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معهد السالم األميركي
مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمني

للمساعدة  أجلهم  ومن  املعلمني  بواسطة  للمعلمني  السالم  بناء  أدوات  مجموعة  تصميم  مت 
وآخر  املتوسطة  للمدارس  واحد   - الدان  ويتضمن  السالم.  صناع  من  التالي  اجليل  تطوير  على 
ً تفاعلية تطرح مواضيع ومهارات بناء السالم للطلبة في أعمار ١١-١٣  للمدارس الثانوية - دروسا

ً على التوالي.  و١٤-١٨ عاما

مت تنظيم الدروس حول ثالث أفكار أساسية في مجال إدارة النزاعات الدولية:
 

• النزاع طبيعة متأصلة في اإلنسان. 
• إمكانية منع النزاع العنيف. 

• هناك العديد من الطرق لتصبح صانع سالم. 

ً مفصلة للمعلمني حديثي العهد باألساليب التفاعلية،  وتتضمن هذه الدروس، التي تقدم خططا
بناء  وأهمية  التحديات  حول  الطلبة  لتعليم  موجهة  إرشادية  وأنشطة  للمعلمني  وموارد  نشرات 
السالم العاملي. وتطور هذه الدروس مهارات الطلبة (مثل االتصاالت، وبناء العالقات، وحتليل النزاعات، 
والتفاوض، والوساطة) وقدراتهم على القيام بدور بناة السالم في مجتمعاتهم وفي العالم األكبر.

  
 مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمني أحد إصدارات املركز العاملي لبناء السالم التابع ملعهد 

السالم األميركي. 

www.buildingpeace.org للحصول على املزيد من املعلومات، تفضل بزيارة

مجموعة أدوات بناء 
السالم للمعلمني
إصدار املدارس املتوسطة
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يتوجه معهد السالم األميركي بالشكر إلى 
مؤسسة فيرايزون على دعمها السخي. 

ً بواسطة مؤسسة جون د.  مت التمويل أيضا
 وكاثرين ت. ماك آرثر.

صورة الغالف: في عام ۱۹٥٥، بعد مرور عشر سنوات على قصف هيروشيما، توفيت فتاة يابانية اسمها ساداكو ساساكي عمرها اثنا عشر عاماً بسبب سرطان الدم. 
العتقادها بأن الغرانيق سوف  منها. ونظراً  وبينما كانت في المستشفى بسبب مرضها، وصلتها غرانيق ملونة كهدايا "تدعو للشفاء" للمرضى وتلقت ساداكو بعضاً 
تساعدها في الشفاء، بدأت ساداكو طيها، وصنعت أكثر من ۱۰۰۰ قبل وفاتها. واليوم، انتشرت قصة ساداكو في جميع أنحاء العالم، وتحولت الغرانيق إلى رمز للسالم. 
وبينما أصبحت قصة ساداكو خيالية إلى حد ما، ال يزال األطفال تأسرهم رسالة السالم ورغبة ساداكو في العيش، ويرسلون ألف غرنوق إلى النصب التذكاري لألطفال 

في هيروشيما باليابان. 
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٧ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

إلى المعلم: رسالة ترحيب
معهد الســالم األميركي (USIP) هو مؤسســة مســتقلة غير حزبية أسسها الكونغرس لزيادة 
قدرة الدولة على إدارة النزاعات الدولية دون اللجوء إلى العنف. ونقوم بذلك، جزئيًا، من خالل تزويد 
ــن بالمعرفة، والمهــارات، والموارد للمشــاركة بفعالية فــي إدارة النزاعــات. ويعد تثقيف  اآلخري
ا من مهمتنا  الجمهــور، وخاصة الشــباب منه، حول التحديات القائمة وأهمية بناء الســالم جزءً

األساسية. 

تم تصميم مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين لدعم عمل المعلمين كصانعين للسالم. 
ــى إدارة النزاعات  ــراد وكمجتمع، للتعرف عل ونحــن نؤمن بوجــود قدرات هائلة لدى الشــباب، كأف
ــة والمســاهمة فيها، وأن بإمكان المعلمين توجيه طاقة الطلبة وحماســهم بأســاليب  الدولي
إيجابية. كما نأمل في تزويدك باإلرشادات والمواد الخاصة بالطبيعة المعقدة لبناء السالم. وقد 
ا بالموقع اإللكتروني الخاص بمركز بناء السالم  قمنا بإنشــاء مجموعة األدوات وخصصنا قسمً
ــات التفاعلية،  ــة والثانوية، والتدريب ــة المدارس اإلعدادي العالمــي لتوفير المــواد والدروس لطلب
ــدى حواري حيث يمكنك الحصــول على معلومات عن األســئلة المختلفة التي تُطرح في  ومنت

فصلك الدراسي. 

تدور مجموعة األدوات حول بناء السالم ألننا نعلم أهمية تطوير بناء السالم، وتعزيزه، ودعمه. 
ونهدف إلى المســاعدة على تنمية الشــباب كصانعين للســالم وإبراز النمــاذج اإليجابية إلدارة 

النزاعات التي ال تلجأ إلى العنف. 

ال يكمــن الغــرض من هذه المجموعة في فرض طريقة تفكير على الطلبة، بل تشــجيعهم 
ــى التفكير النقدي فــي العالم من حولهم ومكانتهم فيه. ونؤمن بأن المهارات المقدمة في  عل
هذه المجموعة قابلة للتطبيق على مستويات متعددة. فإن األدوات التي يستخدمها الوسطاء 
مــن الطلبة فــي برامج حل النزاعات في المدارس اإلعدادية والثانوية تتشــابه بشــكل كبير مع 
بعض األدوات المستخدمة من قبل الدبلوماسيين ورؤساء الدول في مفاوضات السالم الدولية. 
ا، فإن المهارات األساســية، التي تتمثل في  ــر تعقيدً ــا تكون النزاعات الدولية أكث ــا غالبًا م بينم
االســتماع اإليجابي، وبناء العالقات، والعمل بشكل متضافر للوصول إلى حلول مقبولة بشكل 

متبادل بين األطراف، يمكن تطبيقها على جميع المستويات.

مقدمة
للمعلمين السالم  بناء  أدوات  مجموعة  حول 
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين٨

برجاء األخذ في االعتبار تزويدنا بتعليقاتك عبر االســتبيان الموجود بنهاية مجموعة األدوات، 
أو عبر اإلنترنت، بينما تستكشــف هذه المجموعة وتقوم بإجراء التجارب من خالل الدروس التي 
تُدرس في فصلك الدراســي. ونستمر، كمجتمع معلمين، في تطوير دروسنا وإضفاء التحسينات 

ا على خبرتك العملية في الفصل الدراسي.  عليها بناءً

المبادئ المنظمة: ما هي االفتراضات التي تم بناء مجموعة 
األدوات عليها؟

تدور مجموعة األدوات الحالية حول بعض األفكار األساسية في مجال إدارة النزاعات الدولية. 

النزاع طبيعة متأصلة في اإلنسان.  .١
ً طبيعيًا، وبالتالي ال يمكن القضاء عليه في المجتمع. كما أنه جزء طبيعي من  يعد النزاع شيئا  
الحياة اليومية وجزء من العيش في ظل ديمقراطية تتســم بالتعددية واالزدهار. وما يجعل 
ا، هو قدرته على التعامل مع النزاع، والســماح بالخالفات بين  المجتمــع الديمقراطي ناجحً

األشخاص وآرائهم المتعارضة وإدارة هذه الخالفات. 
إمكانية منع النزاع العنيف.  .٢

يصبح النزاع مشكلة عندما يتصاعد إلى مرحلة العنف. ولكن يمكن منع النزاعات العنيفة.   
ــى أفكارهم؛  ــن واالنفتاح عل ــرام اآلخري ــا التمســك بآرائهم مع احت ــم طلبتن ــا تعلي يمكنن
واالســتماع بحرص واهتمام؛ والتصرف بمسؤولية عند مواجهة النزاعات. ال تحتاج النزاعات 
ــى تخطي الخط األحمــر للوصول إلى العنف. ويكون الســالم ممكنًا عندما يســتخدم  إل
أطراف النزاع أدوات بناء السالم إلدارة خالفاتهم، سواء كان النزاع على المستوى الشخصي 

أو الدولي.
ً من صناع السالم. هناك طرق كثيرة لكي تصبح واحدا  .٣

يعتمد بناء السالم على المعرفة، والمهارات والتوجهات التي يمكن اكتسابها وبذلك يمكن   
ــار واعٍ يتضمن اتخاذ القرارات  ً من صناع الســالم. ولكنه اختي لكل شــخص أن يصبح واحدا

ا. واإلجراءات التي تتطلب جهدً

الجمهور: من هو الجمهور الذي تستهدفه مجموعة 
األدوات؟ 

ممت مجموعة األدوات لجمهور عام من الطلبة في الصفوف الدراســية من ٦ إلى ٨. ويمكن  صُ
تعديل المحتوى للطلبة األكبر سنًا، كما يمكن تعديل بعض المحتوى للطلبة األصغر سنًا. من 
المهم إشــراك جمهور من صغار الســن في الحوار حول السالم والنزاع. ونأمل أن يشارك الطلبة 
الصغار في هذه الموضوعات وأن يواصلوا التفكير فيها خالل مســيرتهم إلى المدرسة الثانوية 
ــح مفيدة  ــا بمزيد مــن التفاصيل لتصب ــدروس وتزويده ــم تطوير ال ــى العالم. وت وانتقالهــم إل
ــة في التعلم  ــن حديثي العهد بالطرق المســتخدمة التي تعمل على إشــراك الطلب للمعلمي

التجريبي والتفكير النقدي. وقد صممت هذه الدروس لبيئات التعليم التقليدي والبديل.

استخدام مجموعة األدوات: ما الذي تحتاج أن تعرفه 
قبل البدء؟ 

نظرة عامة على الدروس 
ً تفاعلية تشــجع الطلبة على العمل بتعاون إلدراك المفاهيم  تتضمن مجموعة األدوات دروســا
وحل المشــكالت. وتم تصميم الدروس لتكون مفصلة بشكل كافٍ لمعلم جديد أو معلم ليس 
ــى دراية باألســاليب التفاعلية أو التجريبية لكي يســتوعبها ويســتخدمها لتحقيق الغرض  عل
ــم ، والتمارين الموجهة،  المرجــو منها. وتتضمن دروس المدرســة المتوســطة توجيهات المعل
والتمارين المســتقلة. ولقد نظمت الدروس بهذه الطريقــة لتلبية االحتياجات التنموية لطلبة 
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مقدمة

المدارس المتوسطة. وعلى مستوى المدارس المتوسطة، يستفيد الطلبة من اتصال شخصي 
لوضع ســياق للمفاهيم. فمن خــالل وضع النماذج ثم إتاحة الفرصــة للطلبة لتجربة المحتوى 
ــم الطلبة في  ــم يفهم. ويتعل ــن معرفة من فهــم الدرس ومن ل بأنفســهم، يتســنى للمعلمي
ــى أن يكونوا في مجموعة ويختلفون.  المدارس المتوســطة تحمل المخاطر. ويتعلمون ما معن
ــل المعلم أمر  ــا أن وضع النماذج من قب ــات االجتماعية، كم ــا يتعلمــون تصفح الديناميكي كم
ضروري لمساعدتهم في معرفة هذه الديناميكيات. هناك تحول تنموي في المدارس المتوسطة، 
ــر تنمية التفكير  ــم والمعايير الخاصة بهم. ويعتب ــة من خالله بمعارضة القي حيــث يبدأ الطلب
والعمل المســتقلين أمر ضروري في هذا الوقت. فإعطاء الطلبة الفرصة للممارسة المستقلة 
ً، أهم ما يبني تلك المهارات. توفر ممرات  وفي إطار مجموعة، ولكن بمســاعدة من المعلم أيضا
الخروج واستراتيجيات التقييم في دروس المدارس المتوسطة الفرص للطلبة الختبار أنفسهم 
ــة قد حققوا  ــا إذا كان الطلب ــن بمعلومات قيمة حول م ــك تمد المعلمي ــة آمنة، وكذل فــي بيئ
األهداف وأجابوا على األسئلة األساسية بدقة. يتضمن كل درس في مجموعة األدوات المكونات 

التالية: 

عرض األســباب: ما أســباب اســتخدام هذا الدرس؟ تحدد هذه العبارة الغرض من الدرس وأهمية 
الموضوعات التي تم مناقشتها.

األهداف: ما الذي يهدف هذا الدرس إلى تحقيقه؟ تتناول األهداف النتائج المتوقعة من الدرس.

ــر؟ تقدم المعايير موضوعات مــن المجلس القومي  ــر: كيــف يتوافق الدرس مع المعايي المعايي
للدراسات االجتماعية تم تحديدها كمفاهيم أساسية في تدريس الدراسات االجتماعية.

المواد: ما الذي احتاج إليه الستخدام هذا الدرس؟ يوضح هذا المجال النشرات والموارد اإلضافية 
التي ســيحتاج المعلمون إلى جمعها، باإلضافة إلى أي تحضير مسبق للدرس قد يكون مطلوبًا 

(على سبيل المثال، تقطيع النشرة إلى قطع).

الوقت: كم من الوقت سيستغرق الدرس؟ صممت الدروس لتستغرق ٤٥ دقيقة من وقت الفصل. 
فقد تم تخصيص األوقات لمحتويات الدرس األساسية، باستثناء األنشطة اإلضافية.

ــة إكمال الدروس خطوة بخطوة.  ً؟ تتضمن اإلجراءات عملي اإلجــراءات: كيف أطبق الدرس عمليا
ً في إكمــال العملية. ويوجد في  ً مختلفا ــة، قد تظهــر خطة بديلة تتبع نهجــا وفــي دروس معين

الشريط الجانبي من كل درس االعتبارات أو األفكار/المفاهيم التي يجب تناولها أو إبرازها.

ــم تضمين األفكار إلجراء  التقييم: كيف يمكنني تقييم تعلم الطالب بشــكل غير رســمي؟ يت
ً ذاتية ويجب أن تعكــس متطلبات المعلمين (انظر ص ١٠ لمعرفة  ــم، لكنها تكون أفكارا التقيي

المزيد حول تناول التقييم في مجموعة األدوات).

األنشطة اإلضافية: ما الطرق األخرى التي يمكنني من خاللها إشراك الطلبة في هذا الموضوع؟ 
ًً أو أكثر من األنشطة اإلضافية التي تتيح الفرصة الستكشاف موضوع  يتضمن كل درس نشاطا

الدرس بشكل أوضح. 

