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عرفان وتمدٌر
أسهم فً
ٌمدم المركز بتجربته المتواضعة ودراسته الموضوعٌة فً هذا الحمل ،الشكر والتمدٌر لكل من
َ
إصدار هذا الكتٌب .وهذا اإلنجاز ما هو إال عربون محبة للشخوص الكرٌمة التً كانت هجرتهم إلى هللا
وبدونهم ال نستطٌع المسٌر .و هنا ال أنسى األستاذ المربً البرت هانً الذي كان رافدا من روافد الفكر و
العطاء .وكذلن زمبلبً فً مركز وبام الذٌن واظبوا إلتمام مثل هذه المهمة و أخص بالذكر زمبلبً صلٌبا
بدور  ،وابل زٌنة ،ارٌج نجار واسامة رون وعماد نصار و لوسً ثلجٌة وكل المدربٌن و المدربات و هنا
ال ننسى رفٌك دربً فً العمل الفنً األستاذ المتواضع سمٌر ؼطاس.

كل الشكر للجنة المانوناٌت المركزٌة الرفٌمة الوفٌة منذ تؤسٌسنا و مازالت الى جانبنا دون كلل او ملل و
الذي دعمت بعض مشارٌعنا فً لضاٌا العدل و السبلم و اإلصبلح و تجلت مساهمتها فً طبع هذا
الكتٌب ..
أسهم فً كتابةً وممارسةً ومشارن وتدرٌب أجمل بالة زهور مفعمة برابحتهم الزكٌة الطهورة،
ولكل َمن
َ
وعذرا ً لؤلسماء التً لم تطرح فإن عملهم وعلمهم معروؾ ومشهود لهم فً جمٌع المجاالت وهم/هن الجنود
خٌر الجزاء على عطاٌاهم/ن وخدماتهم/ن وتضحٌاتهم/ن.
المجهولون/الجهوالت وهللا ٌجزٌهم/ن َ
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ممدمة
بملم األستاذ زغبً زغبً.
مدٌر مركز وئام.
ما مفهوم الوساطة الطالبٌة؟
الوساطة الطبلبٌة هو علم و ثمافة و ممارسة هدفه تدرٌب المدربٌن و المربٌن و المعلمٌن والمعلمات و
بالذات تدرٌب الطبلب والطالبات لحل اإلشكاالت والمعضبلت التً تطرأ على الساحة المدرسٌة و كذلن
االستفادة منها فً معالجة التحدٌات مع األهل واألصدلاء والمحٌط االجتماعً أٌنما وجدت.
هذا البرنامج ٌتض ّمن عدّة أسالٌب منها المحاضرات والندوات للتوعٌة وورش عمل وحاالت دراسٌة
باإلضافة الى تزوٌد المدربٌن والمدربات بالنشرات والمعلومات واستخدام كل الوسابل من أجل إٌصال
المعلومة الى الجمٌع.
إن مفهوم الوساطة الطبلبٌة بدأ بالظهور فً معظم دول العالم واستخدم فً مراكز التدرٌب فً أمرٌكا
الشمالٌة و روسٌا و أوروبا وأٌضٌا فً منطمة الشرق األوسط وؼٌرها.
إزداد االهتمام بهذا العلم نتٌجة ازدٌاد العنؾ فً المدارس والمإسسات والشوارع والبٌوت و جمٌع
المناطك باإلضافة الى ان الفضابٌات وموالع التواصل االجتماعً ووسابل االعبلم الممروءة والمسموعة
والمشاهدة فً مجملها تظهر العنؾ و لصص االحتٌال والتجنً وأسالٌب الخاوة والهٌمنة كؤنها امور
طبٌعٌة و مسلم بها. .
إذن الوساطة هً عملٌة تربوٌة منهجٌة أو ال منهجٌة خبلّلة ذات بعد حضاري و إنسانً لحل الخبلفات و
النزاعات التً لد تنشؤ ما بٌن الطبلب و الطالبات فً المدارس و ما بٌن الطبلب و سابر أفراد المجتمع .
إننا ننظر الى هذه العملٌة بتمعن و إبداع ألن العنؾ اصبح الماعدة األساسٌة فً العالم و فً منطمتنا واعتبر
البلعنؾ والعبللات الطٌبة كاستثناء فً نظر البعض.
وهنان برامج لتؤجٌج الصراع سواء كان طابفٌٌا ,مذهبٌٌا ,سٌاسٌٌا ,التصادٌٌا أو حضارٌا ولؤلسؾ فإن الجسم
صا إن الؽالبٌة العظمى من شعبنا هً فً عمر الل من  18سنة
الطبلبً رهٌنة لهذه المعضبلت و خصو ٌ
أي انها من الجٌل الصاعد.
و الطبلب كما نعرؾ هم البنٌة األساسٌة للتؽٌٌر والتمدم المجتمعً .هم الحران الطٌب و المندفع إنشاء هللا
عمبلنٌا اذ تم توجٌههم و إرشادهم و توعٌتهم للمسإولٌة الملماة على عاتمهم .إن الحٌوٌة تكمن فً الطالة
الكامنة فً عمول و للوب و ضمابر الطبلب و الطالباتٌ .جب ان تستثمر جهودهم فً عملٌة البناء
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والتطوٌر حٌث توجههم نحو العلم والثمافة .وأن ٌكونوا خبللٌن مبدعٌن فً خدمة أنفسهم وأهالٌهم
ومجتمعاتهم وبلدانهم.
كل هذا فً مجمله ٌتطلب منا .أن نخلك اوضاعا ً مناسبة للطبلب وللطالبات لتدرٌبهم على حل النزاع
إٌجابٌا و تحوٌل الطالات السلبٌة الى طالات اٌجابٌة لتكون الحلول جذرٌة و موضوعٌة وخبللة.
إن مفهوم الوساطة الطبلبٌة ٌموم على أساس تدخل الطبلب أنفسهم أو إستدعاء أطراؾ ثالثة لتكون فعّالة
لتساعد الجمٌع على حل النزاع بؤسالٌب البلعنؾ مبنٌة على العدالة الترمٌمٌة (اإلصبلحٌة) بعد عملٌة
تحدٌد الخبلفات و جمع المعلومات و تحلٌلها و معرفة أسبابها سواء كانت سطحٌة او تارٌخٌة او معمدة
ومن ثم إلتراح الحلول و البدابل لها لتكون االنسب و األلل تكلفة واألكثر تطبٌمٌا واألفضل لبناء مجتمع
تعددي مبنً على احترام اآلخر و االحتفال باالختبلفات لنمول نعم لبلختبلفات و ال للخبلؾ و نعم
للتعددٌة ضمن اطار الوحدة.
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نبذة تارٌخٌة عن مركز وئام الفلسطٌنً2
مركز وبام ،المركز الفلسطٌنً لحل النزاعات :هو مركز ؼٌر حكومً ،إنسانً المطاؾ ،عربً العمك
وفلسطٌنً المنشؤ.
تم تؤسٌسه فً شهر آذار عام  1994من لبل فعالٌات شبابٌة تسهر على خدمة المجتمع بكل فباته ملبٌة
احتٌاجاته المختلفة.
إن سٌاسة اإلؼبلق اإلسرابٌلٌة لمدٌنة المدس وبناء جدار الفصل العنصري والحصار االلتصادي والسٌاسً
والثمافً للمناطك الفلسطٌنٌة أدى إلى زٌادة البطالة من ناحٌة ،والتضخم المالً من ناحٌة أخرى .إضافة
لذلن فاالجتٌاحات المتكررة من لبل لوات االحتبلل اإلسرابٌلً على الساحة الفلسطٌنٌة زادت من
الضؽوط المختلفة خصوصا ً الضؽط النفسً والكبت والحرمان والتً أنهكت الشعب الفلسطٌنً مما كل ذلن
أدى إلى ازدٌاد الخبلفات ،وتشعب النزاعات ،وتفرع الخصومات.
وبناء على ما تمدم ،لام أشخ اص من ذوي المإهبلت العالٌة والخبرات المتمٌزة ،بتؤسٌس مركز ٌموم على
حل النزاعات على الصعٌد المحلً ودراسة وتحلٌل النزاعات على الصعٌدٌن اإلللٌمً والدولً .لمد أطلك
على هذا المركز مركز وبام الفلسطٌنً .ولاموا متكلٌن على هللا وممدمٌن خبراتهم إلخوتهم وأخواتهم
وأبناء وبنات شعبهم لعلهم ٌساهمون وبمدر إمكانٌاتنا فً بناء المجتمع الفلسطٌنً العتٌد .

أهدافه2
إن الهدؾ من إنشاء هذا المركز ،هو مساعدة الشعب الفلسطٌنً على حل مشاكله فً مثل هذه األولات
الحرجة والصعبة ،التً نمر بها مستعملٌن لؽة العمل والتفاهم والحوار ،فٌحل اللطؾ محل العنؾ ،والوفاق
محل الشماق  ،فتتصافى النفوس وتتمارب الملوب.
فٌكون العمل هو المحن لحل جمٌع الخبلفات والنزاعات ،فاللؽة السلسة أسلوبنا ،والحوار هو طرٌمنا،
والمنطك هو دستور تفاهمنا والصلح هو ؼاٌتنا .استنادا ً إلى عاداتنا العربٌة المتوارثة واألصٌلة التً نتناللها
جٌبلً بعد جٌل نحل جمٌع الخبلفات مهما اشتدت وتفرعت بلؽة الحوار والتفاوض والتفاهم والعمل والمنطك
السلٌم .وهكذا تم تفعٌل بعض األسالٌب التربوٌة الحدٌثة التً نسهر على تعمٌمها فً هذا المركز ،حٌث تم
استمطاب جمٌع الخبرات من أبناء شعبنا مثمفٌن وتربوٌٌن ومختصٌن ،الذٌن لهم الٌد الطولى فً حل
الخبلفات والنزاعات سواء أكانوا رجاالً أم نساء عركتهم األٌام أو مثمفٌن من ذوي المإهبلت العلمٌة
العالٌة.
فلذلن نحن نهتم ببناء المجتمع المدنً المبنً على العدل والمساواة ملتزمٌن بمبادئ الشفافٌة والمحاسبة
والمساءلة عن طرٌك الدورات التثمٌفٌة والتوعوٌة المختلفة والحوارات الهادفة والنشاطات الثمافٌة المتعددة
سواء على المستوى المحلً أو اإلللٌمً أو العالمً.
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دور المركز 2
ٌموم المركز بدور الوسٌط أكثر من دور المحكم ألننا نإمن بمعادلة الربح للجمٌع ،ونسعى إلى مساعدة
الفبات المهمشة والعدٌد من المواطنٌن والمواطنات فً التؽلب على المشاكل من أجل ترسٌخ مفهوم التعددٌة
ضمن المسار الوحدوي فً بناء المجتمع المدنً وإبراز دوره من خبلل المهمات التالٌة :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

حل النزاعات ما بٌن أفراد المجتمع الفلسطٌنً بطرق حضارٌة سلمٌة العنفٌة.
تدرٌب فبة من الشباب تموم بدور الوسٌط ،وإٌجاد شبكة من الوسطاء المدربٌن لٌموموا بحل
المشاكل فً المجتمع الفلسطٌنً من خبلل تعلمهم وسابل وطرق وآلٌات حل النزاع باستخدام
الحوار والتفاهم والتواصل.
توضٌح كٌفٌة ممارسة" الصلحة" وحل النزاعات لفبات الشعب من خبلل محاضرات وندوات
وورشات عمل .
التنسٌك مع مإسسات فلسطٌنٌة تتعامل مع مواضٌع العدل والسبلم والبلعنؾ وحل النزاعات
والتربٌة الدٌممراطٌة.
توعٌة المجتمع المحلً الفلسطٌنً من خبلل الكتٌبات والنشرات التً تض ّمنت مواضٌع تتعلك
بالتثمٌؾ المدنً.
تعمٌك مفهوم المجتمع المدنً ونشر الوعً المجتمعً عبر التنشٌط والتشبٌن والتنسٌك بٌن
المإسسات ؼٌر الحكومٌة المختلفة والمإسسات الدٌنٌة والمإسسات ذات العبللة من جهة وبٌن
المإسسات الحكومٌة من جهة أخرى.
نشر كتٌبات وأدبٌات تُعنى بثمافة العدل والسبلم وتدوٌن التارٌخ الشفوي فً األرض الممدسة.

 1السٌاسة العامة2
ٌنتهج المركز سٌاسة موضوعٌة وحٌادٌة ،حٌث أن أبوابه مفتوحة لفبات الشعب الفلسطٌنً على اختبلؾ
مشاربهم الفكرٌة والدٌنٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة وااللتصادٌة .فنستمبلهم ونستمع إلى مشاكلهم ونساعدهم
فً حل خبلفاتهم ونزاعاتهم ،فهدفنا تحمٌك المصلحة العامة فً الممام األول والنهوض بالمجتمع الفلسطٌنً.

 2نشاطات المركز2
 .1تدرٌب كوادر فلسطٌنٌة على حل النزاعات ،وذلن داخل فلسطٌن وخارجها مثل بعض
التدرٌبات فً الجامعات المحلٌة واألجنبٌة فً أمرٌكا وألمانٌا وأوروبا والشرق األوسط.
 .2لٌام المركز بحل المبات من المضاٌا حتى اآلن .فمد كانت نسبة المشاكل التً تم حلها حتى اآلن
 ،%87أما النسبة التً لم ٌتم حلها ،كانت نتٌجة لعوامل سٌاسٌة والتصادٌة واجتماعٌة
وسٌكولوجٌة خارجة عن إرادتنا.
 3المشاركة فً تدرٌب فبات شبابٌة على حل النزاعات داخلٌا وخارجٌا ً إذ ٌشارن المركز بالتدرٌب على
حل النزاعات فً المإسسات والجامعات الفلسطٌنٌة وكذلن ٌموم المركز بدورات تدرٌبٌة لبعض أفراد
األجهزة األمنٌة والمدنٌة وجمٌع الفبات الشعبٌة.
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ازدٌاد عدد المواطنٌن المتطوعٌن فً المركز حٌث بلػ عددهم حتى اآلن العشرات حٌث ٌموم هإالء
بتكرٌس أولاتهم ووضع إمكانٌاتهم لخدمة أهداؾ المركز.

 5تكثٌؾ النشاطات الشبابٌة ورفع مستوى الوعً والمشاركة من خبلل ورش عمل ومإتمرات على جمٌع
المستوٌات داعٌة إلى ثمافة الحوار والتعددٌة والمواطنة وتعمٌك حوار الثمافات واألدٌان.
 6تعزٌز النشاطات لؤلطفال إلتاحة الفرص لهم لٌتمكنوا من التعبٌر عن ذاتهم بؤمان وطمؤنٌنة ومحبة
والعمل على سد احتٌاجاتهم المختلفة بالتعاون مع المإسسات المعنٌة.
7

شرح عدالة لضٌتنا أمام المحافل الدولٌة عبر الوسابل المتاحة واستمبال وفود تمصً الحمابك والتواصل
معها فً شرح المضٌة وترتٌب برامج ثمافٌة ضمن إطار السٌاحة البدٌلة.

 8التشبٌن والتنسٌك مع المإسسات المختلفة من أجل تموٌة المجتمع المدنً المبنً على أساس المواطنة
ّ
وبث روح المسإولٌة.
 9تفعٌل دور المرأة فً اإلصبلح وموالع صنع المرار والتؤثٌر بشكل فعّال وإٌجابً فً مختلؾ مٌادٌن
الحٌاة العامة.
 10تمدٌم رإٌة بدٌلة عن دور المرأة التملٌدي فً المجتمع الفلسطٌنً وتوضٌح دورها الفعّال والمبدع
كشرٌن فً عملٌة التنمٌة والتطوٌر االجتماعً.
 11تشجٌع المرأة للدخول إلى المطاع االلتصادي وتموٌة لدرات النساء اللواتً لدٌهن مشارٌع منتجة.
 12فتح جسور التواصل بٌن النساء فً فلسطٌن والمنطمة العربٌة والعالم بالمشاركة فً شبكات التواصل
النسوٌة وتبادل الزٌارات والمنشورات واالستفادة من خبرات الحركة النسوٌة عربٌا وعالمٌا.
 13تشجٌع الحوار والتواصل بٌن الحضارات والدٌانات المختلفة وذلن عن طرٌك المإتمرات وورش
العمل فً داخل الببلد وخارجها.
لمزٌد من االستفسارات الرجاء االتصال 2بمركز وئام الفلسطٌنً – المركز الفلسطٌنً لحل النزاعات.

