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ــم التجريبــي إذ ينطلــق مــن ركيــزة أّن ال اكتســاب وال تطويــر لمجموعــة  يرتكــز التدريــب فــي هــذا البرنامــج علــى مقاربــة التعلُّ
معّينــة مــن المهــارات إذا لــم تدمــج بالخبــرة الشــخصية والحيــاة اليوميــة.

الجزء األول: منهجية التدريب

م التجريبي 1. نبذة عن التعلُّ

ــم التجريبــي؟ فمــا هــو التعلُّ

ــم التجريبــي إلــى التجربــة –  كمــا يشــير اســمه، يتطــرق التعلُّ
وخاصــة مــن خــال التأمــل والتفكيــر. اقتــرح هــذه النظرية 

عالــم النفــس ديفيــد كولــب الــذي تأثــر بعمــل منظريــن آخريــن 
بمــن فيهــم جــون ديــوي وكــورت لويــن وجــان بياجيه. يرى 
 Kolb( ــْي هــذه النظريــة البروفيســور كولــب وفــراي مؤِسسَّ

and Frye( أّن المشــاركة والتأمــل النشــطين همــا أهــّم 
األســس الكتســاب المفاهيــم وتطويــر المهــارات، وبالتالــي 

ــم »بالتجربــة« علــى خبــرة عمليــة ومراقبــة  ينطــوي التعلُّ
ــم. لذلك  باإلضافــة إلــى المناقشــة وأشــكال أخــرى مــن التعلُّ

يجــب أن يتمتــع المتــدرب بخبــرة ملموســة فــي المفاهيــم 
التــي يتــم عرضها.

تعتمــد النظريــة التجريبيــة التــي اقترحهــا كولــب علــى مقاربــة 
أكثــر شــمولية إذ تؤكــد كيــف تؤثــر التجــارب، بمــا فــي ذلك 

ــم.  اإلدراك، والعوامــل البيئيــة، والعواطــف، علــى عمليــة التعلُّ
وهــي تختلــف عــن النظريــات المعرفيــة فــي أنهــا ترّكــز علــى 

النظريــات الســلوكية والــدور المحــوري للخبــرة الذاتيــة فــي 
ــم. ويتيــح هــذا النــوع مــن التدريبــات الفرصــة  عمليــة التعلُّ
للمشــاِركات فــي برنامــج خلــق شــبكة وســيطات محلّيــات 
لتطبيــق األفــكار والنظريــات التــي يتعلمنهــا علــى مواقــف 

العالــم الواقعــي والتفكيــر بنشــاط فــي تلــك التجربــة كجــزء 

ــم. مــن عمليــة التعلُّ

وبالتالــي تتأّمــل المتدربــات بخبراتهــن ويتعلمــن ويتخــذن 
إجــراءات جديــدة بنــاًء علــى التجربــة، ويتــّم ذلــك بنــاًء على 

دورة مــن أربعــة أجزاء:

تتعــّرف المتدربــات علــى موضــوع أو مفهــوم مــن  
خــال المقارنــة بتجــارب ســابقة؛

اســتنادًا إلــى الخبــرة والتأمــل، تطــور 
المتدربــات أفــكارًا جديــدة حــول الموضــوع أو 

المفهــوم المطــروح؛
تعمــل المتدربــات علــى األفــكار الجديــدة عــن 

طريــق التجريــب فــي بيئــة مختبــرة؛
عندمــا يتــم وضــع األفــكار الجديــدة موضع 

التنفيــذ، فإنهــا تصبــح األســاس لــدورة جديــدة من 
ــم التجريبــي. التعلُّ

وقــد أثبتــت الدراســات أن المتدربيــن يتفاعلــون 
بأحاسيســهم بنســب متفاوتــة ويســتوعبون المفاهيــم وفــق 

الجــدول التالــي:
10 فــي المائــة ممــا يقرؤون؛

20 فــي المائــة ممــا يســمعون؛
30 فــي المائــة ممــا يرون؛

40 فــي المائــة ممــا يســمعون ويــرون؛
50 فــي المائــة ممــا يناقشــون بــه؛

70 فــي المائــة ممــا يختبــرون.

ــم التجريبــي  وفــي الســياق ذاتــه، يّتخــذ نمــوذج التعلُّ
الخطــوات األربــع التالية:

ــم؛ الخبــرة: النشــاط أو التمريــن أو أداة التعلُّ

التفكيــر: مــا هــي اعتقــادات المشــاركات أو مشــاعرهن 
حيــال مــا قمــن بــه أو قــد يقدمــن علــى فعله؛
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التعميــم: تنتقــل المشــاركات مــن مســتوى التفكيــر 
الفــوري والمشــاعر إلــى مســتوى المفاهيــم واألفــكار؛

التطبيــق: تجــرب المشــاركات التعليــم الجديــد مــن 
خــال ســلوكيات جديــدة.

ــم التجريبــي إيجابيــات التعلُّ

ــم التجريبــي إطــار تدريــب فّعــال وقــوي جدًا  يقــّدم التعلُّ
للبالغيــن ألن لديهــم الخبــرة الحياتيــة وقــدرة معرفّيــة علــى 

التفكيــر وتطويــر أفــكار جديــدة واتخــاذ إجــراءات إيجابيــة. 
كمــا أنــه يوفــر للبالغيــن الخبــرة الحقيقيــة التــي يحتاجــون 
إليهــا لوضــع مهاراتهــم الجديــدة فــي ســياق وتطويــر أفــكار 
جديــدة حــول كيفيــة تنفيــذ مهاراتهــم. هــذا صحيــح بشــكل 

خــاص عندمــا يتــم تدريــس المهــارات فــي العالــم الحقيقــي في 
ســياق دورات تدريبيــة.

2. انطالقة “هكذا حدث!” أو “هيك صار!”

ــم التجريبــي يرتكــز كّل االرتــكاز إلــى تفاعــل  وألّن التعلُّ
المشــاركات مــع المفاهيــم واألداة التــي تــّم اكتســابها والتأّمــل 

بأثــر تلــك علــى ســلوكهّن واّتخــاذ اجــراءات أو مواقف 
ايجابيــة، ُينصــُح أن يفتتــح المــدّرب جلســات التدريــب مــع 

تمريــن »هكــذا حــدث«، أو فــي العامّيــة »هيــك صار«.

هــو تمريــن بســيط وجــّد فّعــال يوّطــد الديناميكيــة االيجابيــة 
للمجموعــة ويحــّث المتدربــات علــى مراجعــة العديــد مــن 

الحــاالت والمواقــف اســتنادًا للمفاهيــم والخبــرات الحديثــة 
االكتســاب. وبالتالــي، يتــم التطــّرق إلــى عــدد مــن المواقف 

الواقعيــة التــي اختبرتهــا المتدربــات، إذ تطرحهــا المتدربــة 
وتعــرض كيــف حّللــت الموقــف وتعاملــت معــه، ثــّم تناقــش 
المجموعــة الموقــف وتســّلط الضــوء علــى أفــكار ومحــاور 

رئيســية. يعــزز هــذا التمريــن اكتســاب المتدربــات للمهــارات 
كمــا ينّمــي ذكائيهمــا الذاتــي واالجتماعــي. كمــا يمكــن تحويــل 
هــذه الحــاالت إلــى لعــب أدوار لتطبيــق المهــارات أو لدراســة 

حالــة مطروحــة للنقــاش واقتــراح الحلــول.

يهــدف هــذا التمريــن إلــى التأّكــد مــن ارتــكاز أكثــر من جلســة 
فــي إطــار هــذه التدريبــات إلــى التجــارب الحياتيــة، ومن 

ثــم اســتخدامها مــن أجــل إنشــاء دروس جديــدة أو تقديــم 
محــاور ومفاهيــم أساســية. ويوّفــر هــذا التمريــن الشــروط 

الُمثلــى لتطويــر مهــارات ومقاربــات الســيدات فــي تفــادي 
وإدارة النزاعــات، فهــو:

• أّواًل، يلبــي احتياجــات المتدربــات بطريقــة مباشــرة؛

• ثانيــًا، يســتند إلــى الخبــرة، وهــذا ُيعتبــُر مــن أكثــر األســاليب 
فاعليــة، إذ تتعلــم المشــاركات، بعضهــن مــن البعــض اآلخــر، 

وفــي الغالــب يتعّلــم المحاضــرون عــن الســياقات والبيئــة 
مــن المشــاركات )وهــذا يزيــد مــن فعاليــة مرحلــة مواكبة 

المبادرات(؛

• ثالثــًا، يؤّمــن درجــة عاليــة مــن التفاعليــة والتشــاركية؛

• رابعــًا، يدعــم عمليــة التأّمــل بالخبــرات الذاتيــة، فتســتخلص 
الســيدة المشــاِركة بعــض المبــادئ التــي يمكــن اســتخدامها فــي 

المســتقبل؛

• خامســًا، يوفــر التغذيــة الراجعــة )الماحظــات(؛

• سادســًا، يوفــر الجــو الســلمي، أي يخلــق جــّوًا مــن األمــان 
واالرتيــاح للتعبيــر عــن مكامــن القلــق، ومــع الوقــت، يبنــي 

االحتــرام المتبــادل والثقــة بيــن المشــاِركات مّمــا يســاعدهّن 
علــى إنجــاز المبــادرات فــي المراحــل الاحقــة من المشــروع.

3. بعض الصعوبات التي يمكن أن 
يواجهها المدربون

اختــالف مســتويات المجموعــات وديناميتهــا

من خال خبرتنا في تدريب عّدة مجموعات من السيدات، لحظنا 
نقطتي اختاف ال بّد للمدربين من أخذها في عين االعتبار:

اختــاف مســتويات االّطــاع علــى مفاهيــم التواصــل 
والقــدرة علــى اكتســاب المهــارات: عنــد تشــكيل 

مجموعــات متنّوعــة مــن حيــث خلفيــات الســيدات 
وعملهــّن، يبــرز تفــاوت فــي المســتوى المعرفــي وفــي 

تراكــم الخبرات:
علــى المدّربيــن أن يســّخروا معــارف بعــض األفــراد 
وخبراتهــم مــن خــال إشــراكهم فــي تفســير بعض 

المفاهيــم ومشــاركة خبراتهــم عنــد تطبيقهــا؛
على المدّربين أال يسمحوا بأن يخطف هؤالء 

األفراد األضواء، فيشعر اآلخرون بعدم اهتمام ...؛
علــى المدّربيــن أن يفســحوا المجــال للنقاش في 

هــذه المفاهيــم، فيوّســع بذلــك حلقة التبادل ويزيد 
مســتوى الثــراء، ويتدّخل فقــط لتحديد بعض 
النقــاط وتوضيحهــا من منطلــق علمي منهجي؛
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ال بّد من اإلشارة إلى أّن الحوار هو من أهّم محّركات 
هذه الدورات التدريبية، وهو نهج يتبعه المدّربون.

اختــاف فــي ديناميــات المجموعــات:
ديناميــات الجماعــة هي نظام من الســلوكيات 

والعمليــات النفســية التي تحــدث داخل المجموعة 
االجتماعية نفســها؛

تتظاهــر المشــاركات بالتوالــف والتعاون، لكن قد 
يشــهد المــدّرب بعض التوّتــرات بين المتدربات 

تبــرز مــن خــال جدال حول موضوع ما أو 
انتقــادات غير الئقة؛

ال بــّد للمــدّرب أن يخلــق الجّو والمســاحة المائمة 
بغيــة إعــادة تدوير هذا التراشــق مطّبقًا أدوات 

ومفاهيــم التواصــل كالتواصــل الاعنفي، أو 
إعــادة الصياغــة، أو فصــل األفراد عن المشــكلة، أو 

ببســاطة تدويــن بعــض الجمل والعبارات إلعادة 
تســليط الضــوء عليهــا في إطار محاور أخرى 

وتطبيــق إعــادة الصياغة لها …
يمكــن للمــدّرب أن يعــود لهــذه الحــاالت فــي جلســات 
الحقــة ليســتعملها كحــاالت يتــّم تحليلهــا ومعالجتهــا 

مــن ِقبــل المجموعة.

مقاومــة المتدربيــن لبعــض المفاهيــم

تتمّتــع المتدربــات بشــخصيات فريــدة ممّيــزة مــن 
حيــث أّنهــن يتفاعلــن بطــرق مختلفــة عنــد عــرض 

بعــض مفاهيــم وأدوات التواصــل، ال ســيما تلــك التــي 
ُتْحــِدُث فجــوة ال يســتهان بهــا مــع الواقــع الُمعــاش أو 

مــع أســلوب التعامــل وإدارة بعــض المواضيــع؛

ــف، مــع مــا تحملــه مفاهيــم  وقــد تنبــت مــن عملّيــة التكُيّ
وأدوات التواصــل هــذه فــي طياتهــا، ردود فعــل 

قاســية أو رافضــة، وهــو أمــر طبيعــي جــّدًا إذ يحّتــُم 
علــى المشــاركات فــي الــدورة التدريبيــة إعــادة النظــر 
فــي كيفيــة إدارتهــّن للمواقــف علــى اختافهــا ال ســيما 

الصعبــة منهــا وكيفيــة تفــادي وإدارة النــزاع؛
يجــب علــى المدّربيــن أال يخافــوا مواجهــة هــذه 

المفاهيــم أو األدوات بأصــوات معارضــة أو مشــّككة؛
ــف مــع المفاهيــم الجديــدة  تمــّر عمليــة التكيُّ

التــي ُتْحــِدُث تغييــرًا جذريــًا بمرحلتــي التشــكيك 
والمقاومــة، وهمــا مرحلتــان ايجابيتــان ال بــّد مــن 

االســتفادة منهمــا. لذلــك، علــى المدّربيــن أن يتلّقــوا 
المقاومــة والتشــكيك برحابــة صــدر، واســتغال 
الموقــف كفرصــة لتوســيع المفاهيــم وتعميقهــا 

مــن خــال نقــاش مفتــوح تتبــادل فيــه المشــاركات 
آرائهــن وخبراتهــن، مــا يشــّكل بــدوره ثــراًء للعمليــة 

التدريبيــة؛
لتبّنــي المفاهيــم، التــي يتضمنهــا البرنامــج، مــن 

ِقبــل المشــاركات، ينبغــي علــى المدّربيــن مناقشــتها 
بإســهاب وحذر شــديدين:

ال يجــدر بالمدّربيــن اإلصــرار علــى رأيهــم؛
يتوجــب عليهــم أن يتباحثــوا مــع مختلــف أفــراد 

المجموعــة بشــأن خبراتهــم الســابقة ومــا آلــت 
إليــه األمور؛

يحّولــون النقــاش عــن هــذه الخبــرات الســابقة إلى 
دراسة حاالت؛

كمــا يمكنهــم التطــرق إلــى البدائــل.



الجزء الثاني:
 محاور التدريب
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الجزء الثاني: محاور التدريب

المحور األول: تعزيز التواصل اإليجابي

المحور األول: تعزيز التواصل اإليجابي

الموضوع األول: أساليب التواصل
ما هو أسلوبي؟ وكيف يمكنني أن أرفع من مستوى تواصلي التوكيدي؟

   200-190 دقيقــةالوقت

األهداف التعليمية
● زيادة مستوى الوعي الذاتي؛

● تنمية قدرات المشاركين على التمييز بين أساليب التواصل واألنماط االجتماعية؛
● تطوير معارف المتدربين على تنوع األساليب واألنماط السلوكية.

المهارات المكتسبة
● التعّرف على أساليب التواصل الثاثة األساسية؛

● تحديد األسلوب الشخصي في التواصل؛
● اكتساب مهارة التواصل التوكيدي في مواقف محّددة.

المستندات واألدوات 

المطلوبة

● مستند )1(؛
● مستند )2(؛
● مستند )3(.

النشاط األول: اختبار ذاتي )25 دقيقة(

النقاط األساسية
● الهدف من االختبار التعرف على أسلوب التواصل الفردي؛

● اإلصرار أال يعلن أي من المتدربين عن نتيجة االختبار، فالهدف هو تنمية    
    الوعي الذاتي.

وصف النشاط

يجيب المتدربون عن أسئلة االختبار )مستند 1( ويحتسبون النتائج.
يعلن المدّرب عن تفسير النتائج:

● 15-25 )درجة عالية من التوكيد الذاتي(؛
● 26-39 )درجة متوسطة من التوكيد الذاتي(؛

● 40-60 )درجة متدنية من التوكيد الذاتي(.
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مســتند رقــم 1: اختبار ذاتــي – توكيد الذات
ضــع إشــارة صــح فــي العمــود األول اذا كانــت العبــارة تنطبــق عليــك ثــم قــدر عامــة لدرجــة انطباقهــا عليــك كمــا يلــي1:

Adapted from Sharon and Gordon Bowers› Asserting Your Self. .1

5 4 3 2 1
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قّدر درجة الراحة او عدمها من 1 
إلى 5 كما تنطبق عليك

ضع إشارة  اذا كان ينطبق 
عليك الموقف

 1. عند طلب المساعدة

2. ان تقول رأيا مخالفا لما قيل

3. تلقي مشاعر سلبية او التعبير عن مشاعر سلبية

4. التعامل مع شخص يرفض التعاون

5. التحدث عن شيء يضايقك

6. االعتراض على ظلم او غش ما

7. ان تقول ال

 8. االستجابة لنقد في غير مكانه

9. طلب شيء ما من شخص ذي سلطة

 10. طلب التعاون

 11. ان تقود اآلخرين في مناقشة موضوع ما

 12. التعامل مع محاوالت اآلخرين الذين يرغبون لك 
ان تشعر بالذنب

 13. طلب خدمة ما

المجموع
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النشاط الثاني: نقاش عام كمدخل لعرض أساليب التواصل )25 دقيقة(

النقاط األساسية 

● التفريق بين أساليب التواصل واألنماط السلوكية وأنواع الشخصيات: تتبّدل األساليب 
وتتطّور )وقد تتغّير جذريًا ال سيما بعد التفاعل مع مجتمعات متنوعة وخبرات مثرية أو 

إذا عمد األفراد إلى بذل جهد والعمل على ذاتهم( في حين تبقى األنماط السلوكية وأنواع 
الشخصيات ثابتة؛

● لمحة سريعة عن الذكاء العاطفي والتمييز بينه وبين سّلم القيم؛

ف الشخصّية بأّنها عّدة صفاٍت نفسّية وجسدّية مكتسبة وموروثة، أّما سّلم القيم  ● ُتعَرّ
والقناعات فقد تشمل العادات والتقاليد المرتبطة باإلنسان، ومجموعة القيم والعواطف 

التي تتحّكُم بتصرفاته؛ حيث تكون جميعها متفاعلة وتظهر للّناس على هذه الصورة من 
خال تعامل اإلنسان في المجاالت الحياتّية المختلفة؛

● الذكاء العاطفي هو مصطلح يعبر عن قدرة الفرد على التعرف على عواطفه الشخصية، 
وفهمها بصورة سليمة، وإدراك مدى تأثيرها على األشخاص من حوله.

وصف النشاط
● زيادة مستوى الوعي الذاتي؛

● تنمية قدرات المشاركين على التمييز بين أساليب التواصل واألنماط االجتماعية؛
● تطوير معارف المتدربين على تنوع األساليب واألنماط السلوكية.

النشاط الثالث: عرض أساليب التواصل )45 دقيقة(

النقاط األساسية

● مراجعة مستند )2(؛

● صحيــح أّن وصــف األســاليب يقتصــر علــى بضعــة مقاطــع، غيــر أّن عرضهــا وشــرحها يثيــر 
عــّدة تســاؤالت لــدى المتدربــات، كمــا يتطّلــب ذلــك إعطــاء الكثيــر مــن األمثلــة. لذلــك، يجــب 

أن يأخــذ المــدّرب وقتــه فــي العــرض والوصــف؛

● ال بــّد مــن اإلشــارة أّن هــدف العــرض ليــس تعليميــًا وحســب، بــل هــو، فــي الدرجــة األولــى، 
ــى  ــا تكمــن أهميــة أن تطغــى التفاعليــة عل ــر الوعــي الذاتــي والوعــي االجتماعــي. وهن تطوي

عــرض األســاليب الثاثــة.