المعايير: كيف تتوافق الدروس مع المعايير؟
يتم اســتخدام المعايير لضمان وجود مســتوى من االتســاق بين مفاهيم التعلم في الفصول 
الدراســية التي تتناول نفس الموضوع في أنحاء الواليات المتحدة. بينما تبدو المعايير تقييدية، 
تتســم المعايير الموضحة من قبل المجلس القومي للدراســات االجتماعية (NCSS) بالمرونة 

الالزمة التي تسمح للمعلمين والمدارس المجال لالبتكار في طريقة تدريس المحتوى. 
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين١٠

تتوافق الدروس الموجودة في مجموعة األدوات مع عشر أفكار موضحة من قبل المجلس القومي 
للدراسات االجتماعية: 

الثقافة. ١
الوقت، واالستمرارية، والتغيير. ٢
األشخاص، واألماكن، والبيئات. ٣
تنمية الفرد والهوية. ٤
األفراد، والمجموعات، والمؤسسات. ٥
القوة، والسلطة، والحكم. ٦
اإلنتاج، والتوزيع، واالستهالك. ٧
العلوم، والتكنولوجيا، والمجتمع. ٨
الروابط العالمية. ٩
المبادئ والممارسات المدنية. ١٠

ــى وجه الخصوص، ولكن يمكن تطبيق  ــق المعايير على التعليم في الواليات المتحدة عل تنطب
المعايير المذكــورة أعاله على محتوى التعليم الدولي. لمزيد من التفاصيل حول كل معيار، قم 

h p://www.socialstudies.org/standards/strands. :بزيارة الموقع اإللكتروني

التقييم: كيف تقوم بتقييم الدروس التي تتناول بناء السالم 
والنزاع؟

ال تســمح الدروس الموجودة في هذا الدليل بتطبيق النماذج التقليدية من التقييمات القائمة 
ــم المحادثات التي تعكس أســلوب التفكير الشــخصي  ــارات. فمن الصعــب تقيي ــى االختب عل
وتساعد على فهم وجهات النظر المتعددة باستخدام المقاييس الكمية. وعادة ما يأخذ التقييم 
ً أكثر ذاتية، على سبيل المثال، من خالل مالحظة المعلم لمشاركة الطالب في األنشطة،  طابعا
والمجموعات الصغيرة، ومناقشــات الفصل بأكمله، باإلضافة إلى النمو الفردي. يقدم كل درس 
ــكار للتقييم، ولكن يقــع قرار أفضل الطــرق لتقييم ما تعلمــه الطلبة إلى  مجموعــة من األف
ً لقسم المشاركة قد يساعدك في تقييم  المعلم الفردي. ســتجد، في قســم المالحق، نموذجا

مستوى مشاركة الطلبة.

العالمي السالم  بناء  لتدريس  التوجيهية  المبادئ 

لماذا يتم تدريس بناء السالم العالمي؟ 
ــن الذين يدركون  ــدور تدريس بناء الســالم العالمي حــول تعليم وإشــراك المواطنين العالميي ي
ــط بين حياتهم وحياة الناس فــي جميع أنحاء العالم، والذين يلتزمــون بإدارة النزاعات على  التراب
جميع المســتويات. ومــن خالل تدريس بناء الســالم العالمــي، يمكننا إعــالم طلبتنا بالخطط 
 ً ــه لهم آرائهم وأن رأيا الفعالة لممارســة المشــاركة المدنية، تزويدهم بالمهارات، والتوعية بأن

ا في العالم.  ً قد يحدث اختالفً واحدا

االعتبارات الخاصة بتدريس بناء السالم العالمي.
ــا ال يوجد طريقة محددة لتدريس بناء الســالم، هناك بعض األشــياء التي يجب أخذها في  بينم
ــار عند دمج مثل هذه الموضوعات المعقدة في منهجك الدراســي. ســيتم التعرف على  االعتب
العديد من هذه االعتبارات كممارسات جيدة في التعليم، ولكنها تحمل تأكيدات في سياق إدارة 

النزاعات. 

00--GPC_EducatorToolkit-(MiddleSchool)_2012 reprint_AR.indd   1000--GPC_EducatorToolkit-(MiddleSchool)_2012 reprint_AR.indd   10 15/01/2013   07:23:53 �15/01/2013   07:23:53 �



١١ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين
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الربط بين المحلية والعالمية. الربط بحياة الطلبة.

ًا صعبًا حيث قد تبدو بعيدة كل البعد عن الطلبة. فقد يفكرون،  يعد تدريس أي مسالة دولية أمر
"ما عالقتي بهذه المســألة الدولية؟" أو "لماذا أهتم بها؟" بربط المسائل الدولية بحياة الطلبة 
الشــخصية، والواقع الحالي الذي يعيشونه، يمكننا الكشــف عن االرتباط بين ما يحدث محليًا 
ــط لطلبتنا، تصبح للمســائل الدولية  ــا يحــدث عالميًا. عندما نبني جســور التواصل والرواب وم

أهمية جديدة وصدى أكبر.

تأكيد وجهات النظر المتعددة
ــم وجهات نظر مختلفة.  تســمح لنا الحوارات التي تدور حــول موضوعات مختلفة بتجربة وتعل
ــي، يكون من المهم لطلبتنا تنمية القدرة على اإلصغاء إلى اآلخرين واالســتماع بالفعل  وبالتال

إلى ما يقولونه. 

ــاء الحوار، إال أن هذا االختالف يمنح الطلبة فرصة لتوضيح وجهات  ومــن الوارد حدوث اختالف أثن
نظرهم الشــخصية واألخذ في االعتبار أن وجهات نظر اآلخرين قد تثري اآلراء. فاالختالف شــيء 
ــة إدارة النزاعات حول  ــادة ما يدور تعلم كيفي ً من الحوار. وع ً إيجابيا ــزءا طبيعــي ويجب اعتباره ج

التعامل بفعالية مع االختالف قبل أن يتصاعد إلى عنف. 

تدريس مهارات الحوار.
المناظرة عبارة عن تدريب تعليمي يدور في الفصل الدراسي عند مناقشة الموضوعات المعقدة. 
ــاخ الفصل الدراســي، فتقوم  ــة الحوار بشــكل كبير في تغيير من ومــع ذلك، قد تســاهم عملي
بتشــجيع العقول المســتنيرة وتنمية مهارات االســتماع النشــط. وعلى عكس المناظرة التي 
تنتهي بفوز أحد األطراف وتتضمن عملية االســتماع إلى الثغرات الموجودة في حجج المعارض، 
ــإن الحوار ال يفترض وجود رابح أو خاســر. ويهدف االســتماع في عملية الحــوار إلى تعزيز إدراك  ف

الشخص ألحد الموضوعات. 

تشجيع التفكير النقدي.
يجب أن نسعى لكي نضمن حصول جميع الطلبة على تعليم دقيق، وشخصي، ومالئم، ويتسم 
بالمشاركة من الناحية األكاديمية. إن التفكير النقدي هو مجرد واحدة من المهارات التي تسمح 

للطلبة بـ:

استخدام االستنتاج االستقرائي واالستنباطي في المواقف المختلفة؛ ◆
تحليل طريقة تفاعل أجزاء الكل للحصول على النتائج اإلجمالية؛ ◆
تحليل وتقييم األدلة، والحجج، واالدعاءات، والمعتقدات بشكل فعال؛ ◆
تحليل وتقييم وجهات النظر البديلة؛ ◆
الجمع بين المعلومات والحجج وإقامة الروابط بينها؛ ◆
تفسير المعلومات والوصول إلى النتائج القائمة على أفضل المعلومات؛ و ◆
النظر إلى تجارب وعمليات التعلم بشكل نقدي. ◆

ــاج عالمنا المتغير اليوم إلى المفكرين النقديين، ويجــب إتاحة العديد من الفرص للطلبة  يحت
ليتمكنوا من المشاركة في الدروس فعليًا، وحل المشكالت، والتفاعل مع أقرانهم.

مشاركة الطلبة في الدروس التفاعلية باستخدام إبداع.
تركز األســاليب المســتخدمة في تدريس إدارة النزاعات الدولية على التفاعــل بين المتعلمين. 
وبالتالي، تستخدم الدروس الموجودة في مجموعة األدوات الحالية مجموعة من األساليب التي 
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تتضمن لعب األدوار، وعمل المجموعة الصغيرة، واألنشــطة التجريبية، ومناقشات المجموعات 
ــرة. تهــدف هذه المجموعة إلى تنويع اإلرشــادات لتلبية عدد كبير مــن احتياجات الطلبة،  الكبي
ا على تركيز الطلبة ومشاركتهم. ونسعى باستخدام الخطط التفاعلية  ولكن مع الحفاظ أيضً
إلى االنتقال من الشــيء النظري إلى العملي بتشــجيع الطلبة على اتخاذ القرارات حول كيفية 

التصرف عند الوقوع في نزاع، وما يمكن عمله لمواجهة النزاعات الدولية. 

التركيز على األفراد. ترجمة اإلحصائيات إلى أشخاص
ا عن  يمكن أن تكون اإلحصائيات فعالة للغاية، ولكن عند التحدث عن مســائل تبدو بعيدة تمامً
 ،ً ــد أن نتجــاوز األرقام ونضفــي الطابع اإلنســاني على الموضوع ونجعله شــخصيا ــة، نري الطلب
وبالتالي أكثر واقعية. على سبيل المثال، عندما يقوم أحد المصادر بتقدير وجود حوالي ٣٠٠،٠٠٠ 
h p://www.cfr.org/ ــة ــات الخارجي ــدي طفل فــي ثالثين دولة فــي العالم (مجلس العالق جن

human-rights/child-soldiers-around-world/p9331)، قد نصاب بالذهول من األرقام ونشــعر 
بعدم القدرة على فعل أي شــيء. ولكن عندما نتعرف على تجربة الجنود األطفال في ســيراليون 
ــدء فهم محنتهم ومعرفة ســبل  ــور على أســرهم بعد الحــرب، يمكننا ب ــون العث ــن يحاول الذي
h p://www.un.org/ مســاعدتهم (األمم المتحدة ماذا يحدث؟ الجنود األطفال في سيراليون

 .(works/ goingon/soldiers/goingon_soldiers.html

مشاركة القصص الواقعية.
تمثل مشاركة القصص الواقعية إحدى الطرق التي يمكن تقديم إحصائيات بطابع إنساني من 
خاللها. من الضروري أن يســتمع الطلبة إلى األشــخاص الذين تأثرت حياتهــم بالنزاع، ويجب أن 
ــة إلى قصص نجاح  ا أن يســتمع الطلب ــى العملي. من المهم أيضً يتخطوا الشــيء النظري إل
معهد الســالم األميركي وكيف قام بمشاركة العسكريين والمدنيين في حل النزاعات الدولية. 
ــد يدهش طالب في إحدى  ويمكــن خلق روابط من القصص التي توضح التجارب المشــتركة. ق
مدارس الواليات المتحدة من ســماع هوايات واهتمامات شــاب في منطقة نزاع—فهو مندهش 
ا. وأصبح هذا الشخص  ألن االهتمامات متشابهة. وعلى نحو مفاجئ، أصبح العالم أصغر حجمً
ا. كما تســاعد القصص على توضيح المفاهيم التي قد تبدو غامضة،  اآلخر أقل غربة وأقل بعدً
ــل الجانب النظري إلى واقع. وعلى مســتوى أعمق، تنقل القصــص الواقعية أثر النزاعات  بتحوي
ــق القصص، أصبحت  ــى حياة األفراد من خالل اســتغالل تعاطــف الطلبة. فعن طري ــة إل الدولي
 ً ً دوليا ا. ولن تحل مشــاركة القصص وحدها نزاعا اإلجابة على الســؤال "لماذا أهتم؟" أكثر وضوحً
ً، ولكن يكفي إشــراك األشــخاص—وهو إحدى األدوات الموجودة فــي مجموعة أدوات فهم  ــرا كبي

النزاع الدولي.

مساعدة الطلبة عل الشعور بالدعم.
يمكــن أن يكون للموضوعات الصعبة مثل النزاعات الدولية، التي تنطوي على معاناة إنســانية، 
ًا قويًا على أي فرد. عادة عندما يتعرف الطلبة على موضوع جديد، مثل تفشــي االضطرابات  تأثير
في الشرق األوسط، أو وجود أزمة الجئين في أفريقيا، فإنهم يكتسبون ثروة من المعلومات تترك 
ً باليأس، وبمدى صعوبة الموقف عليهم حيث ال يمكنهم فعل أي شيء لتخفيف  لديهم شعورا
ــن التفكير بعناية فــي كيفية تأكيد اهتمــام الناس حول  حــدة المشــكلة. يجب على المعلمي
العالم بالمســائل الدولية، وأنهم يتخذون اإلجراءات، ويسعون وراء إيجاد حلول. ويمكن أن تخفف 
هذه النماذج المادية واإليجابية من شــعورهم باليأس، ولكــن، من األهم أن يعمل المعلمون مع 
ا أنه بإمكانهم اتخاذ اإلجراءات كأفراد أو كجماعات  الطلبة إلشــعارهم بالدعم، وإلعالمهم أيضً

من الشباب، وكما أنه بإمكانهم إحداث فارق. 
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١٣ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

مقدمة

األميركي السالم  معهد  عن  نبذة 
معهــد الســالم األميركي (USIP) هو مؤسســة وطنية غير حزبية مســتقلة، أسســها ويقوم 

بتمويلها الكونجرس. ويهدف إلى المساعدة في:

منع النزاعات الدولية العنيفة وتسويتها؛ ◆
تعزيز االستقرار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاع؛ ◆
زيادة القدرة على إدارة النزاع، وأدواته، ورأس المال الفكري في جميع أنحاء العالم. ◆

ــن بالمعرفة، والمهــارات، والمــوارد، باإلضافة إلى  يقــوم المعهد في ســبيل ذلك بدعــم اآلخري
إشراكهم مباشرة في جهود بناء السالم في جميع أنحاء العالم.

أنشطة المعهد
ينتهج المعهد في عمله أربعة طرق رئيسية—التفكير، الفعل، التدريس، التدريب.

التفكير: نقوم بإجراء األبحاث والتحليل التطبيقي للنزاعات الدولية، ونحدد أفضل الممارســات، 
ونطور خطط إدارة النزاعات الدولية.

ــزاع وإدارته حيثما  ــرة العملية في مناطق النزاعات لمنع الن الفعــل: نعتمــد على عقود من الخب
ينشأ، ونساعد على االنتقال من الحروب إلى السالم باستخدام األدوات والمناهج الموجودة على 

أرض الواقع.

التدريس: نشترك مع الطلبة والمعلمين في التفكير النقدي حول المسائل الدولية، وفي تطوير 
مهارات إدارة النزاعات. نقوم بتعريف جمهور عريض بتحديات بناء السالم وأهميته.

ا من قادة  التدريب: نقوم بتدريب الممارســين في الواليات المتحدة واألفراد في مناطق النزاع، بدءً
المجتمع المدني ووصوالً إلى قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة، على كيفية استخدام 

األدوات واتباع المناهج لمنع النزاع الدولي وإدارته. 

