر

تمرين
يطلــب مــن املشــــارك أن يركــز نظــره مــدة عشــــرة ثــواين أمــام مشــــارك ويقــوم بالرتكيــز مــع اثنــي عشــــر مشــــارك لتــدوم عمليــة الرتكيــز مــدة دقيقتــني. إذا فقــد املشــارك 

الرتكيــز وغــرّي وجهــة نظــره، عليــه إعــادة التمريــن اىل ان يركــز مــدة دقيقتــني دون انقطــاع.

التنفس
مــن أهــم أســباب التوتــر الضعــف يف التنفــس أي نقصــان كميــة الهــواء داخــل الجســم فتتســارع دقــات القلــب و ترتعــش اليديــن وتنخفــض كميــة الهــواء داخــل املــخ فيصــاب 

اإلنســــان بتشــــتت األفــكار ويتوتــر كثــريا ويفقــد الســيطرة عــى املوقــف و يصبــح غــري قــادر عــن التحدث.

للتغلب عى التوتر يجب التحكم يف التنفس.

تمرين
1. قف وضع يدك اليرسى عى بطنك

2. ال تحرك الكتفني او الجزء العلوي من الصدر

3. الزفري... تحس أن يدك تتحرك للداخل باتجاه الظهر

4. الشهيق... تحس أن يدك تتحرك لألمام بدون تحريك الكتفني وينتفخ البطن

5. إعادة التمرين 5 مرات

6. إعادة التمرين يوميا للتعود عى التنفس من البطن
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الصوت
بعد عملية التنفس، يجب أن تركز عى صوتك. ال نقصد بالصوت الكلامت املنطوقة و املسموعة بل كيفية لفظها و طريقة سامعها و تأثريها عى املتلقي

•  ال تتكلم بصوت خافت

ال ترصخ   •

تأكد أن يكون صوتك مسموعا   •

اخفض صوتك أو ارفعه حسب أهمية املوضوع وهذا يساعدك عى شد االنتباه.   •

•  غرّي إيقاع صوتك يك ال ميل املتلقي و تساعده عى الرتكيز يف ما تقول

نو ّع يف طريقة كالمك: اعتمد الصمت ملدة 3 او 5 ثواين ملواصلة الخطاب   •

•  ال تتحدث برسعة

النطق
النطق جزء ال يتجزأ من العملية التواصلية ويساعد املرسل عى إيصال رسالته بوضوح، ومن املمكن التمرّن لتحسني النطق.

• يجب أن يكون نطقك سليام

تمرين
ضع قلام بني الفكني وحاول الضغط عليه بأسنانك و انطق برسعة وبصفة مفخمة جمل النطق التالية:

1. مفتاحي مع مفتاح عبد الفتاح ومفتاح عبد الفتاح مع مفتاحي ومفتاحي فتح ومفتاح عبد الفتاح ما فتح
2. رششفنا مع رشيف ورششف رشيف زي رششفنا
3. خشبت الحبس حبست خمس خشبات وخشبة

4. جدار دار طني دارنا اكر من جدار دار طني جارنا

بعد القيام بالتامرين التي تساعدك عى تحسني التواصل الغري اللفظي، نعود إلعداد الخطاب.

احيك »خطابك« أو تدخلك »ال تقرأ« وال »ترسد«   •

كن وجيزا ومخترصا يف تدخلك   •

ركز عى اهتامماتك، مشاغلك أو موقفك   •

ابتعد عن األرقام املعقدة واحتفظ باألرقام التي ترسخ يف الذهن: ما يقارب األلف عوضا عن 967   •

حاول أن تنشط تدخلك دون الوقوع يف التهريج   •

اقترص عى ذكر األفكار عى لوحات العرض وال تكتب ما تقوله   •

اجعل األلوان ملفتة للنظر وتجلب االنتباه   •

املداخلة الناجحة هي باألساس مرئية يف شكلها ومضمونها: كلامتها، رسومها، تقدميها، محتواها   •
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بعــــد التمــــرن عــى النظــر والتنفــس والنطــق ســــنقوم بتمريــن اعتــــدال القامــة يف التحــدث يف الفضــــاء العــام. قبــل هــذا يجــب التأكــد أننــا قمنــا باختيــار 

الجمهــور، الرســالة، اإلطــار الزمــاين واملــكاين، الجملــة األــوىل للخطــاب وحددنــا مــن 3 إىل 5 أفــكار.