بٌت لحم – ص.ب  1331تلفاكس)02( 2777333 - 2770513 :
البرٌد اإللكترونً  hope@alaslah.orgمولع الكترونًhttp://www.alaslah.org 2
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نبذة عن لجنة المانونٌت المركزٌة

تعتبر لجنة المانوناٌت المركزٌة مإسسة عالمٌة ؼٌر ربحٌة تدعم المجتمعات المحلٌة فً
جمٌع أنحاء العالم من خبلل دعم مشارٌع إؼاثة ومشارٌع تنموٌة وأخرى تهدؾ إلى بناء
وإحبلل السبلم فً المجتمعات التً تعمل بها .وال ٌموم عمل لجنة المانونٌت على حشد
االموال فمط ،بل على دعم المشارٌع لتحسٌن النمط المعٌشً للذٌن هم بؤمس الحاجة الٌها.
وتنوب لجنة المانوناٌت المركزٌة عن كنابس المانوناٌت واالخوة بالمسٌح المتواجدة فً
الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وكندا ،والذٌن هم من الشعوب المتعاطفة والمحبة لعمل الخٌر
ولتمدٌم المساعدات لشعوب أخرى محتاجة .ولمد تؤسست اللجنة منذ حوالً  90عاما ً وتعمل
حالٌا ً فً  55دولة ولها تارٌخ عرٌك وسمعة جٌدة فً البلدان التً تعمل بها إذ تحرص جمعٌة
المانونٌة على أن تحترم لٌم وعادات وتمالٌد المجتمعات المحلٌة ولد نجحت فعبل فً دعم هذه
المجتمعات حٌث ألامت خبلل السنوات الطوٌلة الماضٌة عبللات جٌدة مع المجتمعات حول
العالم.
لجنة المانوناٌت المركزٌة ()MCC
تؤسست عام  1920حٌث أرسلت متطوعٌن الى روسٌا بعد الثورة الروسٌة .وبما أن لجنة
المانوناٌت المركزٌة مإسسة ؼٌر ربحٌة ،فهً ما زالت جزء من الكنٌسة وهً كمثٌبلتها من
الطوابؾ المسٌحٌة تجسد آذان وللوب وأٌدي كنابس الماونٌت فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة
وكندا والذٌن بدورهم ٌمومون بدعم لجنة المانوناٌت .وال ٌشترط على موظفً لجنة المانوناٌت
أن ٌكونوا من المانوناٌت ولكن علٌهم أن ٌلتزموا باإلٌمان الحمٌمً وبنبذ العنؾ لٌكونوا مثاالً
لمحبة ربنا ٌسوع المسٌح ولمحبة اآلخرٌن وتثمٌؾ المجتمعات االنسانٌة حول التعاٌش
السلمً ،والمبادئ المابمة على المحبة واالحترام المتبادل والمساوة والتسامح.
وتعمل لجنة المانوناٌت المركزٌة بمجال العمل االنسانً مستندٌن إلى مبدأ االحترام المتبادل
والتواضع فً التعامل مع المجتمعات التً تعمل بها ومعها .وٌبنى عمل لجنة المانوناٌت على
إرسال متطوعٌن من الخارج ٌلتزمون بالعمل لمدة ثبلث سنوات حٌث ٌعملون على بناء
عبللات مع الدول المضٌفة .كما ٌموم عمل اللجنة على جهود المضٌفٌن المحلٌٌن والذٌن
بدورهم ٌساعدون وٌدعمون اللجنة فً تعلم الثمافة السابدة والتمالٌد والعادات وهم ٌساهمون
كثٌرا ً فً انجاح عمل المإسسة وٌتفادون راتب متواضع .اما المتطوعون األجانب ال ٌتلمون
أجرا ً وإنما تتحمل لجنة المانوناٌت تكالٌؾ السكن والمؤكل المشرب والسفر الخاصة بهم.
وتركز اللجنة على أن ٌعمل فرٌك العمل على بناء مشارٌع بمشاركة محلٌة مستمرة وثابتة.
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 الوساطة 2Mediation
إن عملٌة الوساطة أو تدخل طرؾ ثالث بشكل طوعً فً حل النزاع هً عملٌة اختٌارٌة وطوعٌة لجمٌع
األطراؾ ،فالوساطة هً وسٌلة أكثر مرونة وسرعة وسرٌة وألل تكلفة وجهدًا وولتًا من النظام المضابً
الرسمً ،وٌنحصر دور الوسٌط فٌها على تمرٌب وجهات النظر ووضع التسهٌبلت الممكنة أمام األطراؾ
المتنازعة من أجل التوصل إلى حلول وبدابل مرضٌة .والٌوم ٌؤخذ علم الوساطة وممارساتها الصدارة فً
حمل حل النزاع فً الداخل والخارج وذلن بالتعاون وبموافمة المضاء والمحاكم .أما مفهوم الوساطة
الطبلبٌة تتمحور حول الطبلب نفسهم.
هنان عدة أهداف من وراء استخدام الوساطة حسب الباحثٌن بوش وفولجر وٌمكن تلخٌصها بالتالٌة2
 )1البعض ٌراها بؤنها وسٌلة لتخفٌؾ الضؽط على المحاكم والمضاة )2 ،وأما البعض اآلخر فٌراها بؤنها
أداة تنظٌم من أجل التوصل إلى معاملة أكثر إنصافا وعدال ما بٌن الناس والمجتمعات  )3وهنان من
ٌعتبرها أداة مستترة للسٌطرة والكبت االجتماعً وأخٌرا تعتبرها اي المجموعة الرابعة )4بؤنها وسٌلة
تساعد فً إحداث تحول نوعً فً التعامل ما بٌن البشر وذلن عن طرٌك تمكٌن األطراؾ المتنازعة وحثهم
على التعاطؾ مع مشاكل ومشاعر األطراؾ األخرى.1
وهنان الكثٌر من المضاٌا والحاالت التً ال ٌمكن حلها والتوصل إلى نتابج إٌجابٌة باستخدام التفاوض
والحوار المباشر مما زاد من الحاجة إلى تدخل طرؾ ثالث لحل المشكلة ومساعدة األطراؾ المتنازعة إلى
التوصل إلى تسوٌة مرضٌة لجمٌع األطراؾ .وعلٌه فإن الوسٌط ٌجب أن ٌدرن أهمٌة دوره فً تمرٌب
وجهات النظر وتحسٌن أداء وسلوكٌات األطراؾ المتنازعة وتحفٌزهم على استخدام الحوار والتواصل
دورا مهما كؤداة تؽٌٌر وتحول فً المجتمع  ،لذا علٌه
والتفاهم بدال من العنؾ والعداء .وٌلعب الوسٌط
ً
االبتعاد عن دعم التوجهات والمجموعات الظالمة ضد المجموعات المضطهدة والمستضعفة فً المجتمع
والتركٌز على منفعة جمٌع األطراؾ.

 -1روبرث بىظ وجىزيف فىنجر ،ححقيق أهداف انىضاطت (يىاجهت انًنازعاث عن طريق انخًكين واالعخراف انًخبادل) ،ط 1ص.1999 35+22
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وسنتناول فً هذا الجزء2
 .1أوال :دور الوسٌط وصفاته.
 .2ثانٌا :مهارات الوسٌط ولواعد الوساطة.
 .3ثالثا :مراحل الوساطة.

ما هو دور الوسٌط2
ٌمكن تلخٌص دور الوسٌط كما ذكره زغبً زغبً فً عدة ورشات تدرٌبٌة بالنماط التالٌة2
 .1تمرٌب وجهات النظر ما بٌن األطراؾ المتنازعة.
 .2التركٌز على النماط والمصالح المشتركة ما بٌن األطراؾ المتنازعة.
 .3مساعدة األطراؾ المتنازعة لتفهم موالؾ ومشاعر بعضهم البعض.
 .4تنظٌم الجلسة ووضع لواعد لسلوكٌات المتنازعٌن.
 .5المساعدة فً توضٌح وفهم بعض األمور الؽامضة والعالمة.
 .6تلخٌص المشاكل وطرح أسبلة إضافٌة لتوضٌح الحالة.
 .7مساعدة أطراؾ النزاع إلٌجاد الحلول والبدابل بؤنفسهم.
 .8إدارة الجلسات واالستماع إلى أطراؾ النزاع باحترام وبدون مماطعة.
 .9إعطاء الفرص المتساوٌة لؤلطراؾ المتنازعة للتعبٌر عن موالفهم ومشاكلهم.
 .10تحفٌز أطراؾ النزاع لبلستمرار فً النماش من أجل التوصل إلى تسوٌة.
 .11مساعدة األطراؾ على خلك جو من الراحة واالحترام ما بٌن األطراؾ المتنازعة.
 .12إعادة صٌاؼة المشاكل والبدابل ،بحٌث ٌلخصهم بحذر وانتباه شدٌد.
 .13كتابة االتفالٌات التً توصل إلٌها أطراؾ النزاع.
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صفات الوسٌط2
هنان مجموعة من الصفات التً ٌجب أن ٌتحلى بها الوسٌط بصفته طرفا فً عملٌة حل النزاع ومساعدًا
فً عملٌة حل النزاع ما بٌن األطراؾ المتنازعة .والصفات والمهارات التً ٌتحلى فٌها الوسٌط ٌمكن أن
تكون متؤصلة فٌه وموجودة فً تركٌبته وشخصٌته وفً بعض الوسطاء لد ال تكون تلن الصفات
والمهارات متؤصلة فً الوسٌط ،مما ٌزٌد الحاجة إلى تدرٌبات ودورات تساعده على اكتساب بعض
المهارات واألسالٌب التً تساعد فً حل النزاعات .وهنا ٌذكر الناشط زؼبً زؼبً الصفات التالٌة التً
ٌجب أن ٌتحلى بها الوسٌط الطبلبً بشكل خاص واي وسٌط بشكل عام :
ٌ .1جب أن ٌكون محاٌدًا وؼٌر متحٌز مع أي طرؾ.
 .2بجب أن ٌتعامل وٌستمع لجمٌع األطراؾ بالتساوي.
مبادرا وخبللًا.
ٌ .3جب علٌه أن ٌكون
ً
ٌ .4جب علٌه أن ٌتسلح بموة المبلحظة والدلة.
ٌ .5جب أن ال تكون هنان أي مصلحة للوسٌط من وراء تدخله.
ٌ .6جب عدم الحام المشاعر فً أسبلة وتوجهات الوسٌط.
ٌ .7جب أن ٌكون على دراٌة بالظروؾ المحٌطة وبالعوامل المإثرة.
ٌ .8جب أن ٌكون مل ًما بالمشكلة وأبعادها النفسٌة واالجتماعٌة وااللتصادٌة والسٌاسٌة.
ٌ .9جب أن ٌسٌطر على مشاعره السلبٌة وؼضبه.
ٌ .10جب أن ٌلتزم بالسرٌة التامة.
 .11بجب أن ٌمتاز بالهدوء ولوة الشخصٌة ولوة المبلحظة.
ٌ .12جب أن ٌستمع بشكل فعال وإٌجابً ألطراؾ النزاع.
ٌ .13جب أن ٌستخدم األلفاظ والتعابٌر المناسبة.
ٌ .14جب أن ٌكون حاز ًما فً حاالت الفوضى أو اإلزعاج.
ٌ .15جب علٌه فهم معظم اإلٌحاءات واإلٌماءات لكل األطراؾ.
ٌ .16جب علٌه بناء جسور من الثمة واالحترام والعبللات الجٌدة مع أطراؾ النزاع بحدود دوره ،مما
ٌسهل عمله.
ٌ .17جب أن ٌكون ذا سمعة طٌبة وهجرته إلى هللا تعالى ولٌس البتؽاء المال وال االسترزاق أو ألهداؾ
آنٌة رخٌصة.
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لواعد الوساطة2
هنان عدة لواعد رئٌسة وهامة ٌجب أن ٌتفك علٌها األطراف المتنازعة والوسٌط للسٌر فً عملٌة
الوساطة ولتحمٌك نتائج إٌجابٌة ،2وهً2
ٌ .1جب االلتزام بحضور جمٌع الجلسات والمواعٌد المحددة والمتفك علٌها.
 .2عمل الوسٌط ٌكون اجماال تتطوعا .
ٌ .3جب االبتعاد عن الضؽط المعنوي والمضابً فً أثناء عملٌة الوساطة.
ٌ .4جب أخذ موافمة الوسٌط بشكل عام ولٌس الطبلبً وإعبلمه فً حالة سماحه لبعض السلطات
االدارٌة والمضابٌة فً التدخل بٌن األطراؾ المتنازعة (بهدؾ حماٌة بعض أطراؾ النزاع أو لمنع
ضرر محتمل).
ٌ .5مكن أن ٌحدث أي تؽٌر فً العبللة ما بٌن األطراؾ المتنازعة ولكن ٌجب أن ٌتم ذلن ضمن إطار
جلسات الوساطة.
ٌ .6جب االبتعاد عن لماء الوسٌط ومكالمته خارج جلسات الوساطة إال فً حاالت الضرورة المصوى
أو من أجل تؽٌٌر فً المواعٌد.
ٌ .7جب على أطراؾ النزاع االلتزام بما ٌطلبه الوسٌط.
ٌ .8جب على أطراؾ النزاع االلتزام باالتفالٌة وتنفٌذ بنودها.
ٌ .9حك لجمٌع األطراؾ اختٌار أي طرق بدٌلة لحل النزاع ،فً حال فشلت عملٌة الوساطة.
 .10وفً اطر اخرى خارجة عن االطر الطبلبٌةٌ ،جب االبتعاد عن اللجوء إلى أي وسابل أو تنازالت
أو اتفالٌات مبدبٌة فشلت فً عملٌة الوساطة فً حال اللجوء إلى التحكٌم أمام المحاكم .كما ٌمنع
استخدام الوسٌط كمحكم أو كشاهد فً لضٌة فً حال كان وسٌط فً حلها.

 -2نسار ريال ،نًن يهًه األير (دروش في حقم بناء انطالو وحم اننساعاث) ،جًعيت انعًم ين أجم خيار يدني ،ص .248—.247حهك انقىاعد
وضعج ين قبم جايعت انطالو في يدينت نايىر – بهجيكا.
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أما بالنسبة لزغبً زغبً-مركز وئام ،فهو ٌشٌر إلى األمور التالٌة فً عملٌة الوساطة محذرا من التالٌة2
 .1على أي وسٌط خارجً أن ال ٌتدخل فً لضٌة بعد دعوته من أحد األطراؾ عل ًما بؤن وسٌ ً
طا آخر
موجود ٌعالج المشكلة رد ًحا من الزمان بدعوة كل األطراؾ ورضاهم اال بموافمة األخٌر.
 .2على األطراؾ المتنازعة أن تلتزم بالوسٌط الذي تختاره وال تعمل على تؽٌٌره حسب األهواء أو
بما ٌتناسب مع مصالح طرؾ من األطراؾ.
 .3أن تبتعد األطراؾ كلٌا عن سٌاسة الرشوة وشراء الضمٌر ...وعلى الوسٌط أال ٌناصر طرفا على
حساب طرؾ آخر بؽض النظر عن جمٌع المعطٌات.
ب لطرؾ دون اآلخر
 .4على الفرلاء النظر إلى الوسٌط على أساس أنه طرؾ ثالث محاٌد ؼٌر ُمحا ٍ
وال ٌستمٌله أحد بالعواطؾ الجٌاشة أو باالبتزاز.
 .5على الوسٌط وضع األطراؾ المتنازعة فً الصورة من حٌث خسابرها وتراكمها فً حال
االستمرارٌة فً الصراع ،وكذلن فً إبراز معادالت الربح والخسارة فً حل النزاع.
 .6على الوسٌط إفساح المجال وإعطاء الولت الكافً لعملٌة الوساطة لبل استنفاذها محذرا من
العوالب الوخٌمة التً لد تطرأ فً حال فشلت عملٌة الوساطة ،ولد ٌوصً الوسٌط الطرفٌن ببعض
ً فً عملٌة التحكٌم.
البدابل فً حل النزاع كالتحكٌم دون لعب دور أساس ّ
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مراحل الوساطة23
ٌمكن تمسٌم عملٌة الوساطة إلى أربع مراحل ربٌسة ،بحسب معهد خدمات الوساطة لحل النزاعات فً كندا
للعام ٌ ،1995جب اإلشارة إلى أن هذه المراحل هً عبارة عن تلخٌص مختصر لما ورد فً المصدر.
 .1المرحلة األولى 2التعرٌف باألشخاص والوسٌط*
ٌ عرؾ الوسٌط نفسه وٌعرؾ أطراؾ النزاع.
ٌ شرح الوسٌط عملٌة الوساطة ودور الوسٌط.
ٌ شرح الوسٌط سبب اللماء.
ٌ ضع الوسٌط لواعد للتعامل وللسلوكٌات داخل الجلسة.
ٌ حصل الوسٌط على موافمة األطراؾ المتنازعة بعملٌة الوساطة.
 .2المرحلة الثانٌة 2التعرٌف بالمشكلة
ٌ طلب الوسٌط من أطراؾ النزاع شرح المشكلة كل من منظوره.
ٌ طلب الوسٌط من األطراؾ المتنازعة وصؾ شعورهم إزاء هذه المشكلة.
ٌ عمل الوسٌط على إعادة صٌاؼة المشكلة.
ٌ سمح الوسٌط ألطراؾ النزاع بطرح بعض األسبلة على بعضهم البعض.
ٌ موم الوسٌط بتلخٌص المشكلة/المضٌة ،مشٌرا ً إلى المواضٌع التً سٌتم منالشتها فً المرحلة الثالثة.
 .3المرحلة الثالثة 2منالشة المشكلة ومحاولة حلها
ٌ حاول الوسٌط التركٌز على النماط المشتركة ما بٌن األطراؾ المتنازعة.
ٌ دٌر الوسٌط النماش وٌحاول تمرٌب وجهات النظر.
ٌ حفز الوسٌط اختٌار البدابل والخٌارات.
ٌ دعم الوسٌط البدابل والخٌارات التً تساعد فً حل المشكلة.
 تستمر عملٌة االستماع آلراء األطراؾ المتنازعة وهمومهم ومشاعرهم وتطلعاتهم.
ٌ حاول الوسٌط استخدام لماءات فردٌة إذا احتاج األمر.
Mediation Services, Mediation Skills, level 1, Canada, Fall 1995. -3
*يالحظت( :)3عًهيت انىضاطت قد حشًم وضيطا ً واحدا أو أكثر بحطب انحانبت وانظبروف انًحيطبت واحجبار األطبراف انًخنازعبت .كًبا أنهبا قبد حشبًم نقباءاث
ينفردة (يع كم طرف عهى حدة) إذا نسو األير.
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ٌ ركز الوسٌط على المستمبل والحاضر وٌحاول االبتعاد عن الماضً ولكن علٌه أن ٌإكد على
ضرورة التعلم من الماضً.
ٌ حاول الوسٌط تحفٌز رؼبة المتفاوضٌن للتوصل إلى تسوٌة.
 .4المرحلة الرابعة 2االتفالٌة (وصن صلح)
 تلخٌص النتابج ومحاولة التوصل إلى حلول حول النماط العالمة.
 التوصل إلى حلول محددة ونهابٌة ترضً جمٌع األطراؾ.
 كتابة االتفالٌة ،بحٌث تكون مفصلة وواضحة ومحددة وشاملة وعادلة ولابلة للتطبٌك.
 تولٌع األطراؾ المتنازعة والشهود (والوكبلء إذا وجد) على االتفالٌة المبرمة.
تزوٌد جمٌع األطراؾ بنسخة عن االتفالٌة المولعة.
واسترسل زغبً لائال 2