وصف النشاط
يعرض المدّرب أساليب التواصل والتعامل وخصائصها معتمدًا الطريقة التفاعلية.

يفتح المدّرب المجال لطرح األسئلة وعرض الحاالت، إذا أحّبت المتدربات مشاركتها.
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مســتند رقم 2: أســاليب التواصــل وخصائصها

األسلوب العدوانياألسلوب التوكيدياألسلوب السلبي

األسباب 

أوال: الخلط بين مفهوم توكيد الذات 
والعدوان.

ثانيا: األفكار والمفاهيم التقليدية 
الخاطئة ومنها عدم فهم او عدم 

الوعي بالحقوق الشخصية المشروعة.

ثالثا: القلق من النتائج السلبية.

رابعا: الخلط بين السلوك السلبي 
وسلوك المساعدة.

خامسا: نقص المهارات والخبرات 
الازمة.

أوال: الشعور بالتهديد وفقدان 
المكانة او القوة.

ثانيا: رد الفعل المبالغ فيه نتيجة 
لخبرات انفعالية مؤلمة سابقة.

ثالثا: األفكار والمعتقدات 
الشخصية حول العدوان )إن لم 

تكن ذئبا أكلتك الذئاب(.

رابعا: نقص المهارات البديلة 
)السلوك التوكيدي( وتعزيز 

العــدوان )خضوع واستســام 
اآلخرين(؟

السلوكيات 
اللفظية

تجنب قول ما يريده الفرد، أو ما يفكر 
أو يشعر به.

الكام بطريقة تقلل بها من شأن 
الذات.

كلمات االعتذار التي تحمل داخلها 
معاٍن خفية أو كلمات مبهمة أو 

السكوت. مثًا: “أنت تعرف أنني، 
سامحني ولكن، أعني، أعتقد، أعتذر”.

القول بصدق ما يقصده الفرد، 
ما يريده، ما يشعر به بطريقة 

مباشرة.

التواصل بمهارة ومزاج معتدل، 
استخدام عبارات فيها كلمة “أنا”.

كلمات واضحة ومنطقية، قليلة 
ولكنها محكمة االختيار.

قول ما يريده الفرد وما يشعر 
لكن على حساب اآلخرين.

استخدام عبارات محملة، 
مليئة باالتهامات، مليئة 

بكلمة “أنت” عبارات بها قذف 
ولوم. استخدام عبارات التهديد 

واالتهامات.

طريق المتكلم فقط هو الطريق 
الصحيح.

السلوك غير 
اللفظي

استخدام األفعال بداًل من الكلمات، 
واألمل أن يخمن أحد ما يريده الفرد.

صوت ضعيف، متخاذل، متردد وخافت.

تجنب مواجهة العينين أو ابقائهما 
على األرض.

الجلوس أو الوقوف بعيدًا عن 
الشخص اآلخر.

ال يدري أين يضع يديه، يد مرتعشة 
ومليئة بالعرق.

الفرد مرتبك، حائر، متوتر وملئ بالكبت.

االستماع بإمعان، سلوك هادئ 
وواثق إن طريقة التواصل تؤكد 

القوة واالهتمام.

صوت واضح، واثق، دافئ ومعبر.

النظر إلى اإلنسان في عينه، 
ليست مراقبة أو تحديقا ولكن 

مواجهة.

اليدان مسترخيتان، جسد 
مستقيم.

ممكن االقتراب من الشخص 
اآلخر، تعبير مسترخي.

عرض للقوة مبالغًا فيه، 
وإحساس بالتفوق على من 

حوله.

صوت عالي، متوتر، بارد، أو 
متطلب، عينان ضيقة، مترقبة، 

باردة.

دائم التأهب للمشاجرة.

اليدان على وسط الجسم، وقفة 
هجومية، مطبق األيدي أو إشارة 

بإإلصبع للشخص اآلخر، دائمًا 
متوتر ومتأهب للمعركة.

المشاعر

متوتر، شعور باإلهمال وباإلهانة، 
شعور باستغال من الذين حوله.

غالبًا شعور بالغضب والرفض فيما 
بعد.

واثق من نفسه ومن نجاحه، 
يشعر بالرضا عن ذاته في ذلك 

الوقت وغيره.

مسيطر على الوضع ويحترم ذاته 
ولديه هدف واضح.

دائمًا على حق، مسيطر ومتفوق 
على غيره، أحيانًا ما يشعر 

بالحرج أو باألنانية فيما بعد.
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األسلوب العدوانياألسلوب التوكيدياألسلوب السلبي

العواقب 
الواضحة

تجنب المواقف الباعثة على الضيق، 
وتجنب الصراعات.

الشعور براحة، يحترمه اآلخرون، 
ثقته بنفسه تزداد، عاقاته 

باآلخرين تتحسن، قيًا ما يشعر 
بالضيق، على اتصال بمشاعره.

إحساس بالسيطرة ويشعر 
بالتفوق على اآلخرين.

النتائج 
المحتملة 

لكل نوع من 
السلوك

ال يحقق ما يريده، ولو وصل إليه 
فيكون دائمًا عن طريق غير مباشر، 
يحقق اآلخرون أهدافهم دائمًا على 

حسابه.

تغتال حقوقه، ويتصاعد غضبه ولكن 
إما يكبته داخًا أو يعيد توجيهه إلى 

أناس آخرين أقل قوة وسطوة.

ميل إلى المماطلة، ويعاني في صمت، 
يفعل األشياء في حياته دون روح، 

يؤجل وينسى كثيرًا.

غالبًا ما يحصل على ما يريد 
إن كان معقواًل، غالبًا يحقق 

أهدافه، يشعر بالرضا، ويغير أي 
موقف قابل للخسارة إلى مكسب 
وتحدده دائمًا مفاوضات واضحة 

فيها دائمًا احترام لحقوقه 
وحقوق اآلخرين.

دائمًا يحقق ما يريده ولكن على 
 حساب اآلخرين.

يدفع اآلخرين إلى الرغبة في 
االنتقام منه بدورهم، ويجد 

صعوبة كبيرة في االسترخاء 
ونسيان األحقاد فيما بعد.

النشاط الرابع: ماذا تفعلين إذا؟ )100 دقيقة(

النقاط األساسية

● مراجعة مستند )3(؛

● يسّلط تمرين »ماذا تفعلين إذا؟« الضوء على مواقف محّددة تتطّلب التواصل باألسلوب 
التوكيدي؛

● ال يجب على المدّرب أن يلتزم بالتمرين، إذ ُيفَضل تطويره من خال تفاعات المتدّربات 
وفسح المجال لعرض مواقف مماثلة واجهتها السيدات؛

● ويكون األمثل بدء التمرين ومن ثّم تحويره لحاالت تقترحها المشاركات لمعالجتها من 
خال النقاش واقتراح عّدة سيناريوهات بغية التواصل باألسلوب التوكيدي.

وصف النشاط

يقّسم المدّرب المجموعة إلى ثاث أو أربع مجموعات عمل.

تعمد كّل مجموعة على العمل على اقتراحات بغية التواصل باألسلوب التوكيدي.

أهّم مرحلة في هذا التمرين هو تبادل األفكار، والتغذية الراجعة والنقاش. لذلك على المدّرب 
أن ال يبخل أبدًا بالوقت لهذه المرحلة. )ال غرابة أن تأخذ هذه المرحلة أكثر من ساعة كاملة(.

يفتح المدّرب المجال لطرح األسئلة ويحّث المتدربات على طرح حاالت مماثلة.

يدعو المدّرب السيدات إلى مراقبة أنفسهّن في الفترة الممتّدة من هذه الجلسة إلى الجلسة 
المقبلة وتحديد المواقف التي تجد فيها السيدات صعوبة في توكيد الذات. يهدف طلب 
المدّرب من المتدربات من التأّمل في خبراتهم إلى تأمين مواد لتمرين »هكذا حدث!« أو 

»هيك صار!« الفتتاح الجلسة المقبلة.
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مســتند رقم 3: مواقف وحــاالت عملية

مــاذا تفعلين إذا؟

  ماذا تقولين أو تفعلينالموقف الذي قد يواجهِك ...

طلب إليك أحد المعارف أن يزورك، وأحسست أّنه/أّنها 
يطمح لمصادقتك. انت تعرفين هذا الشخص وسبق لِك 

أن جلسِت معه وال ترغبين بمثل هذه الصداقة.

تقترض صديقتك أو قريبتك كميات قليلة من النقود 
باستمرار، لكّنها ال تعيدها إليك. اليوم طلبت منِك 

50,000 ليرة وأنت ال ترغبين في أن تعطيها ...

سألتك صديقة ان تذهبي معها لشراء بعض الحاجات. 
انت فعًا متعبة وال ترغبين في الخروج.

خال جلسة حوارية يقاطعك رجل، وأنت تتحّدثين.

صفي حالة لجأت فيها لتواصل غير توكيدي ...

المحور األول: تعزيز التواصل اإليجابي

الموضوع الثاني: األنماط االجتماعية
ما الفرق بين األسلوب والنمط السلوكي أو االجتماعي؟

كيف تساعد األنماط االجتماعية على فهم الذات وفهم اآلخرين؟

   150-140 دقيقةالوقت

األهداف التعليمية

● زيادة مستوى الوعي الذاتي؛

● تطوير معارف المتدربين على تنوع األنماط السلوكية؛

● تنمية قدرات المشاركين على التمييز بين األنماط االجتماعية.

المهارات المكتسبة

● التعّرف على األنماط االجتماعية بحسب نظرية »الديسك«؛

● تحديد نمط السلوك االجتماعي الشخصي؛

● فهم أشمل لتفاعل األفراد انطاقًا من قدرة التمييز بين أسلوب التواصل والنمط السلوكي.

المستندات واألدوات 

المطلوبة

● مستند )4(؛

 https://www.youtube.com/watch?v=1SLJgruymiQ ●

https://www.youtube.com/watch?v=1SLJgruymiQ
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النشاط األول: اختبار ذاتي )35 دقيقة(

● الهدف من االختبار التعرف على نمط السلوك االجتماعي الشخصي لكّل سيدة.النقاط األساسية 

تجيب المتدربات عن أسئلة االختبار )مستند 5( وتحتسبن النتائج.وصف النشاط

النشاط الثاني: عرض األنماط االجتماعية )50 دقيقة(

النقاط األساسية

● ال يعطي المدّرب أي معلومات محّددة في المرحلة األولى لإلبقاء على عنصر الجاذبية 
للتمرين ولعرض الفيديو الذي يجب أن يترافق مع تدوين ماحظات؛

● يشير المدّرب إلى أّن نتائج االختبارات الذاتية لجميع السيدات تتضّمن األنماط األربعة 
لكن بدرجات متفاوتة. لذلك، يجب التشديد على تحديد األنماط كتفضيات وليس كسمات 

حصرية؛

● كما يشّدُد المدّرب على أن ما من نمط اجتماعي سيء أو ايجابي )كما الحال في 
األساليب(، وأّن األنماط االجتماعية ال تتبّدل بل هي ثابتة.

وصف النشاط

يعرض المدّرب فيديو يشرح عن األنماط األربعة، ويطلب من المشاركات تدوين الماحظات 
للتباحث فيها فيما بعد.

ال بّد من اعطاء بعض الدقائق »للدردشة« بعد عرض الفيديو أي قبل االنتقال إلى شرح 
األنماط األربعة: هي استراحة ضرورية إلعطاء السيدات الوقت الستيعاب ما تعّلمن أو 

اكتشفن عن أنفسهّن في جلسة واحدة.

إّن تأمين الجّو المناسب والمريح للتطّور الشخصي لدى السيدات هو عامل محوري. لذلك، 
يجب عدم حرق المراحل وافساح المجال الستيعاب المواضيع على المستوى النفسي 

والفكري.

تعرض السيدات أنماط الشخصية األربعة استنادًا إلى الشريط المصّور.

يعرض المدّرب نظرية الديسك بمحوريها والصفات األساسية لكّل من األنماط األربعة.

يتأّكد المدّرب من وضوح المفهوم عند المتدّربات من خال اعطاء بعض األمثلة وطرح 
األسئلة عنها.
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DISC مستند رقم 4: اختبار ذاتي

امامــك اآلن صفــات بشــرية نرجــو منــك ان تعطــي كل 
واحــدة منــا درجــة مــن صفــر إلــى خمســة )صفــر للصفــات 

التــي ال تنطبــق عليــك بتاتــًا وخمســة للصفــة التــي 

تنطبــق عليــك تمامــًا( ويمكــن إعطــاء درجــات بيــن 
الصفــر وخمســة )ولكــن بدرجــات كاملــة فقــط أي بــدون      

انصــاف الدرجات(.

قيادي حريص على النتائج العملية  1.

يستمتع بمخالطة اآلخرين  2.

من السهل توقع كيف يتصرف  3.

يحب االعمال التنفيذية التي فيها احتكاك بالناس  4.

قوي الشخصية  5.

محبوب وقيادي  6.

يفضل البقاء في عمل واحد  7.

محبوب وعاقاته واسعة  8.

يقبل التحدي  9.

بارع في اإللقاء  10.

صبور على العمل الدقيق والتفاصيل  11.

ال يضايقه أن يراقبه رئيسه  12.

سريع في اتخاذ القرار  13.

يحفز من حوله  14.

رات ال يحب كثرة التغيُّ  15.

حسن المعاشرة والكام  16.

يكسر التعليمات لمصلحة العمل  17.

كثير اإلنتاج وسريع االنتاج من خال اآلخرين  18.

ال يتشتت بأعمال كثيرة بل ينهي المهمة قبل البدء بأخرى  19.

يقّدم العاقات ورضا الناس على اإلنجاز  20.

يحب اخذ المزيد من الصاحيات  21.
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يترك انطباع جيد لدى من يقابله ألول مرة  22.

والؤه عال للجهة التي يعمل فيها ويدافع عنها  23.

مطيع لمن فوقه  24.

ال تضايقه التغييرات الجذرية  25.

يحب مساعدة اآلخرين  26.

ال يحب العجلة في العمل  27.

يخشى األخطاء حتى ال يعاتبه أحد  28.

يفضل أن يدير العمل ويوجه اآلخرين  29.

يفضل أن يشاركه اآلخرين في إدارة العمل  30.

هادئ ومهدئ لآلخرين  31.

يقف لتقييم العمل باستمرار  32.

يبرز في األنشطة الجماعية  33.

مستمع جيد  34.

يحب التطور المتدرج  35.

يفكر بحذر حتى ال يخسر عاقاته  36.

يحل المشاكل بحزم ودون مراعاة للمشاعر  37.

يخالف اللوائح بطرق ذكية  38.

حريص على االلتزام باألنظمة  39.

مرن مع اآلخرين  40.

أوامره واضحة ومباشرة  41.

يحرك اآلخرين بدون أوامر واضحة  42.

يحب األنظمة ال األوامر  43.

ال تضايقه األوامر  44.
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DISC جــدول تمرين

مستقّر حذر مؤثر مسيطر

الرقم د الرقم ج الرقم ب الرقم أ

4 3 2 1

8 7 6 5

12 11 10 9

16 15 14 13

20 19 18 17

24 23 22 21

28 27 26 25

32 31 30 29

36 35 34 33

40 39 38 37

40 43 42 41
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الناس العمل

القيادة الرسمية

العالقات والتنفيذ
بحذر 

اإلنجاز والدقة
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ُمنا األنماط االجتماعية؟” )50 دقيقة( النشاط الثالث: “ماذا  ُتعلِّ

النقاط األساسية 

● يمكن أيضًا تسمية هذا النشاط بهدفه الجوهري »نقاش وعبر«؛

● ينــدرج هــذا النشــاط ضمــن مرحلــة تبّنــي المفاهيــم وافســاح المجــال مــّرة أخــرى للتعبيــر عــن 
المشــاعر والخواطــر التــي تختبرهــا الســيدات.

وصف النشاط

ُمنا األنماط االجتماعية؟«. يفتتح المدّرب النقاش بالسؤال: »ماذا ُتعِلّ

ال بــّد مــن اإلشــارة أّن هــدف النقــاش ليــس تعليميــًا وحســب، بــل هــو، فــي الدرجــة األولــى، تطويــر 
الوعــي الذاتــي والوعــي االجتماعــي. وهنــا تكمــن أهميــة أن تطغــي التفاعليــة على النقــاش والتأّمل 
فــي الخبــرات الشــخصية وفــي تصّرفــات واهتمامــات األفــراد التــي تتعامــل معهــا الســيدات ال 

ســيما تلــك التــي تعانــي فــي تفاعاتهــّن معهــا.

ثــّم يدعــو المــدّرب الســيدات إلــى محاولــة تصنيــف ثــاث أشــخاص مقربيــن منهــن بحســب األنمــاط 
االجتماعيــة لنظرية الديســك.

تتشــارك الســيدات مفاعيــل فهمهــّن لألشــخاص المقربيــن ال ســيما تأثيــر ذلــك علــى تفاعاتهــّن 
معهــم.

يطلــب المــدرب مــن الســيدات مراقبــة بعــض األشــخاص فــي محيطهــّن بعدســة نظريــة الديســك 
لألنمــاط االجتماعيــة، وتكــون نتيجــة هــذا التأّمــل مــواد لتمريــن »هكــذا حــدث!« أو »هيــك صــار!« 

الفتتــاح الجلســة المقبلــة.

مقترحات مطروحة للتعمق

على المدّرب أن يطّور معلوماته وثقافته عن األنماط السلوكية وأنواع الشخصيات والذكاء العاطفي:

األنماط السلوكية: كلمة نمط طريقة للتصنيف ويمكن القول إن الشخصية تورث أنماطًا سلوكية لكل منها خصائصها والنمط هو 
زملة من السمات، وتوجد أنماط جينية ومعرفية وإدراكية وأنماط للشخصية.

ف الشخصّية بأّنها عّدة صفاٍت نفسّية وجسدّية مكتسبة وموروثة، وتشمل أيضًا العادات والتقاليد  أنواع الشخصيات: ُتعَرّ
المرتبطة باإلنسان، ومجموعة القيم والعواطف التي تتحّكُم بتصرفاته؛ حيث تكون جميعها متفاعلة وتظهر للّناس على هذه 

الصورة من خال تعامل اإلنسان في المجاالت الحياتّية المختلفة. تختلف أنواع الشخصيات من شخص آلخر، فهي جملة 
الخصائص الجسدية والعقلية والمعرفية والمزاجية والوجدانية والخلقية والبدنية والحركية لكل شخص.

الذكاء العاطفي: نشأت نظرية الذكاء العاطفي - والمصطلح نفسه - في جامعة ييل وجامعة نيو هامبشاير. كتب بيتر سالوفي، 
الرئيس الثالث والعشرين لجامعة ييل، وجون “جاك” ماير، أستاذ علم النفس بجامعة نيو هامبشاير، النظرية في عام 1990. كما 

نشر دانيال غولمان كتاب مرجعي في هذا المجال.
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المحور األول: تعزيز التواصل اإليجابي
الموضوع الثالث: اإلصغاء النشط

كيف التفاعل وفهم اآلخرين بطريقة ممنهجة وناجحة؟

ما الفرق بين النقاش واإلصغاء النشط؟

    200-190 دقيقــةالوقت

األهداف التعليمية
● شرح مهارة اإلصغاء النشط التي ترتكز على عدد من المفاهيم في مجال التواصل

    اإليجابي؛

● إعطاء المشاركين المساحة والوقت الختبار أداة اإلصغاء النشط.