القامة
نحاول القيام بتمرين القامة بتقديم الخطاب أمام املشاركني ملدة دقيقتني

 

تمرين:
يقــــدم كل مشــــارك خطابــه واضعــا كــراس فــوق رأســــه ويحــاول أن يكــون معتــدل القامــــة و يقــدم خطابــه. يف حالــة ســقوط الكــراس مــن عــى رأســه يعيد 

تقديــم الخطــاب.

 

يف نهاية الوحدة، نذكر بالعرش وصايا األساسية إلنجاح التحدث يف الفضاء العام:

الوصايا العشر
اإللامم بجوانب املوضوع   1

كنت مرحا ومتفان يف خطابك   2

ال تكتب تدخلك عى ورقة بل حرر فقط رؤوس أقامل   3

 ACRROCHE قم باعداد مقدمتك  4

مترن ومترن ومترن للسيطرة عى الرهبة   5

تكلم بوضوح وبصوت عال وال تتكلم برسعة   6

يجب أن يكون لباسك مناسبا ملكان التدخل   7

إبتسم وأنظر الجمهور   8

عليك أن تكون راكزا عى االرض   9

يكون خطابك قامئا عى 3 اىل 5 افكار  10
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اإلنصات الفعال
الوحدة الثالثة

المدة

90
دقيقة

أهداف الوحدة

•  اإلنصات الفعال

• الوصايا العرش لإلنصات الفعال
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مهارة اإلنصات
تمرين:

نقاش: هل ننصت لإلجابة أو للفهم ؟
يدوم النقاش عرش دقائق

اإلنصات:
ال يقترص اإلنصات فقط عى استعامل األذنني بل يتطلب تكريس أغلب أجهزة الجسم الستيعاب و فهم ما يقال. اإلنصات هو مرحلة أكر عمقا من االستامع.

مراحل عملية اإلنصات:
منيــز ســتة مراحــل أساســية لإلنصــات ميــر بهــا كل انســان برسعــة مختلفة 

ــة تسلســل هــذه املراحــل حســب الظــروف  ــف رسع ــن االخــر. تختل ع

التــي يكــون فيهــا املنصــت.

1. استاع

2. تفسري

3. استيعاب

4. تذكر

5. تقييم

6. استجابة

كيف يتحول المستمع الى منصت:
• إيالء االهتام الالزم

• التعمق يف املحتوى و عدم الوقوف عى الطريقة يف الحديث

• عدم الترسع يف التقييم

• اإلنصات لألفكار ال للكلات

• التحيل باملرونة

• مواجهة التشتت

• اليقظة
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تمرين:
التمريــن األول: يقــدم املشــارك األول مداخلــة بدقيقــة ثــم يطلــب مــن املشــارك الثــاين ان يعيــد صياغــة املداخلــة يف دقيقــة ثــم يطلــب مــن املشــارك 

الثالــث تلخيــص املداخلتــني يف دقيقــة.

يقع إعادة التمرين ثالث مرات أي يشارك يف التمرين تسعة مشاركني.

التمريــن الثــاين: مشــاركان يتحدثــان مــع بعضهــا البعــض ويشــوب النقــاش خــالف ويحــاول كل منهــا الركيــز يف الحديــث. يــدوم النقــاش ثــالث 
دقائــق

يقع إعادة التمرين ثالث مرات أي يشارك يف التمرين ستة مشاركني.

ال بد ان يقع اشراك كل المشاركين في التدريب سواء في التمرين األول او الثاني.

الوصايا العشر لإلنصات الفعال:

• االسرخاء و االستعداد لإلنصات

• جمع و ترتيب املعلومات عى مستوى الذهن بطريقة منطقية

• الركيز يف األفكار ال الكلات

• عدم الترسع يف الحكم قبل إنهاء املتكلم لحديثه

• عزل املشاعر عن عملية اإلنصات يف حالة االختالف مع املتحدث

• تركيز النظر عى املتحدث {اإلنصات عن طريق العني}

• تسجيل النقاط املهمة عى شكل رؤوس أقالم إذا طال الحديث

• عدم الردد يف االستفسار يف حالة ضبابية املعلومة

• التأكد من الفهم الصحيح للموضوع و إعادة صياغة ما قيل

• بطريقة مختلفة لتأكيد الفهم

• توفري ظروف طيبة لإلنصات تفاديا للتشتت
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تيسير الحوار
الوحدة الرابعة