هنان عدة اسالٌب لفهم فحوى وعمك وتجاذبات وأبعاد وتعمٌدات والنزاعات والصراعات.
 "1الرمانة .
 "2البصل .
 "3جبل الجلٌد

 )1الرمان2

لمد لٌل أن الرمان ٌأكله الجمٌع دون استثناء ...الجائع والشبعان له فوائد جمة وخصوصا ً
أن الماء ٌكون  %04,23من الرمان  .وٌحتوي على العدٌد من الفٌتامٌنات والمعادن
المفٌدة للجسم وله خواص عالجٌه وولائٌة وصحٌة مخفف لآلالم ومخفض للحرارة ومروي
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للعط ش وٌمنع النزٌف وٌحارب االسهال وهو شاف للصداع وبعض حاالت امراض العٌون
كضعف النظر وٌعالج أمراض وترهل اللثة ....الخ.
فإذا كانت هذه جلها فوائد صحٌة فكم باألحرى استخدام مثلها لفهم الصراعات و حلها.
" الطوشة مش على رمانة الملوب ملٌانة.
مثل شعبً ٌتكلم عن الصراع وٌعالجه مفندا ً النظرة السطحٌة لؤلمر !!!
فهل من تلبٌة دعوة تفحص لماذا الملوب ملٌانة ؟
علٌنا الخوض فً بحث عمٌك لتفحص األمور ولمعرفة االسباب النفسٌة ،السٌكولوجٌة،
االلتصادٌة ،االجتماعٌة ،السٌاسٌة ،العاللاتٌة ،التارٌخٌة ،المجتمعٌة ،الروحٌة ،ألي صراع.
-2أما البصل فأحذر من الرائحة ...فإنها تجبرن على ذرف الدموع ...إن العٌون تحترق!
إنها مثل مفهوم العٌب تعمم الرائحة ولٌس فمط تخص الشخص

أهم فوائدها فهً2
 مغذٌة. مفٌدة جدا ً للصحة وتداوي العدٌد من األمراض .هً من األرض وتنمً األرض والهواء من حولها .وكذلن هً تعبر عن روح العناٌة!
وتدعوا الى البحث وخصوصا ً لفحص جور االمور  ....ولب مواضٌع الصراع دون مراوغة
أو خداع.
أم فً الغذاء فمد تستعمل 2
 للسلطة والتبولة .18

 للشوربة . للطبخ فً كل وجبة. تستخدم لكل الشعوب على مستوى العالم .أم لفهم الصراع 2فهً تعبر عن أن الصراع له عده طبمات وتبعٌات  ...لد ٌكون له رائحة
نتنة ...له وجهات وتارٌخ ومشاعر وعواطفٌ ...وجد جزء من المعاناة عندما نمشر
البصل ولكنه اٌضا ً
شاف  ....وخصوصا ً بعد اجبارن على ذرف الدموع ومن ثم تنظٌف كل
ٍ
الشوائب العالمة فً العٌون  ..أجل ".ال شفاء دون بكاء" أنه أحد النماذج لفهم أبعاد
الصراع ودراسته وتحلٌله موضوعٌا ً بعد جمع وترتٌب وتبوٌب المعلومات.
لمد لٌل "ٌوم بصل وٌوم عسل" وكالهما شافً لؤلمراض .فالبصل له صفات ولوة ولائٌة
وعالجٌة وكذلن العسل فٌه شفاء للناس فكٌف لو اجتمع البصل والعسل فً ٌوم واحد!!!!.
-3نموذج جبل الجلٌد
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The
Iceberg
Model
of
Conflict
Dynamics
وهذا النموذج ٌمثل والع لفهم الصراعات حٌث ٌإكد أن الظاهر ألي مشكلة ال تتجاوز
.عن الموضوع
المستوى األول المادي الملموس او:  ٌجب النظر الى المستوٌٌن،فعندما تود ان تحل مشكلة
 فنموذج الجلٌد ٌدعونا الى البحث. ًالوالعً و المستوى الثانً المستوى السٌكولوجً النفس
. والتبصر فً االسباب الكافٌة للطرح ولٌس فمط االكتفاء بالنظرة السطحٌة للموضوع
 ٌمكنكم االطبلع على المراجع، لمزٌد من المعلومات والتوسع فً مجال حل النزاعات والوساطة2مالحظة
:التالٌة باللؽة اإلنجلٌزٌة
John Paul Lederach and Janice Moomaw Jenner, A Hand Book of .1
International Peace Building, In To The Eye Of The Storm, John &
Sons, Inc. first edition 2002.
John Paul Lederach, Building Peace- Sustainable Reconciliation In .2
Divided Societies, United States Institute of Peace, First published
1997 – printed 1999.
Gerard

F.

Powers,

Drew

Christiansen,Sj,

and

Robert

T. .3

Hennemeyer, Peace Making- Moral and Policy Challenges for a New
World, the United States Catholic Conference Inc. Washington D.C
1994.
William Ury, The Third Side, Why we Fight and How we can Stop, .4
William L. Ury, 1999-2000.
Karin

Aggestam,

Reframing

and

Resolving

Conflict,

Israeli- .5

Palestinian Negotiation 1988-1998, Karin Aggestam 1999.
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حالة دراسٌة والعٌة حول الوساطة الطالبٌة لؤلستاذ البرت هانً حول دور واهمٌة الوساطة الطالبٌة فً
عالج إحدى الحاالت الفردٌة
بداٌة العمل مع الحالة من خالل االستعانة بدور الوساطة الطالبٌة2
تم البدء بالعمل رسمٌا مع الحالة (نضال) من خبلل عملً كؤخصابً اجتماعً فً المدرسة التً
ٌدرس بها نضال وعملً اٌضا بالوظٌفة ذاتها فً مإسسة الرعاٌة االجتماعٌة التً انضم الٌها نضال ،حٌث
تصادؾ ذلن مع برنامج الوساطة الطبلبٌة الذي ٌنفذه مركز وبام الفلسطٌنً لحل النزاعات فً المدرسة.
ولد تم المباشرة بالعمل معه اثر توجهه ؼاضبا الى مكتبً طالبا المساعدة نتٌجة زٌادة تذمر المعلمٌن
من وضعه السلوكً واالكادٌمً ونعته بصفات ؼٌر البمة ،باالضافة الى مراجعة هإالء المعلمٌن لً حول
الوضع المشار إلٌه حٌث تم آنذان تهدبة انفعاالته وابرام االتفالٌة المهنٌة بٌنً وبٌنه وجمع بعض المعلومات
االولٌة عن المشكلة من اجل استكمال عمل البلزم من خبلل تحدٌد موعد للجلسة المادمة التً تم االتفاق
علٌها فعبل واستمرت الجلسات الفردٌة معه باالضافة الى المتابعة المهنٌة بالتعاون مع لجنة الوساطة
الطبلبٌة التً تم انتخابها أثناء تنفٌذ البرنامج ،وبالتنسٌك مع المعلمٌن واهل نضال والبٌبة االجتماعٌة التً
ٌعٌش فٌها لمدة اربعة اشهر تمرٌبا بوالع ثبلثة عشر جلسة فردٌة وجماعٌة ،باالعتماد على ابراز دور
واهمٌة الوساطة الطبلبٌة فً عبلج الحاالت الفردٌة ،والتً كان لها أبلػ األثر فً نجاح الخطة العبلجٌة
التً تم تحدٌدها بناء على المطٌات المتوفرة.
معلومات أولٌة2
ولد الطالب نضال صاحب الحالة فً مدٌنة بٌت ساحور ،وعمره اآلن حوالً ( )15عام ،فً الصؾ
العاشر األساسً فً إحدى المدارس الخاصة فً مدٌنة بٌت لحم  ،وٌعٌش حالٌا فً احدى بٌوت الرعاٌة
االجتماعٌة ،تتكون أسرته من خمسة أفراد ،األب واألم واألبناء(بنت  10سنوات ،وأبن 8سنوات ،باإلضافة
إلى الحالة) ،وهو الطفل األول من حٌث الترتٌبٌ ،عمل األب عامل فً أحدى المإسسات المحلٌة وبؤجر
زهٌد شهرٌا ،ومستوى تعلٌمه الثالث اإلعدادي سابما -التاسع حالٌا ،-أما األم فمد أنهت الصؾ العاشر،
وتعمل ربة أسرة ،أما أخوته فهما ٌدرسان فً الصفوؾ االبتدابٌة فً المدرسة.
تشخٌص الحالة 2بناء على ولابع الجلسات التً تمت فً الفترة المشار الٌها سابماٌ ،مكن رصد الخصابص
التالٌة:

أوال 2الخصائص األسرٌة

للحالة 2

 األب ونضال كانا ٌتشاجران وٌضربان بعضهما البعض ٌومٌا ألسباب بسٌطة من جهة ،واألب كان
ٌموم بضرب األم من جهة اخرى بسبب سوء الوضع االلتصادي.
 الوضع السكنً لؤلسرة صعب فهً تعٌش فً بٌت ؼٌر مكتمل البناء ،وؼٌر مإثث (اٌجار على
دفعات من أجل امتبلكه فٌما بعد) ،واآلن هم مهددون بالطرد منه بسبب عدم لدرتهم على الدفع،
باالضافة الى ان المنطمة التً ٌسكنون فٌها مهددة أٌضا بالمصادرة من لبل االحتبلل االسرابٌلً،
الذي ٌموم بدوره بإخافتهم هم والسكان المجاورٌن لٌبل ونهارا .
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 نظرا لسوء الوضع االلتصادي فاألهل ؼٌر لادرٌن على تسدٌد األلساط المدرسٌة لنضال وأخوته
اآلخرٌن.
 هنالن مشاكل وخبلفات حادة بٌن األب وأخوته وعابلته منذ أكثر من  14عاما ،ولد حرم نضال
وهو طفل من الرضاعة من ثدي أمه لمدة ثبلثة أشهر ،كان عمره حٌنها ستة شهور ،على أثر
الخبلفات المعارضة لوجود زوجته ،التً عادت بعد ذلن لزوجها ،وعلى أثر الخبلفات أٌضا فؤن
األم أجهضت لثبلثة مرات ،فتجددت المشاكل وتماطعوا األخوة وأسرة األب معهم حتى اآلن.
 األب ٌعانً من مشاكل صحٌة ( فتان من عبء العمل ،وأوجاع فً المعدة واألعصاب ) واألم
سبك وأن أجرت عملٌة جراحٌة ،فهً تعانً من سرطان الرحم ،وتتعاطى أدوٌة باهظة الثمن،
وتخضع للفحوصات الطبٌة كل ثبلثة شهور ،وهً عصبٌة وللمة على مستمبلها ومستمبل أوالدها.
ثانٌا 2الخصائص االجتماعٌة واالنفعالٌة للحالة2
كثٌرا ما كان نضال ٌتعرض ألحبلم مزعجة ،حٌث ؼالبا ما كان ٌسٌر وهو نابم بدون وعً ،عندما كان
فً الصؾ الرابع ،انطوابً ،وعبللاته محدودة مع زمبلبه ،عدوانً لكل من ٌتعرض له باالستهزاء ،سرٌع
الؽضبٌ ،بدو على مبلمحه التوتر والملك ،عنٌد ،كثٌر التذمر من حٌاته والوضع االلتصادي السٌا
ألسرته ،وهو مع ذلن كثٌر المطالب وٌرٌد أن ٌحصل على كل شٌا ،فهو لدٌه حب للتملن ،عبللته مع
أفراد األسرة متوترة ،باستثناء أمه ،متمردٌ ،رٌد أن ٌفعل ما ٌرٌد ،وال ٌوجد لدٌه هدؾ محدد فً حٌاته،
ولكنه مع ذلن كله ٌرٌد أن ٌتؽٌر لؤلفضل ،ولكن ال ٌعرؾ ،كٌؾ؟.
ثالثا 2الدافعٌة للتحصٌل والطموحات المهنٌة:
ّ
إن دافعٌة الطالب منخفضة للنجاح فً المهمات األكادٌمٌة ،وهو ال ٌطمح الى إكمال تعلٌمه وال ٌتلمى أي
تعزٌز أو دعم لفكرة النجاح ،وإن كل أمله أن ٌنهً دراسته وٌتوجه للعمل ،أما نجاحه وفشله فٌعزوهما
دابما الى سوء الحظ وصعوبة المهمات وللة المدرات.
رابعا 2تولعات المدرسٌن:
سلبٌة جدا لمدرات الطالب صاحب الحالة ،وهم دابما ٌمولون له“ :أنت ال تفلح بشًء سوى الرسم
والرٌاضة" ،أما مدرسً هاتٌن المادتٌن فهما ٌثمان كثٌرا بمدراته ومواهبه ،وعبللته بهما ممتازة ،فهو
محبوب لدٌهم ،وال ٌثٌر اي مشكلة معهم.
خامسا 2جوانب الموة 2تؤتً جوانب الموة لنضال من خبلل مجموعة من النماط التالٌة:
.1
.2
.3
.4
.5

رؼبته الجامحة من أجل التؽٌر لؤلفضل.
العبللة الطٌبة بٌنه وبٌن أمه ،والمبنٌة على االحترام وتفهم احتٌاجاته.
هواٌاته فً الرسم والموسٌمى ،وثمته وعبللته الممتازة مع معلمً هاتٌن المادتٌن.
العبللة االٌجابٌة مع االخصابً االجتماعً.
حرص األم وخوفها على مستمبل أبنابها.
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سادسا :الخريطة االيكولوجية:
االم

األخ
األخت

األب

األخصائي االجتماعي

األصدقاء

نضال

معلمو المناهج الدراسية

األقارب

مؤسدات المجتمع المحلي
(نوادي..الخ)
معلمو المواد

الرعاية االجتماعية-

الالمنهجية

بيت الطفل

مفتاح الخريطة:

عالقة متوترة
________________

عالقة قوية

---------

عالقة ضعيفة

عالقة متوترة وضاغطة
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منالشة الحالة وعملٌة التدخل2
ٌبلحظ من استعراض الحالة السابمة بؤن الطالب ٌعانً من مشاكل اجتماعٌة نفسٌة والتصادٌة على
مختلؾ المستوٌات وتدنً الدافعٌة نحو التحصٌل ،كما أن كثرة تؤنٌب المعلمٌن والتولعات السلبٌة من لبلهم
لمدرات الطالب ،والوصم السلبً له وتحصٌله المتدنً وسلوكه المندفع المتهور لد أدى الى انخفاض
مستوى مفهوم الذات لدٌه ،كما ٌتضح من خبلل المعلومات التً تم الحصول علٌها انخفاض التحصٌل
األكادٌمً للطالب فً مختلؾ المسالات الدراسٌة.
ولدى متابعة نضال صاحب الحالة تبٌن أنه ال ٌستطٌع الصبر واالنتباه لفترة طوٌلة وٌتؤثر كثٌرا
بالمشتتات البٌبٌة ،وبعد بناء عبللة مهنٌة أصبح هنان وضوح لدور كل طرؾ وتفهم مشاعر ومشكلة
الحالة.
باالستناد الى ما تمدم ،وباالستعانة بلجنة الوساطة الطبلبٌة فً معظم مراحل عملٌة التدخل المهنً ،حٌث
تم تحوٌل المشكبلت لدى نضال الى احتٌاجات فً المرحلة الثانٌة من عملٌة التشخٌص والتدخل على النحو
التالً:
الرلم

االحتٌاجات

المشكالت

.1

العنؾ والعنؾ المضاد بٌنه وبٌن أبٌه وإخوته

تحسٌن العبللة بٌنه وبٌن ابٌه واخوته

.2

تدنً الدافعٌة والتحصٌل العلمً لدٌه

رفع الدافعٌة من أجل تحسٌن التحصٌل العلمً

.3

انخفاض مفهوم الذات لدٌه (الثمة بنفسه)

تنمٌة الثمة بالذات لدٌه

.4

الوصم السلبً للمعلمٌن له

دفع المعلم نحو تؽٌٌر اسلوب التعامل معه
والتخلً عن االلفاظ السلبٌة

.5

عبللاته االجتماعٌة محدودة

توسٌع /تعزٌز /تنمٌة عبللاته االجتماعٌة

.6

لدٌه أحبلم مزعجة (ٌسٌر وهو نابم)

إشاعة جو من االمان من حوله

.7

ال ٌوجد لدٌه هدؾ محدد فً حٌاته

تؽٌٌر نظرته الى الحٌاة

.8

اٌمانه بمدراته محدود (النظرة الدونٌة للذات)

تنمٌة اٌمانه بمدراته واحترامه لذاته

.9

ٌبدو على وجهه مبلمح التوتر والؽضب

تعدٌل انماط السلون االٌجابً لدٌه

 .10لدٌه نزعة حب التملن والسٌطرة

زرع لٌم المشاركة والتسامح فً نفسه

 .11عدم المدرة على تسدٌد األلساط المدرسٌة

إعفاإه من األلساط المدرسٌة
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أود االشارة هنا الى ان لهذه االحتٌاجات تم وضع اهداؾ اجرابٌة عملٌة ٌتم تحمٌمها من خبلل المٌام
بمجموعة من االنشطة ،مثل :التركٌز على ابراز دور وأهمٌة الوساطة الطبلبٌة فً عملٌة التدخل،
باإلضافة الى استثمار نماط الموة كمرتكزات اساسٌة مساندة لهذه االهداؾ بصورة تكاملٌة ،والتً تتمثل بما
ٌؤتً:

الرلم االحتٌاجات

االهداف االجرائٌة (االنشطة)