حول مركز بناء السالم العالمي التابع لمعهد السالم األميركي 
يتضمــن مركز بناء الســالم العالمي مســاحة للعرض ومركــز تعليمي في المقرات الرئيســية 
ــي في موقع ويب  لمعهد الســالم األميركي في واشــنطن العاصمــة، باإلضافة إلى مكان فعل
مخصص. فمن خالل المعارض والبرامج التعليمية التي تقدم داخل المعهد، والموارد واألنشطة 
المتاحة على اإلنترنت، يقوم مركز بناء الســالم العالمي بتعريف الزائرين بالمفاهيم األساسية 
لبناء السالم مما يعزز إدراكهم للنزاعات الدولية والمناهج السلمية إلدارة النزاعات وحلها. فمع 
التركيز على الطلبة والمعلمين، يساهم مركز بناء السالم العالمي في تطوير الجيل القادم من 

صناع السالم.
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القسم ١ 

اإلنسان. في  متأصلة  طبيعة  النزاع 
عادة ما يتم النظر إلى النزاع على أنه شــيء ســلبي، ولكن النزاع هو جزء طبيعي من حياتنا. وعندما يتم تناوله بفعالية، يمكن أن 
ــدول الديمقراطية. ويمكــن للمجتمعات الديمقراطية  ً هامة للتعلم والنمو. فالنزاع هو األســاس الذي تقوم عليه ال ــح فرصــا يتي
ــر عندما يقر األفراد، والمجموعات، والمنظمات مجموعة من وجهات النظر ويمكنهم إدارة االختالفات والخالفات  ــة أن تزده التعددي
ً إدارة هذا النزاع بطريقة ســلمية بفضل قوة المؤسســات، وفصل  ــا بشــكل مثمر. وتســتطيع المجتمعــات الديمقراطية عموم
السلطات، وسيادة القانون، والمجتمع المدني، والصحافة الحرة، والمساءلة من خالل إجراء انتخابات منتظمة وإتاحة فرص متعددة 

إلشراك المواطنين مع الحكومة. 

ســيقوم الطلبة، في هذا القســم، بالتفكير فيما يمثل لهم الســالم والنزاع. وســيقومون بتكوين تعريفــات خاصة بهم بعد 
اســتعراض وجهات النظر المتعددة. وستمثل االســتنتاجات التي سيخلصون إليها األســاس لفهم القسمين الثاني والثالث من 
مجموعــة األدوات الحالية، حيث سيدرســون كيفية إدارة النزاعات، واســتخدام األدوات العديدة الموجــودة في مجموعة أدوات إدارة 

النزاعات.
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١٧ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

األسباب عرض 

قبل أن يبدأ الطلبة في التفكير في كيفية منع النزاع أو إدارته، يجب أن يكونوا قادرين على التعرف 
عليه. وتبدأ هذه العملية بوضع تعريف للنزاع. ويبدأ الطلبة في هذا النشاط بتعريف النزاع واستعراض 

تفسيرات متعددة له لتعزيز فهمهم للموضوع. 

األهداف

النظر في تعريفات وتفسيرات النزاع كسبيل لتكوين وجهة نظر الفرد.. ١
النظر فيما إذا كان النزاع إيجابيًا أو سلبيًا.. ٢
استكشاف دور النزاع في حياتنا.. ٣

يير  لمعا ا

الثقافة ◆
القوة، والسلطة، والحكم ◆
المبادئ والممارسات المدنية ◆

الوقت: (الحصة األولى-٤٥ دقيقة، الحصة الثانية-٤٥ دقيقة)

وفيما يلي المواد المستخدمة، لكن يمكن تطبيق هذا الدرس باستخدام سبورة سوداء/بيضاء وأقالم 
تمييز.

األول الجزء  في  المستخدمة  المواد 

أوراق المالحظات الالصقة مثل مالحظات ®Post-It (لون مختلف لكل مجموعة) أو أوراق صغيرة ❑
ورق تخطيط وأقالم تمييز  ❑
أوراق  ❑ تتوفر  لم  إذا  الصغيرة  األوراق  ولتثبيت  اللزوم،  عند   ، التخطيط  ورق  (لتثبيت  شريط 

المالحظات الالصقة)

الدرس ١-١
تعريف النزاع 
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين | إصدار المدارس المتوسطة

مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين١٨

األول الجزء 

اإلجراءات

١. األسئلة األساسية
كيف نستطيع تعريف النزاع؟. ١
لم قد توجد تعريفات متعددة للنزاع؟ . ٢

٢. الدوافع/المقدمة (١٠ دقائق)
وضــح للطلبة أنهم ســيقومون بمشــاركة قائمة بالكلمــات التي من الممكــن أن تكون . ١

مرتبطــة بالنزاع وأخبرهم أن كل عبارة تبدأ ب "عندما أذكر النزاع، تفكر في ..." ثم كلمة ما. 
وتنهــي الجملة كل مرة بكلمة جديدة، وينبغي عليهــم التصفيق إذا فكر الطلبة في هذه 
ً؛ والتزام الصمت إذا لم يفكروا فيها  ــا ً؛ وفرقعة أصابعهم إذا فكروا فيها أحيان الكلمــة مرارا
على اإلطالق. شجع الطلبة على النظر من حولهم في الغرفة واالستماع لكل كلمة حتى 
ــوا على دراية بإجابات زمالئهم في الفصــل. أخبر الطلبة أنه ال توجد إجابة صحيحة أو  يكون

خاطئة على هذا السؤال.

ــزاع، تفكر في ..." اســتخدم بعض الكلمــات التالية أو . ٢ ــا أذكر الن ــارة ب "عندم ــدأ كل عب واب
جميعها إلنهاء كل جملة: اختالف، بريء، أذى، غضب، وفوز/خسارة، قرار، طبيعي، غير موافق، 
ــر عادل، تنازع، حق، صدام، عنف، قتال، الناس، تعلم، خطأ، حرب، أفكار، اتفاق، ضد،  مذنب، غي

منفصل، التغيير، تجنب، تدخل، مساعدة.

وعندما تنتهي من جملك، اطلب متطوعين إلنهاء الجمل باستخدام الكلمات الخاصة بهم   

ناقش بإيجاز التدريب باستخدام بعض األسئلة التالية أو جميعها.. ٣
ــط النزاع بهذه  ◆ ًا منكم قام برب ــى أن كثير أي مــن الكلمات القــت "أعلى" رد فعل، بمعن

الكلمة؟ وأي من الكلمات القت "أقل" رد فعل؟ (اكتبهم على السبورة)
ً أو قليالً بالنزاع؟ ◆ لماذا تعتقد أن هذه الكلمات مرتبطة كثيرا
هل يختلف الشجار عن الجدال؟ لماذا تصبح النزاعات عنيفة؟ ◆
ً أو ذا نهاية سعيدة؟ ◆ ً سيئ أو سلبي؟ هل يمكن أن يكون إيجابيا هل تعتقد أن النزاع دائما
هل يمكنك التفكير في أحد النزاعات التي مررت بها وانتهت بشكل إيجابي وساعدتك  ◆

على تعلم شيء عن نفسك أو عن شخص آخر؟

مسارات الخروج للفقرة ورق عمل (أو أكتبها على السبورة) ❑
موقت أو ساعة/منبه ❑

الثاني الجزء  في  المستخدمة  المواد 

أوراق المالحظات الالصقة مثل مالحظات ®Post-It (لون مختلف لكل مجموعة) أو أوراق صغيرة  ❑
ورق تخطيط وأقالم تمييز  ❑
شريط (لتثبيت ورق التخطيط، عند اللزوم، ولتثبيت األوراق الصغيرة إذا لم تتوفر أوراق المالحظات  ❑

الالصقة)
نشرة استشهادات حول النزاعات وإدارتها (اقطع إلى شرائط) ❑
❑ (ً مشغل أقراص مدمجة وأقراص مدمجة (من اختيارك، مالئمة تنمويا
مسارات الخروج للفقرة ورق عمل (أو أكتبها على السبورة) ❑
موقت أو ساعة/منبه ❑

٤٥ دقيقة

مالحظــة: تختلف نظــرة الناس للنزاعــات، على 
الرغــم من أننا نفكــر في النزاعات غالبا كشــيء 
ــزاع ال يوصــف باعتباره  ــد أن الن يجــب تجنبه. بي
ــة اختيارنا  ً في حد ذاته، فكيفي ً أو ســلبيا ــا إيجابي
ً أو  ــا ــه إيجابي ــزاع تجعل لطريقــة االســتجابة للن
ســلبيًا. وفي هــذا الدرس، ســيتعامل الطلبة مع 
ــة المهــارات والوعي  ــكار النزاع مــن أجل تنمي أف
الالزمين للتعاطي مع النزاعات بأســاليب إيجابية 

وبناءة.
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١٩ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ١ | الدرس ١-١ | تعريف النزاع

٣. تحت إشراف المعلم (١٥ دقيقة)
قم بتقســيم الطلبة إلى مجموعات تتكون من ثالثة أفراد. راجع الشــريط الجانبي من أجل . ١

مقترحات التجميع.
ــي، والدولي (خارج حدود . ٢ قدم المســتويات المختلفة للنزاع: الشــخصي، والمحلي، والوطن

ً فيه أو أثر عليك؛ المحلي—شيء يحدث في  الواليات المتحدة). الشخصي—شيء كنت طرفا
مجتمعك، مدرســتك، أو واليتك؛ وطني—شــيء حدث في بلدك؛ أو الدولي— شيء حدث في 

العالم. 
زود الطلبة بمثال لكل نوع من أنواع النزاع. . ٣
ــة التفكير في قصص حول النزاع في حياتهم ومشــاركة هذه القصص. . ٤ ــب من الطلب اطل

ــي أو الدولي. أخبرهم أنه  ويمكنهــم التفكير على الصعيد الشــخصي أو المحلي أو الوطن
ــاء مشــاركة أحد الطلبة، يجب على اآلخرين االســتماع دون مقاطعــة وتدوين الكلمات  أثن
ــا أذكر النزاع، تفكر في..."  ــرد في قصص كل منهم. عد إلى تمرين "عندم األساســية التي ت

لألمثلة.:
وتجول وسط المجموعات بينما يقومون بالمشاركة. . ٥
وقل لهم "تبديل" كل دقيقتين لضمان مشاركة كل طالب.. ٦
وزع أوراق المالحظــات الالصقــة على كل مجموعة، بحيث تحصــل كل مجموعة على لون . ٧

مختلف. وبمجــرد انتهاء المجموعات اطلب منهم مشــاركة قائمة الكلمات األساســية 
بصوت مرتفع وتدوين كل كلمة على ورقة مالحظات الصقة بمعدل كلمة واحدة لكل ورقة. 

وجه الطلبة للصق أوراق المالحظات الخاصة بهم على ورقة تخطيط.

٤. تمرين موجه (١٥ دقيقة)
ــط، اطلب من كل . ١ وبمجــرد قيام المجموعــات بلصــق أوراق مالحظاتهم على ورق التخطي

مجموعة مشــاركة كلماتها مع الفصل بأكمله وتعليق أوراق التخطيط التي أعدوها على 
الحائط/الســبورة. ويمكنهم لصق مالحظاتهم مباشرة على الســبورة إذا لم تتوفر لديك 

أوراق تخطيط.
ــة تعريف للنزاع . ٢ ــات، أخبرهم انهم ســوف يقومون بكتاب وبعــد مشــاركة جميع المجموع

ــا من أي  ــى ورق المالحظــات الالصقــة التي يتلقونه باســتخدام الكلمــات الموجــودة عل
مجموعة.

أخبرهم أن مجموعاتهم تحتاج إلى تحديد أهم عشــر كلمــات (كبداية) من أية مالحظات . ٣
الصقــة معلقة. بمجرد تحديد أهم عشــر كلمــات، اطلب مندوبًا مــن كل فريق يقف أمام 
الطلبة واطلب منه أن يأخذ أوراق المالحظات العشر الالصقة لكل مجموعة ومن المحتمل 
وجود كلمات متعددة. إذا أرادت مجموعة ما كلمة تم اختيارها، يمكنهم كتابة هذه الكلمة 

على ورقة مالحظات الصقة جديدة.
ــب من كل مجموعة أن تكتــب تعريفها للنزاع باســتخدام أوراق المالحظات الالصقة . ٤ اطل

ــة أو للوصل بين أوراق المالحظات الالصقة  ــي حددتها فقط وقد يكتبون كلمات انتقالي الت
ــو، إلخ)، ويمكنهم أيضــا تجميع أكثر من ورقة الصقة أثناء عملهم، حســب  ــل: ال، و، ل (مث

الحاجة. 

٥. تمرين مستقل (٥ دقائق)
ــح المجموعات وقتًا لكتابة تعريفاتهــم الخاصة بأوراق المالحظات الالصقة على أوراق . ١ امن

تخطيط. 
وبمجرد االنتهاء، علق جميع التعريفات في الحجرة.. ٢
للمشــاركة، يمكن لكل مجموعة قراءة التعريف الخاص بها، أو اطلب من الفصل بالكامل . ٣

أن يقوم بجولة في أنحاء الحجرة الستعراض التعريفات.
اطرح بعض األسئلة التالية أو جميعها:. ٤

في رأيك، ما أوجه التشابه واالختالف بين تعريفات المجموعات؟ ◆

مقترحات التجميع
الخيار ١. قم بدعوة الطلبة للتعبير جســديا عن 
شــعورهم تجاه النزاع. واطلب منهــم النظر في 
أنحاء الحجرة وتحديد شخص قام بتعبير مشابه. 
وابدأ التصفيق ببطء وأخبرهم أنه مع كل تصفيق 
ينبغــي علي كل طالب أن يتخــذ خطوة أقرب إلى 
ــم تكن أعداد  ــذي حدده. وإذا ل ــة ال الطالب/الطلب
ــل األعداد وفقا  المجموعــات مناســبة، قم بتعدي

لذلك. 

الخيار ٢. ضع الفتة كبيرة مكتوب عليها نزاع في 
وســط الحجرة أو ارتديها بنفسك إلضفاء الطابع 
الشــخصي على النزاع. ادع الطلبة بأن يقفوا في 
موضع ذي صلة بالنزاع طبقا لكيفية استجابتهم 
للنزاع. فعلى ســبيل المثال، إذا لم يكونوا يرغبون 
في التعامــل معه، يمكنهم التحــرك إلى أقصى 
ــزاع. وإذا ما  ــب في الحجــرة وأن يتحول عن الن جان
ــاروا التعامل معه مباشــرة، يمكنهم الوقوف  اخت
بشــكل فعلي بالقرب من النزاع. كوّن مجموعات 

مع الطلبة وفقا لموضع وقوفهم في الحجرة.

مالحظــة: يركــز معهــد الســالم األميركي على 
النزاعات التي تنشأ خارج حدود الواليات المتحدة. 
ــد تكون هذه النزاعات نزاعــات دولية (بين الدول،  ق
على ســبيل المثال، النزاع العربي اإلســرائيلي) أو 
ــة (بين مجموعات داخل دولة ما، على  نزاعات أهلي
سبيل المثال جيش الرب للمقاومة والحكومة في 

أوغندا).