المدة

120
دقيقة

أهداف الوحدة

•  مفهوم الحوار

• قواعد الحوار

• أنواع الحوار

• مفهوم اإلجتاعات

• أنواع اإلجتاعات

• اإلعداد اإلجتاعات

• خصال امليرس
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مفهوم الحوار
الحــوار هــو تفاعــل و تبــادل لــآراء أو الحديــث بــني شــخصني أو أكــر يف موضــوع معــي ّن و لهــدف محــدد دون أن يســتفرد أحــد األشــخاص بالكلمــة. و ميتــاز 

الحــوار بالهــدوء و البعــد عــن الجــدال و الحــد ّة يف النقــاش.

الحــوار هــو لقــاء متســاوي بــني أشــخاص لديهــم خلفيــات وأحــكام مســبقة وآراء مختلفــة لالســتامع لبعضهــم البعــض. هدفهتفهــم وجهــات نظــر مختلفــة و محاولة 

لتوســيع فهــم طــرف أو أطــراف لقضيــة معينــة.

الحوار هو تفاهم متبادل إليجاد أرضية مشرتكة تجمع األفراد برصف النظر عن اختالفاتهم واكتشاف أهدافهم املشرتكة وتحقيقها.

القواعد األساسية للحوار
تختلف القواعد األساسية للحوار حسب طريقة تنظيم وتيسري الحوار. عادة ما يحدد امليس ّر يف بداية الحوار القواعد املتبعة يف الحوار.

اهم قواعد الحوار:

1. التفاعــل والتواصــل : يرتكــز عــى انفتــاح كل طــرف عــى االخــر ويتجنــب فيهــا املقاطعــة ويقــع الفصــل بــني األحــكام الشــخصية واألفــكار املطروحــة يف الحــوار. 

يكــون الحــوار قائــم عــى املصالــح وليــس عــى الحلــول. فشــلت العديــد مــن الحــوارات بســبب التــرسع يف إيجــاد االســتنتاجات والحلــول.

2. العدل يف توزيع الكلمة: إعطاء فرصة عادلة لكل املشاركني يف الحوار ليساهموا مبالحظاتهم واقرتاحاتهم يف إطار زمني معقول.

3. حجم الحوار: تحديد عدد املشاركني يف الحوار لضامن إحرتام مبدأ العدل يف توزيع الكلمة.

4. مكان الحوار: البد من توفري مكان مناسب للحوار يضمن التواصل اللفظي والغري اللفظي بني املشاركني.

5. تنظيــم الوقــت: هــي املعضلــة الرئيســية يف الحــوار ويف بعــض األحيــان تســبب مشــاكل يف إدارة الحــوار. ال ننــى رضورة التفكــري يف إســرتاحة خــالل الحــوار 

إلعطــاء فرصــة للمشــاركني لربــط عالقــات وأيضــا لرفــع لبــس أو ســوء تفاهــم حصــل خــالل االجتــامع.

أنواع الحوار
الحوار المبني على المواقف:

منــوذج تنافــيس، يحــاول كل طــرف الحصــول عــى أكــر قــدر مــن الفائــدة عــى حســاب الطــرف اآلخــر و يســتخدم كل الطــرق املتاحــة للوصــول لهدفــه. يرتكــز 

الحــوار عــى مواقــف محــددة بــدال مــن الرتكيــز عــى فهــم املصالــح الحقيقيــة لألطــراف. مييــل إىل تعزيــز إســرتاتيجية تعتمــد عــى التنافــس، وعــدم تشــجيع الثقــة 

املتبادلــة بــني األطــراف.

الحوار المبني على المصالح:

يقوم الحوارعى حل املشاكل و ال يؤدي بالرضورة إىل ان هنالك فائز وخارس.

املصالــح والقيــم املشــرتكة بــني الطرفــني هــام أســاس إيجــاد حــل عــادل ومقبــول وهــذا الحــوار مبنــي عــى مقاربــة األرضيــة املشــرتكة لبنــاء عالقــة تعــاون بــني 

األطــراف.
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شروط الحوار الجيد
• يكون له هدف معني

• ال يجب ان يخرج عن موضوعه

• يستخدم جميع أنواع التواصل اللفظي و غري اللفظي و االنصات

• يحرتم آراء الغري و يوليها االهتامم الالزم

• يعتمد عىل اللباقة و املجامالت

• يكون واضحا يف الكالم

• يلخص التدخالت والترصيحات ويعيد طرحها لتوضيح اآلراء.