.1

تحسٌن العبللة بٌنه وبٌن ابٌه
وإخوته

.2

رفع الدافعٌة من أجل تحسٌن 
التحصٌل العلمً




.3

تنمٌة الثمة بالذات لدٌه

.4

دفع المعلم نحو تؽٌٌر اسلوب
التعامل معه والتخلً عن
االلفاظ السلبٌة

.5

توسٌع /تعزٌز /تنمٌة عبللاته
االجتماعٌة

 الحاله بمإسسة الرعاٌة االجتماعٌة من أجل حماٌته.
 عمل جلسات فردٌة معه تتعلك بآلٌات التخلص من العنؾ.
 عمل جلسات تفرٌػ للحالة ،بمشاركة طبلب الوساطة لدعمه
معنوٌا.
 عمل جلسات جماعٌة مشتركة بٌن الحالة واألب واالبناء.
منالشة الظروؾ التً أدت إلى تدنً الدافعٌة معه ومع اهله،
بمشاركة لجنة الوساطة الطبلبٌة.
تدرٌب الحالة على بعض استراتٌجٌات الدراسة الفعالة ،من
خبلل مشاركة طبلب متفولٌن للحدٌث عن تجاربهم.
تحوٌل المبررات التً تتعلك بالحظ وصعوبة المهمات الى الجهد
الفعلً المبذول.
تمدٌم المعززات المادٌة والرمزٌة للحالة عند إظهار أي تمدم.
 تنمٌة نماط الموة لدٌه المتمثلة بالهواٌات مثل الؽناء والتمثٌل
واالعمال الفنٌة التشكٌلٌة التً برزت لدٌه من خبلل الجوانب
البلمنهجٌة ،من خبلل حث بعض من زمبلبه الذٌن ٌشتركون
فً هذه الهواٌات على تحفٌزه وبناء عبللات اجتماعٌة معه،
بدعم من لجنة الوساطة الطبلبٌة.
 الثناء على لٌامه بنشاط ممٌز من خبلل اعتماد الحوافز
المادٌة.
 الحدٌث مع المعلمٌن حول احترام خصوصٌة وضعه وتمدٌر
مشاعره ،عبر الوساطة الطبلبٌة.
 توجٌه المعلمٌن نحو آلٌات العمل المناسبة للتعامل معه ،عبر
الوساطة الطبلبٌة.
 مساعدته وتشجٌعه على بناء عبللات اجتماعٌة ودٌّة مع
االشخاص الذٌن ٌعٌشون فً بٌبته ،بدعم من بعض أعضاء
لجنة الوساطة الطبلبٌة ممن ٌسكنون فً الحً الذي ٌعٌش
فٌه.
 إشراكه فً نا ٍد رٌاضً ٌعنى باللٌالة البدنٌة ،من خبلل أحد
المنتمٌن لهذا النادي من لجنة الوساطة الطبلبٌة.
 إشراكه فً معهد للموسٌمى ،من خبلل أحد المنتمٌن لهذا
المعهد من لجنة الوساطة الطبلبٌة.
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.6

إشاعة جو من االمان من حوله

.7

تؽٌٌر نظرته الى الحٌاة

.8

تنمٌة اٌمانه بمدراته واحترامه
لذاته

.9

تعدٌل انماط السلون االٌجابً
لدٌه

.10

زرع لٌم المشاركة والتسامح
فً نفسه

.11

إعفاإه من األلساط المدرسٌة














إشراكه فً مسابمات فنٌة ،لامت بتنظٌم بعض منها لجنة
الوساطة الطبلبٌة.
إشراكه فً أنشطة خارج الببلد من أجل تمثٌل المإسسة،
وبتوصٌة من لجنة الوساطة الطبلبٌة ،والمرشد االجتماعً.
إعطابه فرصة للتعبٌر عن مشاعره فً جو من المحبة
واأللفة والطمؤنٌنة ،ضمن شبكة العبللات الجدٌدة.
تنبٌه االسرة الى اهمٌة الحفاظ على العبللة االسرٌة فٌها
عبر جلسات تثمٌفٌة.
تحفٌزه على التمسن بالحٌاة والنظرة التفاإلٌة لها ،من خبلل
مرافمته ،وإعطابه بعض العبر والتجارب من الزمبلء.
عمل جلسات تفرٌػ تتعلك بمشاعره.
تفوٌضه بمهام ٌستطٌع المٌام بها مثل المساعدة فً ترتٌب
برنامج حفل ؼنابً والمشاركة فٌه.
اعطابه دور بارز فً المإسسة خبلل فترة اللعب.
اعتماد اسلوب الثواب والعماب فً التعامل معه.
تعزٌز السلون االٌجابً لدٌه من خبلل استخدام حوافز مادٌة
ٌحبها.
اشراكه فً االنشطة التً تموم بها المإسسة ،بالتعاون مع
بعض من اعضاء لجنة الوساطة والذٌن ٌنتمون للمإسسة.
تحفٌزه على لٌم التعاون المشترن واهمٌته للمجموعة.
إلحاله ببرنامج المساعدات الخاص بالمدرسة.
لٌام لجنة الوساطة الطبلبٌة بحملة لجمع التبرعات لدعمه.

بعد ان تم اتباع الخطوات االجرابٌة أعبله مع الحالة ،لوحظ تحسن ملموس على سلون نضال من
النواحً السلوكٌة واالكادٌمٌة.
على المستوى السلوكً فمد تخلص نضال من السلون العدوانً اتجاه ؼٌره ،وتحسنت عبللته مع
افراد اسرته بشكل كبٌر ،وتخلص من االنماط السلوكٌة ؼٌر المرؼوب فٌها داخل المدرسة حٌث زادت ثمته
بنفسه واٌمانه بمدراته واصبح ٌشارن فً مختلؾ االنشطة التً تنظمها المدرسة والمإسسة وخٌر مثال على
ذلن تمثٌله للمإسسة برفمة أحد المشرفٌن مع بمٌة الزمبلء خارج الببلد ،وأصبحت عبللاته االجتماعٌة
واسعة حٌث انخرط فعلٌا بؤحد االندٌة الرٌاضٌة واحدى المجموعات الكشفٌة وجولة المدرسة وهو االن
ٌتدرب على العزؾ على احدى اآلالت الموسٌمٌة والؽناء ،واصبحت لدٌه صدالات جدٌدة مبنٌة على
االحترام والمودة.
سن تحصٌله العلمً بشكل ملفت للنظر ،حٌث كان ٌرسب فً
أما على المستوى االكادٌمً ،فمد تح ّ
خمس او ست مواد دراسٌة ،اما االن فمد زادت دافعٌته للدراسة والرؼبة فً الذهاب الى المدرسة واصبح
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ٌحصل على درجات متوسطة مع الرسوب فً واحدة من المواد فمط ،واصبحت عبللاته مع المعلمٌن جٌدة
واٌجابٌة ،تسودها المحبة واالحترام المتبادل.
النظرٌات التً تم االستناد الٌها فً التعامل مع الحالة
هنالن أربعة نظرٌات ونماذج لمت باالستناد علٌها فً التعامل مع الحالة ،وهً كما ٌؤتً:
.1
.2
.3
.4

نموذج الوساطة الطبلبٌة.
نموذج التركٌز على المهام.
نموذج التدخل باستخدام مفهوم الذات.
نموذج التدخل السلوكً.

أوال 2نموذج الوساطة الطالبٌة:
الوساطة 2شكل من أشكال التفاوض وهً عملٌة طوعٌة تتمثل فً تدخل طرؾ ثالث(طالب) بٌن طرفٌن
لمساعدتهم للوصول لحلول مشتركة وبؤنفسهم ،اذن الوساطة عبارة عن عملٌة تفاوض طوعً تتمثل فً
تدخل طرؾ ثالث (الوسٌط) فً مساعدتهم فً الوصول إلى حلول مرضٌة وبؤنفسهم.
تعتبر الوساطة الطبلبٌة من الخطواط العملٌة الخاصة لحل النزاعات من خبلل الوساطة ٌتم التمرٌب بٌن
طرفً النزاع فً وجهات نظرهم او آرابهم وافكارهم وانجازاتهم التً لد تكون سبب فً نزاعاتهم ،والذي
ٌموم بهذه الوساطة شخص لدٌه لدرة على حل المشكبلت ،متفهم ،متعاون ،مصؽً ،وٌسعى لمساعدة
الطرفٌن فً حل نزاعاتهم.
من هو الوسٌط؟ الوسٌط هو طالب موثوق به للتدخل بٌن األطراؾ بشكل طوعً لمساعدتهم لحل
مشكبلتهم بؤنفسهم.
شروط الوسٌط؟ الوسٌط هو شخص :حٌادي – داعم – أمٌن -والعً – موثوق به – صبور – متزن –
لاض ٌفرض آراإه – ال ٌتحٌز
عادل – ٌساعد األطراؾ للوصول لحلول مناسبة بؤنفسهم .والوسٌط لٌس
ٍ
ألحد األطراؾ – ال ٌفرض نفسه للتدخل فً النزاع – ال ٌفرض حلول على أي ٍ من األطراؾ.
الهدف من الوساطة الطالبٌة2
ان الهدؾ من هذه الوساطة ،هو تعمٌم وتذوٌت لٌم ومبادئ لؽة الوساطة من ناحٌة الشكل والمضمون
كطرٌمة لبلتصال االٌجابً بٌن طبلب المدرسة وكوسٌلة الدارة الصراعات وتسوٌة النزاعات وذلن للحد
من ظواهر العنؾ وخلك جو مدرسً اٌجابً وداعم.
لمد أثبت الدراسات النفسٌة واالجتماعٌة أن هنان عبللة وثٌمة بٌن النزاعات والصراعات سواء على
مستوى الصراع الداخلً الخارجً وبٌن تحمٌك الصحة النفسٌة للشخص فاإلنسان الذي ٌعٌش فً بٌبة
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“أسرٌة – مدرسٌة" ٌسودها االستمرار والود والمحبة ٌتمتع ؼالبا بصحة نفسٌة جٌدة حٌث ٌتعلم من خبلل
ذلن األمن والثمة والتمبل والحب والتمدٌر.
ومن هنا فأن البٌئة المدرسٌة المستمرة الخالٌة من المشاحنات والنزاعات تحمك الصحة النفسٌة للتالمٌذ
بشكل جٌد وتعمل على تنمٌة وتعمٌك مفاهٌم تتعلك بحموق الطالب ومنها2
.1
.2
.3
.4
.5

إن حل النزاعات بٌن التبلمٌذ بشكل جٌد ٌإكد حك الطالب فً العدل والمساواة والكرامة.
عندما ٌموم الوسٌط باالستماع الجٌد وإتاحة الفرصة لؤلطراؾ المتنازعة بإبداء آرابهم ٌنمً لدى
التبلمٌذ الحك فً التعبٌر بدون خوؾ.
عندما ٌموم الوسٌط بمساعدة التبلمٌذ فً حل نزاعاتهم فإن هذا ٌشعرهم بالثمة واألمن فً البٌبة
المدرسٌة.
إن الوسٌط المدرن الواعً لحل النزاعات ٌإكد حك التلمٌذ فً شعوره بالمساواة وبعدم التمٌٌز
علً األساس العابلً أو الدٌنً.
إن حل النزاعات بصورة إٌجابٌة ٌنمً لدي التبلمٌذ اتجاهات إٌجابٌة نحو لٌم الدٌممراطٌة مثل:
تمبل اآلخر – الحوار – حسن االستماع – المشاركة.

ثانٌا 2نموذج التركٌز على المهام  Task centered modelفً طرٌمة العمل مع
الحاالت الفردٌة
األصول التارٌخٌة للنموذج:
ٌعتبر نموذج التركٌز على المهام شكل من أشكال ممارسة الخدمة االجتماعٌة الذي ظهر فً بداٌات
السبعٌنات  ،حٌث كان أول عرض لهذا النموذج فً كتاب "ولٌم رٌد ولورا اٌبشتٌن" عام . 1972
وٌطلك على هذا النموذج عدة تسمٌات منها  :النظرٌة الحرة فً العبلج والعبلج وفك المولؾ  ،والعبلج
البإري  ،والمنظور الشامل فً طرٌمة العمل مع الحاالت الفردٌة .
وٌعد هذا العبلج أحد أنواع العبلج المصٌر المستخدم فً طرٌمة العمل مع الحاالت الفردٌة.
ومن المجاالت التً استخدمت هذا النموذج بفعالٌة ،المجال المدرسً والمجال الطبً ومجال اإلدمان.
األسس النظرٌة للنموذج2
ٌعتمد األساس النظري لهذا النموذج على الصٌاؼات التً تهتم بتحدٌد طبٌعة ومصادر ومدة المشكبلت
النفسٌة واالجتماعٌة  ،وكذلن وضعها فً إطار التصنٌفات المناسبة لها والتً حددها "رٌد " فٌما ٌلً :
.1
.2
.3
.4

الصراعات الشخصٌة أو مشكبلت التفاعل بٌن األشخاص .
العبللات االجتماعٌة ؼٌر المرضٌة .dissation faction
مشكبلت مع التنظٌمات الرسمٌة.
الصعوبة فً أداء الدور .
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 .5مشكبلت التحول االجتماعً والتً تظهر من خبلل التؽٌٌرات المتولعة فً دور أو مولؾ اجتماعً
معٌن مثل  :االلتحاق بالمدرسة والدافعٌة للدراسة .
 .6ردود فعل الضؽوط االنفعالٌة مثل :مشكلة الملك والتوتر.
 .7عدم كفاٌة الموارد .
وٌسلم هذا النموذج بوجود أساس عام ومنهج مشترن لطرٌمة العمل مع الحاالت الفردٌة ،تنطوي
تحته كافة النظرٌات ومداخل الممارسة  ،ومن ثم ال ٌعتمد هذا العبلج على تكنٌن عبلجً بعٌنه بل
ٌترن المجال مفتوحا أمام األخصابً االجتماعً الختٌار النموذج المناسب وفك خصوصٌة وفردٌة كل
حالة .
ومن األمور الهامة التً تساعد على نجاح هذا النوع من العبلج ،ألن ٌكون لدى األخصابً المهارة
فً انتماء المدخل المناسب لمشكلة المنتفع ،وشخصٌته ووظٌفة المإسسة واألهداؾ التً ٌسعى إلى
تحمٌمها.
إستراتٌجٌة التدخل لنموذج التركٌز على المهام 2
تهدؾ إستراتٌجٌة التدخل المهنً وفما لنموذج التركٌز على المهام إلى ما ٌلً:
 مساعدة المنتفع على حل مشكبلته التً ٌهتم بها من خبلل سلسلة من األفعال والمهام أو
الواجبات التً ٌموم بها المنتفع فً الجلسات أو فً موالؾ حٌاته وأٌضا من خبلل المهام التً
ٌوكلها له األخصابً االجتماعً.
 تزوٌد المنتفع بخبرة بناءة فً حل المشكلة والتً تزٌد من لدراته على حل مشكبلته التً
تواجهه فً المستمبل.
أنشطة األخصائً والمنتفع2
لتحمٌك هذٌن الهدفٌن ٌنفذ كل من األخصابً االجتماعً والمنتفع بصورة متعاونة مجموعة من
األنشطة والتً تتضح فٌما ٌلً:
 .1تحدٌد المشكلة:
وتهدؾ إلى مساعدة كل من األخصابً والمنتفع على فهم المشكلة بالدرجة التً تتناسب مع
تكوٌن المهام وتحلٌل معولات انجازها.
 .2التعالد(عمد االتفالٌة المهنٌة )2
وٌهدؾ إلى ز ٌادة فهم المنتفع لما ٌجب أن ٌموم به ضمن تعالد شفوي أو مكتوب مع أفضلٌة
اعتماد التعالد المكتوب لضمان درجة أعلى من االلتزام.
 .3التخطٌط للمهام2
وهً إجراءات محددة لحل المشكلة ٌتم االتفاق علٌها بٌن المنتفع واألخصابً ضمن مهام ٌعتزم
تنفٌذها من كلٌهما سواء كانت مهام عامة أو إجرابٌة أو أحادٌة أو معمدة أو فردٌة أو متبادلة أو
مشتركة ،وتتضمن عملٌة التخطٌط هذه  ،تحدٌد البدابل الممكنة ،واألخذ بعٌن االعتبار خبرة المنتفع
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كمصدر أساسً باإلضافة إلى خبرات األخصابً ومعلومات الخبراء ،من أجل االتفاق على المهام
والتخطٌط لتنفٌذها ومنطمها وتفاصٌلها وتحلٌل وإزالة المعولات لدر اإلمكان .
 .4تنفٌذ المهام2
أي وضع الخطة المتفك علٌها موضع التنفٌذ من خبلل إجراءات ٌموم بها المنتفع بمساعدة
األخصابً الذي ٌموم بالتشجٌع والتدرٌب على تنفٌذ المهام والتؽلب على الصعوبات التً تواجه
المنتفع.
 .5مراجعة المهام وتموٌمها2
وٌتم ذلن فً بداٌة كل جلسة بهدؾ مراجعة األخصابً لمدى تمدم المنتفع فً انجاز المهام.
 .6اإلنهاء2
وهو النشاط األخٌر فً هذا النموذج وٌتم التركٌز فً هذه الممابلة على ما ٌلً:
 تخطٌط لما بعد العبلج وذلن بتحدٌد ما ٌجب على المنتفع أن ٌفعله حتى ٌحافظ على
المكتسبات التً حممها.
 مساعدة المنتفع على إدران أن طرق حل المشكلة التً تعلمها فً فترة التدخل ٌمكن
تطبٌمها عموما مع مشكبلته.
مبررات وأثر استخدام نموذج التركٌز على المهام على الحالة2
بالنسبة لحالة نضال فان نموذج التركٌز على المهام ،والذي تم االستعانة به ،ساعدنً كثٌرا فً
التعامل مع الحالة بشكل فعال ،من خبلل عملٌة التشخٌص وإعداد وتنفٌذ الخطة العبلجٌة والتً
تركت أثرا ومخرجات اٌجابٌة على الحالة والتً ٌمكن تلخٌصها بما ٌلً:





المساهمة فً تحدٌد المشكلة ،بصورة متعاونة ما بٌن األخصابً والحالة مما ساعد على فهم
المشكلة بالدرجة التً تتناسب مع تكوٌن المهام وتحلٌل معولات انجازها.
اعتماد التعالد المكتوب (عمد االتفالٌة المهنٌة) ما بٌن األخصابً والحالة بهدؾ زٌادة فهم المنتفع
لما ٌجب أن ٌموم به لضمان درجة أعلى من االلتزام.
مشاركة كل من األخصابً والحالة فً التخطٌط للمهام التً تم تنفٌذها فعبل من كلٌهما ،والتً
أشرت إلٌها فً الخطة العبلجٌة واألنشطة المختلفة ،باإلضافة إلى تحلٌل منطمها وتفاصٌلها وإزالة
المعولات لدر اإلمكان.
مراجعة وتمٌٌم المهام بٌن األخصابً والحالة لبل وبعد كل نشاط أو جلسة بهدؾ الولوؾ على نماط
الضعؾ وتموٌمها وتنمٌة نماط الموة ،والتخطٌط لما ٌجب على نضال أن ٌفعله حتى ٌحافظ على
المكتسبات التً حممها.