مالحظــة: تقوم مصطلحــات الســالم الخاصة 
بمعهد السالم األميركي بتعريف النزاع كما يلي: 
هــو جانب حتمي مــن جوانب التفاعل اإلنســاني، 
أو  شــخصان  يســعى  ــا  عندم ــزاع  الن يحــدث 
ــر إلى تحقيق أهــداف متبادلة  ــان أو أكث مجموعت

glossary.usip.org. وغير متوافقة للطرفين
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين٢٠

وهل هذه االختالفات مهمة؟ ولماذا؟ ◆
اطلب من كل طالب أن يضع ورقة الصقة منقطة على أكثر تعريف أعجبه للنزاع أو اطلب . ٥

من الطلبة تحديد أكثر تعريف أعجبهم لفظيًا. 

٦. واجب منزلي 
وزع ورقة عمل مســارات الخروج للفقرة وأخبر الطلبة أن عليهم أن يجيبوا عن السؤال التالي في 
ــرة كواجب منزلي، "لماذا قد تكون هناك تعريفــات متعددة للنزاع؟" وينبغي أن تحتوي الفقرة  فق
على جملة رئيســية، وأربع جمل تفصيلية مســاعدة وجملة ختامية. واطلب من الطلبة إكمال 
ًا، ومن ثم يستطيع الطلبة  مســارات الخروج كواجب منزلي إال إذا قمت باستكمال الدرس مبكر

إكماله في الفصل. 

لتقييم: ا

المشاركة، تعريفات المجموعة للنزاع، ورقة عمل مسارات الخروج للفقرة

نشاط إضافي:
قم بنفس تمرين "عندما تذكر النزاع، أفكر في ..." 
باســتخدام كلمات مختلفة بدال مــن النزاع مثل 
ــة، أو المواطــن العالمــي، أو حقــوق  الديمقراطي

اإلنسان، إلخ.
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٢١ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ١ | الدرس ١-١ | تعريف النزاع

الدرس ١-١ ورقة العمل: مسارات الخروج للفقرة، الجزء األول

االسم: ____________________________________________

سؤال مسارات الخروج: 

الجملة الرئيسية:

الجملة التفصيلية ٤الجملة التفصيلية ۳الجملة التفصيلية ۲الجملة التفصيلية ۱

الجملة الختامية: 

اقطع من هنا 

االسم: ____________________________________________

سؤال مسارات الخروج: 

الجملة الرئيسية:

الجملة التفصيلية ٤الجملة التفصيلية ۳الجملة التفصيلية ۲الجملة التفصيلية ۱

الجملة الختامية: 
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين٢٢

الثاني الجزء 

اإلجراءات

١. األسئلة األساسية
ما الذي يمكننا تعلمه عن النزاع من خالل كلمات اآلخرين؟. ١
ا؟. ٢ ا دائمً هل يبقى تعريف النزاع واحدً

٢. الدوافع/المقدمة (دقيقة واحدة)
وضح للطلبة أن الناس يرون النزاعات ويدركونها بطرق مختلفة.

٣. تحت إشراف المعلم (٥ دقائق)
قم بتوزيع استشهادات من النشــرة: استشهادات حول النزاع وإدارته—استشهاد واحد لكل . ١

طالب—وامنحهم الوقت لقراءة استشهاداتهم. قد تختار إكمال القائمة باستشهادات من 
بحثك الخاص.

وضح للطلبة أن الهدف من هذا النشاط هو سماع استشهادات عديدة عن النزاع واالنتهاء . ٢
إلى استشــهاد واحــد يعكس النزاع بأفضــل طريقة. ولفعل هذا ســيتم منحهم الفرصة 

لمشاركة استشهاداتهم مع رفقاء الفصل. 
أخبر الطلبة أنه عندما تبدأ في تشــغيل الموســيقى يجب أن يتحرك الطلبة حول الغرفة. . ٣

عند توقف الموسيقى يجب على الطلبة تكوين مجموعات من فردين إلى أربعة أفراد. يجب 
على كل فرد في المجموعة قراءة استشــهاده بصوت عالٍ للمجموعة الصغيرة. إذا ســمع 
ً أعجبهم أكثر مما لديهم يمكنهــم أن يطلبوا من هذا الفرد أن يتبادل  الطلبة استشــهادا
ح للطلبة أنه ال يتعين عليهم تبادل استشــهاداتهم إذا لم يرغبوا  االستشــهاد معهم. وضّ
فــي ذلك، ولكن قم بتحفيزهم على مشــاركة وتبادل االستشــهادات بطريقــة هادئة. يتم 
ــز الطلبة على مشــاركة آرائهــم حول االستشــهادات داخل مجموعتهــم الصغيرة  تحفي

واالستماع إلى اآلخرين بهدوء. 

عند البدء في تشــغيل الموسيقى من جديد، يتعين على الطلبة التحرك حول الغرفة من جديد 
وتكرار نفس العملية مع أقران مختلفين. 

٤. تمرين موجه (١٥ دقيقة)
اضبط الموقت على خمس دقائق.. ١
قم بتشغيل الموسيقى، أوقف الموسيقى وامنح الطلبة خمس دقائق للمحادثة والتبادل.. ٢
قم بتكرار ذلك مرة أخرى أو مرتين.. ٣

٥. تمرين مستقل (١٠ دقائق)
بعــد الجولة األخيرة، اجمــع الطلبة في دائرة كبيرة إذا كانت هناك مســاحة كافية. وإن لم . ١

يكن هناك مساحة كافية، يمكن للطلبة العودة إلى مقاعدهم.
قم بالتجول حول الدائرة واطلب من كل فرد إمضاء ٣٠ ثانية في مشاركة االستشهاد الذي . ٢

انتهوا إليه وتوضيح معناه بالنسبة لهم وتوضيح سبب اختيار هذا االستشهاد.
اطلب من الطلبة لصق استشهادهم على ورق المالحظات الالصقة الخاص بتعريف النزاع . ٣

(على ورقة الرسم البياني من الدرس السابق) األفضل مطابقة.

٤٥ دقيقة
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٢٣ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ١ | الدرس ١-١ | تعريف النزاع

٦. مناقشة (٧ دقائق)
ا بعض األسئلة التالية أو جميعها: أدر مناقشة في الفصل بأكمله مستخدمً

ما الذي تعلمته من هذا النشاط عن كيفية اختالف الناس في نظرتهم للنزاع؟ ◆
هل هناك رؤية واحدة وفهم واحد للنزاع أكثر صحة من اآلخر؟ ◆
بماذا تفسر وجود الكثير من االقتباسات حول النزاع؟ ◆
ما سبب اختالف وجهات نظر المجتمعات المختلفة حول النزاع؟ ◆

٧. ختام (٧ دقائق)
نشرة مسار الخروج من الفقرة . ١
ــرة باإلجابة عن الســؤال التالي في فقرة . ٢ ــب من الطلبة إتمام مســار الخروج من الفق اطل

"كيف تغير تعريفك للنزاع؟" قم بجمع الفقرات أثناء مغادرة الطلبة للغرفة أو اطلب منهم 
إتمام مسارات الخروج كواجب منزلي إذا لم يكن لديك الوقت لهذا.

لتقييم: ا

المشاركة، ورقة عمل مسارات الخروج للفقرة

أنشطة إضافية
ــة الفنية لكي يطلب  ١.  تواصل مع مدرس التربي

من الطلبة توضيح أقوالهم.

٢.  اطلب من الطلبة البحث عن الشــخص الذي 
ــة وحدد الســياق الذي قيلت  ــال هذه المقول ق

فيه.

ــوال إضافية  ٣.  اطلب مــن الطلبة البحث عن أق
حول النزاع ومشاركتها مع الفصل.

ــه ال يكــون إيجابيًا أو  ــزاع بطبيعت مالحظــة: الن
ســلبيًا. كل منا، كأفراد، يحدد ما يعنيه لنا النزاع، 
ــر فيما يحدث في النزاع وفقا لكيفية  كما أننا نؤث
ــم التعاطي مع  ــا معــه. وهدفنا هــو تعل تعاطين
ــزاع بطريقة ال تشــتمل على عنــف ويمكنها  الن

تغيير الموقف لألحسن.
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين٢٤

الدرس ١-١  النشرة: اقتباسات حول النزاعات وإدارتها
(مقطعة إلى أجزاء)

السالم ال يعني عدم وجود نزاع، بل هو القدرة على حل النزاع بالوسائل السلمية. —رونالد ريغان

إذا تم السماح بسلوك عدواني دون ردعه أو التصدي له، فإنه يؤدي في النهاية إلى نشوب حرب. —جون إف. كينيدي

إن االختبار الحقيقي للقوة اليوم ال يتمثل في القدرة على القيام بحرب، بل في القدرة على منعها. —آن أوهار ماك كورميك

ال يمكنك أن تصافح قبضة يد مغلقة. —أنديرا غاندي

يجب أن تكون هناك محاولة صادقة لتسوية الخالفات قبل اللجوء إلى القتال. —جيمي كارتر 

إذا أردت إحالل السالم، ال تتحدث مع أصدقائك. تحدث مع أعدائك. —موشيه ديان

ا على عالقة. —هارولد نيكلسون عندما تتفاوض على اتفاق، يجب أن تتذكر أنك تتفاوض أيضً

على الدبلوماسي أن يستخدم أذنيه ال فمه. —كومورا جوتاروا 

تنبع الحقيقة من مناقشة بين األصدقاء. —ديفيد هيوم

ال تخشَ المعارضة. تذكر أن الطائرة الورقية ترتفع ضد الريح، ال في اتجاهها. —هاميلتون مابي

كلما اشــتدت حدة النزاع، كلما كان النصر أعظم. ما نحصل عليه بمنتهى الســهولة، ال نوفيه حقه، فعزة الشيء فقط هي التي تمنحه قيمته. 
—توماس بين

ال تركن إلى أن دوافع أحد خصومك أقل مرتبةً من دوافعك. —جون إم باري

العين بالعين تجعلنا كلنا عُميان. —المهاتما غاندي
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٢٥ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ١ | الدرس ١-١ | تعريف النزاع

ــي عدم وجود نزاع، بل هو القدرة على حل النزاع دون اللجوء إلى العنف. — ســي. تي،  ــت الحــرب هي الحل العنيف للنزاع، فإن الســالم ال يعن إذا كان
لورانس بتلر، كاتب On Conflict and Consensus. وهي نشرة عن صناعة القرارات الرسمية باإلجماع (٢٠٠٠)

اعملوا على بناء عالقات تعاونية، فعندما تحدث النزاعات تؤمنون أنكم حلفاء. —دين تجوزفولد

يمكنك أن تتجاوز ما يطاردك، ولكنك ال يمكنك تجاوز ما يدور بداخلك. —مثل رواندي

تشحذ الصعاب الهمم وال تثبطها. الروح البشرية تقويها النزاعات. —ويليام إليري تشانينغ 
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين٢٦

الدرس ١-١ ورقة العمل: مسارات الخروج للفقرة، الجزء الثاني

االسم: ____________________________________________

سؤال مسارات الخروج: 

الجملة الرئيسية:

الجملة التفصيلية ٤الجملة التفصيلية ۳الجملة التفصيلية ۲الجملة التفصيلية ۱

الجملة الختامية: 

اقطع من هنا 

االسم: ____________________________________________

سؤال مسارات الخروج: 

الجملة الرئيسية:

الجملة التفصيلية ٤الجملة التفصيلية ۳الجملة التفصيلية ۲الجملة التفصيلية ۱

الجملة الختامية: 
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٢٧ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

الدرس ١-٢
وجهات نظر حول السالم

األسباب  عرض 

ليس  فالسالم  ذلك،  ومع  سلمية.  نتائج  إلى  تؤدي  أن  يمكن  فإنها  بفعالية،  النزاعات  إدارة  تتم  عندما 
شيئًا ثابتًا. يجب أن يعمل األشخاص على بناء السالم والحفاظ عليه. ومثل النزاعات، توجد وجهات 
نظر وتفسيرات كثيرة لماهية السالم وشكله. سيقوم الطلبة في هذا الدرس باستكشاف وجهات 

النظر المتعددة حول السالم ويبدؤون في تطوير تعريفاتهم للسالم.

األهداف

الوصول إلى تعريفات متعددة للسالم.. ١
شرح كيف يتأثر تعريف أحد األشخاص للسالم بوجهات النظر المتعددة.. ٢
توضيح أن النزاع يمكن أن يكون جزءا من المجتمع السلمي وإدراك أن السالم والنزاع يمكن أن . ٣

يكونا وجهين لعملة واحدة.

يير لمعا ا

الثقافة  ◆
تنمية الفرد والهوية ◆
القوة، والسلطة، والحكم ◆
المبادئ والممارسات المدنية ◆

حصتان (الحصة األولى - ٤٥ دقيقة، الحصة الثانية - ٤٥ دقيقة) الوقت: 

األول  الجزء  في  المستخدمة  المواد 

مقص ❑ أقالم تمييز  
لوحة ملصقات ❑ ألوان شمع  
مادة الصقة ❑ أقالم رصاص ملونة  

ورقة عمل مسارات الخروج للفقرة ❑
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين٢٨

الثاني الجزء  في  المستخدمة  المواد 
مادة الصقة ❑ أقالم تمييز  
ورقة عمل مسارات الخروج للتفكير ❑ ألوان شمع  
ورقة عمل مسارات الخروج للفقرة ❑ أقالم رصاص ملونة  
ورقة عمل مسارات الخروج للرسوم ❑ الصحف والمجالت اإلخبارية   
ورقة عمل مسارات الخروج لألشعار ❑ مقص  
لوحة ملصقات ❑

األول الجزء 

اإلجراءات

١. األسئلة األساسية
هل هناك وسيلة لتعريف السالم؟. ١
ما مدى ارتباط النزاع بالسالم؟. ٢

٢. الدوافع/المقدمة (٤ دقائق)
ا للسالم.. ١ ا واحدً اطلب من الطلبة الوقوف إذا كانوا يعتقدون أن هناك تعريفً
اختر الطلبة الواقفين أو الجالســين بطريقة عشوائية واطلب منهم شرح سبب وقوفهم . ٢

أو جلوسهم.

٣. تحت إشراف المعلم (٤ دقائق)
وزع ورقة بيضاء على كل طالب. اطلب من الطلبة كتابة أسمائهم أعلى الجانب األيسر من . ١

الورقة.
اطلب من الطلبة أن يكتبوا تعريفا للسالم ثم يقلبوا الورقة.. ٢

٤. تمرين موجه (١٥ دقيقة)
اطلب من الطلبة أن يرسموا فكرتهم عن السالم على الجانب اآلخر من الورقة - باستخدام . ١

الصور والرموز. ال تسمح للطلبة باستخدام الكلمات. اسمح لهم بمعرفة أنهم سيشاركون 
رسوماتهم مع اآلخرين الذين سينضمون إليهم.