● فهم المهارات الخمس لإلصغاء النشط؛المهارات المكتسبة

● تطبيق وتطوير المهارات الخمس لإلصغاء النشط.

المستندات واألدوات 

● مستند )5(.المطلوبة

النشاط األول: مدخل إلى اإلصغاء النشط )50 دقيقة(

النقاط األساسية

● ال يمكن شرح اإلصغاء النشط والتدريب عليه إذا لم تختبر المشاركات بطريقة ملموسة 
ردود فعل األفراد عند لجوء أحد األشخاص إليهم إلخبارهم عن معاناته؛

● إّن ردود فعل األفراد عند لجوء أحد األشخاص إليهم إلخبارهم عن معاناته تبتعد كّل البعد 
عن مهارات اإلصغاء النشط، ويشرع المنصت تلقائيًا إلى الخطوات التالية التي ال تؤمن 

التواصل الفّعال السليم.
 اإلسراع في تقديم تفسيرات لما نتصور أننا سنسمعه من اآلخر، وبالتالي إهمال ما يقوله 	 

المتحدث وشعوره بعدم أهمية حديثه؛
 فرض الرأي الشخصي على أّنه عين العقل والصواب؛	 
 إعطاء الحلول؛	 
 لوم المتحّدث على أفعاله أو معاتبته على تصّرف خاطئ؛	 
 تغيير الموضوع بشكل يصبح المنصت هو المتحّدث، ويسرق المنصت األضواء من خال 	 

اإلسهاب في التكّلم عن حادثة شخصية عاشها المنصت؛
 الحكم على تصرفات المتحّدث أو آرائه.	 

وصف النشاط

يطلــب المــدّرب مــن مشــاركتين اثنتيــن التوجــه إلــى وســط الصــف حيــث تحكــي احداهــّن عــن 
موضــوع يزعجهــا بينمــا يطلــب المــدّرب مــن الطــرف اآلخــر أي المنصتــة التفاعــل مــع المتحّدثــة 

بالطريقــة التــي  تعتقــد أنهــا هــي األمثــل.

يفتــح المــدّرب المجــال إلــى المتدربــات إلبــداء آرائهــّن حــول التواصــل الــذي راقبــوه ويســألهّن أن 
يحــّددن مــدى فعاليتــه.

يستخلص المدّرب من النقاش ما الذي يجب تجّنبه في حوارات مثيلة لهذه الحاالت.
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النشاط الثاني: لعب أدوار انطالقًا من الدروس المستقاة )40 دقيقة(

● تشكل إعادة لعب األدوار إنطاقًا من الدروس المستقاة مرحلة أساسية لتثبيت المفاهيم النقاط األساسية 
لدى المتدربات؛

● تلعب التغذية الراجعة دورًا محوريًا في هذا النشاط.

وصف النشاط

يعيد المدّرب التمرين لكن يطلب هذه المّرة من المنصتة أن تتفادى النقاط التي اّتفقت 
المتدربات أّنها تعيق التواصل الفّعال.

يعيد المدّرب النقاش ويستنبط المبادئ العاّمة لإلصغاء النشط التي يعرضها بتفاصيلها.

بعد شرح المهارات، يتّم توزيع مستند “مهارات اإلصغاء الفعال النشط”

النشاط الثالث: لعب أدوار لتطبيق مبادئ اإلصغاء النشط

النقاط األساسية

● تكمن العبرة الكتساب مهارات اإلصغاء النشط في مسار يبدأ من مقاومة هذه المقاربة 
وانتقادها ومن ثّم االنتقال إلى تطبيقها وتقدير القيمة المضافة التي تقّدمها في التواصل ال 

سيما في سياقات التوّترات والنزاعات؛

● إّن النقاش والتغذية الراجعة حول حسن تطبيق مهارات اإلصغاء النشط هما سيدان هذا 
النشاط، فهما الوسيلتان األساسيتان الكتساب المتدربات مهارات اإلصغاء النشط؛

● خال هذه الجلسة، يفتح عدد من المتدربات مواضيع من حياتهّن الشخصية لاستفسار 
عن مدى نجاح هذه األداة. هذا أمر طبيعي ومحّبذ إذ يرتبط كّل االرتباط بنمّو الوعي لدى 
المتدربات حول أسس التواصل الفّعال وكيفية إدارة المواقف الصعبة أو النزاع من خال 

التواصل، أي من خال مهارات اإلصغاء النشط.

وصف النشاط

يفتح المدّرب المجال لنقاش حول مبادئ اإلصغاء النشط ومكوناته.

يشرف المدّرب على تمارين تمّثل حوار بين شخصين لتطبيق وتطوير مهارات اإلصغاء 
النشط، ويعتمد المدّرب على المشاركين في التغذية الراجعة حول حسن تطبيق مهارات 

اإلصغاء النشط. )100 دقيقة – ثاث حاالت على األقّل: لكّل حالة 15-18 دقيقة لعب أدوار 
و12-15 دقيقة نقاش وتغذية راجعة(.

يطلب المدرب من السيدات محاولة تطبيق مهارات االصغاء النشط أقّله ثاث مّرات مع ثاثة 
أفراد مختلفين، وتكون نتيجة هذه المحاوالت مواد لتمرين »هكذا حدث!« أو »هيك صار!« 

الفتتاح الجلسة المقبلة.

مقترحات للتعمق في الموضوع

● االّطاع على مصدر أداة االصغاء النشط وتطور هذه األداة عبر المجاالت المختلفة.

اإلصغاء = يعني اإلصغاء الستقبال رسالة وفهمها.
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مستند رقم 5: مهارات اإلصغاء الفعال النشط
إن القــدرة علــى االســتماع هــي األداة الرئيســية للتواصــل 

بيــن النــاس وخاصــة فــي مواقــف الخــاف والصراع، إذ 
تلعــب دورًا واضحــًا فــي التخفيــف مــن الميــول العدوانيــة فــي 

لحظــات التوتــر واالنفعــال.

إن اإلصغــاء الفعــال يحمينــا مــن الوقــوع أســرى أفكارنــا 
المســبقة أو انفعاالتنــا المحمومــة، ومــن األخطــاء الشــائعة فــي 
الحــوار، المنــاورة ومحاولــة إقنــاع اآلخــر بصحــة وجهــة نظرنا 

وهــذا يجعلنــا نركــز انتباهنــا علــى أنفســنا وأفكارنــا الخاصــة.

ولتحقيــق ذلــك علينــا تعلــم مهــارات اإلصغــاء النشــط الخمس

1. إعــادة الصياغــة:

لضمــان أنــك تفســر مــا قالــه المتحــدث علــى وجه 
صحيــح، كــرر مــرة أخــرى مــا تظــن أنه قــد قاله. إذا 

كنــت قــد أســأت فهــم الرســالة، فإن ذلك ســيمنح 
الفرصــة للمتحــدث لكــي يقــوم بالتوضيــح؛

هــو تغليــف المحتــوى الــذي تــم توصيلــه لــك وتوضيح 
أنــك تفهــم الموقف؛

ال تعنــي إعــادة الصياغــة تكــرار الكلمــات التــي قيلــت 
كالببغــاء، ولكنهــا ملخــص عفــوي للتعليقــات؛

وهــي تركــز علــى المحتــوى الــذي تــم التعبيــر عنــه وهي 
مفيــدة علــى وجــه الخصــوص لتوضيــح التوجيهــات 

باإلضافــة إلــى التثبــت مــن المعنــى المقصــود. تتضمــن 
العبــارات المفيــدة فــي إعــادة الصياغــة مــا يلي:

إذًا، أنــت تعتقــد أن ...؛
أنــت تقصد ...؛

مــا أســمعك تقولــه هو ...؛
بكلمــات أخــرى ... مــن وجهــة نظــرك ...؛

ممــا قلتــه أنــت، أفهــم أن ...؛
إذا كنــت أفهمــك علــى وجــه الدقــة، فمــا تقولــه هو 

أن ...؛
هــل مــن الصحيــح أن أقــول ...؟

مقترحات للتعمق في الموضوع

اإلصغاء النشط، ويسمى أيضًا، اإلصغاء العطوف، الرحيم = هو إعادة صياغة أحاسيس محدثك بواسطة الكلمات، وهو أيضا  
فهم وتفسير البعد الوجداني الذي ال يظهره محدثك لفظيًا.

المكّونات الثالثة لإلصغاء النشط

 الفهم: يلفت المستمع االنتباه إلى اللغة اللفظية وغير اللفظية من أجل التوصل إلى فهم كامل لما يحاوالن التواصل بشأنه؛
 التلخيص: يحاول المستمع تذكر النقاط الرئيسية لرسالة المتحدث باستخدام ذاكرته أو عن طريق تدوين الماحظات؛

 الرد: يمكن المستمع الرد على المتحدث لتأكيد فهمه لرسالته وللتعمق في مناقشة الموضوع. يحدث هذا فقط بعد تحليل 
ما قاله واستذكاره )المكون األول والثاني(.

معلومات عن مؤسس أداة اإلصغاء النشط:

كارل روجرز هو عالم نفس أمريكي بارز أسس مع أبراهام ماسلو منهج علم النفس اإلنساني. آمن روجرز بقوة الناس في 
تمكنهم مع مساعدة بسيطة فهم مشاكلهم واكتشاف الحل بأنفسهم.

نظرية الذات )كارل روجرز(: تقوم فلسفة نظرية الذات على اإليمان بأهمية الفرد مهما كانت مشكاته؛ فلديه عناصر طيبة 
تساعده على حل مشكاته، وتقرير مصيره بنفسه. فان الفلسفة األساسية هنا للمرشد هي احترام الفرد وأهليته والعمل على 

توجيه الذات توجيهًا صحيحًا ليكون جديرًا باالحترام.
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2. التلخيــص:
يتطّلــب التلخيــص االنتبــاه، والفهــم، والتركيــز علــى 
الموضــوع. إن االنتبــاه والتركيــز وتلخيــص النقــاط 
واألفــكار يمنــع المحــاور مــن الشــرود ويجعلــه يركــز 

علــى الموضــوع المتفــق عليــه للنقــاش؛
هــو تكــرار مــا قالــه محدثنــا مســتعملين فــي ذلك 

كلماتنــا الخاصــة وهــو مفتــاح اإلصغــاء الفعــال ويبــدأ 
بعبــارات مثل:

ممــا تقــول أفهــم أنك ...؛
إذا كنــت أفهمــك جيــدًا فإنــك تعتقــد أنــك ...؛

قــل لــي هــل فهمتــك جيدًا.
ويلعــب التلخيــص دورًا كبيــرًا فــي توجيــه انتبــاه 

المتحــدث إلــى النقــاط التــي تهــم الطرفيــن.

3. التمّثــل:
إن التواصــل البصــري والتركيــز على لغة الجســد بمعنى 

التركيــز علــى حــركات أيدينا وجســدنا يعطي اآلخر 
الثقــة واألمــان ويوحــي لــه باهتمامنا بما يطرحه؛

ويســاعد التمّثــل بشــكل كبيــر علــى رفــع قــدرة المتكّلــم 
فــي إيصــال مــا يريــد مــن األفكار ويقــرب وجهات 

النظــر مغيبــًا مفهــوم العدائيــة فــي الحــوار؛
ث مــن خال: وتتطلــب مهــارات التــاؤم مــع المتحــدِّ

التحكــم بالوضعيــة الجســدية؛
قــوة وإيقــاع الحديث؛

التناســب مــع مــزاج المتحدث.

4. عكــس المشــاعر:
عــن طريــق هــذه المهــارة يستشــعر المتحــدث مشــاركة 

المنصــت لــه فــي المشــاعر واالنفعــاالت واألحاســيس؛
وبطبيعــة الحــال يشــعر براحــة غامــرة وطمأنينــة 

فائقــة ممــا يقــوي حديثــه معبــرًا عــن عواطفــه الجياشــة 
ومشــاعره المكنونــة وأحاسيســه الدفينــة؛

وعلــى المنصــت ان يعكــس لــه مــا يتفــوه بــه من عبارات 
تــدل علــى مشــاعر حزينــة ومؤلمة او مفرحة وســارة؛

أمثلــة لبعــض الكلمــات التــي تــدل علــى مشــاعر مفرحــة 
وســارة: مرتــاح ... مبســوط ... انيــق ... متألــق ... 

فائــق ... متفــوق ... مميــز ... متميــز ... إلــخ؛
أمثلــة لبعــض الكلمــات التــي تــدل علــى مشــاعر مؤلمــة 

وحزينــة: ... مضغــوط ... غضبــان ... زعــان ... متألــم 
... حزيــن ... قلــق ...؛

تمثــل هــذه الكلمــات مفاتيــح للتعامــل بهــا مــع مشــاعر 
المتكلــم والتــي تظهــر فــي عباراتــه. مــا علــى المنصــت 

اال ان يعكــس هــذه الكلمــات مــرة أخــرى؛
تطبيقــات علــى مهــارة عكــس المشــاعر:

المتكّلــم: اليــوم مــن أجمــل ايــام حياتــي لكونــي 
ســأحتفل مــع زمائــي المتفوقيــن فــي المدرســة 

لهــذا العام؛
المنصــت: فعــا ... فعــا. يــوم جميــل يــا ... وهــل 
هنــاك أجمــل مــن التفــوق واالنجــاز في الدراســة؛

المتكّلــم: لقــد بذلــت كل الجهــود لكــي احصــل هــذا 
العــام علــى مجمــوع مناســب لكــي ادخــل الحربيــة 

مجموعــي هــذا ال يســاعد علــى ذلــك ... كــم انا 
محبــط مــن ذلك؛

المنصــت: أرى أنــك محبــط يــا ... مــن وضعــك 
الدراســي الــذي ال يتناســب مــع طموحــك.

5. توجيــه الحديــث مــن خــالل طرح األســئلة:
إن إطالــة الحديــث واإلجابــات المعقــدة والمتشــعبة 
تصــرف اآلخــر عــن االنتبــاه وتشــتت تركيــزه وتضيع 

الوقــت، وهنــا ال بــد مــن التدخــل وإعــادة التركيز 
باســتخدام مهــارة التلخيــص وطــرح األســئلة 

االســتفهامية وطلــب العــودة إلــى موضــوع المحادثــة 
األصلي؛

ويتضّمــن توجيــه الحديــث: ترتيــب الحديــث ذي 
المحتــوى المبعثــر وتوجيــه األســئلة؛

إن توجيــه األســئلة ضــروري مــن أجــل الســير نحــو 
نتائــج مرضيــة فــي الحــوار وتشــجيع المتحــدث 

علــى الــكام.



21

المحور الثاني: تحليل وإدارة النزاع

المحور الثاني: تحليل وإدارة النزاع

الموضوع األول: تحديد النزاع
كيف يمكن تحديد النزاع؟ ماهي أنواعه وأسبابه؟

    60-50 دقيقةالوقت

● تطوير مفهوم النزاع لدى المشاركات.األهداف التعليمية

● تحليل أنواع وأسباب النزاع.المهارات المكتسبة

المستندات واألدوات 

المطلوبة
● مستند )6(.

النشاط األول: تحديد النزاع واكتشاف أنواعه وأسبابه

النقاط األساسية
● ال يمكن العمل على إدارة وتفادي النزاع إذا لم تطّور السيدات مفهومهن للنزاع؛

● يتطرق هذا النشاط إلى تحديد النزاع، اكتشاف أنواعه، والبحث في أسبابه ومكوناته.

وصف النشاط

يطلــب المــدّرب مــن المشــاركات تشــكيل مجموعــات عمــل مؤلفــة مــن خمــس إلــى ســّت عضــوات 
والتباحــث فيمــا بينهــّن لإلجابــة عــن األســئلة التاليــة:

● كيف يمكن تحديد النزاع؟

● ماهي أنواع النزاع؟

● ماهي أسباب النزاع؟

عناصــر  الســتخاص  الكبــرى  المجموعــة  فــي  مناقشــتها  ويتــّم  أجوبتهــا  المجموعــات  تعــرض 
التحديــدات العلميــة للنــزاع، وللتمييــز بيــن مختلــف أنــواع النــزاع، وأخيــرًا البحــث فــي أســباب 

النــزاع.

تجدر االشــارة إلى أهمّية تســليط الضوء على ارتباط النزاعات بعدم اشــباع الحاجات وبتضارب 
المصالــح، كمــا ترتبــط بالمعتقــدات والقناعــات التي بدورها تؤثر على وتتأثر بالتصورات.

نقاش عام حول بعض النزاعات الشخصية على ضوء المفاهيم المعروضة في هذا النشاط.
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“النــزاع هــو تصــارع فعلــي بيــن طرفيــن أو أكثــر يتصــور 
كل منهــم عــدم توافــق أهدافــه مــع اآلخــر أو عــدم كفاية 

المــوارد لكاهمــا وتعويــق تحقيــق أهدافهمــا” )ويلمــورت         
وهوكر، 1991(.

“النــزاع هــو التصــور أو االعتقــاد باختــاف المصالــح، وأن 
تطلعــات كل أطــراف النــزاع ال يمكــن تحقيقهــا تزامنيــًا معــًا” 

)برويــت وروبن، 2004(.

“النــزاع هــو أي حالــة يوجــد فيهــا طرفــان اجتماعيــان 
يتصــوران أن أهدافهمــا غيــر متوافقــة” )ميتشــيل، 1981(.

“النــزاع هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن اإلدراكات لجملــة من 
االهــداف غيــر المتوافقــة« )ديفيــز، 2009(.

“النــزاع هــو مجموعــة “حلقــات اجتماعيــة موزعــة زمنيــًا” 
تتكــون مــن سلســلة مــن المكونــات التــي تشــمل القضايــا 
.)Shantz, 1987( ”والمعارضــات والقــرارات والنتائــج

مستند رقم 6: تحديد النزاع

أنواع الن�اع:
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 Basic Human Needs( نظريــة االحتياجــات األساســية
)Theory

هــذه النظريــة تقــوم علــى افتــراض أن جميــع البشــر لديهــم 
احتياجــات أساســية يســعون إلشــباعها وأن النزاعــات تحــدث 

وتتفاقــم عندمــا يجــد اإلنســان أن احتياجاتــه األساســية ال 
يمكــن إشــباعها أو أن هنــاك آخريــن يعوقــون إشــباعها. ويفــرق 

مؤيــدو هــذه النظريــة بيــن االحتياجــات والمتطلبــات ويــرون 
أن عــدم إشــباع األولــى هــو مصــدر النزاعــات وليــس الثانية. 

علــى ســبيل المثــال، إن الحاجــة للطعــام هــي احتيــاج أساســي 
ولكــن تفضيــل نــوع معيــن مــن الطعــام هــو متطلــب وليس 

احتياجــًا. فالحاجــات األساســية ال بديــل لهــا بينمــا المتطلبــات 
يمكــن أن نجــد لهــا بديــًا.

وتشــمل االجتياحــات األساســية مــا هــو مادي وما هــو معنوي، 
فالحاجــة إلــى الطعــام والمســكن والصحــة كلهــا حاجات 

ماديــة باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن هنــاك حاجات غيــر مادية مثل 
الحاجــة للحريــة والحاجــة لانتمــاء والهويــة والحاجــة للعدالة.

وفقــًا لهــذه النظريــة، فــإن النزاعــات تحــدث عندمــا يشــعر 
الفــرد أو الجماعــة بــأن أحــدى هــذه االحتياجــات غيــر مشــبعة. 

وعليــه فــإن حــل المنازعــات هــو أســلوب يســعى إلــى إيجاد 
مشــبعات )Satisfiers( لهــذه االحتياجــات، وطبعــا قــد تكــون 
هــذه المســألة فــي غايــة الصعوبــة عندمــا يتنــازع األفــراد على 

نفــس المصــدر إلشــباع احتياجاتهــم.