31

ثالثاً 2نموذج التدخل باستخدام مفهوم الذات-2
وتموم نظرٌة الذات على مجموعة من الفروض التالٌة:
-1الفرد ٌتفاعل بحٌوٌة مع موالؾ الحٌاة وظروفها وأن لدٌه المدرة على الموابمة مع الظروؾ التً
ٌواجهها.
-2الفرد لدٌه لدرات كامنة ٌستطٌع أن ٌستخدمها عند مواجهته لظروؾ ومشكبلت معٌنة.
 -3الذات لد تتعرض لبعض الضؽوطات واالضطرابات التً تعٌك لدراتها الوظٌفٌة.
 -4ان الجوانب البٌبٌة والثمافٌة تعتبر هامة من أجل تشكٌل السلون وإٌجاد فرص التطوٌر والتحسٌن
وتؤكٌد وظابؾ الذات.
وظائف الذات-:
 .1اختبار الوالع- 2
وتساعد الفرد على أن ٌفهم العبللة بٌن السبب والنتٌجة ،و ٌتم ذلن من خبلل التفاعل بٌن المدرات
الفطرٌة لدى الفرد (اإلدران ،الذاكرة ،الذكاء وعملٌات التفكٌر) مع العوامل النفسٌة والبٌبٌة بما ٌساهم فً
التمٌٌز بٌن التهٌإات الشخصٌة والوالع الذي ٌعٌش فٌه الفرد.
 .2الحكم-2
فتصرفات الفرد تتؤثر بؤحكامه لما هو مبلبم وما هو ؼٌر مبلبم ،فوصول الفرد إلى أحكام صحٌحة
تتعلك بمستوى نضج عملٌات اإلدران الفكري وتطورها لدٌه.
 .3المدرة على تفهم الوالع المرتبط بالنفس والعالم الخارجً- 2
وهذه الوظٌفة تزود الفرد بالمعرفة للذات بجوانبها المادٌة والنفسٌة ،بحٌث ٌستطٌع الفرد أن ٌتفهم
المحددات التً تفصله عن العالم الخارجً وأن ٌتمبل نفسه بصورتها الجسمانٌة والنفسٌة وأن ارتباطه
بالعالم الخارجً هو إرتباط حمٌمً.
 .4لدرة التنظٌم والتحكم فً الدوافع والنزوات- 2
وترتبط هذه الوظٌفة بمدرة الفرد على التحكم فً النزوات وتؤجٌل إشباع االحتٌاجات وتهذٌب الرؼبات
الجامحة بما ٌتفك مع المٌود التً ٌفرضها العالم الخارجً والتمالٌد  ،وتجعل الفرد لادر على التحكم فً
إندفاعاته والتعامل مع االحباطات التً لد تنتج عن عدم المدرة على اإلشباع أو االنصٌاع الفوري لتحمٌك
الرؼبات.
 .5تنمٌة وبناء العاللات الشخصٌة-2
وتتعلك هذه الوظٌفة بمدرة الفرد على تنمٌة وتؤصٌل اإلحساس الداخلً بالذات وتطوٌر وتعمٌك عبللات
فاعلة وناضجة مع اآلخرٌن.
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 .6عملٌات التفكٌر- 2
إن تعمٌك وتنمٌة هذه الوظٌفة ٌتطلب التحول من عملٌات التفكٌر األولٌة التً تركز على مبدأ اإلشباع
الذاتً للؽرابز والتحمٌك الفوري للرؼبات إلى عملٌات التفكٌر الثانوٌة التً تتعلك بمدرة الفرد على تؤجٌل
اإلشباع الشخصً للؽرابز حتى تتوفر الظروؾ البٌبٌة المبلبمة ،على اعتبار أن العملٌات الثانوٌة من
التفكٌر هً عملٌات متمدمة ٌتم تنظٌمها وفما ً للظروؾ المبلبمة وتكون موجهة باتجاه أهداؾ والعٌة كاتخاذ
لرارات والعٌة منتظمة وعملٌة لمواجهة الموالؾ اإلنسانٌة المختلفة.
لوة وضعف الذات-2
إن لوة الذات تعنً وجود إطار متكامل من المدرات والملكات النفسٌة والتً ٌستخدمها الفرد خبلل
عملٌات التفاعل مع اآلخرٌن ومع األنساق المختلفة الموجودة فً البٌبة ،أما ضعؾ الذات فٌعنً العجز فً
المدرات والملكات النفسٌة المكونة للذات والتً لد تسبب نوع من التوابم السلبً والتفاعل اإلشكالً مع
اآلخرٌن واألنساق المختلفة فً البٌبة.
وهنان مجموعة من العوامل الشخصٌة والبٌبٌة تتضمن الجوانب البٌولوجٌة والنفسٌة والمٌم
واألنظمة الموجودة فً البٌبة والتً تساهم بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر فً تموٌة الذات أو إضعافها.

أسالٌب التدخل لنموذج الذات-2
باستعراض بعض وظابؾ الذات المختلفة ،نجد أنها تمثل مجموعة من المدرات التً تساعد الفرد
على التكٌؾ وأداء المهام وتنمٌة الفرد وإشباع احتٌاجاته بطرٌمة متوازنة  ،ولكن نتٌجة لعوامل معٌنة ،فان
هذه المدرات تتعرض للضعؾ والمصور ،وأحٌانا ً ٌركز بعض األفراد على تنمٌة واستخدام مجموعة
صؽٌرة من المدرات بٌنما ال ٌطورون بمٌة المدرات األخرى مما ٌإدي بالتالً لخلك مجموعة من
الصعوبات التً تحول دون المدرة على التكٌؾ وتحمٌك المتطلبات االجتماعٌة والنفسٌة.
وبناء على ذلن فالتدخل المهنً باستخدام أسالٌب الذات ٌهدؾ إلى اكتشاؾ أنواع الضعؾ والمصور
فً وظابؾ الذات بهدؾ تدعٌمها وتنمٌتها بما ٌضمن للفرد تحمٌك وظابؾ الذات بطرٌمة متوازنة وفعالة.
 1115 ،Goldsteinلسمت أسالٌب التدخل المهنً المستمدة من نظرٌة الذات إلى مجموعتٌن ربٌسٌتٌن
همـــا-:
 .1تدعٌم الذات-2
وٌهدؾ إلى تجدٌد وتعزٌز المحافظة على المدرات التكٌفٌة للذات مع تموٌة الذات وبنابها إذا ما
تعرضت ألي نوع من المعٌمات التً تإثر على تحمٌك وتنمٌة وظابفها باستخدام األسالٌب النفسٌة
والبٌبٌة .وبشكل اساسً فان هذه االسالٌب تساعد على التملٌل من مشاعر الضؽط والتوتر والؽضب
واالكتباب لدى المنتفع وتزٌد من الثمة بالنفس والتمبل الذاتً والدافعٌة.

33

 .2تعدٌل الذات-2
وتهدؾ إلى تؽٌٌر نماذج الشخصٌة وبنابها ،وتتسم هذه األسالٌب بالصعوبة وتحتاج إلى ولت
طوٌل ألنها تركز فمط على األسالٌب النفسٌة وعلٌه فهً تحتاج إلى خبرات عملٌة وتطبٌمٌة
متمدمة ،ومن هذه األسالٌب- 2
أوال 2أسلوب التدعٌم المائم على االستماع التعاطفً-2
حٌث ٌنمل األخصابً االجتماعً للمنتفع مشاعر التمبل والتمدٌر لخصوصٌته كإنسان له لٌمته
وكٌانه ،مع التركٌز على مشاعر التؤكٌد والتشجٌع للمنتفع ولمدراته الذاتٌة مما ٌزٌد من اعتبار
المنتفع لذاته وزٌادة ثمته فً نفسه.
ثانٌاً 2أسلوب االستكشاف والتوصٌف والتفرٌغ الوجدانً- 2
حٌث ٌسعى األخصابً االجتماعً إلى مساعدة المنتفع على التعبٌر عن مشاعره الذاتٌة
والموضوعٌة ومنالشته هذه المشاعر وكٌفٌة تكوٌنها والعوامل التً ساهمت فً تطورها ،وعلٌه
ٌمكن للمنتفع التعرؾ على تصوراته وأخطابه الؽٌر موضوعٌة والتً أدت إلى إنفعاالت سلبٌة لدٌه
كممدمة للعمل علٌها والتخلص منها.

ثالثا 2أسلوب عكس منظومة السلون- 2
وٌموم هذا األسلوب على مساعدة المنتفع على تحدٌد نماذج السلون التً ٌطبمها بما ٌتضمنه من
أسالٌب دفاعٌة وتؤثٌر هذا األسالٌب علٌه ،فمثبلً الفرد الذي ٌستخدم دابما ً أسالٌب إسماطٌة وٌصؾ
اآلخرٌن بصفات تنطبك علٌه مثل األنانٌة أو ٌتعامل معهم من هذا المنطلك ،فإن األمر سٌنتهً به
إلى الدخول فً صراعات مع هإالء األفراد تحد من لدرته على تكوٌن عبللات إٌجابٌة معهم.
ومن أبرز وأهم التكتٌكات التً ٌمكن استخدامها من لبل األخصابً االجتماعً أسالٌب المواجهة
 Confrontationبهدؾ دفع المنتفع لمواجهة أسالٌبه الدفاعٌة التً تدفعه إلى ممارسة سلوكٌات
سلبٌة.

رابعاً 2اإلنعكاس التنموي -2 Developmental Reflection
ٌستخدم هذا األسلوب لمساعدة المنتفع فً العودة إلى الماضً وتفهم تؤثٌر األحداث السابمة على
سلوكه الحالً .وٌهدؾ هذا األسلوب إلى تشجٌع المنتفع لتكوٌن البصٌرة لتفهم طبٌعة سلوكٌاته
السلبٌة والتً تكونت من أفكار ومخاوؾ ؼٌر منطمٌة نتجت عن موالؾ وصراعات لدٌمة أو
مشكبلت أعالت النمو الطبٌعً لمدراته اإلدراكٌة المعرفٌة.
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مبررات وأثر استخدام نموذج التدخل باستخدام مفهوم الذات على الحالة 2
بالنسبة لحالة نضال فان نموذج التدخل باستخدام مفهوم الذات ،والذي تم االستعانة به ،ساعدنً
كثٌرا فً التعامل مع الحالة بشكل فعال ،من خبلل تنفٌذ الخطة العبلجٌة والتً تركت أثرا
ومخرجات اٌجابٌة على الحالة والتً ٌمكن تلخٌصها بما ٌلً:
 زٌادة الثمة بالذات من خبلل استثمار المدرات الكامنة لدٌه والتً ساعدت على تنمٌة درجة الدافعٌة
لبلنجاز .
 تمبل ذاته واحترام مشاعر اآلخرٌن  ،فً إطار تنمٌة لدراته اإلدراكٌة والمعرفٌة  ،بتكوٌن البصٌرة
لدٌه  ،من خبلل استخدام أسلوب التدعٌم المابم على االستماع التعاطفً مع الحالة.
 استخدام أسلوب االستكشاؾ والتوصٌؾ والتفرٌػ الوجدانً خبلل الجلسات ،ساعد نضال على
التعبٌر عن مشاعره الذاتٌة والموضوعٌة ،والحد من االنفعاالت السرٌعة والتهور فً ارتكاب
األخطاء ،وبالتالً أصبح ٌتفاعل بحٌوٌة مع موالؾ الحٌاة وظروفها المختلفة
رابعا 2نموذج التدخـل السلوكـً2
إن الهدؾ الربٌسً لهذا النموذج ٌتمثل بزٌادة أنماط السلون المرؼوبة والتملٌل من أنماط السلون
الؽٌر مرؼوبة من أجل تحمٌك مزٌد من التوافك بٌن األفراد وبٌنهم وبٌن بٌباتهم االجتماعٌة والمادٌة.
وٌعتبر استخدام أسالٌب التعدٌل السلوكً من أهم األسالٌب المستخدمة ضمن هذا النموذج وذلن
بهدؾ تعلٌم المنتفع أنماط سلوكٌة جدٌدة أو تعدٌل أنماط سلوكٌة ؼٌر مرؼوب بها .وٌتم العمل على هذا
النموذج من خبلل-:
 .1أسلوب التدرٌب السلوكً- 2
وٌهدؾ إلى تعلٌم المنتفع ألنماط سلوكٌة جدٌدة للتعامل مع موالؾ معٌنة .وهذا األسلوب نابع
عن العبلج السلوكً والهادؾ إلى التملٌل من معدل الملك وبناء الثمة للمنتفع بنفسه.
 .2أسلوب التعزٌز- 2
وهو العمل على زٌادة احتمالٌة حدوث السلون المستهدؾ بصورة أكثر تكرارا ً مما كان علٌه
فً الماضً.
والتعزٌز ٌؤخذ شكلٌن:
أ .التعزٌز اإلٌجابً -2وٌتضمن إعطاء المنتفع شًء ما كتوجٌه االهتمام نحوه ومدحه
وتشجٌعه.
ب .التعزٌز السلبً -2وٌتضمن إزالة بعض المثٌرات الؽٌر مرٌحة للمنتفع والتً تمؾ عابما ً
أمام لٌام المنتفع بؤداء السلون المستهدؾ.
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 .3أسلوب العماب- 2
فالعماب هو أحد أسالٌب التعدٌل السلوكً حٌث ٌتعرؾ المنتفع بالنتابج السلبٌة التً سٌتعرض
لها نتٌجة لمٌامه بسلون معٌن ،والممصود بالعماب  ،النتابج المعنوٌة ولٌس األثر المادي بمعنى األلم
الجسدي للمنتفع ،وٌستخدم إلضعاؾ سلون معٌن أو التملٌل من معدل حدوثه.