ــب منهم التوقف بعد ٣٠ ثانية واطلب من كل طالب تمرير الورقة إلى الشــخص الذي . ٢ اطل
بجانبه

وجه الطلبة إلضافة ما يرونه على الورقة، محتفظين بالسالم كفكرة رئيسية.. ٣
ــب منهم التوقف بعد ٣٠ ثانية واطلب من كل طالب تمرير الورقة إلى الشــخص الذي . ٤ اطل

بجانبه 
وجه الطلبة إلضافة ما يرونه على الورقة، محتفظين بالسالم كفكرة رئيسية.. ٥
كرر هذه العملية إلى أن تعود كل رسمة إلى صاحبها.. ٦

الخيار البديل: إذا كانت أعداد الطلبة في الفصل كبيرة، يمكنك تقسيم الفصل إلى مجموعات   
تتراوح كل منها بين ٨ و ١٠ طلبة، واطلب منهم تمرير الورقة بين المجموعات.

٥. تمرين مستقل (١٠ دقائق)
اطرح السؤال التالي:. ١

ماذا حدث لصورتك؟ هل ما تزال تعكس تعريفك المبدئي للسالم؟ ◆

مالحظــة: تعــرف مصطلحات الســالم الخاصة 
بمعهــد الســالم األميركــي الســالم كمــا يلي: 
تســتحضر كلمة "السالم" تفسيرات وردود أفعال 
ــان متناقضــة. فيعني  معقدة، وفــي بعض األحي
السالم للبعض غياب النزاع. ويعني آلخرين انتهاء 
العنــف أو إيقاف األعمال العدائية رســمياً، ومازال 
ــزاع بطرق  ــن العــودة إلى تســوية الن ــي آلخري يعن
سياســية. يقوم البعض بتعريف السالم على أنه 
تحقيق العدالة واستقرار المجتمع؛ ويعرفه آخرون 
أنه الرخاء االقتصادي والحرية األساسية. يمكن أن 
ــة ديناميكية  ــة صنع الســالم عملي تكــون عملي
إلنهــاء النزاع من خالل التفاوض والوســاطة. عادة 
ما يكون السالم غير مستقر، حيث يكون من النادر 
تسوية مصادر النزاع أو القضاء عليها بشكل تام. 
ــزاع متأصل في الطبيعة البشــرية،  وحيــث أن الن
ً على وجه الخصوص  يكون الســعي للســالم قويا
في أوقات النزاع العنيف. ومع ذلك، فإن الرغبة في 
التكيف مــع مرتكبي العنف دون تســوية مصادر 
ــا يســمى "الوصــول للســالم بأي  النزاع—أحيانً

ثمن"—قد تؤدي إلى حدوث نزاع أكبر 
.glossary.usip.org

٤٥ دقيقة
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٢٩ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ١ | الدرس ١-٢ | وجهات نظر حول السالم

ــوا تعريفاتهــم بحيث تعكس الرســمة التي تم . ٢ ــوا أوراقهم ويراجع ــة ألن يقلب وجــه الطلب
تنقيحها وعندها يتوصلون إلى تعريف جماعي للسالم.

اطلب من كل طالب أن يمسك رسمته وأن يقرأ تعريفه المنقح المكتوب على ظهر الورقة.. ٣

٦. مناقشة (١٠ دقائق)
أدر النقاش باستخدام بعض أو جميع األسئلة التالية:

ماذا كان شعورك عندما كان اآلخرون يضيفون إلى صورتك ثم إعادة كتابة تعريفك؟  ◆
ا ما قد غير  قد تتضمن اإلجابات المحتملة ما يلي: الشــعور بعدم الســعادة ألن شخصً  –
أفكاره، الشعور بالفخر ألن شخصا ما قد طور أفكاره، الشعور بالقلق حيال األفكار التي 

يتم تغييرها أو حيال الطلبة اآلخرين الذين ينظرون إلى رسوماتهم.
ما هي مالحظاتك حول التعريفات التي يشاركها جميع األشخاص؟ وهل كانت هناك أوجه  ◆

للتشــابه أو االختالف؟ شــارك مع الطلبة التعريفات المختلفة والمتعددة للسالم، وكذلك 
التعريفات المختلفة والمتعددة للنزاع. 

ما النتائج المترتبة على وجود تعريفات متعددة لمفهوم ما؟ ◆
كيف يرتبط مفهوما النزاع والسالم ببعضهما؟  ◆
هــل يمكن أن يتواجد النزاع في المجتمعات الســلمية؟ ما نماذج النزاع داخل المجتمعات  ◆

الديمقراطية في جميع أنحاء العالم التي يمكنك التفكير فيها؟ 

٧. ختام (دقيقتان)
وزع ورقة عمل مســارات الخروج للتفكير واطلب مــن الطلبة إكمالها كواجب منزلي، إال إذا كان 

لديك وقت إضافي في الفصل. 

لتقييم: ا

تعريفات ورسومات السالم، المشاركة، ورقة عمل مسارات الخروج للتفكير

نشاط إضافي: 
ً حول الرموز التي تمثل  رموز الســالم: اطرح أفكارا
ــك بعــض الرموز  الســالم (ينبغــي أن تكــون لدي
ــك شــعار معهد الســالم  لعرضهــا، بمــا فــي ذل
األميركــي). اطلب من أزواج الطلبة مناقشــة ما 
ــوز واطلــب منهــم كذلك مشــاركة  ــه الرم تعني
. اسأل  األفكار الرئيسية لمناقشاتهم بصوت عالٍ
ــن رأوا تلــك الرموز. اطلب مــن الطلبة  ــة أي الطلب
ــم رمز الســالم الخــاص بهم باســتخدام  تصمي
ــوز األكثر تقليدية و/أو رســم  مجموعة مــن الرم

السالم الخاص بهم. 

00--GPC_EducatorToolkit-(MiddleSchool)_2012 reprint_AR.indd   2900--GPC_EducatorToolkit-(MiddleSchool)_2012 reprint_AR.indd   29 15/01/2013   07:24:03 �15/01/2013   07:24:03 �



مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين | إصدار المدارس المتوسطة

مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين٣٠

الدرس ١-٢ ورقة عمل: مسار الخروج للتفكير

االسم: __________________________________________

السؤال 1: كيف تشعر حيال تغيير تعريفك للسالم؟

السؤال ٢: ما النتائج المترتبة على وجود تعريفات متعددة لمفهوم ما؟ 

اقطع من هنا 

الدرس ١-٢ ورقة عمل: مسار الخروج للتفكير

االسم: ____________________________________________

السؤال ١: كيف تشعر حيال تغيير تعريفك للسالم؟

السؤال ٢: ما النتائج المترتبة على وجود تعريفات متعددة لمفهوم ما؟ 
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٣١ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ١ | الدرس ١-٢ | وجهات نظر حول السالم

الثاني الجزء 

اإلجراءات

١. األسئلة األساسية
ما خصائص المجتمع السلمي؟. ١
ما مالحظاتك حول نماذج السالم والنزاع التي تتابعها في وسائل اإلعالم؟ . ٢
ما مدى ارتباط السالم بالنزاع؟. ٣

٢. الدوافع/المقدمة (٥ دقائق)
اكتــب ما يلي على الســبورة واطلب من كل طالب التحول إلى شــريكه والدخول معه في . ١

مناقشة أو اطلب من الطلبة إجراء مناقشة على مستوى الفصل:
ا سلميًا؟  ◆ كيف تصف مجتمعً

اختر بعض الطلبة عشوائيًا ليقوموا بشرح إجاباتهم.. ٢

٣. تحت إشراف المعلم (٥ دقائق)
اشــرح للطلبة أنهم ســوف يقومون بتحديد نماذج للســالم في قصــص من الصحف ثم . ١

يقومون بقص هذه الصور والقصص لعمل ملصقات فنية على لوحة الملصقات. وســوف 
ا يكتبونهم على ملصقاتهم ويشــرحون ســبب اختيارهم لهذا  ا تعليقً ــار الطلبة أيضً يخت
ــق. أو يمكــن للطلبة، بدالً من ذلك، اســتخدام أحد تعريفات الســالم (من النشــاط  التعلي

السابق) لكي يكون تعليقهم على الصور.
قم بتقسيم الطلبة إلى مجموعات تتكون من ثالثة أو أربعة طلبة. . ٢
وزع لوحة ملصقات واحدة وصحيفتين أو مجلتين على األقل على كل مجموعة. . ٣
ا ومادة الصقة (تكفي لكل مجموعة حتى انتهاء النشاط).. ٤ وزع مقصً

٤. تمرين موجه/مستقل (٢٠ دقيقة)
أخبر الطلبة أن ينظروا إلى المواد وأن يتوصلوا إلى نماذج للسالم.. ١
ــوا بقصه من . ٢ ــه عند توصلهــم إلى نمــوذج، فإنه ينبغــي عليهم أن يقوم ــة أن ــر الطلب أخب

الصحيفة.
ــي، يمكن لهم لصــق الصور . ٣ ــن الملصق الفن ــة لتكوي وبعــد قيامهــم بقــص نماذج كافي

والقصص التي قاموا بقصها على لوحة الملصقات.
ــر الطلبة أنه ينبغي عليهم كمجموعة أن يحــددوا التعليق الذي ينبغي عليهم وضعه . ٤ أخب

على الملصق الفني، ثم يشرحوا للمجموعات األخرى سبب اختيارهم لهذا التعليق. 
أخبر الطلبة أن كل مجموعة ســيتاح لها دقيقة واحدة لعــرض تعليقها وملصقها لبقية . ٥

الطلبة في الفصل.

٥. تمرين موجه آخر (١٥ دقيقة)
ــب من كل ممثل لكل مجموعة أن يشــارك ملصق المجموعة مع الفصل وأن يشــرح . ١ اطل

التعليق. 
اسأل الطلبة عن مالحظاتهم حول الملصقات والتعليقات: . ٢

ما أوجه التشابه واالختالف التي الحظتها في تفسيرات السالم؟  ◆
ــح إمكانية وجود تفســيرات . ٣ ــة أنهم ســيقومون بتدريب بصري ســريع، لتوضي ــر الطلب أخب

متعددة للسالم. 

٤٥ دقيقة
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين٣٢

ــه إذا كانت إجابتهم عن الســؤال "ال" ينبغي . ٤ أخبر الطلبة أنك ســتطرح عليهم ســؤاالً، وأن
عليهم أن يتحركوا إلى الجانب األيسر، وإن كانت إجابتهم "نعم" ينبغي عليهم أن يتحركوا 

إلى الجانب األيمن.
اطرح السؤال التالي: . ٥

هل يعني السالم ببساطة عدم وجود الحروب؟ ◆
بمجرد تحرك الطلبة إلى الجانبين، اطلب من الطلبة في كل مجموعة إجراء مناقشة فيما . ٦

بينهــم حول ســبب وقوفهم في ذلك الجانب، واطلب مــن ممثل واحد عن كل مجموعة أن 
يقوم بمشاركة هذا األمر مع بقية الفصل. 

فكر في النزاعات المختلفة حول العالم، على ســبيل المثال، العراق، أفغانستان، جمهورية . ٧
الكونغو الديمقراطية. ماذا يمكن أن يعني الســالم لمختلف المجموعات المشــتركة في 

هذه النزاعات؟ هل تعتقد أن نظرة جميع المجموعات للسالم متطابقة؟ لم أو لم ال؟ 

نشاط إضافي:
اختر أحد الخيارات التالية لتقوم باستكماله:

١)   بناءً على ما تعلمته حول السالم والنزاع، أجب 
ــا العالقة بين  عن الســؤال التالي في فقرة: م
السالم والنزاع؟ وينبغي أن تحتوي الفقرة على 
جملة رئيسية، وأربع جمل تفصيلية مساعدة 

وجملة ختامية.

ــه حول الســالم والنزاع،  ــى ما تعلمت ــاءً عل ٢)   بن
ا أو صورة توضــح العالقة بين  ارســم مخططً
الســالم والنزاع. ينبغــي أن يكون هناك تعليق 
ــى المخطط يشــرح العالقة بين الســالم  عل

والنزاع.

ــا تعلمته حــول الســالم والنزاع،  ــاءً على م ٣)  بن
ــدة تصــف العالقة بين الســالم  اكتــب قصي

والنزاع. 

لتقييم: ا

ملصق، تعليق، مشاركة، نشاط إضافي مسار الخروج 

00--GPC_EducatorToolkit-(MiddleSchool)_2012 reprint_AR.indd   3200--GPC_EducatorToolkit-(MiddleSchool)_2012 reprint_AR.indd   32 15/01/2013   07:24:04 �15/01/2013   07:24:04 �



٣٣ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ١ | الدرس ١-٢ | وجهات نظر حول السالم

الدرس ١-٢  ورقة عمل: مسار الخروج للفقرة

التوجيهات: بناءً على ما تعلمته حول السالم والنزاع، أجب عن السؤال التالي في فقرة: 

ما العالقة بين السالم والنزاع؟

االسم: ________________________________________

الجملة الرئيسية:

الجملة التفصيلية ٤الجملة التفصيلية ۳الجملة التفصيلية ۲الجملة التفصيلية ۱

الجملة الختامية: 

اقطع من هنا 

ورقة عمل: مسار الخروج للفقرة
التوجيهات: بناءً على ما تعلمته حول السالم والنزاع، أجب عن السؤال التالي في فقرة: 

ما العالقة بين السالم والنزاع؟

االسم: ________________________________________

الجملة الرئيسية:

الجملة التفصيلية ٤الجملة التفصيلية ۳الجملة التفصيلية ۲الجملة التفصيلية ۱

الجملة الختامية: 
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين٣٤

الدرس ١-٢ ورقة عمل إضافية: مسار الخروج للرسومات
 

التوجيهات: بناءً على ما تعلمته حول الســالم والنزاع، ارســم مخططًا أو صورة توضح العالقة بين الســالم والنزاع. ينبغي أن يكون هناك تعليق 
على المخطط يشرح العالقة بين السالم والنزاع.

االسم: ______________________________________________

التعليق: _____________________________________________________________________
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٣٥ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ١ | الدرس ١-٢ | وجهات نظر حول السالم

الدرس ١-٢ ورقة عمل إضافية: مسار الخروج لألشعار

التوجيهات:بناءً على ما تعلمته حول السالم والنزاع، اكتب قصيدة تصف العالقة بين السالم والنزاع. 

االسم: ___________________________________________

عنوان القصيدة: _____________________________________________________________________
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القسم ٢ 

العنيف. النزاع  منع  إمكانية 
قد يكون النزاع إيجابيًا أو سلبيًا. وإذا لم تتم إدارته بشكل فعال، من الممكن أن يتصاعد إلى عنف. إال أن العنف ليس حتميًا. وسوف 
نعرض في هذا القســم بعض المفاهيم والمهارات األساســية ذات الصلة بمنع النزاع العنيف. يتمثل الهدف من إدارة النزاع في 
ــاء قدرات المجتمعات  إيجــاد حلول غير عنيفة للمشــكلة؛ حلول تتفق حولها كل األطراف. كما تســعى اإلدارة الفعالة للنزاع لبن
والمؤسسات واألفراد (عن طريق المؤسسات والعمليات والقوانين والقواعد، فضالً عن المهارات واألدوات) من أجل تسوية النزاعات 
والتعامل مع مصادر النزاع بوسائل غير عنيفة وينظر إليها على أنها عادلة. وتعتمد عملية إدارة النزاع، سواء أكانت على المستوى 

الشخصي أو الدولي، على الثقة وبناء العالقات والتعاون في العمل على إيجاد الحلول. 