Galtung Jo�  مــن أهــم الباحثيــن فــي هــذه النظريــة هــم
Burton Johnو han

أســباب النــزاع: تتعــدد أســباب النــزاع وتختلــف ألنهــا تنبــع مــن حياتنــا اليوميــة ومحيطنــا، فيمكــن تعــداد أهــم أســباب          
النــزاع كالتالي:
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المحور الثاني: تحليل وإدارة النزاع

الموضوع الثاني: أدوات تحليل النزاع واستراتيجيات النزاع

الوقت    230-200 دقيقة  

● التعرف على األدوات الشائعة لتحليل النزاع: أداة الشجرة، أداة البصلة، دائرة النزاع؛

● التعرف على أنماط االستجابة للنزاع وفق “توماس وكيلمن”.
األهداف التعليمية

● القدرة على تحليل النزاع من أكثر من منظور، وبالتالي تطوير مهارات فهم النزاع 

   واإلحاطة بمختلف جوانبه؛

● معرفة نمط االستجابة خال النزاع وفق األساليب السلوكية الخمسة لتوماس 
   وكيلمان؛

● التركيز على مقاربة النزاع على أساس االحتياجات ال المواقف.

المهارات المكتسبة

● شجرة النزاع: مستندات رقم )7( و)8(؛

● نموذج البصلة مستند رقم )9(؛

● أداة دائرة النزاع مستند رقم )10(؛

● استبيان وأداة توماس وكيلمان مستند رقم )11( و)12(.

المستندات واألدوات المطلوبة
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النشاط األول: تحليل النزاع استنادًا إلى أدوات الشجرة والبصلة

النقاط األساسية

● تتنوع أدوات تحليل النزاع، لكّنها ترّكز بمعظمها على محاور رئيسية كاألسباب غير 
الظاهرة للنزاع، وأهمّية تحديد القضايا الرئيسية، والتمييز بين المواقف والمصالح؛

● يعرض هذا المحور عّدة أدوات: ليس ضروريًا عرضها كّلها بل يجب انتقاء أداة أو اثنين 
تتاءمان ومستوى المجموعة؛

● بغض النظر عن األداة التي يختارها المدّرب، ال بّد من التطّرق إلى اساليب حّل النزاع أو 
المقاربات. وفي هذا السياق، يبرز استبيان توماس وكيلمان الذي ُيعتبر من أهّم المراجع في 

أنماط االستجابة لحاالت النزاع.

وصف النشاط

عمل مجموعات
يطلب المدرب من المتدربات أن يصفن ويسردن أحداث نزاع حاّد عاشوه أو شهدوه في 
حياتهم الشخصية أو المهنية، وبعد ذلك أن يحاولن تحليل العوامل المحيطة بهذا النزاع.

يشرح المدرب أداة الشجرة ونموذج البصلة لتحليل النزاع أو أداة دائرة النزاع    
لكريستوفر مور.

ثم يكّون مجموعات من ثاثة أو أربعة اشخاص ويعطيهم مستند الشجرة ونموذج البصلة 
لتحليل النزاع أو مستند دائرة النزاع.

تناقش المشاركات االستخاصات والتحليات.

يسّلط المدرب الضوء على ما يمكن أن تقدمه هذه األدوات من إمكانات لتسهيل فهم النزاعات 
وهو ما يشّكل مدخًا أساسيًا لحلها.

استخدامات اداة الشجرة:
تساعد شجرة المشكات في تحليل المشكات بطريقة منطقية ومبسطة وتسهل الوصول إلى 

صياغة منطقية لكل المراحل في تحليل النزاع.

استخدامات اداة نموذج البصلة:
تساعد هذه األداة في تحليل اسباب النزاع وتحديد االحتياجات والمصالح الحقيقية ألطراف 
النزاع كخطوة اولى بهدف معرفة مدى وجود نقاط توافق والتقاء في االحتياجات والمصالح 

لدى االطراف.

استخدامات اداة دائرة النزاع:
تساعد هذه األداة في تحليل النزاع من أكثر من منظور وزاوية، وهي تعتبر أداة تحليل 

متطّورة أكثر من أداة الشجرة ونموذج البصلة إذ أّنها تتعّمق أكثر في مكونات النزاع وتشمل 
عوامل متنّوعة.
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مستند رقم 7: شجرة النزاع
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مســتند رقــم 8: مثال عن تطبيق شــجرة النزاع
 شجرة تحليل الن�اع في بورما

 �تائج الص�اع

 أسباب الن�اع

 جذور الن�اع
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مستند رقم 9: نموذج البصلة
هــو أداة كاســيكية فــي العمــل علــى تحليــل النــزاع. هــي 
وســيلة لتحليــل مــا يقولــه كل طــرف مــن اطــراف النــزاع 

وتصنيــف تلــك األقــوال إلــى مســتويات ثاثــة هــي: المواقف 
والمصالــح واالحتياجــات.

المســتوى الخارجــي »المواقــف«: وتمثــل االشــياء 
المعلنــة مــن ِقبــل الشــخص او المؤسســة وتتمثــل فــي 

الســؤال مــاذا تريد؟
المســتوى الوســطي »المصالــح«: هــي األشــياء مــا 

وراء المواقــف وتتمثــل فــي الســؤال لمــاذا؟
المســتوى الداخلــي »االحتياجــات«: وهــي القضايــا 

االساســية واألمــور التــي ال يمكــن االســتغناء عنهــا.

مــن خــالل تمييــزه بيــن المواقف والمصالــح واالحتياجات، 
يســمح هــذا النموذج بـ:

تجزئة المسائل المثيرة للنزاع إلى أقسام أوضح؛

فّك النزاع من خال االبتعاد عن المواقف الراسخة؛



28

اكتشاف المصالح المشتركة والحاجات األكثر عمقًا 

وواقعية، والتباحث فيها؛

إعادة التفكير في موقفهم الخاص من النزاع وتوضيحه؛
العثور على انشغاالت مشتركة والعمل على حّلها.

مستند رقم 10: دائرة النزاع
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تحليل الن�اع بناًء على نموذج عناصر الن�اع: 

وضع قائمة كاملة لمصالح كل طرف (إحتياجته، مخاوف، آماله)

�א�� א��

א���א�� א��א����
 ��א���

 א���
��א�

(�) ���(�) ���

 א���	

��
א���כ

النشاط الثاني: أساليب حّل النزاع بحسب أداة توماس وكيلمان

النقاط األساسية

● التعّرف على المقاربات المختلفة التي يلجأ اليها األفراد في حاالت النزاع؛

● تطوير إدراك الذات من خالل اكتشاف األسلوب الذاتي لحّل النزاع؛

● تحليل أنماط االستجابة وفق العاقة ودرجة التوكيد.

وصف النشاط

● نقاش عاّم: »كيف تتعاملون مع النزاع؟”

● تعرض كّل سيدة معالجتها لنزاعات اختبرتها وتشرح األسباب التي تدفعها إلى اعتماد 
هذا التوّجه، )مثًا التزام الصمت لعدم زيادة تفاقم الوضع، المواجهة الصريحة لتوضيح 

المواضيع، إلخ...(؛

● توزيع االستبانة على المتدربات لتعبئتها واإلجابة عنها؛

● بعد احتساب األرقام، تحلل كل متدربة إجابتها لتحدد النمط او األسلوب الذي تتبعه؛

● ثم يعرض ويشرح المدرب األساليب الخمسة لحّل النزاع بحسب نظرية توماس وكيلمان؛

● تعود المجموعات إلى حاالت النزاع التي تّم تحليلها في النشاط األّول ويتّم تحديد كيف    
تناول االطراف المتنازعة النزاع أو ما كانت األساليب، ثّم يحّللن آثار األساليب المعتمدة.
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 THOMAS-KILMANN CONFLICT MODE
QUESTIONNAIRE2

1.    أ. أحيانــًا أســمح لآلخريــن بتحمــل المســؤولية فــي 
حل المشــاكل.

      ب. بــداًل مــن التوصــل إلــى حــل وســط بشــأن النقــاط 
التــي ال نتفــق عليهــا، أحــاول اإلصــرار علــى نقاط 

اتفاقنــا.

2.    أ. أحــاول إيجــاد نقــاط التوافــق.

      ب. أحــاول التفــاوض مــع األخــذ فــي االعتبــار جميــع 
انشــغاالتنا.

3.    أ. أســعى عــادة بجــّد لتحقيــق أهدافــي.

      ب. أميــل أكثــر لاعتــراف بمشــاعر اآلخريــن 
والحفــاظ علــى عاقتنــا.

4.    أ. أحــاول إيجــاد نقــاط التوافــق.

      ب. فــي بعــض األحيــان أضحــي بمــا أتمنــاه لتلبيــة 
رغبــات اآلخر.

5.    أ. أســعى باســتمرار إلــى مســاعدة اآلخــر علــى إيجــاد 
حل.

      ب. أحــاول أن أفعــل مــا هــو ضــروري لتجنــب 
التوتــرات غيــر الضرورية.

6.    أ. أحــاول تجنــب الحــاالت التــي تزعجنــي.

       ب. أحــاول فــرض الحــل الخــاص بــي.

7.    أ. أميــل إلــى تأجيــل المشــاكل ليكــون لــدي الوقــت 
للتفكيــر.

       ب. اتخلــى أحيانــًا عــن بعــض المواقــف مقابــل أخــرى.

8.    أ. أســعى بجــّد عــادة إلــى تحقيــق أهدافــي.

ب. أحــاول أواًل معالجــة القضايــا منــذ بدايــة       
المقابلــة.

9.    أ. أعتقــد أن بعــض الخافــات التــي تنشــأ بيــن 
األشــخاص ال تســتحق دائمــًا أن نعيرهــا اهتمامنــا.

       ب. ابــذل الجهــود ليتقــدم موقفــي.

10. أ. أســعى بجــّد إلــى تحقيــق أهدافــي.

       ب. أحــاول إيجــاد نقــاط التوافــق.

11. أ. أحــاول أواًل معالجــة القضايــا منــذ بدايــة المقابلــة.
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     ب. أميــل أكثــر لإلعتــراف بمشــاعر اآلخريــن 
والحفــاظ علــى عاقتنــا.

12. أ. فــي بعــض الحــاالت، أتجنــب اتخــاذ المواقــف التــي 
يمكــن أن تولــد الجــدل.

      ب. فــي بعــض الحــاالت، أتجنــب اتخــاذ المواقــف 
المخالفــة لمصالــح المحاوريــن إذ يأخــذون مصالحــي 

بعيــن االعتبار.

13. أ. اقتــرح حــًا وســطًا.

       ب. أدافــع عــن حججــي كافــة.

14. أ. أعبــر عــن وجهــة نظــري وأطلــب منــه التعبيــر عــن 
وجهــة نظره.

       ب. أحــاول أن أبّيــن لــه المنطــق وحســنات موقفــي.

15. أ. أميــل أكثــر إلــى العتــراف بمشــاعر اآلخريــن 
والحفــاظ علــى عاقتنــا.

       ب. أفعــل مــا هــو ضــروري لتجنــب التوتــرات.

16. أ. أحــاول عــدم اإلســاءة إلــى مشــاعر اآلخر.

       ب. أحــاول إقنــاع اآلخــر بحســنات موقفــي.

17. أ. أســعى بجــّد إلــى تحقيــق أهدافــي.

      ب. أحــاول أن أفعــل مــا هــو ضــروري لتجنــب 
التوتــرات غيــر الضرورية.

18. أ. إن كان هــذا األمــر يســعد الشــخص اآلخــر، أتــرك لــه 
اتخــاذ القرار.

      ب. فــي بعــض الحــاالت، أتجنــب اتخــاذ المواقــف 
المخالفــة لمصالــح المحاوريــن إذ يأخــذون مصالحــي 

بعيــن االعتبار.

19. أ. أحــاول أواًل معالجــة القضايــا منــذ بدايــة المقابلــة.

      ب. أميــل إلــى تأجيــل المشــاكل حتــى يكــون لــدي 
الوقــت للتفكيــر.

20. أ. أحــاول إيجــاد حــل فــوري لخافاتنــا.

      ب. أحــاول التوصــل إلــى تركيبــة ربــح وخســارة 
تكــون عادلــة لكلينــا.

21. أ. فــي إطــار المفاوضــات، أحــاول أن آخــذ بعيــن 
االعتبــار رغبــات اآلخر.

       ب. أميــل دائمــًا إلــى مناقشــة المشــاكل مباشــرة.

مستند رقم 11: عندما أكون في نزاع
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22. أ. أحــاول التوصــل دائمــًا إلــى حــل وســطي بين 
موقــف اآلخــر وموقفي.

      ب. أثبــت علــى مواقفــي وأؤكدهــا.

23. أ. أحــرص دائمــًا علــى تلبيــة الرغبــات كافــة.

     ب. أحيانــًا اســمح لآلخريــن بتحمــل المســؤولية فــي 
حل المشــاكل.

24. أ. إذا كان موقــف اآلخــر مهمــًا جــدًا بالنســبة إليــه، 
أحــاول تلبيته.

     ب. أحــاول الحصــول علــى موافقــة اآلخــر للتوصــل 
إلى حل وســطي.

25. أ. أحــاول أن أبّيــن لــه المنطــق وحســنات موقفــي.

      ب. فــي إطــار المفاوضــات، أحــاول أن آخــذ بعيــن 
االعتبــار رغبــات اآلخر.

26. أ. اقتــرح حــًا وســطًا.

      ب. أحرص في معظم األحيان على تلبية الرغبات كافة.

27. أ. فــي بعــض الحــاالت، أتجنــب اتخــاذ المواقــف التــي 
يمكــن أن تولــد الجــدل.

      ب. إن كان هــذا األمــر يســعد الشــخص اآلخــر، أتــرك 
لــه اتخــاذ القرار.

28. أ. أســعى عــادة جديــًا إلــى تحقيــق أهدافــي.

      ب. أسعى باستمرار إلى مساعدة اآلخر على إيجاد حل.

29. أ. اقتــرح حــًا وســطًا.

     ب. أعتقد أن االختافات بين الناس ال تستحق دائمًا 
اهتمامًا، أعتقد أن بعض الخافات التي تنشأ بين 
الناس ال تستحق أن نوليها اهتمامنا أو نفكر فيها.

30. أ. أحــاول عــدم اإلســاءة إلــى مشــاعر اآلخر.

       ب. أتشارك دائمًا المشكلة مع الشخص اآلخر لكي 
نجد حًا.

تأييد الحفاظ 
على عالقة 

جيدة

الميل إلى 
تجنب النزاع

الميل إلى فرض 
الحلول

الميل إلى التوافق 
والحل الوسطي

التركيز على حل 
المشكلة

V IV III II I اسئلة

ب ا 1

أ ب 2

ب أ 3

ب أ 4

ب أ 5

أ ب 6

أ ب 7

أ ب 8

أ ب 9

أ ب 10

ب أ 11

أ ب 12

ب أ 13

ب أ 14

أداة توماس كيلمان ألنماط االستجابة للنزاع
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أ ب 15

أ ب 16

ب أ 17

أ ب 18

ب أ 19

ب أ 20

أ ب 21

ب أ 22

ب أ 23

أ ب 24

ب أ 25

أ ب 26

ب أ 27

أ ب 28

ب أ 29

أ ب 30

اجمع عدد األحرف التي تم اختيارها في كّل عامود

التنافسي التعاوني المتساوم التجنبي االستيعابي

االجبار حّل المشاكل التبادل االنسحاب متساهل

Thomas-Kil-  لقــد طــور الباحثــان تومــاس وكيلمــان
mann نموذجــًا لشــرح كيفيــة تنــاول االطــراف 

ــن  ــى محوري ــان عل ــزاع واســتند الباحث ــة للن المتنازع

ــب  ــة. وبحس ــد والتعاوني ــور التوكي ــا مح أساســيين هم
ــاذج  ــل نم ــُد أســاليب خمســة تمث ــن، ُتعتَم ــن الباحثي هذي

ادارة النــزاع:

مستند رقم 12: وصف األساليب الخمسة لحّل النزاع

ي
توكيد

ي
غير توكيد

التوجه التعاونيالتوجه التنافسي

التوجه االنسحابي/التجّنبي

درجة التعاون

ي
درجة التوكيد الذا�

غير متعاون متعاون

توجه االستيعاب/التساهل 
وإرضاء الطرف اآلخر

توجه الحلول الوسطية
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التوجه التنافسي
هــو ســلوك توكيــدي غيــر تعاونــي. عنــد التنافــس، يســعى 

الفــرد إلــى تحقيــق مصالحــه الخاصــة علــى حســاب الشــخص 
اآلخــر مســتخدمًا أي قــوة أو ســلطة قــد تبــدو مالئمــة             

لكســب الموقف.
فــي هــذا التوجــه يكــون اإلصــرار علــى الموقف وعدم 	 

الرغبــة فــي التعــاون، والتركيــز علــى تحقيــق أكبــر درجــة 
مــن المكاســب، وعــدم االعتــداد بالطــرف اآلخــر أو التعاون 

لتحقيــق مصالــح ورغبــات الطــرف اآلخــر.
كمــا يتــّم بــذل أي جهــد واســتعمال كافــة الطــرق وتعبئــة 	 

القــوى الممكنــة، والمــوارد الازمــة مــن ِقبــل الطــرف المعنــي 
إلنجــاز وتحقيــق مصالحــه ومطالباتــه، والنتيجــة المقبولــة 

فــي هــذا التوجــه هــي مكســب أحد األطراف وخســارة 
الطــرف اآلخــر، فدائمــًا مــا يــود أحــد األطــراف أن يكون هو 

الطــرف الرابــح والطــرف اآلخــر هو الخاســر.
ويقــوم هــذا التوجــه علــى اســاس الســرية، وعــدم االنفتاح، 	 

والســلوك العدوانــي، وعــدم الثقــة المتبادلــة بيــن األطــراف 
المتفاوضــة، هــذا باإلضافــة إلــى اســتخدام كافــة وســائل 

التأثيــر والمفاجــأة والتهديــد والهجــوم.
وتســلك االطــراف هــذا المســلك إذا كان لــدى الطــرف 	 

القناعــة التامــة انــه علــى الصــواب. وكذلــك فــي األحوال 
المســتعجلة والطــوارئ التــي تتطّلــب القــرار الســريع 

والحاســم، وذلــك اذا كانــت النتائــج المترتبــة ذات أهميــة 
قصــوى وال تقبــل أي تنــازالت أو حلــول بديلــة، وفــي هــذه 
األحــوال ال يعطــي هــذا الطــرف لجانــب العاقــات أهميــة. 

وأحيانــًا ُيســتعَمل هــذا األســلوب أيضــًا لتأكيــد الســلطة 
والهيبــة ووضــع العاقــة فــي هــذا المنظور.

التوجه االنسحابي/التجّنبي:
هــو ســلوك غيــر توكيــدي وغيــر تعاونــي. عنــد االنســحاب ال 

يســعى الفــرد مباشــرة إلــى تحقيــق أيــة مصالــح ســواء كانت 
مصالحــه أو مصالــح اآلخريــن، حتــى أنــه ال يتنــاول النــزاع 
علــى اإلطــالق علــى ســبيل المثــال باالنســحاب مــن الموقف 

أو بتأجيــل المســائل.
فــي هــذا التوجــه، تكــون عــدم المشــاركة أو الدخــول في 	 

النــزاع وعــدم التعــاون هــو أفضــل أســلوب ممكــن، ومحاولة 
تأجيــل اتخــاذ أي قــرارات، واالنســحاب مــن النزاع، 

ومحاولــة كســب الوقــت بــدون تحديــد موقف.