 .4أسلوب األنطفاء اإلجرائً-2
ً
هذا األسلوب ٌموم على فرضٌة أن السلون الذي ال ٌجد تدعٌما فإن ذلن سوؾ ٌملل من فرص
ومعدالت ولوعه وتكراره.
 .5أسلوب تشكٌل االستجابة- 2
ٌستخدم هذا األسلوب لبناء أو تشكٌل سلون جدٌد من خبلل التعزٌز وبشكل تدرٌجً عن طرٌك
تجزبة السلون إلى وحدات صؽٌرة وٌتم تعزٌز كل وحدة ٌنجح المنتفع فً أداتها ،ومن هذه الشروط
لهذا األسلوب- :
 البدء بالوحدات السلوكٌة البسٌطة واالنتمال لؤلكثر تعمٌد.
 عدم االنتمال من وحدة إلى أخرى إال بعد التؤكد من إتمان المنتفع للوحدة السابمة.
ٌ جب أن ٌتناسب مستوى التعزٌز مع مستوى صعوبة السلون الذي لام به المنتفع.
 .6أسلوب االنطفاء اإلستجابً-2
وٌستخدم هذا األسلوب عند رؼبة األخصابً االجتماعً فً تملٌل مشاعر الخوؾ لدى المنتفع
نتٌجة لمثٌر شرطً كان محاٌدا ً فً األصل ،وٌتم ذلن من خبلل تمدٌم المثٌر األصلً بشكل متكرر
دون الربط بٌنه وبٌن النتٌجة مما ٌإدي إلى انطفاء استجابة المثٌر تدرٌجٌاً.
مبررات وأثر استخدام نموذج التدخـل السلوكـً على الحالة2
بالنسبة لحالة نضال فان نموذج التدخل السلوكً ،والذي تم االستعانة به أٌضا ،ساعدنً كثٌرا فً
التعامل مع الحالة بشكل فعال ،من خبلل تنفٌذ الخطة العبلجٌة والتً تركت أثرا ومخرجات اٌجابٌة على
الحالة والتً ٌمكن تلخٌصها فً هذا المجال بما ٌلً:
 تعلم نضال أنماط سلوكٌة جدٌدة وتعدٌل أنماط سلوكٌة ؼٌر مرؼوب بها ،مثل 2التصرؾ باحترام
وعمبلنٌة وهدوء بدل العدوانٌة تجاه اآلخرٌن.
 اعتماد أسلوب التعزٌز االٌجابً ممابل السلون الجٌد بصورة مستمرة والذي تضمن إعطابه التوجٌه
واالهتمام ومدحه وتشجٌعه ،وكان آخر ذلن سفره للخارج _كما أشرت سابما _.
 اعتماد أسلوب تشكٌل االستجابة من خبلل التعزٌز بشكل بشكل تدرٌجً ،وفما بما ٌتبلءم مع درجة
صعوبة المهمة التً أوكلت له ،مثل :بعد حصوله على معدالت أعلى من السابك ،والتً كانت متدنٌة
جدا ،تم اعطابه جابزة ٌحبها وهً عبارة عن لٌثارة ،حتى تساعده أٌضا فً تنمٌة المهبة الفنٌة لدٌة،
وبالتالً زٌادة دافعٌته نحو الدراسة ،وزٌادة الثمة بنفسه ،وتحمٌك مزٌد من االنجازات فً حٌاته.
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فً المحصلة النهابٌة ٌمكننا المول بؤن نماذج النظرٌات" الوساطة الطالبٌة ،نموذج التركٌز على
المهام ،ونموذج مفهوم الذات ،ونموذج التدخـل السلوكـً" التً لمت باستخدامها بصورة تكاملٌة
منذ لحظة البدء ببناء العبللة المهنٌة مع الحالة ،مرورا بعملٌة التشخٌص وتحدٌد المشكلة واحتٌاجاتها،
وصٌاؼة األهداؾ العبلجٌة فً خطة التدخل واألنشطة التً تمت خبللها ،كان لها فضل كبٌر فً تحمٌك
النجاح المذكور ،وفً ممدمة ذلن تعاون لجنة الوساطة الطبلبٌة ،والتً انبثمت عن البرنامج الذي لام
بتنفٌذه مركز وبام ،الى جانب تعاون نضال معً منذ البداٌة باإلضافة الى بمٌة زمبلبه كوسطاء،
وأسرته وكل ما ٌحٌط بالنسك األٌكولوجً المرتبط به ،والشكر موصول للجهة الداعمة لهذا البرنامج
الممٌز.
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حاالت دراسٌة
حالة رلم ( )1طالبة متمٌزة
أخبرتنً إحدى األخوات المدرسات فً المدرسة التً فٌها .لصة طالبة مستواها األكادٌمً ممتاز بشكل
عام ،ولكن فً الفترة األخٌرة وبالتحدٌد لبل االمتحانات بشهرٌن لوحظ تراجع شدٌد فً مستواها الدراسً،
ولد لامت المشرفة االجتماعٌة باستدعابها ،ومن ثم سؤلتها عن السبب وبعد أن تر ّددت الطالبة فً اإلجابة
انفجرت باكٌة فً حضن المشرفة االجتماعٌة وأخبرتها بالسبب الحمٌمً!!!
ما هو السبب....؟ إنه السابك!!!! نعم ٌا إخوانً وأخواتً السابك!!!!
كان فً كل صباح ٌحضر هذه الفتاة إلى المدرسة وٌذهب بها إلى مكان منز ٍو لٌفعل فعلته.
وفً ٌوم من األٌام صارحت البنت والدتها بهذا األمر ،أتدرون ماذا كان رد هذه األم؟
ال تخبري أبان فٌطرد السابك ونمنع من الخروج!!!!!!
وهكذا فبعد أن سمعت المشرفة المصة ،ؼضبت وأخذت رلم هاتؾ المنزل من الطالبة واتصلت بوالدتها
وأنبتها.
ردّت األم على المشرفة مدّعٌة ّ
أن البنت فضحتها!!! وذكرت أنهما بحاجة ماسة للسابك وأنها إذا أخبرت
والد الطالبة سٌحدث ذلن مشاكل فً البٌت.
صعمت المشرفة االجتماعٌة من هذا الرد والتفكٌر العكسً لؤلمور ولامت باالتصال بوالد الفتاة فً عمله
ُ
وأخبرته بالموضوع كامبل فجن جنونه وحضر مسرعا إلى المدرسة وأخذ ابنته إلى المنزل وأحضر معه
صدٌما ً له ودخبل على السابك ولاما بضربه ثم لاما بترحٌله عن المنطمة كلها.
وكان عماب الزوجة شدٌداً!!!
عند ذلن عرؾ هذا الوالد خطؤه واستدركه وأخذ عهدا ً على نفسه بؤن ٌمضً حاجة أهله بنفسه وأرسل
خطابا ً مع ابنته شاكرا ً فٌه المشرفة اإلجتماعٌة على اهتمامها.

اسئلة للنماش حوال ال حالة رلم (2)1
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ضع عنوانا لهذه المصة؟
لو كنت مكان المشرفة االجتماعٌة ماذا تفعل؟
ما هو تعلٌمن على تصرفات األم؟
كٌؾ ٌمكن أن نعمل على محاربة مثل هذا االستؽبلل خصوصا لمن هم فً سن البراءة؟
هل من استراتٌجٌة مجتمعٌة للتخلص من هذه السلوكٌات؟
لو كنت زمٌل الطالبة وتعلم عن الموضوع ،فماذا تعمل؟
ما هً انواع العنؾ الموجودة فً المصة؟
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حالة رلم ( )2أسرة فلسطٌنٌة
أسرة فلسطٌنٌة مكونة من أب وأم وطفلٌن .كان الزوجان لبل الزواج على عبللة حب دامت أكثر من ثبلث
سنوات تابعا الحٌاة معا وأنجبا طفلٌن.
والمعروؾ عن الحٌاة الزوجٌة أنها حٌاة تفاهم وحب واحترام فً حٌاة األسرة الفلسطٌنٌة ،هنا كان العكس
بعد الزواج ضاع كل شًء وذلن بسبب تدخل األهل واأللارب فً حٌاتهما الشخصٌة .الضحٌة هنا األطفال
حٌث كانوا كل ٌوم ٌشاهدون المعارن الٌدوٌة واإلهانة والشتم والتحمٌر من لبل الوالدٌن ،تولدت لدى
األطفال عمد نفسٌة وهم ٌعٌشون هذا الوضع ٌومٌا.
فً نهاٌة األمر كانت النتٌجة كسر أنؾ الزوجة التً رفعت شكوى على الزوج ،ووضع فً السجن لمدة
ثبلثة أٌام.
هنا طلب من مركز وبام التدخل فً األمر إلخراج الزوج من السجن ،توجه المختصون إلى هذه العابلة
واخرج الزوج من السجن ،وبعدها بدأت عملٌة إعادة هذه األسرة لوضعها الطبٌعً ،بعد إبعاد األهل
واأللارب عن الموضوع وعودة الرجل الى زوجته وأطفاله.
عادت الحٌاة الى هذه العابلة وعادت عبللتهم التً كانت لبل الزواج ،بعد المجهود واإلرشاد الذي لام به
المختصون فً مركز وبام.
اسئلة للنماش حوال ال حالة رلم (2)2
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ما هً واجبات الزوجة تجاه زوجها وأطفالها؟
ما هً واجبات الزوج تجاه زوجته وأطفاله؟
ماذا كان على الزوجٌن عمله معا لمنع مثل هذه األزمة العابلٌة؟
ماذا ٌعنً لن األهل واأللارب هنا؟
ما هً نظرتن للمجتمع التملٌدي من حٌث الوضع االجتماعً؟
ما هً انعكاسات العنؾ البٌتً على االطفال؟
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حالة رلم ( )3شكوى طالب
فً الصؾ السابع فً احدى المدارس فً فلسطٌن ،لدم أحد الطبلب شكوى إلى مربٌة الصؾ بؤنه فمد
خمسٌن شٌكبل .راجعت المربٌة طبلب الصؾ واستؽرب الطبلب من هذا األمر .وبطرٌمة ما وبدون إحراج
ألي طالب لامت المربٌة بجمع المبلػ من الطبلب بالتساوي حٌث كان عددهم ثبلثة وثبلثٌن طالبا ،وأعادت
المبلػ للطالب.
وبعد مرور أسبوع على الموضوع جاء طالب آخر ول ّدم شكوى إلى المربٌة بؤن خمسٌن ِشٌكبل فمدت منه،
استجوبت المربٌة طبلب الصؾ ومرة أخرى استؽرب الطبلب من األمر ،وهنا أؼلمت المربٌة باب الصؾ
وبدأت بتفتٌش الطبلب وتفتٌش حماببهم واحدا واحدا ،وكانت الحصة األخٌرة .ومنعت المربٌة الطبلب من
المؽادرة حتى نهاٌة التفتٌش ،استمر التفتٌش أكثر من ساعة بعد الدوام واألهالً ٌنتظرون فً الخارج ولم
ٌدروا بما ٌدور داخل ؼرفة الصؾ ،وإذ بؤحد أولٌاء أمور الطلبة ٌمرع الباب وٌدخل فوجد ابنه والفا ً أمام
المربٌة تفتشه وتفتش حمٌبته فثار علٌها ؼاضبا ،ولالت له :هذا أمر إداري الرجاء أن تلتزم به .فمال لها :ما
لم تفتشٌن الطالب؟ هل وجدت معه شٌبا؟
األمر؟ َ
ت من تفتٌشهم .لالت :ال ،لال لها :مرة أخرى
لالت :ال .فمال لها :دعٌه ٌؽادر مع الطبلب الذٌن انتهٌ ِ
ت منهم لنؽادر ،فمامت بطرده مرة أخرى .فثار علٌها وبدأ
أرجون سلمٌنً إبنً والطبلب الذٌن إنتهٌ ِ
بإهانتها وهنا حضر على الصوت الهٌبة اإلدارٌة وأولٌاء أمور الطلبة.
فكانت النتٌجة أن الهٌبة اإلدارٌة ولفت مع المربٌة ولامت بطرد الطالب الذي لام والده بالتدخل فً شإون
المربٌة وحرمان الطالب من الدراسة .وكان هذا الطالب من األذكٌاء ومن األوابل فً صفه .وبعد التفتٌش
لم تظهر الخمسون شٌكبل مع أي من الطلبة.
مبلحظة :كانت هنان مبادرة من طبلب الصؾ باإلضراب عن الدراسة حتى عودة زمٌلهم .ومن ثم تم
تشكٌل مجلس للطلبة حٌث تم انتخابه فً السنٌن البلحمة.
اسئلة للنماش حوال ال حالة رلم (2)3
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ما هً ماهٌة المشكلة؟ ومن هم أطراؾ المشكلة؟
ماذا كنت تفعل لو كنت المربً  /مربٌة الصؾ؟
ما رأٌن بالطبلب الذٌن لدموا الشكوى؟
ماذا تفعل لو كنت مكان والد الطالب؟
ما راٌن بمرار الهٌبة اإلدارٌة ؟
ما رأٌن بمبادرة الطبلب؟
هل تظن أن وجود مجلس للطلبة ٌحد من المشاكل أم سٌصبح منبرا ً سٌاسٌاً؟
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حالة رلم (" )4العنف الطالبً خارج المدارس"
سٌؾ طالب فً الصؾ التاسع وعمره  15عاما ً ٌسكن فً البلدة المدٌمة بالمدس ،والده ٌعمل عامبلً ووالدته
سطة.
ربة بٌت ،عنده أخوان وأختان وترتٌبه الرابع فً العابلة ،حالته المادٌّة متو ّ
سٌؾ طالب نشٌط رٌاضً ٌلعب كرة المدم وعنده أصدلاء كثٌرون ،مظهره الخارجً البك ومرتب وحجم
جسمه أكبر من طبلب صفه ،صوته عا ٍل وٌتحدّث مع اآلخرٌن بنوع من التعالً والبلمباالة ،لام باالعتداء
بالضرب على العدٌد من طبلب صفه.
وفً إحدى األٌام وبٌنما كان متجها ً إلى البٌت تد ّخل فً مشكلة إحدى الباصات وضرب أحد الشباب مع أنّه
ال عبللة له بالمشكلة بتاتا ً وعند سإاله عن السبب .لال" :ال أستطٌع أن أرى الؽلط وأسكت".
وٌتصرؾ بطرٌمة مختلفة أثناء وجودهم وتعاملهم معه على أساس أنّه كبٌر
ال ٌخاؾ إالّ من إخوته الكبار
ّ
وواعٍ.
اسئلة للنماش حول الحالة رلم (2)4
.1
.2
.3
.4
.5

ما هً المشكلة؟
ما هو األسلوب األنجح فً التعامل مع سٌؾ؟
لو كنت أحد والدي سٌؾ ،كٌؾ تتعامل معه؟
هل من نصابح تمدّمها لمشرفً ومعلمً المدرسة؟
هل من استراتٌجٌة لمعالجة لضاٌا العنؾ فً المجتمع وخصوصا ً العنؾ فً المدارس؟
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حالة رلم ( )5مشكلة طالب
انهى طالب دراسته فً احدى الكلٌات لمدة سنتٌن  .وفً اسبوع تخرجه ،تفاجا الطالب بان احدى المعلمات
حرمته من االمتحان النهابً بسبب تؽٌبه عن حصصها أي حوالً ثمانً لماءات حٌث لانون الكلٌة ٌمول :اذا
تؽٌب الطالب ثبلثة مرات ٌرسب فً المساق .كان بوسعه ان ٌحسن عبللته مع المعلمة التً تطوعت لخدمة
شعبنا الفلسطٌنً !! لكن بتصرفه الخاطا طوال العام وسلوكه ؼٌر السوي طوال السنتٌن الماضٌتٌن أدى الى
حرمانه من التخرج .
التجؤ الطالب الى مدٌر الكلٌة والى المسبولٌن ..صار كل مسبول ٌرمً المسإولٌة على الثانً ...وضاع الطالب
بٌن المسإولٌن ...عاد الى المعلمة ٌترجاها حتى انه زارها فً بٌتها لٌحسن الوضع دون محالة! وتدخل بعض
زمبلبه لحل المضٌة لكن كل المحاوالت باءت بالفشل!! فمبل تخرجه بٌوم ،ذهب الطالب الى كلٌته لٌنهً موضوعه
مع المعلمة ،اال ان المعلمة رفضت ان تسمع له!!
حدث نماش حاد بٌنهما  ..اال ان فً ساعة عصبٌة دفع المعلمة على الدرج ،واخذ لطعة من الشمع وحاول ان
ٌضربها بها  ....فخرج جمٌع الموجودٌن فً مكاتبهم على الصراخ لٌروا ما حصل وكان زوج المعلمة بٌنهم .لمد
حاولوا ان ٌبعدوه .و من كثرة الؽضب والعصبٌة ،حاول ان ٌؽرس الملم الذي فً ٌده بجسد زوج المعلمة .وطرد
من الكلٌة وبداْ ٌصرخ وٌشتم امام باب الكلٌة حتى انه هاجم كل الموجودٌن ..
لهذا السبب حرم من اعطاءه الشهادة وضاعت علٌه سنتٌن من عمره ومن دراسته .

اسئلة للنماش حوال ال حالة رلم (2)5
 .1ماذا تفعل لو كنت مكانه؟
 .2هل للطالب الحك فٌما لام به من ردود فعل؟
 .3هل المعلمة والهٌبة التدرٌسٌة مسبولٌن عن هذا الوضع؟
 .4هل هنان دور سلبً لآلهل بإهمال ولدهم؟
 .5ماذا تنصحه وتنصح اهله ان ٌعملوا لتصلٌح الوضع ؟
 .6هل كانت المعلمة على حك فً اتباع المانون؟ او هل ٌجب أن تتؽاضى عن ما فعل الطالب؟
 .7هل اتباع المانون دابما ٌتجنب المشاكل و ٌعطً الكل حمه ؟
 .8ما دور الموجودون اثناء الحادثة فً منعها او حدوثها ؟
 .9ما االنطباع الذي سٌتركه هذا التصرؾ على المعلمة والمإسسة واألهل؟
 .10ما هً انعكاسات هذا الموضوع على مستمبل الطالب؟
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حالة رلم ( )6انتشار الجوال بٌن األطفال والشباب بٌن المبول والرفض
انتشرت فً اآلونة األخٌرة ظاهرة حمل الشباب واألطفال الجواالت فً األسواق التجارٌة والمنتزهات
وأماكن الترفٌه ،وأحٌانا ً فً المدارس بشكل خفً ،األمر الذي ٌفتح الباب للتساإل :هل هذه الظاهرة بوابة
للترؾ والبذخ الزابد أم أنها ضرورة ٌلجؤ إلٌها اآلباء لمتابعة خطى سٌر أبنابهم؟ ..الفكرة تؤرجحت بٌن
وبعض هإالء األطفال وسؤلناهم عن كٌفٌة إلناع أسرهم بشراء
بعض المسإولٌن
مإٌد ومعارض .التمٌنا
َ
َ
هاتؾ جوال؟ وما األسباب التً دفعتهم اللتنابه؟ وما السبب الذي جعل بعض األسر تحمك رؼبات الصؽار
الذٌن ٌلحون علٌهم لشراء الهاتؾ الجوال؟
ومن بٌن هإالء األطفال طفل ٌبلػ من العمر عشر سنوات لال" :حٌن ابتاع والدي هاتفا ً جدٌدا ً له ترن لً
المدٌم ووضع له شرٌحة وأصبح لً أصدلاء ٌتصلون بً واتصل بهم لكن والدي نتٌجة لخوفه علً من
بعض األصدلاء ،لرر أن ٌسحب منً الهاتؾ تدرٌجٌا دون أن افعل شٌبا ً وتم ذلن بالفعل".
وفً حدٌث آخر مع احد األصدلاء لال لً" :وبعد إلناعً ابنً بشراء هاتؾ جوال له ،انه حدثت معه
مشكلة كبٌرة مع الهاتؾ الجوال أدت إلى نشوب مصادمات مع عاببلت اخرى ،بسبب االتصاالت ؼٌر
البلبمة أخبللٌا ً والتً كانت تسًء التصرؾ حٌن سلم جهازه إلى أحد زمبلبه فً العمل ،وكان ٌستخدمه
فً اتصاالت خاصة به بواسطة هذا الجهاز دون علمه .ولد سبب هذا الوضع مشاكل بٌن أخته ووالدتها
ألن االتصاالت كانت خاصة بؤصدلاء فاسدٌن حاولت أن اسحب الجهاز منه لكن أصبح رلمه معروفاً".
وتمول مدٌرة إحدى المدارس" :على الرؼم من أهمٌة الجوال فإنه مرفوض تماما ً داخل الصفوؾ المدرسٌة
وممنوع تداوله بٌن الطالبات ،وتضٌؾ :هنان بعض الطالبات ٌمـتلكن جواالً لكنهن ال ٌستخدمنه خبلل
ّ
ومنهن من ٌستخدمنه فمثل هذه التصرفات ممنوعة .وتضٌؾ أٌضا ً بؤنها أصبحت ؼٌرة بٌن
الدرس
الطالبات لشراء أجهزة أفخم وهنا حسب اعتمادي هذا ٌزٌد سعر الجهاز" .السإال الذي ٌطرح نفسه من
نفسه هل ٌجب على الوالدٌن منع أبنابهم لحمل مثل هذه األجهزة المتطورة؟
الجوال إذا نظرنا إلٌه من الناحٌة اإلٌجابٌة فهو مهم وطرٌمة االستخدام المتمن هً التً توضح مدى هذه
األهمٌة ،ولكن مع األسـؾ الشدٌد هنان أسر كانت مضطرة لشراء جواالت ألطفالها ألن زمبلءهم فً
المدرسـة ٌحملون جواالت وٌمـومون باالتصال بآبابهم وأصدلابهم من ولت آلخر .فهذا افسد األطفال وبدأوا
ٌتراجعون فً دروسهم.
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أسئلة للمنالش حوال الحالة رلم (2)6
1