ــا أن تبدأ في فهم النزاع  ــة في التعامل مع النزاع، حيث إنهــا العملية التي يمكنك من خالله ــل النزاع نقطة البداي يعــد تحلي
بجميع تعقيداته عن طريق تحديد مختلف العناصر، ومن بينها األطراف والقضايا والعالقات والتصورات فضالً عن تحديد المشكلة 
وتاريخها وجذور النزاع والعوائق الهيكلية للحل. وبمجرد تحليل النزاع ومعرفة مختلف اآلراء، تصبح عملية تصور الحلول اإلبداعية 
أسهل. وبمجرد فهم النزاع يمكنك التفكير في كيفية التعامل معه. ويمكن أن تؤدي معرفة أسلوب النزاع، أو كيفية التعامل معه، 
والقدرة على تحديد أســلوب األطراف األخرى في النزاع إلى تعديل ســلوكك بصور تســهم في التوصل لحل فعال. وثمة أداة أخرى 
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين٣٨

ناجحة إلدارة النزاع وهي التواصل الفعال والتي تتضمن اإلنصات الفعال. وعندما يشعر أحد األطراف أنه ال يتم اإلنصات إليه، فإنه 
يتردد في التواصل مع األطراف األخرى. وتســتطيع أطراف النزاع، عن طريق اســتخدام مهارات اإلنصات الفعال، بناء الثقة عن طريق 

إظهار رغبتهم في فهم الطرف اآلخر. وهذه هي التصورات الرئيسية في هذا المجال.

يعد تحليل النزاع وأســاليب النزاع واإلصغاء الفعال من المهارات التي تســتخدم في عمليات التفاوض التي يقوم بها طرفان أو 
أكثر بصورة مباشــرة لتســوية نزاعاتهم وفي الوســاطة التي يحاول من خاللها طرف ثالث غير متحيز مســاعدة أطراف النزاع في 
ــدول، عملية للتواصل. ولكن النتيجة ليســت  ــول مقبولة. وتتضمن إدارة النزاع، ســواء أكان بين األشــخاص أو بين ال التوصــل لحل

مضمونة بأي حال. بيد أنه يمكن، عن طريق هذه العملية، إقامة عالقات تخدم االحتياجات المستقبلية لجميع أطراف النزاع. 
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٣٩ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

الدرس ٢-١
مراقبة النزاعات

األسباب عرض 

تحليل النزاعات عملية رئيسية في إدارتها. ويمكنك أن تبدأ عملية فهم تعقيدات النزاع، عن طريق 
التحليل. وبمجرد تحليل النزاع ومعرفة مختلف اآلراء، تصبح عملية تصور الحلول اإلبداعية أسهل. 
يربط هذا النشاط الطالب بتحليل نزاع بسيط عن طريق تعليم الطلبة ما يجب عليهم مالحظته 

ً ما. وسيتعلم الطلبة أكثر حول عملية تحليل النزاع في الدرس ٢-٣.  عندما يراقبون نزاعا

األهداف 

فهم قيمة تحليل النزاعات.. ١
تحديد العناصر التي تبحث عنها أثناء مراقبة النزاعات.. ٢

يير لمعا ا

تنمية الفرد والهوية ◆
األفراد، والمجموعات، والمؤسسات ◆
القوة، والسلطة، والحكم ◆

الوقت: مدة الحصة الواحدة (٤٥ دقيقة)

المواد

نشرة لعب أدوار النزاع (فقط للعب األدوار في شكل أزواج) ❑
ورقة عمل مراقبة النزاع ❑
ورقة عمل مسارات الخروج للفقرة (اختياري)  ❑
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين٤٠

اإلجراءات

١. السؤال األساسي 
ا على  ا أفضل كما تساعدك أيضً ما مالحظاتك حول النزاعات التي تســاعدك على فهمها فهمً

إعداد نفسك إلدارتها؟ 

٢. الدوافع/المقدمة (٥ دقائق)
إذا كانت تعريفات النزاع ما تزال معلقة في الفصل الدراســي من الدرس ١-١ (الجزء األول)، . ١

اطلب من الطلبة الوقوف والتحرك نحو تعريفهم المفضل. واطلب منهم أن يقوم شخص 
. وإذا لم تكن التعريفات معلقة، اسأل الطلبة عما  واحد عند كل تعريف بقراءته بصوت عالٍ
ــوا بكتابتها. وأخبر الطلبة أنهم ســوف يبدأون في  ــه مــن تعريفات النزاع التي قام يتذكرون

ا أعمق.  تحليل النزاعات كوسيلة لفهمها فهمً
ــدور ١، ولعب الدور ٢. وامنحهم وقتًا . ٢ ا لكي يقوموا بتمثيل لعب ال اختر أربعة طلبة مســبقً

لكي يقرأوا الســيناريوهات لفهمها. قم بتشجيعهم للعب دور يمثلون فيه كيف يمكن أن 
ــق النداء على األســماء والصراخ والجدال إلخ، ولكــن ذكرهم بأنه  يتصاعــد النزاع عن طري
ينبغي أن ال يكون هناك تواصل بدني أو استخدام للقوة. أخبرهم أنه سيكون لديهم ٣ دقائق 

لكي يقوموا بتمثيل الدور.
في حين يقوم الطلبة األربعة باالســتعداد، اســأل الفصل إذا ما كان لدى أي شخص نموذج . ٣

مختصر للوقت الذي تم خالله مراقبة النزاع. ماذا الحظوا؟

٣. تحت إشراف المعلم (٥ دقائق)
قسم الفصل إلى سبع مجموعات. . ١
ــع األفراد وقم بمراجعة األســئلة. خصص لكل . ٢ ــة النزاعات على جمي ــة عمل مراقب وزع ورق

مجموعة سؤاالً واحدا من ورقة العمل لكي تجيب عنه.
ــر الفصل أنهم ســوف يقومــون بمراقبة لعــب األدوار عــن كثب واإلجابة عن الســؤال . ٣ أخب

المخصص لهم. 

٤. تمرين موجه (١٥ دقيقة)
اطلب من الزوج األول من الطلبة القيام بلعب الدور ١. ١
بعد لعب الدور، وجه الطلبة لإلجابة عن السؤال المخصص لكل منهم بصورة منفردة عن . ٢

ــة. اطلب منهــم مشــاركة اإلجابات مع األشــخاص داخل  ــة على ورق ــة اإلجاب ــق كتاب طري
مجموعاتهم. اطلب من كل مجموعة اختيار ممثل عنها للمشاركة مع الفصل بأكمله.

وفقا لترتيب األسئلة في ورقة العمل، اطلب من كل ممثل مشاركة إجابته.. ٣

٥. تمرين مستقل (١٥ دقائق)
وضح للطلبة أنه ستتاح لهم الفرصة اآلن لمراقبة العناصر المختلفة للنزاع بأنفسهم. . ١
وزع نسخة أخرى من ورقة عمل مراقبة النزاعات على كل طالب.. ٢
شارك معهم في مشاهدة لعب الدور ٢ ودون مالحظاتك في ورقة العمل.. ٣
اطلب من الزوج الثاني من الطلبة القيام بلعب الدور ٢. ٤
بعد إتاحة الوقت للطلبة لتدوين مالحظاتهم، اجمع المالحظات لمراجعتها معا ثم أكمل . ٥

ورقة العمل.
ــة، اطلب مــن مجموعــات األزواج مــن الطلبة مشــاركة إجاباتهم . ٦ وبمجــرد انتهــاء الطلب

ومناقشة أية اختالفات بينهم في الرأي.

٤٥ دقيقة
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٤١ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ٢ | الدرس ٢-١ | مراقبة النزاعات

ختام بديل: يمكنك استخدام نسخة من "مسرح اإلعادة" لإلجابة عن السؤال األخير من ورقة   
العمل: "كيف كان من الممكن إنهاء النزاع بصورة مختلفة؟" اطلب من زوج من الطلبة أن 
يقوما بدور الشــخصيتين في الدور الثاني وأن يلعبا الدور وفقا للنهاية البديلة. ثم وضح أن 
هذه االستراتيجية نموذج لبناء السالم استخدم في جميع أنحاء العالم. مسرح اإلعادة هو 
ــاء المجتمع.  ــي من قيمة القصص الشــخصية وبن نمــوذج للمســرح االرتجالي الذي يعل
ــى مســتوى العالم في حــاالت الكوارث واألزمات كوســيلة لتيســير الحوار  ويســتخدم عل
ــن والمجموعات، مثل  المجتمعــي وكعملية للتســوية. كما تم اســتخدامه مــع الالجئي

الداليت، أو المحظورون، في الهند للتعامل مع التمييز.

٦. مناقشة أو مسار خروج اختياري (٥ دقائق)
أدر النقاش باستخدام بعض أو جميع األسئلة التالية:

ًا في غاية األهمية عند محاولة الوصول لحل؟ ◆ لماذا يعتبر فهم أو معرفة النزاع أمر
ا لفهم النزاعات بين األفراد — بين شــخصين أو أكثر. في رأيك،  ◆ ًا مفيدً ــة العمل أمر تعــد ورق

كيف يمكن لمراقبة النزاعات أن تســاعدك في فهم نزاع وطني أو دولي قمت بدراسته؟ ما 
األســئلة األخرى التي يمكنك أن تطرحها لمســاعدتك في فهم النزاعــات األكبر أو األكثر 
ا ســوف  ــدرس ٢-٣ عملية اكثر عمقً ا؟ شــارك مــع الطلبة أنهم ســيتناولون في ال ــدً تعقي

ا. تساعدهم في فهم النزاعات األكثر تعقيدً

٧. واجب منزلي (اختياري، تحضير للدرس ٢-٢)
ا ورقة عمل مراقبة النزاعات. وفكر  فكر في نزاع كان بينك وبين شــخص آخر ثم حلله مســتخدمً

ا في كيفية تعاطيك معه وكيف كان يمكنك التعاطي معه بصورة مختلفة.  تحديدً

نشاط إضافي:
ــى محادثة،  ــة تحويل نزاعهم إل اطلــب من الطلب
ــا فــي شــكل ســيناريو، أو قصة  بحيــث يكتبوه
ــزاع، عــن  ــة للن ــة نهاي ــة، مــع عــدم كتاب فكاهي
ــة عمــل  ــة (ورق ــة المنزلي ــات الطلب ــق واجب طري
ــة النزاعات بناء على نزاع شــخصي). اطلب  مراقب
من الطلبة تبديل النصوص/ -الرســوم واطلب من 
ــن النهاية  ــة أو تخمي أحــد الشــركاء كتابة نهاي

الحقيقة.

لتقييم: ا

المشاركة ، ورقة عمل مراقبة النزاعات 
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين٤٢

الدرس ٢-١ نشرة: لعب أدوار النزاع 

لعب الدور ١
الطالب أ (يلعب دور شــاب) والدك/والدتك غير ســعيد بالدرجات التي حصلت عليها. ويعتقد/تعتقد أنك تمضي الكثير من األوقات مع أصدقائك 
وهو/هي ال يحبهم. كما يرغب/ترغب في نقلك من مدرستك الحالية يلحقك بمدرسة خاصة لكي يتسنى لك التركيز في دراستك بشكل أكبر. 
ولكنك ســعيد في مدرســتك الحالية وال ترغب في أن تترك أصدقاءك وتذهب إلى مكان آخر. والمشــكلة بالنسبة لك ال تتعلق بأصدقائك، ولكن 

بكمية الواجبات المنزلية التي تكلف بها فضال عن صعوبة المواد الدراسية.

الطالب ب (يلعب دور الوالدة /الوالد): ابنك/ابنتك ال يبلي بالءً حســنا في المدرســة، وتعتقد/تعتقدين أنه يضيع الكثير من الوقت مع أصدقائه 
ً. وأنت ترغب/ترغبين في أن يلتحق ابنك/ابنتك بمدرسة خاصة في المدينة حيث توجد بيئة تعلم أكثر أكاديمية ال  ً أيضا الذين ال يبلون بالءً حسنا

توجد بها الكثير من األمور التي تشغل الطلبة عن الدراسة. 

اقطع من هنا  

لعب الدور ٢
الطالب أ (يلعب دور شاب) أنت متأكد من أن أختك/أخاك قد لبس قميصك المفضل مرة أخرى. حيث إنك ال تجده في أي مكان بالبيت.

الطالب ب (يلعب دور شــاب) لبســت قميص أختك/أخيك، وهو لم يكن بالبيت فلم تســتطع أن تســتأذنه. وعند عودتك من المدرســة إلى البيت 
وجدته/وجدتها بالبيت في حالة غضب شديد.
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٤٣ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ٢ | الدرس ٢-١ | مراقبة النزاعات

الدرس ٢-١ ورقة عمل: مراقبة النزاع 

التوجيهات:استخدم ورقة العمل الحالية لكي تساعدك في تحليل نزاع قمت بمراقبته..

صف ما حدث (الحقائق).. ١

من هم أطراف النزاع؟. ٢

ماذا كان موضوع النزاع؟ . ٣

ماذا كانت مشكلة الشخص أ؟. ٤

الشخص أ كان يشعر بـ ...

الشخص أ يحتاج إلى ...

ماذا كانت مشكلة الشخص ب؟. ٥

الشخص ب يشعر بـ ...

الشخص ب يحتاج إلى ...

كيف انتهى النزاع؟. ٦

كيف كان من الممكن إنهاء النزاع بصورة مختلفة؟. ٧
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين٤٤

الدرس ٢-١ ورقة عمل: مسار الخروج للفقرة
 

سؤال مسارات الخروج: ما أهمية تحليل النزاع وكيف يمكنك استخدام هذه المهارة في حياتك؟

الجملة الرئيسية:

 
 

الجملة التفصيلية ٤الجملة التفصيلية ٣الجملة التفصيلية ٢الجملة التفصيلية ١

 
 
 
 
 

الجملة الختامية:

 

 

اقطع من هنا  

سؤال مسارات الخروج: ما أهمية تحليل النزاع وكيف يمكنك استخدام هذه المهارة في حياتك؟

الجملة الرئيسية:

 

الجملة التفصيلية ٤الجملة التفصيلية ٣الجملة التفصيلية ٢الجملة التفصيلية ١

 
 
 
 
 

الجملة الختامية:
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٤٥ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

الدرس ٢-٢
تحديد أساليب النزاع

األسباب عرض 

إن معرفة كيفية التعامل مع النزاع في الغالب قد تكون مفيدة في تحديد ما يمكنك أن تقوم به 
بشكل مختلف إلدارة النزاع بصورة أفضل أو الوصول إلى نتيجة إيجابية. يمنح هذا النشاط فرصة 
أساليبه  استخدام  قيمة  واستكشاف  النزاع  مع  للتعامل  ميلهم  كيفية  في  للتفكير  للطلبة 

المختلفة في مواقف مختلفة. 