كيفية اإلعداد إلجراء حوار:
1. تجهيز موضوع الحوار بشكل واضح و ذلك من خالل االجابة عن األسئلة التالية :فيام سنتحدث؟ اىل من سنتحدث؟

 ما مدى فهمنا للموضوع الذي سنتحدث فيه ؟

2. جمع املعلومات حول املتلقي: من يكون؟ ما هي توجهاته، لغته، ثقافته؟

3. تجهيز وسائل لتدعيم الحديث كاإلحصائيات، الرسوم البيانية و غريها

4. تفادي التوتر و االسرتخاء ذهنيا و عضليا

تمرين:
املطلوب إجراء ثالثة حوارات يدوم كل واحد خمس دقائق، املوضوع حر.

• اجراء حوار ثنايئ بني شاب وشابة

• اجراء حوار ثنايئ بني شابني

• اجراء حوار ثنايئ بني شابتني

الحوار بني مجموعة من الشباب يدوم خمس عرش دقيقة.

• اجراء حوار بني مجموعة من الشباب والشابات

يقوم املدرب بالتعليق عى الحوارات و يشارك املتدربون يف التقييم .
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مفهوم االجتماعات
االجتامعــات هــي طريقــة إرشاك األفــراد يف تســيري األمــور و مــن رشوط نجاحهــا التخطيــط املســبق و الرتكيــز عــى كل مــا يطــرح خاللهــا. يتطلــب إنجــاح االجتــامع حســن اإلدارة 

لتجنــب إضاعــة الوقــت و الحيــاد عــن املشــكل.

أنواع االجتماعات:
تصنف االجتماعات الى أربع أنواع:

1. االجتاعات اإلخبارية: تخصص إلعالم الحارضين و إيضاح أمر ما دون فسح املجال للمناقشة و األسئلة لذلك. هدفها إيصال املعلومات بكل وضوح.

2. اجتاعــات املناقشــات : يخصــص هــذا النــوع مــن االجتامعــات لطــرح اآلراء و األفــكار بخصــوص أمــر معــني و مناقشــتها، ال تأخــذ أي قــرارات بــل الهــدف هــو إيضــاح فكــرة 

أو سياســة مــا أو جمــع اآلراء قبــل اتخــاذ قــرار معــني.

3. اجتاعــات حــل املشــاكل: تهــدف إىل التأكــد مــن وجــود املشــكل و االملــام مبختلــف جوانبــه حســب وجهــات نظــر متنوعــة و يتــم خاللــه طــرح الحلــول املمكنــة و اختيــار 

أنســبها. يتطلــب هــذا النــوع مــن االجتامعــات املامــا و معرفــة باملوضــوع مــن طــرف املشــاركني.

4. اجتاعــات اتخــاذ القــرار : تهــدف لترشيــك املجموعــة يف اتخــاذ قــرار معــني لضــامن نجاحــه و تطبيقــه و يكــون التصويــت هــو الوســيلة املعتمــدة يف جمــع التأييــدات إذا 

فــاق العــدد يف االجتــامع عــرشة أفــراد.

كيفية اإلعداد لالجتماعات

التخطيط هي خطوة أساسية إلنجاح االجتامع و يضم التخطيط النقاط التالية:

• التحقق من رضورة عقد االجتامع: ملاذا االجتامع؟ هل إجراء مكاملات هاتفية أو مقابلة املعنيني كافية لبلوغ الهدف ؟

• تحديد جدول األعامل: تكمن أهميته يف اعالم املشاركني مبختلف النقاط قبل االجتامع و ذلك لتحضري األفكار و املداخالت و تفاديا لخروج االجتامع عن مساره.

• تحديد تاريخ االجتامع

• اختيار املشاركني: يجب أن يقترص عدد املشاركني يف األفراد الذين عى عالقة مبارشة باملوضوع و يختلف املشاركني حسب الهدف من االجتامع.