ويكــون هــذا التوجــه مناســب فــي حالــة كــون الخســارة 	 
محّققــة وال مجــال لتحقيــق مكســب مــادي، أو أن يكــون 
ليــس هنــاك اســتعداد للمواجهــة ومحاولــة كســب الوقــت 

والتســويف، أو محاولــة اتخــاذ موقــف حيــادي، وعــدم 
الرغبــة فــي الدخــول فــي هــذا النــزاع، أو أن المشــكلة 

ليســت ذات أهميــة وال داعــي لبــذل الجهــد والوقــت 
فــي تناولهــا واالعتمــاد علــى عنصــر الوقــت لتناولهــا، أو 

كأســلوب إلعطــاء رســالة للطــرف اآلخــر بعــدم الرغبــة فــي 
التعــاون والعمــل ســويًا.

توجه االستيعاب/التساهل وإرضاء الطرف اآلخر
هو سلوك تعاوني غير توكيدي. عند االستيعاب، يغفل الفرد 

مصالحه الخاصة لصالح تلبية مصالح الشخص اآلخر.
 هــو عكــس التوجــه التنافســي، فــا يكــون ألهــداف ومصالــح 	 

الطــرف أهميــة كبيــرة بــل يكــون الهــدف هــو تحقيــق مصالح 
وأهــداف الطــرف اآلخــر. فالخضــوع هــو النهــج العام في 

هــذا التوجــه فينحصــر اهتمــام الطــرف فــي محاولــة تحقيــق 
مصالــح الطــرف اآلخــر وذلــك فــي محاولــة منــه لتجنب 

النــزاع والمواجهة.

يتــّم ذلــك عــن طريــق الموافقــة علــى طلبــات الطــرف اآلخر، 	 
واســتخدام أســلوب التملــق والخضــوع وإعطــاء كثيــر مــن 

المعلومــات، ومحاولــة كســب رضــا الطــرف اآلخر.
 يعتمــد هــذا األســلوب فــي حالــة المشــاريع علــى أمــل بناء 	 

عاقــة جيــدة وتحقيــق مصالــح مســتقبلية أو أن مضمــون 
النــزاع ومحتــواه ال يمثــل قيمــة عاليــة اذا مــا قــورن 

بأهميــة العاقــات، وأيضــًا يســتعمل فــي حالــة محاولــة             
كســب الوقت.
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توجه الحلول الوسطية

هو ســلوك في موضع متوســط بين التوكيدية والتعاونية. 
ويميــل الفــرد إلــى إيجــاد حل مقبول لــكال الطرفين بحيث 

يرضيهمــا جزئيــًا. قــد يعني تجزئــة الفرق، وتبادل التنازالت، 
أو الســعي إلى موقع وســط )نقطة التقاء(.

هــو تنــازل مــن كافــة األطــراف، ومحاولة الحفــاظ على 	 
عاقــات مقبولــة، وهــذا التوجــه الوســطي هــو بيــن التوجه 

التنافســي والتوجــه االنســحابي. يتمّثــل بتقديــم التنــازالت 
مــن كا الطرفيــن والوصــول إلــى حل وســط.

ويتطلــب هــذا التوجــه مناخــًا ايجابيــًا يســاعد األطــراف 	 

علــى العمــل معــًا، ويتميــز هــذا التوجــه بالثقــة واالنفتــاح 
فــي التعبيــر عــن الــرأي وإدراك كل طــرف لرغبــات وحاجــات 

الطــرف اآلخر.
وُيســتعمل هــذا التوجــه كحــل مؤقــت وخاصــة فــي األمور 	 

المعقــدة، وفــي حــاالت عــدم امكانيــة الوصــول إلى 
حــل مثالــي، أو فــي حالــة كــون النــزاع ذي أهميــة كبيــرة 

للطرفيــن والقــوة متوازنــة وهنــاك رغبــة فــي الحفــاظ علــى 
العاقــات علــى مســتوى معقــول ومقبــول، وعــدم قدرة 

ــاء واألكثــر فعاليــة. األطــراف علــى التعــاون البنَّ

التوجه التعاوني

هــو ســلوك توكيــدي وتعاونــي. عنــد التشــارك، يحــاول الفرد 
أن يعمــل مــع الفــرد اآلخــر إليجــاد الحــل النافــع لكليهمــا أّي 
مــا يلّبــي احتياجــات ومصالــح كال الطرفيــن. إنــه ينطــوي 
علــى اكتشــاف وتعريــف نقــاط القلــق الكامنــة لــدى األفراد 
وإيجــاد بديــل يحقــق مجموعــات المصالــح لــكال الطرفيــن.

يجمــع هــذا التوجــه بيــن االصــرار علــى تحقيــق األهداف 	 
ومراعــاة مصالــح وأهــداف الطــرف اآلخــر، ومحاولة 

الحصــول علــى أرضيــة مشــتركة لحــل النــزاع، مــع تحقيــق 
مصالــح الطرفيــن والحفــاظ علــى عاقــات جيــدة وطيبــة 

بيــن الطرفيــن للمعامــات المســتقبلية. يصبــو هــذا التوجــه 
إلــى التوصــل إلــى حــل تتوافــق عليــه جميــع األطراف مع 

احتــرام مصالــح ورغبــات األطراف.
يتطلــب هــذا التوجــه خلــق جــو مــن المصداقيــة والثقــة، 	 

وبــذل الجهــد لإللمــام بمصالــح كافــة األطــراف بشــكل 
شــمولي. ويتميــز هــذا التوجــه بالثقــة المتبادلــة بيــن 

األطــراف المتفاوضــة، واالنفتــاح فــي التعبيــر عــن األفــكار، 
ومعرفــة كل طــرف بحاجــات ورغبــات الطــرف اآلخــر 

بصــورة دقيقة.
هــذا التوجــه هــو التوجــه المطلــوب فــي حالــة الرغبة 	 

للوصــول إلــى أفضــل الحلــول واكتشــاف كافــة البدائــل 
الممكنــة والتــي تخــدم مصالــح الطرفيــن، ممــا قــد 

يــؤدي للوصــول إلــى حــل قــد يكــون أفضل مــن مواقف 
األطــراف وتوقعاتهــم. يقتضــي هــذا التوجــه الجهــد 

والمهــارة الكتشــاف البدائــل والقــدرة علــى تقديــم الحلــول    
االبداعيــة الخاقة.

مالحظــة عاّمــة: عنــد النظــر إلــى توصيفــات الطــرق الخمــس 
لســلوك النــزاع، يمكننــا أن نــرى أن كًا منهــا لــه مزايــاه 

وســلبياته. فجميــع األســاليب يمكــن أن تكــون نافعــة فــي 
مواقــف محــددة، إذ تعتمــد فاعليــة كّل منهــا علــى ظــروف 

الموقــف ومتطلباتــه.
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المحور الثالث: فّن التفاوض

النشاط األول: تحديد التفاوض

النقاط األساسية
● يؤمن التفاوض استدامة العاقات واألعمال؛

● هو نشاط يومي يتّم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛
رات وتطور على مختلف المستويات. ● هو عملية ديناميكية تخضع لتغيُّ

وصف النشاط

في إطار نقاش عاّم، يطلب المدرب من المشاركين تحديد التفاوض، ويدّون األفكار الرئيسية.
يعتمد المدرب الطريقة التشاركية الستنباط تعريف للتفاوض.

سيقرأ المدرب عدة تعريفات للتفاوض ويبرز المفاهيم المفتاحية داخل كل منها.
نقاش عاّم عن مختلف التعريفات.

مستند رقم 13: تعريف التفاّوض
نحــن ال نحصــل علــى مــا نريــده فــي هــذه الحيــاة بــل نحصــل على ما نتفاوض بشــأنه.

أن االنتصــار الحقيقــي فــي التفــاوض هــو الوصــول إلــى أكبــر قــدر مــن المكاســب ال جميع مــا نصبو إليه.

التفاوض

تعنــي كلمــة مفاوضــات باألصــل الاتينــي 
)negotiatus( أي »االســتمرار فــي العمــل”، وعلــى 
ذلــك يمكننــا القــول أن القــدرة علــى إدارة التفــاوض 

الزمــة لإلنســان علــى كل األصعــدة بــدءًا مــن داخل 
األســرة مــرورًا بالعاقــات االجتماعيــة وحتــى     

خــال العمل؛

المحور الثالث: فّن التفاوض
الموضوع األول: تحديد التفاوض وأنواعه

كيف يمكن تحديد التفاوض؟ ماهي أنواعه؟

الوقت    140-120 دقيقة

● تطوير مفهوم التفاوض لدى المشاركات؛
● التأكيد على أهمّية التفاوض التكاملي إلرساء عاقات إيجابية؛

● تقديم مفهوم الرابح-رابح؛
● التأسيس لمنهجية التفاوض المنظم.

األهداف التعليمية

● التعرف على التفاوض وأنواعه؛
● التفريق بين التفاوض التوزيعي والتفاوض التكاملي.

المهارات المكتسبة

● مستند )13( تعريف التفاوض؛
● مستند )14( و)15( أنواع التفاوض.

المستندات واألدوات المطلوبة



36

عمليــة اتصــال بيــن شــخصين أو أكثــر يدرســون فيهــا 
البدائــل للتوصــل لحلــول مقبولــة لديهــم أو بلــوغ 

أهــداف مرضيــة لهــم. فهــو موقــف يتبــارى فيــه تعبيريــا 
طرفــان أو أكثــر مــن خــال مجموعــة مــن العمليــات 

ال تخضــع لشــروط محــددة ســلفًا حــول موضــوع من 
الموضوعــات المشــتركة، يتــم فيــه عــرض مطالــب 

كل طــرف وتبــادل اآلراء، وتقريــب وجهــات النظــر، 
ومواءمــة الحلــول المقترحــة، وتكييــف االتفــاق، 

واللجــوء إلــى كافــة أســاليب اإلقنــاع المتاحــة لــكل 
طــرف إلجبــار الطــرف اآلخــر علــى القبــول بمــا يقدمه 

مــن حلــول أو اقتراحــات، تنتهــي باتفــاق يتبــادل 
بموجبــه األطــراف المــواد المطلوبــة، ويكــون ملزمــًا 

اتجــاه أنفســهم واتجــاه الغيــر؛
التفــاوض عمليــة ديناميكيــة، بيــن طرفيــن أو أكثــر 

لــكل منهمــا احتياجــات مختلفــة، يتــم خالهــا االتصــال 
حيــث يدرســون فيهــا البدائــل للتوصــل لحلــول مقبولــة 

لديهــم أو بلــوغ أهــداف مرضيــة لهــم.
“والتفــاوض هــو آليــة مشــتركة لتســوية الخافــات 

وتخصيــص الموارد«.

التفاوض هدف 
الوصــول إلــى حــل وســط يرضــي جميع األطراف، 

فالتفــاوض الناجــح هــو الــذي ال يكــون فيــه فائــز مطلــق 
أو خاســر مطلــق، أمــا إذا اعتبــر أحــد الطرفيــن أن 

الهــدف مــن التفــاوض هــو هزيمــة الخصــم وتحقيــق 
الفــوز بــأي ثمــن، فــإن هــذا قــد يكون لــه عاقبــة وخيمة 

وقــد يــؤدي إلــى عكــس المطلوب.

باختصــار التفاوض هو
العمليــة التــي يحــاول فيهــا طرفــان أو أكثــر ووجهــات 
نظــر مختلفــة لمحاولــة التوصــل إلــى اتفــاق بالتراضــي 

حــول بعــض الموضوعات.
عمليــة صنــع القــرار فيمــا بيــن األطــراف المترابطــة 

الذيــن ليــس لهــم تفضيــات مشــاركة متطابقــة.

التفاوض؟ لماذا 
أّواًل: للوصــول إلــى شــيء جديــد ال يمكــن الحــد مــن الطرفيــن 

القيــام بــه بمفرده.
ثانيًا: لَحّل مشــكلة َأو قضية هناك خاف عليها بين الطرفين.

النشاط الثاني: أنواع التفاوض وذهنية الرابح-رابح

النقاط األساسية

نادرًا ما يؤمن األفراد بامكانية الرابح رابح، وبالتالي، للذهنية أو نمط التفكير دور محوري 	 
في دفع التفاوض في االّتجاه السلبي )رابح-خاسر( أو االيجابي )رابح-رابح(؛

سرعان ما يلجأ األفراد إلى التفاوض التوزيعي وإلى المساومة من دون التعّمق في 	 
المصالح، وذلك خوفًا من اظهار الضعف. لذلك، ال بد للمتدربات أن يفقهن الفرق بين نوعي 

التفاوض والحذر من اللجوء التلقائي إلى التفاوض التوزيعي؛
ما يعرف بـ “حرب المواقف” هو أصعب المراحل في التفاوض، إذ تصّد هذه المقاربة المسار 	 

الفّعال للتفاوض.

وصف النشاط

تقسم المجموعة إلى فريقين )الفريق األول هو شركة فارما أفريقا، والفريق الثاني منظمة 	 
يونيون تك(، وتأخذ ثاث مشاركات دور المراقبات والمدونات للتمرين؛

توّزع لكّل مجموعة التعليمات الخاّصة بها، وُتعطى كّل مجموعة 20 دقيقة للتباحث في 	 
الخطوات التي ستّتبعها خال عملية التفاوض؛

ُيفتُح التفاوض لمّدة 30 دقيقة؛	 
يطلب المدرب من المراقبات التعليق على سير العملية؛	 
يخلُق هذا التمرين جّوًا من اللوم أو المراجعة أو من التحّسر على خطوة ما؛	 
يستغّل المدرب كّل هذه الخبرات والمناقشات لشرح ممّيزات نوعي التفاوض الرئيسيين: 	 

التوزيعي والتكاملي؛
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يملك السيد مانديز مزارع البرتقال المانديزي3 الوحيد في 
العالم. يسكن السيد مانديز في منطقة نائية في جنوب 

أفريقيا. ويجني محصول قدره 250 كيلوغرامًا من البرتقال 
في السنة.

 Pharma Africa منذ العام 2012، اشترت شركه فارما افريقا
كل محصول المزارع مانديز بقيمة 50 دوالرًا للكيلوغرام الواحد. 

تستعمل الشركة لب البرتقال لتصنيع مصل لحماية االمهات 
الحوامل من مرض قاتل يجتاح المنطقة. وبدون هذا المصل، 

ستصاب جميع األمهات الحوامل بمرض مأساوي ويمتن.

هــذا الســيناريو مــن وحــي الخيال.  .3

دخلــت المنظمــة يونيــون تــك Union Tech ســوق شــراء 
البرتقــال المنديــزي، وهــي منظمــة عالميــة ذات مــوارد 

واســعة تعمــل فــي مجــاالت الصناعــة والتكنولوجيــا. لقــد 
علمــت بــأن فــي قشــر البرتقــال مكــون نــووي، غيــر أّن منظمــة 

اليونيــون تــك ال تريــد االفصــاح عــن ذلــك، فاّدعــت ســببًا 
إنســانيًا مقنعــًا لحاجتهــا إلــى هــذه الكميــة مــن البرتقــال. 
تريــد المنظمــة شــراء البرتقــال مــن الســيد مانديــز، وهــي 

مســتعدة لدفــع قيمــة عاليــة تصــل لحــد الـــ 100 دوالر 
امريكــي فــي الكيلوغــرام الواحــد.

وصف النشاط
● يعرض المدرب نوعي التفاوض ويشرح مفهوم اللعبة التي تساوي صفرًا؛

● سوف يعود المدّرب إلى ما حدث في هذا التمرين عند شرح مبادئ التفاوض المنّظم.

معلومات عاّمة عن التمرين

تمرين التفاوض على برتقالة على بساطته يوضح كثيرًا من مفاهيم التفاوض، فهو من أكثر 
التمارين شيوعًا لتفسير أهمّية التفاوض التكاملي، وأهمّية التعّمق في المصالح بداًل من 

التركيز على المواقف وعلى كيفية الربح.
ويقسم هذا التمرين المجموعة إلى طرفين أساسيين حيث تكون التعليمات التي ُسّلمت 

للمجموعة األولى الحصول على البرتقالة لعمل عصير من لبها، والتعليمات للمجموعة الثانية 
الحصول على البرتقالة للحصول على قشرها الستخراج عطر من القشور/أو لتحضير قالب 

حلوى. وُيعطى وقتًا محددًا للتفاوض. فمن يحقق الهدف ويحصل على مبتغاه يعتبر هو 
الناجح في هذا التمرين.

وفي أكثر الحاالت، ال تفلح أي من المجموعتين في إقناع األخرى، وبالتالي لن تنجح أي منهما 
في الحصول على البرتقالة، رغم كل ما بذلته من فن وجهد في التفاوض.

وهنا يسّلط المدّرب الضوء على إمكانية الوصول التفاق لوال ثقافة التناحر والحوار غير 
المثمر. فالواجب كان يتطلب منهما التركيز على المصالح، وذلك بتحديد وتشخيص القضية 

التفاوضية، والعمل على ارساء المناخ االيجابي للتعاون، للوصول إلى اتفاق نهائي.

مستند رقم 14: البرتقال المنديزي

مستند رقم 15: انواع التفاوض
التفــاوض »هــو الســعي إلقــرار اتفــاق من خــالل الحوار« 

وللتفاوض أنــواع أو أشــكال رئيســية فإمــا أن يكــون 
التفــاوض “توزيعيــًا” أو أن يكــون “تكامليــًا”.

التفــاوض التوزيعي
تعتمــد هــذه المقاربــة مبــدًأ مفــاده أّن القيمــة المتاحــة 

لألطــراف ثابتــة، ويســعى كل طــرف للحصــول علــى 

أكثــر مــا يســتطيع مــن هــذه القيمــة؛ وبالتالــي يــرى كل 
طــرف مفــاوض كل طــرف آخــر على أنــه خصم؛

بل ربما يكون الشغل الشاغل في التفاوض التوزيعي 
هو من سيحصل على حصة األسد من الغنيمة؛

يأتــي مكســب أحــد األطراف على حســاب الطرف 
اآلخــر، وهــذا مــا يطلــق عليــه »اللعبــة ذات المجموع 

الــذي يســاوي صفــر« أو التفــاوض ذو اإلجمالــي الثابت.
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التفــاوض التكاملي
يعتمــد التفــاوض التكاملــي علــى اســتراتيجية 

تفــاوض تعاونيــة حيــث تســعى األطــراف إلــى حل 
يربــح فيــه الجميــع لتســوية النــزاع؛

تقــوم هــذه االســتراتيجية علــى أســاس مفهــوم خلــق 
القيمــة، والــذي يحقــق مكاســب كبيــرة لــكل طــرف؛

تتعــاون األطــراف مــن أجــل تحقيــق أقصــى المنافع، 
بإجــراء تكامــل بيــن مصالحهــا ضمــن اتفــاق معيــن، 

بينمــا يجــري بينهمــا »فــي الوقــت ذاتــه« تنافــس حاد 
مــن أجــل اقتســام الغنيمة؛

مــن المرجــح أن يتــم دمــج أهــداف األطــراف بطريقة 
تخلــق قيمــة مشــتركة لــكا الطرفيــن وبالتالــي ينتــج 

عنهــا »توســيع الكعكــة«؛ فــي التفــاوض التكاملــي 
تكــون مهمــة الطــرف ذات شــقين: )1( إيجــاد أكبــر 

قيمــة بالقــدر المســتطاع لــك وللجانــب اآلخــر. )2( أن 
تطالــب بمغنــم ذي قيمــة لنفســك؛

فــي بعــض األحيــان ال يجــري التنافــس أبــدًا بين 
مصالــح الجانبيــن، فــي هــذه الحالــة تكــون المهمــة 

هــي الوصــول إلــى صفقــة تجمــع بيــن مصالحهمــا علــى 
أفضــل وجــه مــن الفعالية.