األهداف 

فهم أهمية معرفة ميول الشخص في التعامل مع النزاع.. ١
فهم أهمية تحديد أساليب النزاع لألطراف الداخلة معك في النزاع. . ٢

يير لمعا ا

تنمية الفرد والهوية ◆
األفراد، والمجموعات، والمؤسسات ◆
القوة، والسلطة، والحكم ◆
اإلنتاج، والتوزيع، واالستهالك ◆

دقيقة)  ٤٥) الواحدة  الحصة  مدة  الوقت: 

المواد

ورقة عمل "ماذا تفعل عندما ...؟" ❑
نشرة أساليب النزاع ❑
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين | إصدار المدارس المتوسطة

مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين٤٦

اإلجراءات

١. السؤال األساسي 
ما أهمية معرفة أسلوب النزاع التي تستخدمه في أغلب األحيان؟

٢. الدوافع/المقدمة (دقيقة واحدة)
وضــح للطلبة أن الناس يســتجيبون للنزاعات بطرق كثيرة ومختلفة وأنه ليســت هناك طريقة 
واحدة لالســتجابة. أخبر الطلبة أنهم سوف يقومون بنشــاط سيساعدهم على تحديد كيفية 

تعاملهم مع النزاعات في أغلب األحيان. 

٣. تحت إشراف المعلم (١٢ دقائق)
وزع ورقة عمل ماذا تفعل عندما ... ؟ واطلب من الطلبة إكمالها. . ١
ا مــن ١ إلى ٥، يقومون . ٢ قســم الفصل إلى خمس مجموعــات وخصص لكل مجموعة رقمً

باستخدامه فيما بعد.
اطلب من الطلبة، في مجموعاتهم، مشــاركة النماذج التي يرونها في أوراق العمل الفردية . ٣

التي لديهم. هل لديهم الكثير من أ أو الكثير من ج، أم أن أعدادهما قليلة؟
ــب، والمواجهــة، والتكيف، . ٤ اكتــب األســاليب الخمســة بأســمائها على الســبورة (التجن

والتســوية، وحل المشكالت). اطلب من الطلبة تخمين األسلوب الذي يطابق كل حرف في 
ــة عمل ماذا تفعل عندما ...؟ (أ. المواجهة، ب. التجنب، ج. التكيف، د. التســوية، هـ. حل  ورق

المشكالت).
اطلب منهم تحديد األسلوب السائد لديهم عن طريق النظر إلى النموذج الخاص بهم.. ٥
وزع نشرة أساليب النزاع واستعرض النقاط األساسية لكل أسلوب.. ٦

االستراتيجية البديلة: يمكنك أن تختار تقديم األساليب عن طريق لعب األدوار في سيناريو تقوم   
به مع أحد الطلبة بخمســة طرق، باســتخدام أســلوب مختلف في كل مرة وان تطلب من 

الطلبة وصف ما يرونه.

٤. تمرين موجه (٢٢ دقيقة)
أخبر الطلبة أنهم سوف يرون اآلن ما تتضمنه األساليب عن طريق القيام بتمثيلها. . ١
ــا فيها مع زمالئهم في الفصل، . ٢ اطلب من الطلبة مشــاركة أحد النزاعات التي كانوا طرفً

ــك طريقة تعاطيهــم معها وكيــف كان يمكنهم التعاطي معها بشــكل مختلف  وكذل
باســتخدام أســلوب آخــر. ثم اطلب مــن المجموعة تحديد أحــد النزاعات التي شــاركوها 
ً بطبيعة النزاعات الشــخصية، يمكنك تخصيص سيناريو لكل  لتمثيلها. (إذا كنت مهتما

مجموعة من ورقة عمل ماذا تفعل عندما ... ؟.)
خصص أسلوب نزاع لكل مجموعة بشكل عشوائي واطلب منهم تمثيل النزاع باستخدام . ٣

هذا األسلوب. 
امنح المجموعات ٥-٧ دقائق للقيام بتمثيل السيناريو المخصص لكل منها.. ٤
اطلب من كل مجموعة تقديم الســيناريو/النزاع الخاص بهم. في أثناء قيامهم بتقديمه، . ٥

اطلب من الجمهور تحديد األســلوب الذي تقوم بتمثيله كل مجموعة (١، ٢، ٣) من نشــرة 
أســاليب النزاع ...) وكيف توصلوا إلى معرفته. وفي نهاية كل ســيناريو، اطلب من الفصل 

مشاركة اإلجابات.

٤٥ دقيقة
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٤٧ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ٢ | الدرس ٢-٢ | تحديد أساليب النزاع

٦. مناقشة (١٠ دقائق)
أدر النقاش باستخدام بعض األسئلة التالية:

ــن ومواقــف متباينة؟ اطرح  ◆ لماذا قد تســتخدم أســاليب مختلفة مع أشــخاص مختلفي
األسئلة التالية، إسأل عن أمثلة.

هل يمكن اســتخدام أكثر من أســلوب في أحد المواقف، على ســبيل المثال االنتقال من  ◆
المواجهة إلى التســوية؟ ما الذي يجعل أحد األشــخاص يتحرك في هذا الطريق؟ (إذا رأيت 

أكثر من أسلوب في أحد السيناريوهات المقدمة، حدده للمجموعة).
هل يوجد أســلوب مفضل إلدارة النزاع؟ (لكل أســلوب موضعه الذي يســتخدم فيه. ولكن  ◆

بشــكل عام عند إدارة النزاع، يؤدي استخدام أســلوب حل المشكالت إلى حل يرضي جميع 
األطراف).

ما أهمية معرفة أسلوب النزاع الذي تستخدمه في أغلب األحيان؟ ◆
كيف يمكن أن يساعدك هذا في معرفة أسلوب شخص آخر؟ ◆
ــا والتي رأيت فيها األشــخاص أو  ◆ ــك أن تتذكره ــة والدولية التي يمكن ــا النمــاذج الوطني م

المجموعات في النزاع يســتخدمون تلك األســاليب؟ (حاول أن تطبق هذه األســاليب على 
أحداث الدراسات االجتماعية التي قمت بدراستها مع طلبتك). 

 Conflict and Negotiation Process in" ،ــاس ــزاع: كــي توم مصــادر لشــبكة أســاليب الن
Organizations"، في Handbook of Industrial and Organizational Psychology، تحرير. 
إم دي دونيتي وإل إم هوغ (بالو آلتو، كاليفورنيا: مطبعة كونســلتنج سيكولوجيســتس، ١٩٩٢)، 

.٦٦٠

لتقييم: ا

ورقة عمل: ماذا تفعل عندما؟السيناريوهات في المجموعات، نشرة أساليب النزاع أسئلة المناقشة، 
المشاركة

نشاط إضافي: 
اطلب من الطلبة أن يرسموا رمزًا/كاريكاتيرًا يمثل 
أســلوب النزاع الخــاص بهم. علقه فــي الفصل 
ــة تخمين األســاليب بناء على  واطلــب من الطلب

التمثيل البصري فقط. 
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين٤٨

الدرس ٢-٢ ورقة العمل: ماذا تفعل عندما ...؟

اقرأ السيناريوهات التالية واكتب الحرف المرادف لإلجابة التي تطابق ما قد تفعله في الموقف بصورة كبيرة. قد تجد أن أيًا من اإلجابات ال تعكس 
بصورة دقيقة استجابتك المحتملة، ومن ثم اختر أقرب اإلجابات لما قد تفعله. يمكنك استخدام كل حرف بقدر ما ترغب. 

حاول إقناع أحد األشخاص بوجهة نظرك أو دافع عن رأيك. تعامل مع المشكلة مباشرة.  أ. 
ب.  ابتعد عن المشكلة أو تجاهلها أو انكر وجودها.

افعل ما يريده منك اآلخرون حتى لو كنت ترفضه أو كان ضد رغبتك. ج. 
توصل إلى تسوية سريعة. د. 

توصل إلى حل يرضي الجميع. هـ. 

١.  تريد منك والدتك مساعدتها في تنظيف البيت مساء األحد وأنت ترغب في الخروج مع أصدقائك.  ____

٢.  دائما ما يستعير أفضل أصدقائك أشياءك وال يعيدها مرة أخرى.   ____

٣.  يغتاب أحد األشخاص صديقك. وأنت غاضب ألنك تعرف أن ما يقوله غير صحيح.   ____

٤.  أنت تعتقد أن معلمك لم يكن عادالً في تقييم اختبارك. وأنت تعتقد أن تقديرك ينبغي أن يكون أعلى.  ____

٥.  دائما ما يرغب صديقك في أن ينسخ الواجب المنزلي منك، وهذا األمر يضايقك ألن القيام بواجباتك يستغرق وقتًا طويالً.  ____

٦.  يرغب بعض األصدقاء في ترك المدرســة، وال تعرف ماذا تفعل. أنت ترغب في الذهاب إلى المدرســة، ولكن ال تحب أن يهزأ أصدقاؤك   ____
منك. 
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٤٩ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ٢ | الدرس ٢-٢ | تحديد أساليب النزاع

الدرس ٢-٢ النشرة: أساليب النزاع 
 

التوجيهات: شــاهد كل مجموعة وهي تؤدي السيناريو بأســلوب نزاع مختلف. طابق المجموعة بأسلوب النزاع في العمود األول ثم اكتب كيف 
أمكنك معرفة ذلك في العمود األخير.

المجموعة

 ،٤  ،٣  ،٢  ،١)
القيوداالستخداماتالسلوكأسلوب النزاع ٥)

كيـف أمكنك 
معرفة ذلك؟

التجنب

إنكار وجود مشكلة ◆
التظاهر بعدم وجود  ◆

أخطاء

ترك أحد المواقف ◆
االحتفاظ بمشاعرك  ◆

وآرائك

عندما تكون  ◆
المواجهة خطيرة

عندما تحتاج المزيد  ◆
من الوقت 
لالستعداد

قد ال يتم التوصل  ◆
إلى حل للمشكلة

قد تتأجج المشاعر  ◆
ا. الحقً

المواجهة

الحصول على ما تريد  ◆
ً ما كان. أيا

البعض يربحون ويخسر  ◆
البعض 

المقاطعة، والسيطرة ◆
تجاهل مشاعر اآلخرين  ◆

وأفكارهم
التحدث بصوت عالٍ ◆
عنف بدني في بعض  ◆

األحيان

عندما تكون هناك  ◆
حاجة إلجراء فوري 

عندما تعتقد في  ◆
صحة موقفك 

بصورة مطلقة وال 
ترى أي خيار آخر

يمكن لهذا  ◆
األسلوب أن يضع 

اآلخرين في موقف 
الدفاع ويزيد من 

صعوبة النزاع
ويمكن أن يُصعِب  ◆

هذا األسلوب على 
اآلخرين التعبير عن 

مشاعرهم

التكيف

االستسالم لوجهة  ◆
نظر الطرف اآلخر

االهتمام بمخاوف  ◆
الطرف اآلخر، دون 

مخاوفك

االعتذار بشأن/ ◆
الموافقة على إنهاء 

النزاع
السماح لآلخرين  ◆

بمقاطعتك أو تجاهل 
مشاعرك وأفكارك

عندما تعتقد أنك  ◆
ً أو  قد ارتكبت خطأ

أنك ال تفهم 
المشكلة

عندما يكون  ◆
ا  التخفيف مهمً
للمحافظة على 

العالقة

قد تعمل بجد  ◆
إلسعاد اآلخرين، 

ولكن ال تكون 
ا ا مطلقً سعيدً

ال يفيد التلطف  ◆
دائما في حل 
المشكالت

التسوية

يربح كل شخص بعض  ◆
األشياء ويخسر 

بعضها

االهتمام بالتوصل إلى  ◆
حل 

إظهار الرغبة في  ◆
التحدث عن المشكلة.

عندما ترغب في قرار  ◆
سريع بشأن مشكلة 

صغيرة
عندما ال يفلح شيء  ◆

آخر

يمكنك تسوية  ◆
ًا وال  النزاع فور

يمكنك ذلك مع 
المشكالت األكبر 

ا حجمً
قد ال يرضى  ◆

الجميع في النهاية

حل المشكالت

يرضي  ◆ حل  إلى  التوصل 
الجميع.

مصــادر  ◆ فــي  ــر  التفكي
النزاع عن كثب

التعامل مع المشاعر  ◆
واالحتياجات والرغبات

اإلنصات لآلخرين ◆

يمكنك أن تقنع  ◆
ا  ا عنيدً شخصً

بتسوية مشكلة ما

هذا يتطلب وقتًا  ◆
ومهارات تواصل 

جيدة.
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٥١ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

الدرس ٢-٣
ممارسة تحليل النزاع

األسباب عرض 

عما  ا  عمقً أكثر  عملية  باستخدام  النزاعات  تحليل  لممارسة  فرصة  الطلبة  النشاط  هذا  يعطي 
ويمكن  ودقة.  معرفية  أكثر  بصورة  إلدارتها  فرصة  النزاعات  تحليل  لنا  ويتيح   .٢-١ الدرس  تضمنه 

استخدام تحليل النزاعات لفهم جميع أنواع النزاعات - بين األفراد، والمجتمعات، والدول.

األهداف

فهم العناصر المختلفة لتحليل النزاعات. . ١
فهم قيمة تحليل النزاع في إدارة النزاعات.. ٢
تطوير مهارات تحليل النزاعات.. ٣

يير  لمعا ا

األفراد، والمجموعات، والمؤسسات ◆
الروابط العالمية ◆

الوقت: حصتان (الحصة األولى-٤٥ دقيقة، الحصة الثانية-٤٥ دقيقة)

المواد

نشرة عبور الخط ❑
نشرة عناصر النزاع ❑
ورقة عمل تحليل النزاع (سوف تحتاج نسختين لكل مجموعة، واحدة للحصة األولى، وواحدة  ❑

للحصة الثانية. وإن أمكن، وفر األوراق عن طريق النسخ المطبوعة على وجهي ورقة العمل.)
مقاالت بالصحف أو المجالت اإلخبارية (واحد لكل مجموعة مكونة من ثالثة أفراد). يعد موقع  ❑

موقع  يحتوي  كما  جيدان.  مصدران   NY Times’ Upfront Magazine ومجلة   BBC.com

.www.usip.org المعهد على وصف مختصر للنزاع على
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين٥٢

لتحضير ا

قبل الفصل، قطع أدوار عبور الخط إلى شرائط لكي يكون لديك ما يكفي ألن تعطي كل شخص من 
األزواج المشاركة في النشاط. وال يحصل المراقب في النشاط على شريط ورقي.

األول الجزء 

اإلجراءات

١. السؤال األساسي
ما سبب أهمية فهم عملية تحليل النزاع؟ 

٢. الدوافع/المقدمة (٢٥ دقائق)
أخبر الطلبة أنهم سوف يمارسون أسلوب حل المشكالت. قم بنشاط عبور الخط (راجع نشاط: 

عبور الخط لمعرفة التوجيهات).