• تحديــد املــكان: يجــب الســهر عــى راحــة املشــاركني يف االجتــامع. يختلــف تنظيــم القاعــة حســب نــوع االجتــامع فيجلــس األفــراد حــول مائــدة اذا كان اجتــامع اتخــاذ قــرار 

أو حــل مشــكل بينــام تفــي قاعــات املحــارضات بالغــرض يف اجتامعــات املناقشــة و اإلخباريــة.

• إرسال دعوة للمشاركني تتضمن تاريخ االجتامع ومكانه ومرفق بجدول االعامل وقامئة املشاركني إذا لزم االمر.
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تيسير الحوارات واالجتماعات
مفهوم الميسرّ

امليرّس هو شخص يعمل عى تسهيل مسار اللقاءات بني االفراد ومساعدتهم يف عملية تبادل وتقاسم املعلومات واالرشاف عى الكيفية التي تدار به املناقشة.

اهدافهــام. « املســاعدة يف تحقيــق » مبعنــى اخــر، مهمــة امليــس ّر هــي تســهيل الحــوار أو االجتــامع أو يســاعد امليــس ّر عــى ضــامن السالســة يف إدارة الحــوارات واالجتامعــات 

ويكــون ذلــك بتوجيــه الحــوار وتنظيــم تدخــل األعضــاء و الحفــاظ عــى نســق الحــوار واملناقشــات حســب جــدول االعــامل.

خصال الميسر

يويل امليرس قيمة للمشاركني وألفكارهم ويحاول الربط بني التدخالت لبناء حوار متامسك يحرتم كل الطروحات ويشجع األطراف عى تبادل اآلراء واألفكار

• امليرّس الجيد يفكر برسعة ومنطق

• امليرّس الجيد له مهارات يف التواصل مع املجموعة

• امليرّس الجيد يهتم عىل حد سواء بالطرق املتبعة إلدارة الحوار وبالنتائج املنتظرة

مهام الميسرّ

اإلعــــداد مقدمــــا: يعــد امليّســــر االجتــامع يف وقــت مبكــر لتكــــون مداخلتــه فعالــة. يأخــذ يف االعتبــار »مــــن، مــاذا، ملــاذا، وأيــن« لتقديــم االجتــامع وتســاعده هــذه االســئلة 

ملعرفــة »كيــف« ســيدير الجلســة.

إعــداد وتوزيــع جــدول األعــال: جــدول أعــامل االجتــامع هــو الوثيقــة التــي تحــدد مــا ســيتم القيــام بــه يف أي اجتــامع أو حــدث معــني، ويســاعد امليــرّس واملشــاركني ملعرفــة 

مــا يجــب عليهــم اعــداده اللجتــامع.

تيسير الحوار أو االجتماع

ذكر الهدف من االجتماع
يجب توضيح الغرض من االجتامع منذ البداية بقطع النظر عن جدول األعامل وتسيري الجلسة.

• التحكــم الناجــع يف الوقــت: احــرتام الوقــت املحــدد لبدايــة االجتــامع و إثــارة املوضــوع األســايس قبــل كل يشء و االلتــزام بجــدول األعــامل. تفــادي اإلنفــراد بالكلمــة و فســح 

املجــال لجميــع املشــاركني إلبــداء رأيهــم.

• املقاربة بني التوجهات و اآلراء: إعادة طرح جميع املقرتحات ووجهات النظر مع إيضاح نقاط االختالف واالتفاق بينها.

•التعامــل مــع املواقــف الصعبــة: ال تخلــو االجتامعــات مــن النزاعــات، يف حــال عــدم امكانيــة حــل النــزاع يقــوم امليــس ّر بتأجيــل النقــاش يف النقطــة محــل النــزاع اىل جلســة 

أخــرى أو اقــرتاح اســرتاحة.

• تلخيص ما أسفر عنه االجتامع: عند انتهاء االجتامع، يجب التذكري بكل املواضيع، املقرتحات و القرارات التي طرحت خالله.

• تقييم االجتامع: من الرضوري تقييم نتائج االجتامع: من املمكن االستعانة باالستبيان املرفق بالدليل.
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مهارات في تيسير الحوار وإدارة اإلجتماعات:
• إتقان الحديث: مهارة الحديث و حسن اختيار األلفاظ و املفردات و طريقة نطقها و حسن استخدامها.