إن كثيريــن يســتعملون عبــارة »ربح-ربــح« أو 
“فوز-فــوز” لــدى إشــارتهم إلــى هذا الشــكل من 

التفــاوض، ولســوء الحــظ، يثيــر هــذا التعبيــر إشــكالية 
فــي أن جميــع األطــراف تحصــل علــى مــا تريــد، ولكن 

نــادرًا مــا يكــون الحــال هكــذا. فغالبــًا مــا يجري كل 
طــرف نوعــًا مــن المقايضــة فــي ســبيل حصولــه على 
أشــياء ذات قيمــة أعلــى، بينمــا يتخلــى عــن أشــياء 

أخــرى أقــل أهمية.
يقــول )Mark Gordon( مــارك غوردن المتخصــص 

بشــؤون التفــاوض وصاحــب تعبيــر “المســاومة 
التعاونيــة”: إن علــى األطــراف أن تبحــث عــن 

خيــارات خّاقــة، وليــس التركيــز فقــط علــى التنــازل 
الــذي ســيتم تقديمــه. ينبغــي أن تقتنــع أنــه يصــب فــي 

مصلحتــك أن تفّتــش عــن ُطــرق ُتســدي فيهــا النفــع 
إلــى نظيــرك الــذي يتفــاوض معــك. ال يعتبــر هدفــًا لك 

أن تتســبب فــي إيذائــه، ولكــن أن تســاعده فــي حــدود 
كلفــة قليلــة تقــوم بتحملهــا، وأن تجعلــه يمــد لــك يــد 

العــون بكلفــة غيــر ُمرهقــة.
هــذا اإلبــداع ممكــن فقــط إذا كان كل من الطرفين 

واٍع لمصالحــه الرئيســية وتلــك التــي تخص الجانب 
اآلخــر. هنــا قــد ُيطرح الســؤال التالي: “هل ينبغي 

علــّي أن ُأقحــم نفســي مــن أجــل قطعة أكبر من هذه 
الكعكــة، بمقابــل أن أخاطــر بــأن يحصل الجانب اآلخر 
علــى المغنــم؟” أو”هــل ينبغي علّي أن ُأبدي اســتعدادًا 

للتعــاون أمــًا بالخروج بأداء مقنع؟«
تنطوي هذه األســئلة على خيارات اســتراتيجية صعبة، 
وتعنــي إقامــة تــوازن بين االســتراتيجيات المبنية على 
التنافس إزاء االســتراتيجيات المســتندة إلى التعاون.

المحور الثالث: فّن التفاوض

الموضوع الثاني: التفاوض المنظم أو المبدئي

    30-40 دقيقةالوقت

األهداف التعليمية
● عرض مفهوم التفاوض المنظم؛

● التأكيد على أهمّية التركيز على المصالح والخروج من حرب المواقف؛
● تكريس مفهوم الرابح-رابح.

المهارات المكتسبة
● التعرف على التفاوض المنظم؛

● تحديد المبادئ التوجيهية لتطوير مهارات التفاوض.

المستندات واألدوات 

المطلوبة
● مستند )16( التفاوض المنظم.
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ف روجــر فيشــر ووليــام يــوري نظريــة »التفاوض  عــرَّ
المنظــم« بأنهــا العمليــة التــي تســاعد المفاوضيــن 
علــى الوصــول إلــى اتفــاق حكيــم يحقــق المصالــح 

المشــروعة لــكل طــرف مــن األطــراف المعنيــة بأقصــى 
حــد ممكن.

ويحــل هــذا االتفــاق نقــاط الخــاف بطريقــة عادلة 
مــع إمكانيــة اســتمرارية هــذه الحلــول واألخذ 

فــي االعتبــار مصالــح المجتمــع الــذي تتعامــل معــه 
األطــراف المتفاوضة.

وتتســم هــذه العمليــة بأنهــا ال تتطلــب الوقــت الــذي 
تســتغرقه التنــازالت المتتاليــة للطريقــة الكاســيكية، كمــا 

أنهــا ال تفســد العاقــات المســتقبلية لألطــراف المتفاوضــة.
وقــد ذكــر فيشــر ويــوري أربعــة عناصــر أساســية لنجاح 

عمليــة »التفــاوض المنظــم«:
1. فصــل األشــخاص عــن المشــكلة: يجــب أن يــرى 

المفاوضــون بعضهــم علــى أنهــم يعملــون جنبــًا إلــى جنــب 
ويهاجمــون المشــكلة وليــس بعضهــم البعــض.

2. التركيــز علــى مصالــح األطــراف المعنيــة وليــس علــى 

النشاط األول: عرض مفهوم التفاوض المنّظم

النقاط األساسية

 Interest( ُيعرف التفاوض المنظم أيضًا بالنظرية المعتمدة على مصالح األطراف المعنية ●
Based Negotiations(: وتعتمد هذه النظرية على مصالح األطراف المعنية كأساس 

للوصول إلى حلول خاقة تحقق بها كل األطراف الفائدة القصوى؛
● أهم االعتبارات التي يجب االلتزام بها في عملية التفاوض هي أواًل، التعامل العادل بين 

األطراف المعنية، وثانيًا، التعامل الشريف بين األطراف المعنية.

وصف النشاط

يعرض المدرب شريط مصور )مرتين( يشرح التفاوض المنظم ويطلب من المشاركات تدوين 
الماحظات.

يعتمد المدرب الطريقة التشاركية الستنباط مبادئ التفاوض المنّظم.
يوّزع المدرب مستند )16( التفاوض المنظم، ثّم يعرض عرضًا مفّصًا للعناصر األربعة األساسية 

لنجاح عملية التفاوض المنظم.
نقاش عاّم.

مقترحات للتعمق في الموضوع

في كتابهم األساسي، “الوصول إلى نعم”، الذي نشر في عام 1981، اقترح كل من أستاذ هارفارد روجر فيشر والدكتور ويليام 
يوري “التفاوض المبدئي” كإحدى الطرق للتعامل مع المفاوضات.

يسعى التفاوض المبدئي إلى تقسيم انفعاالت المشاركين من عملية التفاوض. إنه يضع المفاوضات كمشاكل يجب حلها، بداًل من 
معارك يجب كسبها.

ُيعتبر هذا واحدًا من النصوص األساسية في عالم األعمال في العصر الحديث. ساعد كتاب الوصول إلى نعم مايين الناس على 
تعلم طريقة أفضل للتفاوض، وذلك استنادًا إلى عمل مشروع هارفارد للتفاوض. يعرض الكتاب مجموعة وأدوات تتعامل مع 

كل المستويات للتفاوض وحل النزاع.

مستند رقم 16: التفاوض المنظم
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موقــف واحــد ال يتغيــر: فالتركيــز علــى موقــف واحــد 
واالكتفــاء بترديــده دون مراعــاة مصالــح األطــراف األخــرى 

وإمكانيــة تحقيقهــا يوصــل المفاوضــات إلــى طــرق مســدودة 
أو إلــى حلــول وســط ســرعان مــا يعــود الخــاف والنــزاع بعدها 

لعــدم رضــا األطــراف بمــا توصلــوا إليــه فــي المفاوضات.

3. إيجــاد احتمــاالت واختيــارات مختلفــة قبــل محاولــة 
الوصــول إلــى اتفاق.

4. اختيــار معيــار موضوعــي لقيــاس صالحيــة االتفــاق الــذي 
تــم التوصــل إليــه، ممكــن أن يكــون هــذا المعيــار الموضوعــي 

قانــون مــن القوانيــن أو رأي أهــل الخبــرة أو غيــره.

النشاط األول: لعب أدوار تفاوضية حول حالة عملية

النقاط األساسية

● تكمن أهمّية هذا التمرين في الناحية التطبيقية حيث على المتدربات بذل الجهد لوضع 
مبادئ التفاوض المنظم حيز التنفيذ، وفي التغذية الراجعة لترسيخ مفاهيم التفاوض 

الفّعال؛
● يمكن إعادة هذا التمرين أكثر من مّرة بحسب تطّور المسار، ومن الطبيعي أن تختلف 

الحجج والمواقف مع إعادة التمثيل؛
● يشّكل هذا التدريب باكورة المحاور ويتطّلب تطبيق عّدة مهارات تّم اكتسابها خال 

المحاور السابقة؛
● ال بد من االستفادة من اإلعادة في هذا التمرين من أجل مراجعة وممارسة الكثير من 

المهارات التي سبقت في محاور التدريب السابقة لهذا البرنامج.

وصف النشاط

توّزع الحالة العملية )مستند رقم 17( على كّل المجموعة ويذّكر المدرب المشاركات على 
تطوير خّطة لمقاربة هذه الحالة استنادًا إلى مبادئ التفاوض المنّظم.
تقرأ المشاركات الحالة، ويمكن أن تحّضر الخّطة بمجموعات صغيرة.

تتقّدم متطوعتان للعب الدور وُيفتُح التفاوض لمّدة 30 دقيقة.
يطلب المدرب من جميع المشاركات التعليق على سير العملية، وتحديد نقاط القّوة والمراحل 

المحورية لعملية التفاوض.

المحور الثالث: فّن التفاوض

الموضوع الثالث: تطبيق مبادئ التفاوض الفّعال
تطبيق عملي

    100-90 دقيقةالوقت

األهداف التعليمية
● تطبيق المبادئ التوجيهية في التفاوض المنظم؛

● دمج المفاهيم والمهارات التي تّم التدرب عليها في المحاور السابقة ومقاربتها من خال   
   الممارسة.

المهارات المكتسبة
● تطوير مهارات التفاوض؛
● تطوير مهارات التواصل؛

● العمل من أجل نتيجة تكون رابح-رابح.

المستندات واألدوات 

المطلوبة
● مستند )17( حالة عملّية لتطبيق التفاوض المنظم.
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طلــب زيــادة على الراتب

الســيدة وداد زيــادة، رئيســة إنتــاج شــركة »ميديــا 
انترناشــيونال« لإلعانــات، طلبــت مــن مديــرة الشــركة 

الســيدة رؤى جبــران الحصــول علــى موعــد بهــدف طلــب 
زيــادة علــى الراتب.

الســيدة وداد بعمــر الـــ 41 وقــد توفــي زوجهــا مؤخــرًا وعليهــا 
دفــع مبلــغ قــدره ألــف دوالر أمريكــي فــي الشــهر لتعليــم كل مــن 
أوالدهــا الثاثــة ســحر وجنــى وفــادي مــع العلــم أن جميعهــم ما 

زالــوا في المدرســة.

وكان زوج الســيدة وداد موظفــًا لــدى أحــد اقاربــه وكان 
االخيــر قــد ســاهم بدفــع بلــغ مالــي لمســاعدة الســيدة وداد اال 
ان هــذا المبلــغ قــد ُصــرف فــي تســكير عــدة قروض شــخصية 

للمتوفــي. امــا االن فالســيدة وداد مرتبكــة لكثــرة المدفوعــات 
الشــهرية خاصــة وان الشــقة التــي تســكن بهــا العائلــة ال 

تــزال مرهونــة لإلســكان وســندها الشــهري هــو 600 دوالر 
امريكــي علــى مــدة عشــر ســنوات. تعمــل الســيدة وداد في 

شــركة »ميديــا انترناشــيونال« منــذ اكثــر مــن عشــر ســنوات 
وتتقاضــى راتبــًا شــهريًا يبلــغ 1,133 دوالرًا امريكيــًا. الســيدة 

وداد متخصصــة متمّيــزة فــي مجــال الترويــج االعانــي.

امــا مديــرة الشــركة الســيدة رؤى تعلــم بــأن منافســيها 
يحاولــون التعاقــد مــع الســيدة وداد علــى دخــل أعلــى ممــا 

تقدمــه هــي لهــا بكثيــر، ولكــن شــركتها االن تواجــه منافســين 
جــدد، وتعانــي معانــاة مثــل العديــد مــن الشــركات الرائــدة في 

الســوق مــن قلــة وجــود موظفيــن ذوي كفــاءة وخبــرة في 
مجــال التســويق. وقــد بــدأ الزبائــن يشــتكون مــن التأخيــر في 

تســليم المشــاريع.

كمــا وان الســيدة رؤى قــد اقترضــت مــن البنــك مبلغــا كبيــرا من 
اجــل تحديــث خدمــات شــركتها ومواكبــة التطــورات في مجال 
الدعايــة والتســويق. باإلضافــة إلــى ذلــك، قّدمت الســيدة رؤى 
خدمــات لزبائــن بقيمــة تقــارب 200 ألــف دوالر امريكــي ولكن 

لألســف الزبائــن غيــر قادريــن على تســديد ديونهم للســيدة 
رؤى بســبب تــردي االوضــاع االقتصادية فــي لبنان.

وقــد قامــت مؤخــرا الســيدة رؤى بإعــادة تنظيــم الشــركة مّمــا 
ســمح لهــا فــرض الســيطرة الجذريــة علــى الرواتــب وكانــت قد 
تمكنــت بالفعــل مــن تجميــد الرواتــب فــي الجولــة االخيــرة مــن 

المفاوضــات مــع الموظفيــن والجهــات المعنيــة. ووفقــًا لهــذا 
االتفــاق، واالن هــي ملتزمــة بمعاملــة جميــع الموظفيــن علــى 

قــدم المســاواة، أي انــه ال يمكــن أن تقبــل أي اســتثناءات فيمــا 
يتعلــق بالرواتــب.

مالحظات عاّمة
في كثير من الحاالت، يمكن للمفاوضات أن يصلن إلى حائط مسدود أو إلى “حرب المواقف”. 

يقطع المدّرب التمرين، وُيفتح النقاش حول األسباب التي أّدت إلى هذه المرحلة. ثّم يتّم 
استعراض الخطوات التي من شأنها أن تخرج المفاوضين من هذا الطريق المسدود.

مستند رقم 17: حالة عملية لتمرين التفاوض
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المحور الرابع: الوساطة لتالفي وحّل النزاعات

النشاط األول: اختالف التصورات والزوايا

النقاط األساسية

	 تكمن أهمّية هذا التمرين في النقلة الذهنية النوعية التي يجب أن تختبرها المشاركات، 
حيث يشّدد هذا التمرين على عدم قدرة األفراد على اإلحاطة بكافة جوانب النزاع أو 

الحالة التي يعانون منها؛
	 ال بّد لهذا الجزء أن يسمح للمشاركات لمس مبدأ أّن »ال حقيقة مطلقة« في التفاعات ما 

بين األفراد، وأّن االصرار على »حقيقية ما« يرتبط بالزوايا؛
	 يّتسم هذا النشاط بدرجة عالية من الحيوية والتفاعل، لذلك على المدّرب ان يتنّبه من عدم 
خروج حركية المجموعة عن السيطرة والتأّكد من تمّكن جميع المشاركات من مراقبة تبّدل 

تصوراتهّن حّتى استخاص االستنتاج المحوري للنشاط.

وصف النشاط

ُيقّسم هذا النشط إلى جزءين: يستعرض الجزء األول كيف تتنوع التصورات تجاه “صورة 
واحدة”، ويكّرس الجزء الثاني مفهوم تعّدد الزوايا والتصورات، واستطرادًا مبدأ أّن »ال 

حقيقة مطلقة« في التفاعات ما بين األفراد.
الجزء األول للنشاط:

يعرض المدّرب صورة »تصورات وزوايا«، ويفتح المجال امام جميع المشاِركات لوصف ما 
يرونه في الصورة، وبذلك تبرز التصورات المختلفة.

ثّم يفتح المدّرب المجال مّرة أخرى لكي تشرح اثنتين أو ثاث من المشاركات كيف توّصلت 
لتصوراتهّن.

المحور الرابع: الوساطة لتالفي وحّل النزاعات

الموضوع األول: تحديد الوساطة وقواعدها

270-250 دقيقةالوقت

األهداف التعليمية

● التعّرف على مفهوم الوساطة وعلى ركائزه؛
● التمييز بين الوساطة والوسائل األخرى لحّل النزاعات كالصلح والتحكيم؛

● التعّمق بثقافة الوساطة من خال تعّلم قواعد األخاق واآلداب في الوساطة؛
● التعّرف على مراحل الوساطة.

المهارات المكتسبة

● تطوير مفاهيم الوساطة؛
● التشّبع بثقافة الوساطة وقواعدها األخاقية؛

● فهم مسار الوساطة وتحديد مميزات كّل مرحلة من مراحل الوساطة ودورها في تقّدم
    مسار الوساطة.

المستندات واألدوات 

المطلوبة

● مستند )19-18( اختاف التصورات والزوايا؛

● مستند )20( قواعد األخاق واآلداب في الوساطة.
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وصف النشاط

تتناقــش المشــاِركات بإشــكالية هــذه الصــورة، ويدعــو المــدّرب المشــاركات إلــى التوّصــل إلــى 
توافــق حــول تصــور موّحــد )وقــد يخلــق ذلــك بعــض المناوشــات، فتكــون حالــة ملموســة عــن كيــف 
يمكــن لإلصــرار علــى موقــف وعــدم االعتــراف بالتصــور المغايــر أو الزاويــة المختلفــة أن يســاهما 

فــي زيــادة التوّتــر(.
ويختــم المــدّرب هــذا النشــاط بســؤال مفتــوح يبقــى معّلقــًا »مــا هــي الصــورة الحقيقيــة؟ أيــن هــي 

الحقيقة؟”
الجزء الثاني للنشاط:

يوّزع المدرب مستند رقم )19( ويطلب من جميع المشاركات قراءته بتمّعن.
يعــود المــدّرب إلــى الســؤال “مــا هــي الصــورة الحقيقيــة؟ أيــن هــي الحقيقــة؟”، ويفتــح النقــاش 

مــّرة أخــرى.
ييّسر المدّرب النقاش بطريقة ذكّية، إذ يجب أن تستخلص المشاركات المبدأ بأنفسهّن.

بطبيعــة الحــال، يتبــع هــذا التمريــن نقــاش مطــّول عــن »الحقيقــة«، وقــد يقــاوم عــدد ال يســتهان 
بــه مــن الســيدات مبــدأ أّن »ال حقيقــة مطلقــة« فــي التفاعــات مــا بيــن األفــراد، وهــذه المقاومــة 

هــي أمــر طبيعــي وســليم.
يدعــو المــدّرب الســيدات إلــى مراجعــة هــذا المبــدأ مــع أنفســهّن فــي الفتــرة الممتــّدة مــن هــذه 
الجلســة إلــى الجلســة المقبلــة. يهــدف طلــب المــدّرب مــن المتدربــات مــن التأّمــل فــي هــذا المبــدأ 
والمفاهيــم المرتبطــة بــه إلــى تأميــن نقــاش لتمريــن »هكــذا حــدث!« أو »هيــك صــار!« الفتتــاح 

الجلســة المقبلــة.

مستند رقم 18: تصورات وزوايا
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قيــل إن ســتة عميــان تناهــى إلــى ســمعهم أن فيــًا كبيــرًا 
ســوف يؤتــى بــه إلــى بلدتهــم بمناســبة االحتفــال الســنوي، 

فذهبــوا الســتة إلــى حاكــم البلــدة وطلبــوا منــه أن يســمح لهــم 
بلمــس الفيــل ألول مــرة فــي حياتهــم، فهــم دائمــًا مــا يســمعون 

عــن الفيــل ومــدى ضخامتــه لكنهــم لــم يتصــورا شــكله قط. 
لــم يمانــع الحاكــم إطاقــًا إال أنــه اشــترط فــي ســبيل ذلك أن 
يصــف كل واحــد منهــم الفيــل فــي جملــة واحــدة، وفــي يوم 

االحتفــال وبحضــور أهــل البلــدة أحــاط الســتة رجــال بالفيل 
وبــدأ كل واحــد فيهــم بلمســه، وبعــد مــا انتهــوا مــن معاينــة 

الفيــل قــام كل واحــد بوصــف الفيــل أمــام الحاكــم وبحضــور 
حشــد كبيــر مــن العامــة، فجــاء الوصــف كالتالــي:

األول قــال: الفيــل أقــرب مــا يكــون إلــى الحبل.