ما هً الطرق لمعالجة سوء استخدام الجوال أو مثٌله؟

2

ما هً الطرق المثلى الستخدام الجوال؟

3

هل تعتمد انه من الضروري أن ٌحمل الطالب جهاز جواالً فً المدرسة؟

4

عدد اٌجابٌات استخدام الهاتؾ الجوال وسلبٌاته؟

5

هل تإٌد أن ٌحمل األطفال الجوال؟

6

هل هاجس االتصال بٌن اآلباء واألبناء فرض أم ضرورة لصوى فً الظروؾ العصٌبة؟ (حلل).
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تمارٌن
تمرٌن ( )1حول "عاللة اآلباء باألبناء"
عدنان رجل أعمال ناجحٌ ،مطن فً نابلس ،له أربعة أطفال تتراوح أعمارهم ما بٌن "الثامنة" –
"والعشرٌن" ربٌعاً .اتخذ له مكتبا ً فخما ً فً المنزل .فكان ٌزاول أعماله فً بٌته .خالد ،االبن األكبر لعدنان،
ٌدرس فً الجامعة إدارة أعمال تمشٌّا ً مع رؼبة أبٌه .كانت العبللة بٌن األب واالبن متوتّرة للؽاٌة؛ فً ك ّل
مرة تزداد األجواء سوءا ً بٌنهماٌ .تم جلوس األب مع ابنه فً المكتب لمعالجة المشكلة .عندما ٌدخل خالد
مكتب أبٌه ،كان ٌشعر بالخوؾ والرهبة والتمزٌم؛ م ّما تثٌره فٌه شهادات األب وجوابزه التمدٌرٌة ونٌاشٌنه
المعلّمة بكثرة على الحابط .هذه كلّها تذ ّكره ببراعة وممدرة والده؛ م ّما ٌإدي إلى شعوره بعدم أهمٌته ولدرته
على اتخاذ المرارات ممارنة بؤبٌه .وبذلن ٌصبح أل ّل لدرة على التعبٌر عن ذاته .وبدل التفاهم مع والده كان
ٌتخذ مولفا ً دفاعٌا ً عن نفسه مع ّمما ً الفجوة بٌنه وبٌن أبٌه .نتٌجة لذلن فمد أصبح مولفه ضعٌفا ً وألل لدرة
على ح ّل الصراع بشكل فعال.
اسئلة للنماش2
.1
.2
.3
.4
.5

حلّل شخصٌة كل طرؾ؟
ما جوهر الصراع؟
هل المكان مناسب لح ّل النزاع؟
ما البٌبة المبلبمة لح ّل النزاع بشكل فعال؟
ما االعتبارات االجتماعٌة المستخلصة من هذه المصة؟
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تمرٌن ()2حول "عاللة الوالدٌن بأبنائهم"
مدرساً ،واألم مدٌرة فً مإسسة تجارٌة ،وابنتهما ؼادة
تتكون من أربعة أفراد :األب ٌعمل ّ
عابلة فلسطٌنٌة ّ
البالؽة من العمر  17عاماً ،وكانت تحصل دابما ً على أفضل األدوار فً مسرح المدرسة ،وابنهما سلٌم
البالػ من العمر  15عاماً ،وهو من أفضل العبً كرة السلّة فً المدرسة.
كان األبوان ٌتجادالن طوال السنة الدراسٌة ،بدأ جدلهما حول الكلٌة التً ٌرؼبان فً انتساب ابنتهما ؼادة
إلٌهاٌ .فضّل األب أن تنتسب ابنته إلى جامعة محلٌة فً فلسطٌن .أ ّما األم فتفضّل أن ترسل ابنتها إلى
الجامعة األمرٌكٌة فً بٌروت .وصل الخبلؾ بٌنهما إلى ح ّد الصراخ ...وبتكرار هذا األمر فمدت العابلة
حٌوٌتها وشعر الجمٌع باإلحباط .ازدادت المشاكل والمضاٌا التً نتج عنها ضرر كبٌر للعابلة .كانت ؼادة
تصر على ممابلته.
تلتمً بشاب فً النادي الذي هً عضوة فٌه .كبل األبوٌن كانا ٌكرهان هذا الشاب ،وهً
ّ
االبن سلٌم ؼاضب من والدٌه ألنهما لم ٌشاهدا له أٌة مباراة ،كما أنّه ؼاضب من أخته ألنّها تعامله كطفل
فً المدرسة.
فً إحدى األمسٌات ،وصلت المشادة الكبلمٌة بٌن أفراد العابلة إلى ح ّد االنفجار.
الوالدة التً تعمل مدٌرة تجارٌة ثارت فجؤة وأخذت بالصٌاح" :هذه العابلة تتد ّمر!! اتركوا األطباق على
الطاولة واستعدّوا لبلنتمال إلى ؼرفة الجلوس من أجل ح ّل هذه المشكلة".
اسئلة للنماش2
.1
.2
.3
.4
.5
.6

َمن هم عناصر الصراع؟
حلّل شخصٌة كل فرد فً هذه العابلة؟
أي جزء من المشكلة ٌجب أن ٌعالج ّأوالً؟ ولماذا؟
أي جزء من المشكلة ٌجب أن ٌعالج فً الٌوم التالً؟ ولماذا؟
ما تمٌٌمن للتربٌة البٌتٌة للعابلة؟
هل من تموٌم لهذا التمٌٌم؟
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تمرٌن( )3حول ظاهرة العنف فً المدارس والعاللة بٌن الطالب
سامر أحد طبلب المرحلة اإلعدادٌة ،عمره  13عاما ً والده متوفى ،ووالدته تعمل عاملة تنظٌؾ فً إحدى
مكونة من  10إخوة
الشركات ،أخته متزوجة من شاب سمعته سٌبة
ّ
ومتورط بتجارة ؼٌر مشروعة .عابلته ّ
تسرب وهروب من بعض الحصص الدراسٌة
وأخوات وهو أصؽرهم .بدأت المشكلة تظهر على شكل
ّ
متكرر ،تد ّخل األهل ولكن لم ٌكن أي
وبعدها تعاظمت األمور لتصل إلى هروبه من المدرسة وبعد ؼٌاب
ّ
بصٌص أمل لح ّل مشكلة الطالب.
الطالب كان جسمٌا ً أصؽر من طبلب صفه وكان ٌحاول أن ٌلفت نظر الطبلب واألساتذة بؤي شكل.
فً إحدى المرات ،لفز سامر من الطابك الثالث لٌبرهن للطبلب أنّه "لادر" أن ٌمفز .الطالب نشٌط رٌاضٌا ً
ٌمارس الجمباز والتمارٌن الرٌاضٌة .وفً مرة أخرى أحضر مس ّجبلً متعمدا ً اإلزعاج فً الحصص
الدراسٌة .ظاهرة العنؾ عند الطالب أصبحت واضحة جدا ً وظهرت بشكل عندما استهزأ به أحد الطبلب
بسبب وضْعٍ عابلته فؤحضر سكٌنا ً إلى المدرسة وهدّد الطالب ،وعندما تد ّخل المعلم ،هدّد المعلم بالسكٌن
وكان ٌصٌح بصوت عا ٍل فً كل مرة كؤنه ٌرٌد من الجمٌع أن ٌسمعوهُ.
اسئلة للنماش2
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ما هً المشكلة فً نظركم؟
حلّل شخصٌة سامر؟
ما هً الدوافع للتفكٌر العنفً لدى الطالب؟
لو كنت مكان الطالب ،ماذا ستفعل؟
هل هذه المضٌة ؼٌر اعتٌادٌة؟
هل من نصٌحة تبدٌها؟
هل من برنامج توعوي ؼٌر منهجً لمعالجة لضاٌا العنؾ فً الحصص الدراسٌة؟
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ومضات فكرٌة
العلم ٌتطور والعاللات تتجدد
كما نعرؾ جمٌعا أن وسابل االتصال فً العالم الخارجً والداخلً أصبحت كثٌرة ومتنوعة
وهذا ٌعود بفضل تمدم العلم ومن ضمن هذه الوسابل االنترنت.
فً اآلونة األخٌرة ،بدأ هاجس الحاسوب والمراسبلت اإللكترونٌة (االنترنت) تم ْ
بل كل بٌت وكل
مدرسة وطرأ تمدم فً تكنولوجٌا ووسابل االتصال ،ونمل المعلومات بشكل كبٌر مما أدى إلى انمطاع
الكثٌرٌن عن أعمالهم وانشؽالهم بهذه التكنولوجٌا المتمدمة .فكٌؾ نعالج مثل هذه اآلفات االجتماعٌة
ونحارب أٌضا الصورة السٌبة والصٌت البلأخبللً والتجارة الرخٌصة؟
وكٌؾ من الممكن مساعدة اآلباء ألطفالهم فً استخدام هذه التكنولوجٌا بشكل فعال ،وتجنب الرسابل
المؽرضة التً ال تمت بصلة إلى أخبللنا الحمٌدة وممومات حٌاتنا أألصٌلة؟
كٌؾ ٌمكن أن نولؾ التعلٌم السلبً لؤلطفال بعضهم البعض .ونعزز التؤثٌر اإلٌجابً بالرسابل اإلنسانٌة
عبر اإلنترنت .كٌؾ ٌمكن أن نتعاون فً محاربة هذه األمور المدمرة التً حرمت اإلنسان من إنسانٌته
ومن وطنٌته ومن براءة األطفال؟
كٌؾ ٌمكن أن نحمٌهم من الؤلخبللٌات فً اإلنترنت والمراسبلت ؼٌر الحضارٌة؟
كٌؾ نولؾ التؤثٌرات السلبٌة من خبلل مراسبلت الشباب بطرٌمة أسماء مستعارة وبطرق خاطبة كثٌرة؟
وبدون أدنى شن هنان تؤثٌرات إٌجابٌة كثٌرة ومعلومات وتكنولوجٌا متمدمة جدا ً أثبتت نجاعتها فً
كل المإسسات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة.
أسئلة للنماش.
-1
-2
-3
-4
-5
-6

ما هً اٌجابٌات وسلبٌات استخدام اإلنترنت.
ما هو دور األهل فً إرشاد أبنابهم وبناتهم لبلتصال عن طرٌك اإلنترنت بشكل آمن وإٌجابً؟
ما هو دور المدرسة فً ذلن ؟
هل ٌمكن ضبط عملٌة التبادل واالتصاالت عبر البرٌد اإللكترونً؟ وضح؟
هل هنان دور للسلطة فً الحد من ؼزو الرسابل ؼٌر األخبللٌة والمشبوهة؟ أعط أمثلة؟
ما هً توصٌاتكم لؤلهل وللمدارس ،وللسلطة إلفساح المجال أمام أبنابنا وبناتنا الستخدام البرٌد
اإللكترونً بشكل فعال ومفٌد؟
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االعتذار
ال ش ن أن األوضاع الحالٌة المتدهورة على جمٌع المستوٌات خلمت عدة أزمات بٌن الناس وفجوات بٌن
األجٌال  .فاألطفال ٌسٌرون فً موكب ،والشباب فً موكب أخر واألهالً ٌمرون فً عدة مواكب مختلفة
االتجاهات والتوجهات.
األطفال مختلفون فً الطباع :أطفال صارمون! أطفال متمردون! أطفال خجولون! بعضهم أطفال أخبللٌون
! برٌبون! سطحٌون .البعض ٌعملون الؽلط وٌعتذرون من تلماء أنفسهم ،أما البعض أألخر فبل ٌمدمون
االعتذار مما ٌدفعنا إلى الطلب منهم أن ٌعتذروا عن الخطؤ ،وفً حاالت أخرى نمابل االعتذار بالصراخ
والتؤنٌب والضرب ،هنا نعلم الفرد أال ٌعتذر مرة أخرى عندما ٌمدم اعتذاره .عندما ٌعتذر طمبنه وخفؾ
عنه وال تتكابر علٌه .الذي ٌحصل أن الطفل ٌتعلم عندما ٌرى والدٌه ٌمدمون االعتذار فهذا ٌعطً انطباع
اٌجابً وحضاري للطفل .ونحن األهل نؽلط بحك أبنابنا عندما نمول ألحدهم أنن صؽٌر ولكن الصؽٌر
سٌكبر وٌتعظ إذا علمته أن ٌعترؾ وٌعتذر لآلخرٌن .إذا حصل منه خطؤ فانه سوؾ ٌتعود وٌعتذر عن
الخطؤ ،وإذا علمناه أن كرامته ال تسمح له باالعتذار ،هنا ٌكون منبوذا ً وهو مضطر أن ٌشتري حبهم.
االعتذار مٌزة جمٌلة دابماً .بعض أصدلاء السوء ٌعلمون األطفال أحٌانا ً كلمات بذٌبة وهنا عندما نطلب
االعتذار منهم ال ٌعتذر ألنه فً البٌت ال ٌتعود علٌه وال ٌمارسه وحتى فً المدرسة ٌمارس الطفل نفس
التصرؾ .وهنا ٌعتمد أن المعلم/ة تفرض علٌه/ها االعتذار! فاالعتذار باإللناع ولٌس بالفرض والسٌطرة!
فإذا أخطؤت بحك أمن وأختن علٌن ان تعتذر للصؽٌر والكبٌر إذا كنت على خطؤ.
عندما نخطا بحك بعضنا البعض نرى أن األب ال ٌعتذر من ابنه وبالعكس ونرى أٌضا ً الزوجة ال تعتذر
لزوجها  ...وربة البٌت ال تعتذر للخادمة ،ونرى أٌضا المدٌر ال ٌعتذر من الموظؾ ،والمعلمون ال
ٌعتذرون للطلبة .من هنا نرى أن االعتذار مهم جدا ً بٌن أفراد العابلة وأبناء الوطن.
فاالعتذار كلمة وعادة أصٌلة جمٌلة رابعة ٌجب علٌنا أن نمارسها ونعود أنفسنا على سماعها وعلى لولها
وهً تعبر عن سمو ورلً فً التصرؾ .بالتؤكٌد نحن نخطا بحك بعضنا البعض .إذا أخطؤت بحك إنسان،
لدم له االعتذار حسب المولؾ  ،واالعتذار ٌرد االعتبار لً واعتبار للناس الذٌن أخطؤت إلٌهم .
االعتراؾ بالخطؤ  :هو اعتذار واالعتذار نوع من أنواع التسامح ولٌس اإلذالل .هنان اعتذار مباشر مثل
آسؾ سامحنً واعتذار ؼٌر مباشر .ال ٌعتذر بسهولة! وٌؤخذ بعد األفراد مدة طوٌلة فً االعتذار وهكذا
ٌترتب أمور ولضاٌا لٌست بالحسبان.
وأسلوب االعتذار كبلم لطٌؾ ،ممكن أن تعتذر بابتسامة  /أو بنظرة /أو بؤسلوب البك /أو بكلمة حسب
الشخص الذي أمامن .لد ٌعتذر الرجل لزوجته بابتسامة أو حركشة بسٌطة وبمساعدة الزوجة فً تدرٌس
األوالد وعمل البٌتٌ .عتمد الشخص الذي ال ٌعتذر أن نفسٌته عالٌة وٌكون إنسانا ً فولٌا ً وكبرٌاإه ٌستحٌل
التنازل عنه! ال داعً للكبرٌاء وجنون العظمة ...االعتذار ٌبعدنا عن تؤنٌب الضمٌر ،لذلن نحتاج إلى عبلج
وتمارٌن .إن االعتذار مسٌرة تحتوي على مطبات وهبات وال تخلو من العتاب.
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فالعتاب دلٌل المحبة ألن فً العتاب وتٌرة الصوت تتؽٌر وتختلؾ مرارا ً! فتارة تكون هادبة ورلٌمة
وناعمة وتارة أخرى تكون صاخبة ضبابٌة وٌمكن أن تكون خجولة حزٌنة تبعث البكاء وتنهمر الدموع.
"وكما لٌل المثل الشعبً :العتاب ؼسٌل الملوب".
الشخص الذي ٌرٌدن أن تشاركه همومه استمع إلٌه ال تماطع كبلمه بل اتركه مستمرا ً حتى تشعره انن
مستمع إلٌه بجدٌة وال تستهزئ به وبكبلمه بل اهتم بكل صؽٌرة وكبٌرة ،فبل تنتمده ألن النمد سًء.
هنان عدة ردود للذٌن ٌمدمون االعتذار فمنهم من ٌمبله بصدر رحب ،ومنهم من ٌرفضه ،وٌإنب من
ٌمدمه ...ومنهم َمن ال ٌكترث لآلخرٌن سواء لدموا اعتذارا ً أو لم ٌمدموه...
هنان اعتذار ر خٌص بدون ثمن ،وهنان اعتذار جدي والثمن معروؾ  ،وهنان اعتذار دون تؽٌٌر فً
السلون  ،وهنان اعتذار مع تؽٌٌر فً السلون وندم ال ٌمل عن الم االعتداء ألنه حمٌمً وأصٌل.