• حســن التحكــم يف تعبــريات الوجــه: تعتــر وســيلة تواصــل، إذ تســاعد التعبــريات يف إضفــاء معنــى وإحســاس عــى الحديــث. يجــب الحــذر مــن املبالغــة يف التعابــري أو عفويتهــا 

بحيــث تظهــر أحاســيس نريــد إخفائهــا كالشــعور بالضيــق و امللل.

• التواصل بالنظر: تجنب النظرات الحادة و تركيز النظر عى أحد دون اآلخر.

• الحركة: يجب أن تكون الحركات مدروسة و غري مبالغ فيها

• املظهر العام: يجب أن يكون الئقا و محرتما

• الصوت: حسن التحكم يف الصوت بحيث ال يكون منخفضا و ال عاليا مع تغيري النرة لشد االنتباه و إضفاء االحساس

• املحافظة عى االبتسامة الصادقة و بشاشة الوجه 
• إيالء االهتام و العناية ملا يقوله االخر 

• حسن اإلنصات للغري 
• االستاع لشكاوي األخر بكل رحابة صدر 
• إبداء االحرام للغري و التحسيس بأهميته 

• استعال كلمة »أرجوك« و »أشكرك« باستمرار ألرثها السحري عى الغري. 
• التغلب عى التوتر و الخوف و اظهار الثقة يف النفس 

• إتقان العناية باملظهر الخارجي

• إيالء االهتام االلزم لكل سؤال 
• تقبل جميع األسئلة برحابة و دون حساسيات و عدم توخي الدفاعية يف االجابة 

• تجنب األسئلة املحرجة التي قد تسبب توتر اآلخر 
• يجب أن يكون الهدف من األسئلة التعاون و التعلم و ليس املناورة. 

• تطــرح األســئلة ضمن منــاخ تعاون بحيث يتشــجع الطــرف اآلخر علــى اإلجابة براحة 
• يجب أن تندرج األسئلة يف السياق 

• تطرح األسئلة بدافع تحقيق هدف معني و ليس فقط للحصول عى اجابة 
• يجب أن تكون األسئلة عى عالقة ببعضها

• تجنب السخرية من السائل 
• تجنب مقاطعة الطرف االخر 

• تجنب املنافسة 
• عدم النقد و توجيه األحكام للسائل 

• عدم الرجوع للسائل يف نهاية االجابة 
• عدم اختالق اجابات غري مناسبة 

القدرة علىشد 
االنتباه من خالل:

كيفية التعامل 
مع األسئلة:

ما يجب تفاديه عند 
االجابة عن األسئلة:
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التعامل مع المواقف الصعبة:
من املمكن استعامل اإلجابات التالية يف حالة:

مشارك لم يعد قادرا على التعبير:   1
الحقا.»«هلتفضل ان ترتك الكلمة ملشــارك اخــر وان تواصل مداخلتك   

مشارك ينفرد بالتدخل وال يتوقف على الحديث:   2
»ان تطلــب منــه تلخيص تدخله وهــل لديه معلومــات اضافية او نقاط للتوضيح«   

مداخلة خارج السياق والموضوع:   3
»آسف، الحوار يتعلق باملوضوع... من املمكن اإلجابة عن سؤالك لو سمح لنا الوقت«   

مشارك يرد بعنف على تدخل سابق:   4
»نحن هنا لتبادل وجهات النظر والتحاور... سنغني الحوار بالتحدث لبعضنا البعض بهدوء«   

تمرين:
ورشة:

بعد تقسيم املجموعة لثالثة فرق يقوم كل فريق بإعداد اجتامع ويقع اختيار ميرس من بني املجموعة

يدوم االجتامع 15 دقيقة تليه فرتة نقاش مدتها 15 دقيقة
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ضعيف دون
المتوسط متوسط مقبول ممتاز

 
نسبة الحضور

اختيار المشاركين

الوضوح في طرح 
الموضوع

احترام جدول األعمال

المساواة في توزيع 
الكلمة

التحكم في الوقت

مدى تماشي طريقة 
التنشيط مع نوع 

االجتماع

اتخاذ القرارات بإجماع

االستفادة من األفكار 
المطروحة

القدرة على فض 
المجادالت و النزاعات

تحقيق الهدف من 
االجتماع

المالحظات:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................

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

االقتراحات لتحسين األداء في المستقبل
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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 جريل

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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