قــال الثانــي متعجبــًا: أيــن الفيــل وأيــن الحبــل؟ بــل هــو مثل 
الحائــط تمامًا.

ضحــك الثالــث ثــم قــال: يــا لهــا من ســخافة، حبــل وحائط!!! 
كيــف هــذا والفيــل ال يخــرج عــن كونــه خنجــر كبير.

وقــال الرابــع متهكمــًا: مــا تقولونــه هــراء ومــا يقولــه النــاس عن 
ضخامــة الفيــل هــراء أيضــًا، فقــد كنــت أشــتاق لمعرفــة الفيــل 

وصدمــت حينمــا وجدتــه مجــرد ثعبــان بديــن غير ســام.

وقــال الخامــس ســاخرًا: مــا كل هــذا الهذيــان، الفيــل عبــارة عن 
مروحــة يدويــة مصنوعــة مــن الجلد!!

وقــال الســادس مقهقهــًا: يــا لســماء … هــل مســكم طائــف من 
الشــيطان؟! يبــدو أنكــم لمســتم شــيئًا آخــر غيــر الفيــل، فالفيــل 

مــا هــو إال جذع شــجرة.

أثنــاء وصــف كل شــخص مــن الســتة للفيــل، كان كل مــن فــي 
المــكان يقهقــه بصــوت عــال ســاخرًا مــن األوصــاف العجيبة 

للفيــل إال الحاكــم فقــد كان يســمع بإصغــاء كامــل ووقــار 
شــديد وبعــد أن انتهــى الســتة مــن وصفهــم للفيــل، وقــف 

الحاكــم وأشــار لجمــوع الحاضريــن بــأن يكفــوا عــن الضحك، 
وبعــد أن هــدأ الجميــع قــال الحاكــم موجهــًا كامــه للجميــع:

“لمــاذا تســخرون مــن العميــان الســتة؟ فكلهــم صــادق في 
وصفــه للجــزء الــذي لمســه مــن الفيــل، فــألول قــال أن الفيل 

يشــبه الحبــل ألنــه لمــس الذيــل فقــط، والثانــي قــال أن الفيــل 
كالحائــط ألنــه لمــس الجســم فقــط، والثالــث قــال أن الفيــل 

كالخنجــر ألنــه لمــس النــاب، والرابــع قــال أن الفيــل كالثعبــان 
ألنــه لمــس الخرطــوم، والخامــس قــال أن الفيــل يشــبه 

المروحــة ألنــه لمــس إحــدى األذنيــن، واألخيــر قــال أن الفيل 
كجــذع الشــجرة ألنــه لمــس القدم”.

بذلــك فقــد أصــاب كل شــخص مــن الســتة جــزءًا مــن الحقيقة 
والخطــأ الوحيــد الــذي ارتكبــوه هــو أنهــم لــم يتريثــوا ليعرفــوا 

الحقيقــة كاملــة، ونحــن أيضــًا بــا اســتثناء نقــع فــي هذا 
الخطــأ كثيــرًا، نتحــدث عــن جــزء مــن الحقيقــة ونعتقــد أن هــذا 
الجــزء هــو الحقيقــة كاملــة، فنتمســك بــه ونتعصــب مــن أجلــه، 
نهاجــم مــن يعارضــه ونحــارب اآلراء األخــرى، وذلك ببســاطة 

ألننــا لــم نحــط بالحقيقــة مــن كافــة جوانبهــا”.

وبعــد أن ســمع النــاس كام الحاكــم الحكيــم طأطئــوا 
رؤوســهم مــن شــدة الخجــل وظلــوا لوقــت طويــل صامتين.”

مستند رقم 19: العميان والفيل4

 This story is a well-known fable from India. It was modernized and re-told by Phil Shapiro in1995 and also narrated in an interesting  4
poem by John Godfrey Saxe (1816-1887).
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النشاط الثاني: تحديد مفهوم الوساطة وركائزه

النقاط األساسية

● يهــدف هــذا النشــاط لتحديــد الوســاطة، والتشــديد علــى ركائــز اســتقالية األطــراف وحريــة 
اراداتهــم، وهــي ركائــز يكّرســها مســار الوســاطة؛

● بغيــة تحديــد مفهــوم الوســاطة بطريقــة علمّيــة دقيقــة، ال بــد للمــدّرب أن يعــّرف الوســائل 
البديلــة التــي ُتســتخدم لحــل المنازعــات وأن يفــّرق بينهــا.

وصف النشاط

يعرض المدرب الوسائل البديلة التي ُتستخدم لحل المنازعات ويشرح كّل منها.
يقّدم المدرب مفهوم الوساطة وركائزه.

يتضّمــن عــرض المفاهيــم الكثيــر مــن األســئلة واألجوبــة، لــذا علــى المــدّرب أن يحّضــر خصائــص 
الوســائل البديلــة التــي ُتســتخدم لحــل المنازعــات وأمثلــة عــن كّل منهــا. كمــا عليــه افســاح المجــال 
لنقاشــات متفّرعــة مــن عــرض المفاهيــم، فلهــذه النقاشــات دور أساســي فــي توضيــح وتثبيــت 

مفهــوم الوســاطة وركائــزه.
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تحديد مفهوم الوساطة

	  إّن الوساطة عملية ودّية سرية لمنع وتسوية التوترات والنزاعات والصراعات واألزمات؛
	  تجري الوساطة طوعًا حيث يلجأ األطراف إلى طرف ثالث مستقّل ومحايد وهو الوسيط 

الذي يساعد األطراف ليتوصلوا بأنفسهم إلى حل عادل ودائم؛
	  تتيح الوساطة لألطراف إعادة التواصل مجددًا وإيجاد حل لخافاتهم؛

	  يمكن اللجوء إلى الوساطة في أي وقت كان: قبل، خال أو بعد وقوع الخاف؛
	  عملية يقوم بها طرف ثالث لجعل الطرفين المتنازعين والمصممين على أفكارهما 

الشخصية التواصل والتحاور مجددًا.

الوسيط

	 ليس بحكم أو قاض؛
	 طرف ثالث محايد ونزيه؛

	 يجمع األطراف المتنازعة بهدف االستماع إليها؛
	 يقّرب وجهات نظر األطراف المتنازعة؛
	 يسّهل الحوار بين األطراف المتنازعة؛

	 يواكب األطراف المتنازعة في البحث عن حل مرٍض؛
	 يلتزم الوسيط بالمحافظة على سرّية األحاديث المتداولة؛

	 يسعى الوسيط جاهدًا لخلق مناخ من الثقة؛
	 يبقى هادئًا، واثقًا، متفائًا وعلى استعداد لاستماع؛

	 يسهل التواصل بين الطرفين، ويستحّث االستماع المتبادل؛
	 يسّلط الضوء على المعلومات ذات الصلة، أسس للصراع، المصالح األساسية، ومجاالت 

التوافق.

مقترحات مطروحة للتعمق

تعددت الوسائل البديلة التي تستخدم لحل المنازعات، لذلك ال بّد أن يتحّلى المدّرب بمعلومات معّمقة عن الوسائل البديلة لحّل 
.ADR Alternatives to Dispute Resolution النزاع أو ما يعرف بـ

ُتعرف الوساطة بأنها العقد الذي يتفق األطراف بموجبه على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام الصلح من أجل إنهاء النزاع، 
الذي قد ينشأ فيما بعد، ويكون الهدف من الوساطة هو الوصول إلى الصلح بواسطة شخص ثالث وهو الوسيط. هي نظام 

تيسيري حيث القرار ال يأتي من الوسيط ولكنه بدال من ذلك يلعب دور الميسر، حيث يسعى األطراف في النزاع أنفسهم 
التوصل إلى حل مقبول لكليهما. ليس للوسيط سلطة نطق قرار، لكنه يجعل التواصل ممكنًا بين األطراف المتشاجرة.

التحكيم هو اختيار األطراف عدم اللجوء إلى قضاء الدولة والتزامهم بطرح النزاع على شخص أو أكثر لحسم النزاع بحكم 
ُملزم، ويقوم على فكرة أساسية هي إعطاء الحق لألطراف في نزاع ما باالتفاق فيما بينهم على استبعاد القضاء في حل 

منازعاتهم، وإخضاعها لقضاة يختارونهم بأنفسهم. المحكم هو شخص محايد وهو سلطة قانونية )محام أو حكم(. یستمع إلی 
األدلة والشھود التي یقدمھا محامو کا الطرفین ویصدر حکمًا ملزمًا قانونیًا للطرفین المتورطین في نزاع.
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بحســب المركــز المهنــي للوســاطة – جامعــة القديــس يوســف
علــى الوســيط أن:

1. يكــون مســتقًا: ال يمكــن للوســيط أن يرتبــط بشــكٍل مباشــٍر 
أو غيــر مباشــر بأحــد الطرفيــن الفاعليــن المعنييــن بالوســاطة 
إاّل بموافقــة خطّيــة منهمــا، وفــي هــذه الحالــة، علــى الوســيط 
أن يذكــر هــذه الصلــة واالتفــاق فــي تعّهــد االســتقالية الــذي 

سيســلمه إلــى المركــز المهنــي للوســاطة.

2. يكــون متوفــرًا: ُيعلــم الطرفيــن الفاعليــن بقواعــد عمليــة 
الوســاطة وشــروطها والجــزء المالــي منهــا، كمــا يدعــو 

الطرفيــن ألول اجتمــاع ضمــن مهلــة قصيــرة لاســتفادة مــن 
ســرعة الوســاطة ومرونتهــا.

3. يكــون فاعــًا: يمكــن أن يطلــب الوســيط جميــع الملفــات 
ــاء بيــن الطرفيــن  والمســتندات التــي تســاعد علــى حــواٍر بنَّ

الفاعليــن.

4. يعمــل علــى احتــرام القوانيــن: يذّكــر الوســيط بدايــًة 
الطرفيــن أن كل اقتــراح ال يحتــرم النظــام العــام أو مصلحــة 
أحــد الطرفيــن المعنييــن يــؤدي إلــى توقــف عمليــة الوســاطة 

مباشــرًة وبالتالــي عليــه )الوســيط( إبــاغ المركــز المهنــي 
للوســاطة بذلــك فورًا.

5. يحــرص علــى احتــرام القواعــد الرســمية لحــوار مفيــد 
وعــادل: مــن بدايــة عمليــة الوســاطة، يحدد الوســيط ســلطة 

الطرفيــن الفاعليــن وواليتيهمــا كمــا يلزمهمــا، خطيــًا، بالحفــاظ 

مقترحات مطروحة للتعمق

	 التحكيــم والوســاطة همــا آليــات أو وســائل بديلــة لتســوية المنازعــات )ADR(. كاهمــا أقــل رســمية مــن محكمــة قانونيــة، وأقــل 
تكلفــة، وســرعة، وأقــل تعبــًا.

	 فــي حيــن أّن المحكــم يقــوم بــدور قــاض فــي حالــة التحكيــم، يكــون الوســيط أكثــر ميســرًا وال يصــدر أي قــرار فــي الوســاطة، ال 
یقــوم الوســيط باتخــاذ القــرار، بــل یســاعد فقــط األطــراف المشــاركة فــي المفاوضــات والتوصــل إلــى تســوية مــن تلقــاء نفســها.

أّمــا المصالحــة فهــي تعتمــد علــى تدخــل طــرف ثالــث وتنحصــر مهمــة القائــم بالمصالحــة فــي ســماع األطــراف وتحليــل وجهــات 
نظرهــم، ومــن ثمــة اقتــراح حــل الخــاف.

النشاط الثالث: التعّمق في قواعد األخالق واآلداب في الوساطة

النقاط األساسية
	 يتمحور هذا الجزء حول عرض قواعد األخاق واآلداب في الوساطة؛

	 يجب أن يستند العرض والشرح إلى أمثلة وحاالت واقعية.

وصف النشاط

يعرض المدرب قواعد األخاق واآلداب في الوساطة ويشرح كّل منها.

يعــّول المــدرب علــى إعطــاء الكثيــر مــن األمثلــة عنــد عــرض قواعــد األخاق واآلداب في الوســاطة 
كــي تتبلــور القواعد.

يتضّمــن عــرض قواعــد األخــاق واآلداب فــي الوســاطة الكثيــر مــن األســئلة واألجوبــة، لــذا علــى 
المــدّرب أن يفســح المجــال لنقاشــات متفّرعــة، فلهــذه النقاشــات دور أساســي فــي توضيــح قواعــد 

األخــاق واآلداب فــي الوســاطة وتشــّبع المشــاركات فــي ذهنيــة الوســاطة.

بعــد انتهــاء شــرح قواعــد األخــاق واآلداب فــي الوســاطة، يطــرح المــدّرب بــدوره حــاالت واســئلة 
ــب مــن المشــاركات العــودة إلــى القواعــد لإلجابــة عليهــا. وتســاهم هــذه التماريــن القصيــرة  تتطّل

فــي تثبيــت مفاهيــم وقواعــد الوســاطة فــي أذهــان المشــاركات.

مستند رقم 20: قواعد األخالق واآلداب في الوساطة
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علــى ســرّية عمليــة الوســاطة علــى أن يوجــه )الوســيط( النــّص 
إلــى المركــز المهنــي للوســاطة.

6. يحــرص علــى تأميــن الشــروط اإلنســانية لحــواٍر حقيقــي 
ومثمــر: يؤمــن الوســيط حريــة التعبيــر لجميــع األطــراف 
الفاعلــة ولمستشــاريها ويحــرص علــى لباقــة األحاديــث 

والتــوازن فــي الــكام بيــن المجتمعيــن.

7. يحتــرم ســرية الطرفيــن المعنييــن خــال عمليــة الوســاطة: 
فــي حالــة مقابلــة منفــردة مــع أحــد الطرفيــن الفاعليــن أو 

مستشــاره، ال يمكــن للوســيط اإلفصــاح عــن مضمــون المقابلــة 
ألي طــرف آخــر إال ضمــن اتفــاق واضــح وصريح.

8. يحتــرم الســرية خــارج إطــار الوســاطة: ال يمكــن أن يفصــح 
الوســيط أمــام أي كان عــن مضمــون العمليــة وإجراءاتهــا وال 

يمكــن أن ُيســتدعى كشــاهٍد أو لتفســير االتفــاق المبــرم.

9. محايــدًا: الوســيط ليــس حكمــًا أو قاضيــًا أو أخصائيــًا. 
ال يعبــر عــن رأيــه بأيــة طريقــة ال عــن حــق وال عــن واقع ال 

بــل يســاعد بشــكل فاعــل وعــادل الطرفيــن علــى أن يســمعا 
بعضهمــا وعلــى أن يتصارحــا ويتفاهمــا وأن يكتشــفا ُســُبل 

التفاهــم المعقولــة ويبنيــا اتفاقيــة جزئيــة أو كاملــة.

10. يوفــر بــكل نزاهــة وحياديــة، المســاواة فــي معاملــة 
الطرفيــن إن كانــا يتلقيــان المســاعدة مــن مستشــارين أو ال.

11. يؤمــن بــأن القانــون يضمــن تطبيــق االتفــاق وســريانه 
أكثــر: يشــجع الوســيط الطرفيــن علــى األخــذ بعيــن االعتبــار 
اللجــوء إلــى مســاعدة المستشــارين وإشــراكهم فــي عمليــة 

الوســاطة علــى أســس يراهــا الوســيط فّعالة.

12. ينهــي بــكل ضميــر الوســاطة عندمــا يــرى:

أن ميــزان القــوى ســيحدث خلــًا فــي تــوازن االتفاق.

أن أحــد الطرفيــن سيســتغّل جهــل الطــرف اآلخــر فــي 
المجــال القانونــي.

أن القواعــد ســوف تنتهــك بشــكل يعاقــب عليــه القانــون.

13. يكــون نزيهــًا: يدفــع للوســيط مــرًة واحــدًة أو حســب 
الوقــت المكــرس لعمليــة الوســاطة. ال يقبــل الحصــول علــى 

نســبة أربــاح علــى األهــداف أو علــى النتائــج وال يبحــث 
عــن اتفاقيــة إال إذا صبــت فــي مصلحــة الطرفيــن الفاعليــن       

في الوســاطة.

14. يفضــل، باالتفــاق مــع الطرفيــن المعنييــن، أن يتشــارك 
الوســاطة مــع وســيط أو معالــج نفســي أو تقنــي أو خبيــر فــي 
القانــون أو غيــره دون كلفــة إضافيــة أال إذا ذكــر عكــس ذلــك 

فــي اتفاقية الوســاطة.

15. يكــون حــذرًا: يحــرص الوســيط علــى التوّصــل إلــى اتفاق 
حقيقــي وحــّر وحكيــم وال يقبــل بإبــرام اتفاقيــة مباشــرة اال 
بوجــود المستشــارين. كمــا أنــه يدعــو الطرفيــن لكتابــة نقــاط 

االتفــاق والتفكيــر وطلــب االستشــارة والعــودة إلبــرام وتوقيــع 
االتفــاق بعــد عــدة أيــام وبحضــور المستشــارين. ال يوقــع 

الوســيط االتفــاق المعقــود بيــن الطرفيــن.

16. يحتــرم حريــة الطرفيــن اللذيــن، وبمــلء إرادتهمــا، قبــا 
أو رفضــا االتفــاق: يمكــن للطرفيــن الفاعليــن وفــي أي وقــت 

تعليــق الوســاطة أو نــّص االتفــاق الــذي يريــدان إبرامه 
وبالتالــي توقيعــه )بحضــور المستشــارين(.

17. يكــون علــى تواصــل دائــم مــع المركــز المهنــي للوســاطة 
فيرســل إليــه تقاريــر حــول عمليــة الوســاطة مــن أجــل أغراض 

إحصائيــة.

18. يتعهــد بكســب كفــاءة معينــة ويقبــل بــأن يتــدرب دوريــًا. 
كمــا أنــه يقبــل بالمشــاركة بــورش تحليــل وتمريــن بإشــراف 

المركــز المهنــي للوســاطة.

19. يتعهــد باحتــرام قواعــد الوســاطة المنصــوص عليهــا فــي 
هــذا المســتند وفــي حــال انتهــاك إحداهــا يمكــن أن يفصــل 

الوســيط مــن المركــز المهنــي للوســاطة.
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النشاط الرابع: مراحل الوساطة

النقاط األساسية
	 يتمحور هذا الجزء حول تطور مسار الوساطة من خال شرح المراحل وتحديد هدف كّل 

منها؛

	 يجب أن يستند العرض والشرح إلى أمثلة وحاالت واقعية.

وصف النشاط

يعرض المدرب مراحل الوساطة.
بعد انتهاء شرح مراحل الوساطة، يمكن للمدّرب وصف مجريات جلسة وساطة بأقّل من 

دقيقة، ومن ثّم طرح السؤال التالي: »في اي مرحلة هي الوساطة في هذه الجلسة؟”
وتساهم هذه التمارين القصيرة في توضيح مراحل الوساطة والتأّكد من الفهم الصحيح 

لمراحل الوساطة.

مستند رقم 21: مراحل الوساطة
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مقتبسة عن توماس فيوتاك
« Le médiateur dans l’arène »

م�احل الوساطة
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النشاط األول: لعب أدوار

النقاط األساسية

● تشّكل هذه المجموعة من التمارين انجاز برنامج التدريب حيث يتّم تطبيق عّدة مهارات 
تّم شرحها خال المحاور السابقة؛

● من شأن التغذية الراجعة ومراجعة مختلف احتماالت »ما يمكن بأن تقوم به الوسيطة« 
ترسيخ مفاهيم الوساطة وتطوير مهارات الوسيطة؛

● يضّم هذا النشاط ثاث حاالت على األقّل.