وفً دردشة مع الباحثة سوسن توٌمه تحت عنوان فن االعتذار2
تكثر وتتعدد كلمات االعتذار ولكن ما هو مختلؾ :األهداؾ واألسباب الحمٌمٌة وراء تلن الكلمات والتعابٌر،
فاالعتذار وسٌلة وأداة لبلعتراؾ بالخطؤ ولرد اعتبار الطرؾ اآلخر نتٌجة خطؤ متعمد أو عابر.
هنان الكثٌر من البشر نجد عندهم عادة االعتذار متؤصلة منذ نعومة أظافرهم نتٌجة تنشؤة األهل والمدارس
والبٌبة المحٌطة وبالممابل هنالن من ٌرفض االعتراؾ واالعتذار معتبرا إٌاها دلٌل ضعؾ وخنوع ال دلٌل
سمو وكبرٌاء.
ّ
نحن من ٌؽرس فً أوالدنا وأجٌالنا تلن الصفات والعادات النبٌلة التً تدل على لدرة اإلنسان فً التواصل
والتفاعل مع أخٌه اإلنسان ،فبذرة االعتذار تبدأ فً البٌت والمدرسة والشارع حٌث ٌترلب األطفال ردة فعل
آباءهم وأمهاتهم ومعلمٌهم ومعلماتهم وجٌرانهم وأصحابهم لخطؤ الترفوه محاولٌن تملٌدهم بالحركات
والكلمات والتعابٌر ،فإذا لُبلت كلمات االعتذار التً اكتسبوها من البٌبة المحٌطة بالترحٌب واالبتسامات
فسٌتخذ هإالء األطفال هذه الكلمات والممارسات عادة لهم فً التعبٌر عن أخطابهم وزالتهم أما إذا عولبوا
وأهٌنوا بالرؼم من اعترافهم بؤخطابهم فسٌبتعدوا وٌنفروا من االعتراؾ واالعتذار.
ومن الضروري االعتدال وعدم المبالؽة باالعتذار كً ال تفمد هذه الكلمات معانٌها وكً ال تخلك نفور
وعدم اكتراث لدى الطرؾ اآلخر ،فاإلحساس بضرورة وأهمٌة االعتذار وولعها على نفسٌة اآلخر تجعل
من االعتذار أداة لبناء مجتمع لادر على النمو والتطور فً ظل لٌم إنسانٌة نبٌلة.
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أسئلة للنماش2
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

إذا أخطؤت فهل تعتذر أم ماذا؟
هل االعتذار أساس لبناء مجتمع معافى وإنسانً؟
هل عندما تعتذر تكون ضعٌفا ً أم لوٌا ً ؟
هل االعتذار ٌنبع من الثمافة الدٌنٌة أو التربٌة أم كلٌهما؟
هل سٌاسة اللوم واإلشارة باإلصبع أو محاولة تعمٌك مفهوم الذنب باآلخرٌن ٌبنً المجتمع؟
كٌؾ نعمل على تعزٌز مفهوم المسإولٌة الجماعٌة واالبتعاد عن سٌاسة التشاكً والتباكً ...
والعودة إلى الوراء؟
كٌؾ نعمك ثمافة التسامح وثمافة المحبة عبر االعتذار ولبول االعتذار؟

52

لصة األٌس كرٌم ()1
فً أحد االٌام  ،دخل شاب فمٌر ممهى كابنا ً فً أحد الفنادق  ،وجلس على الطاولة فوضعت النادلة كؤسا ً من
الماء .فسؤل الشاب النادلة بكم األٌس كرٌم بالكاكاو.
أجابته النادلة :بخمسة جنٌهات فؤخرج الشاب ٌده من جٌبه وأخذ ٌعد النمود
وسؤلها ثانٌة  :حسنا ً  ،بكم األٌس كرٌم العادي فً هذه األثناء كان هنان كثٌر من الناس فً انتظار خلو
طاولة فً الممهى للجلوس علٌها
فبدأ صبر النادلة فً النفاذ ،وأجابته بفظاظة :بؤربعة جنٌهات فعد الشاب نموده ثانٌة ،ولال :سآخذ اآلٌس
كرٌم العادي فؤحضرت له
النادلة الطلب ووضعت فاتورة الحساب على الطاولة ،وذهبت .أنهى الشاب اآلٌس كرٌم ،ودفع حساب
الفاتورة ،وؼادر الممهى .
وعندما عادت النادلة الى الطاولة ،إؼرورلت عٌناها بالدموع أثناء مسحها للطاولة !!! ،حٌث وجدت بجانب
الطبك الفارغ ،جنٌها ً واحدا ً
أترى؟ لمد أخذ الشاب اآلٌس كرٌم العادي
حتى ٌوفر النمود الكافٌة إلكرام النادلة (بالبمشٌش) .

أسئلة للنماش2
 )1ما المؽزى من هذه المصة ؟
 )2من هم أطراؾ المصة؟
 )3ما رأٌن بسلون الطفل؟ والنادلة؟ وهل تإٌد كبلً من سلوكهما؟
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نظرات ولحة)2( !!! ....
جلست الفتاة الشابة فً الممهى بانتظار خطٌبها ،الذي اتفك معها أن ٌبللٌها بعد انتهاء العمل ،ارتشفت
الشاي وجالت بنظرها فً المكان  ،فرأت شابا ً ٌنظر ألٌها وٌبتسم ،لم تعره انتباها ً واستمرت فً شرب
الشاي بعد دلابك اختلست نظرة بطرؾ عٌنٌها ،إلى حٌث ٌجلس الشاب فرأته مازال ٌنظر إلٌها ،وبنفس
االبتسامة ...لمد تضاٌمت جدا ً من هذه الولاحة.
وعندما جاء خطٌبها أخبرته ،فنهض الخطٌب على الفور واتجه نحو الشاب ،ولكمه لكمة لوٌة فً الوجه
إطاحته أرضا ،نظرت الفتاة الشابة نظرة إعجاب إلى رجولة خطٌبها ،ودفاعه عنها فً ممابل نظرات
الشاب الولحة ،وخرجا من الممهى ٌدا ً بٌد.
بعد لحظات نهض الشاب بمساعدة النادل ،وضع نظارته السوداء على عٌنٌه ،ورفع عصاه وتحسس طرٌمه
إلى خارج الممهى....
اسئلة للنماش2
 )1ماذا تعكس هذه المصة؟
 )2ماذا تفعل لو كنت خطٌب الفتاة؟
 )3ما السبب وراء هذه المشكلة؟
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الملن والوزراء الثالثة ()3
لصة وعبرة
سا
أمرا ً ؼرٌبًا ً --طلب من كل وزٌر أن ٌؤخذ كٌ ً
فً ٌوم من األٌام أستدعى الملن وزراءه الثبلثة وطلب منهم ً
وٌذهب إلى بستان المصر وأن ٌمؤل هذا الكٌس للملن من مختلؾ طٌبات الثمار والمزروعات كما طلب منهم
أن ال ٌستعٌنوا بؤحد فً هذه المهمة و أن ال ٌسندوها إلى أحد آخر أستؽرب الوزراء من طلب الملن و أخذ
كل واحد منهم كٌسه وأنطلك إلى البستان ---فؤما الوزٌر األول فمد حرص على أن ٌرضً الملن فجمع من
كل الثمرات ما كان أفضل وأجود المحصول وكان ٌتخٌر الطٌب والجٌد من الثمار حتى مؤل الكٌس أما
الوزٌر الثانً فمد كان ممتنعا ً بؤن الملن ال ٌرٌد الثمار وال ٌحتاجها لنفسه وأنه لن ٌتفحص الثمار فمام بجمع
ٌتحر الطٌب من الفاسد حتى مؤل الكٌس بالثمار كٌؾ ما اتفك .أما الوزٌر الثالث
الثمار بكسل و إهمال فلم
َّ
فلم ٌعتمد أن الملن سوؾ ٌهتم بمحتوى الكٌس اصبل فمؤل الكٌس بالحشابش واألعشاب وأوراق األشجار.
وفً الٌوم التالً أمر الملن أن ٌإتى بالوزراء الثبلثة مع األكٌاس التً جمعوها فلما أجتمع الوزراء بالملن
أمر الملن الجنود بؤن ٌؤخذوا الوزراء الثبلثة وٌسجنوهم على حده كل واحد منهم مع الكٌس الذي معه لمدة
ثبلثة أشهر فً سجن انفرادي بعٌد ال ٌصل ألٌهم احد  ,وأن ٌمنع عنهم األكل والشراب إال ما حملوه من
الحدٌمة
فالوزٌر األول أخذ ٌؤكل من طٌبات الثمار التً جمعها حتى أنمضت األشهر الثبلثة وأما الوزٌر الثانً فمد
عاش الشهور الثبلثة فً ضٌك وللة حٌلة معتمدا على ما صلح فمط من الثمار التً جمعها وأما الوزٌر
الثالث فمد مات جوعا ً لبل أن ٌنمضً الشهر األول.
اسئلة للنماش2
 )1ما المؽزى من هذه المصة؟
 )2ماذا سوؾ تفعل لو كنت مكان أحد الوزراء؟
 )3ماذا تعنً لن المسإولٌة؟
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فعالٌة ()1
تهب الرٌح
الهدف 2تعارؾ وتنشٌط وسرعة الحركة بناء على الٌمظة.
الوصؾٌ :جلس المشاركون على دابرة بحٌث ٌكون عدد الكراسً ألل من عدد المشاركٌن بواحد وٌمؾ
المشارن الذي لٌس له كرسً فً وسط الدابرة وٌموم بتردٌد شعار الفعالٌة و هو تهب الرٌح على صفة
معٌنة مثبل (تهب الرٌح على كل اولبن الذٌن ٌلبسون بنطاال أسود) وعلى من تنطبك علٌه هذه الصفة علٌه
ان ٌموم من مكانه وٌجلس فً مكان اّخر وٌسارع كل المشاركٌن الذٌن ٌلبسون البنطاالً األسود الجلوس
على الكراسً باإلضافة الى المشترن الذي كان فً الوسط إلٌجاد مكان لنفسه وهكذا ٌتم تكرار هذه العملٌة
اكثر من مرة بصفات مختلفة وٌزال كرسً كل مرة حتى اّخر كرسً بحٌث ٌتنافس اّخر مشتركٌن.

56

نماذج لفعلٌات مأخوذة من موالع على الشبكة العنكبوتٌة
فعالٌة ()2
ملن الحركات
اهداف التمرٌن  2االتصال ،المٌادة ،اتخاذ المرار ،ترفٌه ،لوة المالحظة ،الدلة وتحمل المسؤولٌة .
الوصف 2اطلب من الجمٌع ان ٌمفوا فً حلمة دابرٌة ،واطلب من احدهم/هن أن ي/تخرج من الؽرفة ودعهم
ٌختارون لابدا/ة للعبة لٌموم بعمل حركات اٌمابٌة مستمرة بحٌث تموم المجموعة بتملٌده/ها ،و على المابد/ة
ان ٌؽٌر هذه الحركات من حٌن الى اّخر وعند عودة المشارن/ة الذي/التً خرج/ت من الدابرة الى وسط
المجموعة ،علٌه/ها ان ي/تحاول التعرؾ على المابد/ة السري/ة للمجموعة على األكثر بثبلث محاوالت.
وسٌكون هنان عماب للشخص الذي التً ال ٌعرؾ من هو /هً المابد/ة وذلن بمرار جماعً!!
ما األسئلة التً ٌمكن ان تطرحها للنماش فً اللعبة2
 )1ما هً مشاعر كل من المابد/ة ،والشخص الذي ٌخمن من ٌكون المابد/ة؟
)2كٌؾ ٌمكن ان تتبلءم هذه اللعبة مع دور المٌادة فً المجموعة؟
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هذه بعض النماذج لبرنامج ورش عمل حول مواضٌع البلعنؾ ،الوساطة ،والتفاوضٌ .مكن ان ٌمتدى بها
ألي مواضٌع اخرى فً ورش العمل.
البرنامج األول 2الالعنف
مدة النشاط

رلم النشاط

نوع النشاط

نشاط رلم ()1

توزٌع أوراق :عصؾ ذهنً لمفهوم العنؾ  15دلٌمة
وانواعه.
سإال :ما األسباب التً أدت إلى انتشار ظاهرة  20دلٌمة
العنف وكٌف ٌمكن التغلب علٌها؟

نشاط رلم (- )2ج1

دراسة حاالت :خمس حاالت اجتماعٌة وربطها  30دلٌمة
بظاهرة العنؾ( .تمسٌم الطبلب الى مجموعات)

استراحة ( 15دلٌمة)
نشاط رلم (- )2ج2

العودة إلى المجموعة الكبٌرة ومنالشة الحاالت  30دلٌمة
وتبادل اآلراء.

نشاط رلم ()3

اإلجابة ومنالشة بعض األسبلة

 30دلٌمة

:1ما هً اشكال العنؾ التً ٌواجهها الطبلب فً
الحٌاة االجتماعٌة ؟
:2ما هً انجع الطرق للحد من العنؾ؟
استراحة ( 15دلٌمة)
خاتمة

: 2ما هً الٌات حل النزاع؟
نماش عام حول :المشاكل التً تواجه الطبلب وما  25دلٌمة
هً الطرق السلمٌة لمعالجة هذه المشاكل؟
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البرنامج الثانً 2حل النزاع
المدة الزمنٌة 4( 2ساعات)
الفئة المستهدفة 2الطبلب من الفبة العمرٌة (.)18-14
صا.
عدد المشاركٌنٌ 2فضل العدد أن ٌكون ما بٌن ( )20-15شخ ً
نشاط رلم ()1

عصؾ ذهنً :ماذا تعنً لن كلمة النزاع؟!

 15دلٌمة

سإال :ما أنواع النزاعات التً ٌواجهها الطبلب  30دلٌمة
فً المدرسة ،البٌت والمجتمع؟
نشاط رلم (- )2ج 1تمسٌم الطبلب الى مجموعات واإلجابة عن  20دلٌمة
األسبلة:
 :1لمد لٌل لكل مشكلة حل! علل مع اعطاء امثلة.
 :2ما هً المواضٌع المتنازع علٌها؟
: 3ما هً الٌات حل النزاع؟
استراحة ( 15دلٌمة)
نشاط رلم (- )2ج 2العودة إلى المجموعة الكبرى و المنالشة .
نشاط رلم ()3

 20دلٌمة

ٌموم المدرب بإعطاء الطبلب و الطالبات مادة  30دلٌمة
الوساطة الطبلبٌة و مدى اهمٌتها فً حل النزاع
؟و ما هو دور الوسٌط و ماهً مواصفاته وما هً
اهدافه و ما هً مراحل الوساطة؟

نشاط رلم (- )4خ 1دراسة حاالت :خمس حاالت طبلبٌة حدثت فً  20دلٌمة
المدارس
او فً الحٌاة األجتماعٌة و ربطها بحٌاة
الطبلب!!  .ما اهمٌة الوسٌط فً حل مثل هذه
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المشاكل .حٌث سوؾ ٌتم تمسٌم الطبلب الى
مجموعات.
نشاط رلم (- )4ج 2العودة الى المجموعة الكبرى لمنالشة الحاالت .

 20دلٌمة

استراحة ( 15دلٌمة)
نشاط رلم ()5

ٌتم تمسٌم الطبلب الى مجموعات وعلى كل  30دلٌمة
مجموعة ان تموم باختٌار احدى المشاكل التً
حدثت مع الطبلب او ان تختار احدى الحاالت
السابمة ،وان تموم بتمثٌلها وان ٌتم ابراز دور
الوسٌط و اهمٌته فً حل النزاع.
 15دلٌمة

و اخٌرا تمٌٌم ورشة العمل
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البرنامج الثالث 2التفاوض وحل النزاع
المدة الزمنٌة 3( 2ساعات)
الفئة المستهدفة 2الطبلب من الفبة العمرٌة (.)18-14
صا.
عدد المشاركٌنٌ 2فضل العدد أن ٌكون ما بٌن ( )20-15شخ ً
رلم النشاط

نوع النشاط

مدة النشاط

نشاط رلم ()1

توزٌع أوراق :عصؾ ذهنً لمفهوم التفاوض

 15دلٌمة

سإال :ما اهمٌة التفاوض فً حل النزاع؟

 20دلٌمة

نشاط رلم ()2

ٌموم المدرب بإعطاء الطبلب و الطالبات مادة  30دلٌمة
التفاوض ،ما هً شروط التفاوض ،مهارات
التفاوض ،مناهج و استراتٌجٌات التفاوض و اخٌرا
مبادئ التفاوض.

استراحة ( 15دلٌمة)
نشاط رلم ()3

ٌتم تمسٌم الطبلب و الطالبات الى مجموعات  30دلٌمة
لئلجابة على مجموعة من األسبلة.
-1ما هً مواصفات المفاوض الناجح؟
-2كٌؾ ٌمكن ان تعدل من موازٌن الموة فً
معركة التفاوض بٌن الضعٌؾ و الموي؟
-3ما هً مهارات التفاوض؟

نشاط رلم ()3

العودة الى المجموعة الكبرى و منالشة األسبلة .

استراحة ( 15دلٌمة)
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 20دلٌمة

المصادر و المراجع لمزٌدا من التوسع والبحث والدراسة فً لضاٌا السالم والالعنف2
المراجع باللغة اإلنجلٌزٌة2
Mediation services, Mediation training manual, Level 1, Winnipeg Canada, fall 1995. .1
Bondurant Joan Conquest of violence, university of California press,1965 .2

المراجع باللغة العربٌة2
 .1تجربة المملكة المتحدة فً مجال الحلول البدٌلة وفض النزاعات

http://membres.lycos.fr/berradarz

.
 .2جان-ماري مولر ،إستراتجٌة العمل البلعنفً ،حركة حموق الناس ،بٌروت ،ط.1999 ،1
 .3الجزٌرة نت ،لسم البحوث والدراسات ،المعرفة ،ملفات خاصة  ،2002الصراعات الداخلٌة فً الدول
العربٌة ،أنواع الصراع ومفهومه ،2004 ،ص. www.aljazeera.net 4
 .4جٌن شارب ،أعمال االحتجاج واإللناع – من تجارب الشعوب فً المواجهة المدنٌّة ،حركة حموق
اإلنسان (جمعٌة العمل االجتماعً الثمافً) الطبعة األولى ،بٌروت .1997
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