وصف النشاط

توّزع الفقرة األولى من الحالة العملية )مستند رقم 22( على كّل المجموعة.
تقرأ المشاركات الحالة، وتتقّدم متطوعتان للعب دور األطراف ومتطوعتان للعب دور 

الوسيطات.
وُتعطى كّل من السيدات التي تطّوعن للعب دور األطراف الفقرات الثانية أو الثالثة من الحالة 

العملية.
تمتّد كّل جلسة من جلسات لعب األدوار لمّدة 30 دقيقة )وتغّطي الجلسة مرحلة أو نصف 

مرحلة من مراحل الوساطة(.
يطلب المدرب من جميع المشاركات التعليق على سير العملية، وتحديد نقاط القّوة والمراحل 

المحورية للجلسة.
ويعتمد المدّرب على المشاركات في التغذية الراجعة حول حسن سير عملية الوساطة. 

فهو يستخلص من النقاش النقاط األساسية التي يجب تسليط الضوء عليها، كما يمكنه أن 
يستوحي تمارين قصيرة انطاقًا من لعب األدوار.

ُيعاد هذا النشاط مع حاالت عملية أخرى. ويمكن للمدّرب أن يطلب من السيدات نّص حالة 
نزاع بين طرفين واعتماده كحالة عملّية لتطبيق الوساطة عليها.

المحور الرابع: الوساطة لتالفي وحّل النزاعات

الموضوع الثاني: تمارين تطبيقية

    480-450 دقيقةالوقت

األهداف التعليمية

● التأّكد من وضوح ركائز الوساطة وأدواتها؛

● التشديد على دور الوسيط؛

● تطبيق مهارات الوساطة.

● تطبيق مفاهيم وأدوات الوساطة.المهارات المكتسبة

المستندات واألدوات 

المطلوبة
● مستند )22( شركة أبو جودة والترقية الجديدة.
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شــركة أبــو جودة والترقيــة الجديدة

أبــو جــودة للتجــارة شــركة لبنانيــة ُتعنــى ببيــع مــواد غذائيــة 
ومنتجــات كالزيــت واللبنــة البلديــة الــخ… قــد بنــت الشــركة 
ســمعة جيــدة فــي الســوق اللبنانــي وتمّيــزت بموظفيــن ذوي 

كفــاءة وخبــرة عاليــة حيــث لــم تكــن »الواســطة« كمــا هو 
متعــارف عليــه فــي لبنــان أســاس اختيــار موظفــي المؤسســة.

ماجــد هــو موظــف فــي الشــركة منــذ العــام 2014، وقد حاز 
عــام 2019 علــى ترقيــة بعــد خمــس ســنوات مــن انضمامه  

إلى الشــركة.

لماجــد صديــق وزميــل دراســة منــذ الصغــر حتــى حصوله 
علــى الشــهادة الجامعيــة فــي اختصــاص إدارة األعمــال مــن 
الجامعــة اللبنانيــة اســمه وائــل. بعــد عملــه لمــّدة ســنتين فــي 

مؤسســة أبــو جــودة للتجــارة، شــرع ماجــد بإقنــاع وائــل تقديم 
طلــب عمــل، ال ســيما أّن نــدى، زوجــة ماجــد، تربطهــا عاقــة 

شــخصية بمديــرة المــوارد البشــرية الســيدة حنيــن فــي هــذه 
المؤسســة. وهكــذا حصــل، بعــد أن توســطت نــدى ليتــم قبــول 

وائــل فــي هذه المؤسســة.

عمل ماجد ووائل ســويًا، وكان وائل خير ســند ومســاعد 
لماجــد إلــى أن حــان موعــد الترقيــة حيــث تميز ماجــد بأفضلية 

الحصــول علــى هــذه الترقيــة. عندمــا علم وائــل بهذا القرار، 
غضــب ألنــه يعتبــر نفســه األجــدر لحصولــه على هــذه الترقية 

بعــد إثباتــه عــن كفاءتــه العاليــة، ال ســيما أّن للترقيــة امتيــازات 
كزيــادة األجــر الشــهري واإلجازات الســنوية أكثر ...

شــعر ماجــد باســتياء وائــل وخــاف مــن البلبلــة التــي قد 
يخلقهــا؛ وتأزمــت العاقــة بعــد أكثــر مــن خــاف على 

اإلجــراءات اإلداريــة وكيفيــة التعاطــي مــع بعــض الزبائن.

قــرر وائــل تقديــم شــكوى إلــى الســيدة حنيــن مطالبــًا فيها 
حمايتــه ظّنــًا منــه أّن ماجــد يعمــل علــى طــرده مــن الشــركة، 

وعّبــر وائــل عــن اســتياءه مــن قــرار الترقيــة الغير عادل 
بحقــه، نظــرًا إلــى أنــه هــو مــن يســاند ماجــد بكفاءتــه واجتهاده 

الدائــم وتغطيتــه أحيانــًا لتقصيــر ماجــد فــي العمــل.

طلبــت مديــرة المــوارد البشــرية الســيدة حنيــن مــن ماجــد 
ووائــل اللجــوء إلــى الوســاطة لتفــادي تفاقــم الشــرخ بينهمــا.

ماجــد مديــر قســم التســويق الجديد

عــاش ماجــد فــي حضــن عائلــة ميســورة ماديًا، قــادرة على 
تلبيــة احتياجــات المنــزل علــى أكمــل وجــه، ونشــأ معتمــدًا 

علــى عائلتــه فــي كل مصاريفــه اليوميــة.

قبــل عــام مــن تخّرجــه مــن الجامعــة، تعــّرف ماجــد على 
شــريكة عمــره نــدى، إذ كانــا يدرســان االختصــاص ذاتــه أي 

إدارة األعمــال. عندمــا تخــّرج ماجــد، توظــف فــي مؤسســة أبو 
جــودة، وكانــت صداقــة نــدى وحنيــن مديــرة الموارد البشــرية 

فــي المؤسســة كمــا ونفــوذ عائلــة نــدى فــي المجتمــع من 
العوامــل المســاهمة فــي توظيفــه.

أعتمــد ماجــد فــي العمــل علــى صديــق العمــر وائل، ال ســيما 
أّنــه هــو الــذي ســّهل توظيفــه فــي الشــركة. ولكــن اعتماده 

علــى وائــل لــم يكــن بجديــد، فلطالمــا تســاعدا كاهمــا علــى 
الصعوبــات والتحديــات فــي الحيــاة. لذلــك، يكــّن ماجــد لوائــل 

كّل المحبــة والتقديــر، فهــو أقــرب ألّخ.

تعمــل نــدى زوجــة ماجــد فــي المصــرف المركــزي، وهي من 
عائلــة أغنــى مــن عائلتــه، فهــي تملــك عقــارات ومتاجــر قد 

ورثتهــم مــن أهلهــا. هــذا مــا ســاهم فــي تأميــن رفاهيــة وهناء 
العيــش لماجــد وزوجته.

تفاجــأ ماجــد مــن رّدة فعــل وائــل، وحــاول التعويــض عليه 
بإعطائــه ســاعات عمــل إضافيــة وتقديــم بعــض الهدايــا لــه. 

لكــن خــاب ظّنــه وحــزن كثيــرًا حيــن علــم أّن اســتياء وائــل قد 
يدفــع هــذا األخيــر لمحاربتــه ال ســيما أّنــه بــدأ بخلــق بلبلــة في 

العمــل تشــّكُك بقــدرات ماجد.

وتســاءل ماجــد فــي أكثــر مــن مــّرة إذا لــم يقترف خطــًأ بدعوة 
وائــل لانضمــام للشــركة وتســهيل تطــوره وارتقائــه فيهــا. 

وطفــح الكيــل حيــن قــرر وائــل تقديــم شــكوى ضّده إلى 
الســيدة حنين.

وائل موظف قســم التســويق

ترّبــى وائــل فــي عائلــة ميســورة نســبيًا، غيــر أّنهــا واجهت 
ضائقــات مادّيــة فــي أكثــر مــن فتــرة. كان متفوقــًا في دراســته 

ممــا أكســبه منحــة كاملــة خــال ســنوات الدراســة )أتــت في 
وقتهــا إذ كانــت العائلــة تمــّر بوضــع اقتصــادي صعــب(، وأبقــاه 

مستند رقم 22: مثال عن حالة عملية
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تحــت األضــواء فــي الحيــاة الجامعيــة. كمــا أكســباه االجتهــاد 
والتفــوق كفــاءات وقــدرات مختلفــة.

خــال عملــه فــي المؤسســة، كان وائــل ملتزمــًا بأوقــات العمــل، 
يســّوق لمنتوجــات المؤسســة بحرفيــة ويعمــل جاهــدًا علــى 
ــز عالميــًا. رغــم أن هــذه  تطويــر هــذه المؤسســة بهــدف التميُّ
الوظيفــة األولــى لــه وليــس لديــه خبــرة عمليــة كبيــرة لكنــه 

كان بارعــًا ومتفانــي فــي العمــل.

تــزوج وائــل مــن فــدى، وهــي مــن عائلــة متواضعة. فدى ســيدة 
قنوعــة و«بيتوتيــة«، جــّل مــا يهمهــا االهتمــام ببيتهــا وزوجهــا 
وعائلتهــا. ال تعمــل فــدى، بــل هــي ربــة منــزل وأّم لســامي. قبــل 
أن يــرزق وائــل بابنــه ســامي، كان يتكفــل بأهلــه ولكــن بعدمــا 
رزق بالمولــود، أولــى هــذه المســؤولية ألخيــه األصغــر مؤقتــًا، 

وذلــك بســبب راتبــه الــذي ال يكفــي إلعالــة بيتيــن.

بعــد أن عمــل وائــل ثــاث ســنوات علــى التوالــي بتفاني 
محــاواًل إثبــات نفســه وقدراتــه للجميــع بهــدف ترقيتــه، 

وهــو مــا قــد يزيــد مــن خبراتــه وراتبــه في هذه المؤسســة، 
خســر فرصتــه الوحيــدة لتطويــر نفســه. يــرى وائــل أّن ماجــد 

طامــع يبحــث دومــًا عــن المواقــف التــي تــدّر عليــه المنافع، 
فماجــد بنظــره أقــل كفــاءة ومســؤولية وتمّكــن الحصــول علــى 

الترقيــة بســبب عاقــة زوجتــه نــدى بالســيدة حنيــن.

عــاوًة علــى ذلــك، يــرى وائــل أّن ماجــد اتكالي منــذ صغره، 
اّتــكل علــى والــده الــذي كان دائمــًا بجانبــه ومســؤول عنــه وعن 

أخواتــه، ثــم علــى زوجتــه، تمامــًا كمــا يتــّكل دائمــًا علــى وائل 
فــي أي صعوبــات تواجهــه.
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متــى تنشــأ فكــرة المبادرات؟

بعــد انتهــاء المحــور األّول مــن التدريــب، وعلــى مشــارف 
المحــور الثانــي الــذي ُيعنــى بالنــزاع، يتطــّرق المــدّرب، بحضــور 

مديــرة أو منســقة المشــروع مــن ِقبــل هيئــة األمــم المّتحــدة 
للمــرأة، إلــى أهــداف المشــروع وحيثياتــه. وفــي هذا الســياق، 

يتــّم شــرح قــرار مجلــس األمــن 1325 واّتصالــه المباشــر بفكــرة 
مشــروع انشــاء شــبكات ســيدات فاعات في إدارة وتفادي 
النــزاع. كمــا يتــّم التشــديد علــى الجــزء الثانــي مــن البرنامــج 

الــذي يتطّلــب مــن الســيدات المشــاِركات فــي البرنامــج أن 
يترجمــن مــا اكتســبنه مــن مفاهيــم ومهــارات إلــى أنشــطة 

أو مشــاريع صغيــرة مــن شــأنها أن تنشــر ثقافــة الوســاطة، 
وأن تعالــج مواضيــع حّساســة وأســباب توّتــر قبــل أن تتطــّور 

وتصبــح نزاعًا.

شــرح المبــادرات أمــر ضــروري لكــي تعــرف الســيدات أّن هدف 
البرنامــج ال يقتصــر علــى التدريــب وال يرمــي إلــى تدريــب 

الســيدات وحســب، بــل أّنــه يجــب أن ُيتــّوج باّتخاذهــّن دورًا 
محورّيــًا فــي مجتمعهــّن المحّلــي فــي ســياق األمــن وبنــاء 

الســام. لهــذا للشــرح ولنقــاش المبــادرات أهمّيــة كبــرى في 
توجيــه توّقعــات الســيدات حــول مخرجــات هــذا البرنامــج 

وفــي ارســاء ذهنيــة التدريــب مــن أجــل العمــل الميداني 
وليــس مــن أجــل اكتســاب المعرفــة والمهــارات فقط.

كيــف تنشــأ المبادرات؟

بنــاًء علــى جلســة شــرح المبــادرات، وخــال جلســات النقاش 
حــول النزاعــات وأســباب التوّتــرات فــي المجتمــع، يوّجــه 

المــدّرب المجموعــة إلــى بعــض المواضيــع الحّساســة التــي 
تتكــّرر، والتــي بطبيعــة الحــال تبــرز عندمــا تتطّلــب جلســات 

التدريــب اقتــراح حــاالت نــزاع وتحليلهــا. ويذّكــر المــدّرب 
بضــرورة التفكيــر بأفــكار ومواضيــع للمبــادرات مستفســرًا إذا 

يمكــن لمــا تــّم عرضــه أن يكــون مــاّدة غنّيــة للمبــادرات.

مــن ناحيــة أخــرى، تتشــارك الســيدات ومحيطهــا العائلــي 
واالجتماعــي المواضيــع التــي يتــّم تداولهــا فــي البرنامــج، 

ال ســيما مفهــوم الوســاطة، وتشــرح المســار الــذي تتبعــه 
الوســاطة. وبرهنــت الخبــرات فــي هــذا الســياق أّن األقارب 

واألصدقــاء قــد يطلبــون مســاعدة الســيدات فــي حــّل نزاعات 
مــا بيــن األفــراد أو التدّخــل للتخفيــف مــن حديــة موضــوع قبــل 
أن يتطــّور إلــى نــزاع. وهنــا أيضــًا، خــال تمريــن »هيــك صار«، 

ُتخبــر الســيدة بالموضــوع الــذي ُعــرض عليهــا، فتتباحــث 
الســيدات بــأي نــوع مــن التدّخــل يتطّلــب ذلــك وكيــف يمكن 

تقديــم هــذا النــوع مــن التدّخــل في إطــار المبادرات.

الجزء الثالث: المبادرات

المحور األول: نشأة المبادرات

المحور الثاني: تحضير المبادرات
كيــف يتــّم التحضيــر للمبادرات؟

بعــد انتهــاء المحــور الرابع من التدريب، ُتخّصُص جلســات 
نقــاش عــن الــدور الذي تطمح الســيدات االضطاع به 

فــي مجتمعهــّن، وانطاقــًا من هذا الدور تحّضر الســيدات 

المبــادرات. لذلــك، يطلــب المدرب من المشــاركات تحضير 
اقتراحــات حــول المواضيــع التي يجــب معالجتها، وهكذا 

تنطلــق أّول مرحلــة مــن التحضيــر، حيــث ُتعقد أكثر من جلســة 
لنقاش المقترحات وتبلور الدور الذي ســتضطلع به الســيدات. 
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أّمــا المرحلــة الثانيــة مــن التحضيــر، فتتطّلب تحديد موضوع 
المبــادرة ومســارها واألطــراف المعنّيــة بها. فبنــاًء على تحليل 

أصحــاب المصلحــة، وعلى تحديد األولويات واألنشــطة 
المبــادرة، تحّضــر الســيدات خّطة عمل وتبــدأ بتنفيذها.

المحور الثالث: مواكبة المبادرات
يواكــب الوســيط المحتــرف الــذي يقــوم بــدور المرشــد )وهــو 

كان المــدّرب فــي الجــزء األّول مــن البرنامــج( الســيدات 
فــي كّل مرحلــة مــن مراحــل المبــادرات، مــن التهيئــة إلــى 

التحضيــر، ويوجههــّن فــي خطواتهــّن. يقــّدم المرشــد 
الدعــم والمواكبــة، لكّنــه يرســي بعــبء العمــل والبحــث 

والتخطيــط علــى عاتــق الســيدات لكــي يختبــرن العمــل              

الميدانــي مــع كّل تحدياتــه وتطّوراتــه.

وفــي هــذه الســياق، يطلــب الوســيط المحتــرف الــذي يقــوم 
بــدور المرشــد مــن الســيدات تقديــم تقاريــر عــن مشــاريعهّن 

يســتنُد عليهــا وعلــى االجتماعــات إلعطــاء تغذيــة راجعــة 
وتمكينهــّن مــن التقــّدم فــي تنفيــذ المبــادرات.
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هيئــة األمــم المتحــدة للمرأة

هيئــة األمــم المتحــدة المخصصــة لقضايــا المســاواة 
بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة. تناصــر الهيئــة قضايــا 
النســاء والفتيــات، وقــد ُأنشــئت لتســريع التقــدم فــي 

تلبيــة احتياجاتهــّن فــي جميــع أنحــاء العالــم وتعميــم 
مســاهماتهّن فــي بنــاء الســام المســتدام مــن خــال درء             

الصراعــات والكوارث.

المركــز المهنــي للوســاطة فــي جامعــة القديس يوســف

أول مركز وســاطة في لبنان والشــرق األوســط، أسســته 
الســيدة جوانــا هــواري بورجيلــي فــي تشــرين األول/أكتوبــر 
2006. يهــدف المركــز إلــى نشــر روح اإلنســانية والتعاطــف 

والتضامــن لتعزيــز ثقافــة الســام، وهــو يعمــل فــي ثاثــة 
أبعــاد: كمركــز لتدريــب المهنييــن والطــاب والتاميــذ، 

وكمركــز للوســاطة مــن خــال فريــق مــن الوســطاء المحترفيــن 
المؤهليــن لحــل المنازعــات وديــًا، وكمركــز مشــاريع يتعــاون 

مــع أكثــر مــن 45 شــريكًا وطنيــًا ودوليــًا، يجــري مســابقات 
وســاطة فــي لبنــان منــذ عام 2015.

مؤسســة ريبيــكا دايكس

تســعى مؤسســة ريبيــكا دايكــس إلــى إنشــاء مجتمعــات 
مســتقرة فــي لبنــان وتحســين حيــاة الاجئيــن والمجتمعــات 

المضيفــة األكثــر عرضــة للمخاطــر. تأسســت فــي كانــون األول/
ديســمبر 2017 بعــد أن رغــب أصدقــاء ريبيــكا وعائلتهــا 

وزماؤهــا فــي توجيــه الطاقــة التــي اســتلهموها مــن حيــاة 
ريبيــكا وعملهــا.

حكومــة فنلندا

لطالمــا كانــت الوســاطة مــن أجــل الســام والحيلولــة دون 
النزاعــات موضوعــي اهتمــام فــي السياســة الخارجيــة 

لفنلنــدا. تركــز حكومــة فنلنــدا تركيــزًا كبيــرًا علــى تعزيــز ملكيــة 
النســاء ومشــاركتهن فــي عمليــات الســام، تماشــيًا مــع قــرار 

مجلــس األمــن 1325 )2000( بشــأن المــرأة والســام واألمن، 
وكذلــك مــع القــرارات التاليــة التــي تؤلــف خطــة المرأة 

والســام واألمن.
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