٣. تحت إدارة/إشراف المعلم (٢٠ دقيقة)
اســأل الطلبة ماذا يعني لهم تحليل شــيء ما وما هو الغرض المحتمل من تحليله، على . ١

ســبيل المثال، لفهمه، أو الكتســاب القدرة على التعاطي معه، أو لالســتفادة منه بدروس 
للمستقبل، إلخ.

وزع نشرة عناصر النزاع على جميع الطلبة ثم راجع العناصر الستة. . ٢
وزع نشــرة تحليل النزاع على كل مجموعة من المجموعات الثالث المشــاركة في نشــاط . ٣

عبور الخط. 
ــب من الطلبة، كل في مجموعته، اإلجابة عن األســئلة لتحديد عناصر النزاع التي تم . ٤ اطل

تمثيلها في عبور الخط.
استعرض اإلجابات على مستوى الفصل، مع مشاركة المراقب في إجابات مجموعته.. ٥
اسأل الطلبة عن أسلوب النزاع الذي لعبته كل مجموعة في الموقف (فيما يتصل بالدرس . ٦

(٢-٢
ً من . ٧ ــع حاالت النزاع، بدءا وضــح للطلبة أن عملية تحليل النزاع يجب أن تســتخدم في جمي

ا، وتســتغرق وقتًا أطول  النزاعات الشــخصية إلى الدولية. تحليل النزاع عملية أكثر تعقيدً
ــا يمكن فعله إلدارة  في حالة النزاع الدولي، ولكنها جزء أساســي في محاولة اكتشــاف م

النزاع.

الثاني الجزء 

١. تمرين مستقل (٣٥ دقيقة)
ــا دوليًا على كل مجموعــة. وتأكد من تقديم . ١ ــاالً من صحيفــة أو جريدة يتناول نزاعً وزع مق

مجموعة متنوعة من المقاالت، بحيث يمكن استكشــاف أنواع مختلفة من النزاعات. وزع 
نشرة واحدة من تحليل النزاع على كل مجموعة. 

ــب من الطلبة قراءة المقاالت في مجموعاتهم وإكمــال ورقة عمل تحليل النزاع معا. . ٢ اطل
ينبغي على الطلبة استخدام نشرة عناصر النزاع لمساعدتهم في اإلجابة على األسئلة..

٤٥ دقيقة

٤٥ دقيقة
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٥٣ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ٢ | الدرس ٢-٣ | ممارسة تحليل النزاع

وعند انتهاء جميع المجموعات، اطلب من الطلبة تلخيص مقالهم ومشــاركة اإلجابة. إذا . ٣
ــة على جميع األســئلة  ــذي لديهم معلومات تســمح لهــم باإلجاب ــم يقــدم المقــال ال ل

المتضمنة في ورقة العمل، اطلب منهم البحث عن اإلجابات المتبقية كواجب منزلي.

الخيار البديل: إذا كنت تواجه صعوبة في الوصول للنزاعات الحالية والتي لدى الطلبة خلفية   
كافية بســياق حدوثها، يمكنك أن تطلب منهم تحليل نزاع تاريخي قمت بدراسته معهم. 
ا مختلفا. حيث يساعد  ويعد تحليل النزاعات التاريخية ممارسة مفيدة، ولكنها تخدم غرضً
ــل النزاعــات الحالية في اكتشــاف كيفية التعامــل معها، في حين يســاعد تحليل  تحلي
ــدروس المســتفادة. ويمكن للطلبة االســتفادة من كال  النزاعــات الماضية فــي معرفة ال

التمرينين.

٢. المناقشة (١٠ دقائق)
أدر النقاش باستخدام بعض أو جميع األسئلة التالية:

أي أسئلة صعبة اإلجابة؟ لماذا؟ ◆
ما قيمة تحليل النزاعات؟ ◆
كيف يمكن لتحليل النزاعات أن يساعد في التوصل لطرق للتعامل معه؟  ◆
ا مثل النزاع الحادث في العراق أو أفغانستان. كيف يمكن أن يساعد  ◆ تخيل نزاعا دوليًا معقدً

تحليل النزاع األطراف الراغبة في بناء السالم في تلك المناطق؟
ــاذا يمكن أن يحدث إذا ما حاولت تســوية أحد النزاعات دون أن تكــون لديك معرفة كافية  ◆ م

بشأنه؟ 

لتقييم: ا

المشاركة في عبور الخط، ورقة عمل تحليل النزاع

نشاط إضافي: 
اعرض صــور الطلبة التي تصــف النزاعات واطلب 
ــزاع بين  ــزاع، مثل الن منهــم تحديد مســتوى الن
األفراد، وبين المجموعات، أو داخل الجماعات، إلخ.
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين٥٤

الدرس ٢-٣  النشاط: عبور الخط

األسباب عرض 

يعد هذا التمرين تدريبا على حل المشــكالت والغرض منه إيصال رســالتين رئيسيتين مفادهما: أنه يكون من السهل إدارة حل المشكالت عندما 
١) يعمل األشخاص بطريقة تعاونية أكثر منها تنافسية ٢) وعندما تثق أطراف النزاع في بعضها البعض. يتناول هذا التمرين الحياة في السجون 
ًا للتوصل إلى حل (٣ دقائق إليجاد شعور بالحاجة ولكي يشعر المشاركون بالضغط الذي يمكن أن يحدثه النزاع). ويمكنك  ًا زمنيًا قصير ويقدم إطار
تغيير الســيناريو بشــيء أكثر صلة بالطلبة، ولكن تأكد من توافر الشــعور بالحاجة الملحة. الغرض من هذا التمرين أن يكتشف الطلبة من خالل 
ً أنهم يستطيعون التوصل إلى حل مفيد للجميع (حل مربح لكل األطراف). ويمثل أسلوب حل المشكالت هنا استراتيجية للتفاوض.  العمل معا

اإلجراءات

قسم طلبة الفصل إلى مجموعات من ثالثة أفراد واطلب منهم الوقوف في موضع مختلف من الحجرة.. ١
اطلب من أحد األشخاص في كل مجموعة أن يكون مراقبًا.. ٢
اطلب من الشخصين اآلخرين أن يواجها بعضهما مع وجود خط أو قطعة من شريط على األرض يفصل بينهما.. ٣
زود كل طالب في األزواج بالعبارات التي سيلقيها من نشرة تجاوز الخط. . ٤
اجمع من تم تخصيصهم في دور الطالب ١ وتأكد من فهمهم لما يفترض أن يقوموا به. أخبرهم أنهم يستطيعون استخدام أية استراتيجية . ٥

لتحقيق المهمة ما عدا العنف الجســدي إلنجاز المهمة. ال تخبرهم ما هو ســيناريو المجموعة األخرى. إذا ســألوا: "هل يمكنني مشــاركة 
الســيناريو الخاص بي؟" يمكنك التأكيد لهم أنه يمكنهم اســتخدام أية اســتراتيجية فيما عدا العنف الجسدي. ويمكن تحقيق هذا الحل 
عندما يشــارك كل شــخص السيناريو الخاص به مع اآلخرين، أو يفصح عنه بشكل تام، إال أنك لست بحاجة لتوجيه الطلبة إلى هذا؛ ولكنك 

ترغب - بدال من ذلك - في أن يكتشفوا هذا األمر بأنفسهم.
قم باألمر ذاته مع من تم تخصيصهم من طلبة في دور الطالب ٢.. ٦
أخبرهم أنهم سوف يبدأون "العمل" وسيكون أمامهم ٣ دقائق لحل المشكلة.. ٧
بعد ثالث دقائق، قل "توقفوا" واطلب من جميع الطلبة العودة إلى مقاعدهم.. ٨

قشة منا

أدر مناقشة داخل الفصل باستخدام بعض األسئلة التالية أو جميعها:

كم عدد األشخاص الذين تم "إنقاذهم" بعد انتهاء الدقائق الثالث؟ . ١
ما االستراتيجيات التي استخدمتها في محاولة حل المشكلة؟ . ٢
لماذا لم تكن لدى بعض المجموعات القدرة على حل المشكالت؟ ما الذي كان يمكن القيام به بشكل مختلف؟. ٣
كم عدد الطلبة الذين شاركوا الطرف اآلخر في مشكلتهم؟ . ٤

ــراءة الســيناريو الخاص به. ما . ٥ ــب ٢ واطلب من كل منهما ق ــة أن يكون فــي دور الطالب ١ وطالب آخــر في دور الطال ــب مــن أحد الطلب اطل
مالحظاتك على السيناريوهات؟ (إنها نفس السيناريوهات تماما) كيف تغير مشاركة السيناريو الخاص بك ومعرفة أنك في الموقف ذاته من 

كيفية التعامل مع النزاع؟ 
ما أهمية ثقتك في الطرف اآلخر الذي يقف معك على نفس الخط ؟ هل تعتقد أنك ستشارك المعلومات مع شخص ال تثق به؟ . ٦
كيف يمكن للتمرين أن يسير في اتجاه مختلف إذا ما حاولتم العمل معا للوصول إلى حل يتفق عليه الطرفان (حل مربح لجميع األطراف)؟ . ٧

ماذا تستفيد من اللعبة بشأن التعاون في مقابل التنافس؟
أخبر الطلبة أنهم ســيتعلمون في الدرس التالي أكثر حول طرق التعامل مع النزاع. عرف الطلبة بأنهم ســيعودون إلى هذا النشاط بعد فترة . ٨

وجيزة.

مالحظة: الحل لكال الشخصين في األزواج هو عبور الخط للطرف اآلخر والبقاء مع الطرف اآلخر.
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٥٥ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ٢ | الدرس ٢-٣ | ممارسة تحليل النزاع

الدرس ٢-٣ النشرة: أدوار عبور الخط

معلومات للطالب ١: ســيتم الحكم عليك بالســجن مــدى الحياة في ٣ دقائق بالضبط. وفرصتك الوحيدة فــي النجاة تتوقف على مقدرتك على 
.ً جذب خصمك إلى جانبك والبقاء هناك قبل انتهاء الوقت. حظًا موفقا

معلومات للطالب ٢: ســيتم الحكم عليك بالســجن مــدى الحياة في ٣ دقائق بالضبط. وفرصتك الوحيدة فــي النجاة تتوقف على مقدرتك على 
.ً جذب خصمك إلى جانبك والبقاء هناك قبل انتهاء الوقت. حظًا موفقا
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين٥٦

الدرس ٢-٣ النشرة: عناصر النزاع

القضية (القضايا): حول أي شيء يدور النزاع؟
غالبا ما تدور النزاعات حول قضايا متعددة على مستويات عدة. يجب أن يتناول تحليل النزاع جميع األسباب المحتملة. 

هل يدور حول الموارد (الموارد البشرية، األرض، الموارد الطبيعية، الممتلكات)؟ ◆
هل يدور حول السلطة والسيطرة السياسية؟ ◆
هل يدور حول احتياجات عاطفية - خوف، احترام، اعتراف، صداقة، حب؟ ◆
هل يدور حول القيم والمعتقدات؟ ◆
هل يدور حول التاريخ؟ ◆

األطراف: من هم أطراف النزاع؟
يمكن أن يكون من بين األطراف من هم ظاهرون ومن هم وراء الكواليس. 

هل هو نزاع داخلي-نزاع للشخص مع نفسه؟ ◆
هل هو نزاع بين األشخاص-نزاع بين شخصين أو أكثر؟ ◆
هل هو نزاع بين جماعات-نزاع بين جماعتين أو أكثر؟ ◆
هل هو نزاع داخل جماعة؟ ◆
هل هو نزاع دولي-نزاع بين دولتين أو أكثر؟ ◆
هل هو نزاع عالمي-نزاع يؤثر على كثير من الناس وعلى جميع دول العالم؟ ◆
ا عن األشخاص المتورطين مباشرة في النزاع، من المستفيد من النتائج؟ ◆ وبعيدً

العالقة: ما العالقة التي تربط بين األطراف في النزاع؟
فــي بعض النزاعات، يعرف األطراف بعضهم البعــض، وال يعرفون بعضهم في نزاعات أخرى. فعندما تكون األطراف على معرفة ببعضها البعض، 
تتضمن إدارة النزاع إعادة بناء العالقات. وإذا لم تكن ثمة معرفة بين األطراف، فإن إقامة عالقة تعني ضمان أن جميع األطراف يعملون بنية حسنة. 

ًا متساويًا من القوة؟ ◆ هل يملك كل األطراف قدر
ما مدى معرفة األطراف ببعضهم البعض؟  ◆
ً على أفعال الطرف اآلخر؟ ◆ ما مدى اعتماد األطراف على بعضهم البعض؟ هل تؤثر أفعال أحد األطراف جديا

التاريخ: ما تاريخ النزاع؟
في النزاع، يكون لكل طرف روايته الخاصة، وتاريخه الخاص. 

منذ متى يدور النزاع؟ ◆
كم مرة تجدد فيها النزاع؟ ◆
ً لحياة األشخاص؟ ما درجة تأثير حدة النزاع على الحلول الممكنة له؟ ◆ ما درجة حدة النزاع؟ هل يمثل هذا النزاع تهديدا

األساليب: كيف تم اختيار األطراف للتعامل مع النزاع؟
ً أو أكثر إلدارة النزاع. ومن المفيد تحديد األساليب التي يتم استخدامها.  قد يستخدم كل طرف أسلوبا

المواجهة أو المنافسة ◆
التكيف ◆
التسوية ◆
حل المشكالت ◆
التجنب. ◆

اإلدارة: ما تاريخ الجهود المبذولة إلدارة النزاع؟
من المهم معرفة تأثير الجهود السابقة على إدارة النزاع. 

هل استمر النزاع لفترة طويلة؟ ما النتيجة؟ ◆
هل كانت هناك محاوالت لتسوية النزاع؟ ◆
إذا كان األمر كذلك، من الذي قام بالمحاوالت، وماذا حدث؟ وإذا لم يكن كذلك، فما السبب في ذلك؟ ◆
ما الذي يمكن عمله لتسوية النزاع اآلن؟ ◆
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٥٧ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ٢ | الدرس ٢-٣ | ممارسة تحليل النزاع

الدرس ٢-٣ ورقة العمل: تحليل نزاع 

ف النزاع في جملة واحدة.. ١ صِ

ما نوع هذا النزاع؟ (داخلي، بين األشخاص ...). ٢

القضايا: ما مصادر النزاع؟ (على سبيل المثال الموارد، القيم، االحتياجات). ٣

األطراف: كم عدد أطراف النزاع (أفراد أو جماعات مختلفة)؟ اذكرها.. ٤

ف العالقة بين األطراف المختلفة.. ٥ العالقة: صِ

التاريخ: ما تاريخ النزاع؟ منذ متى يدور النزاع؟ وهل يتجدد؟ ما جدية النزاع؟. ٦

ً مع النزاع؟. ٧ األساليب: كيف تتعامل األطراف حاليا

اإلدارة: ما الذي يمكن أن تقوم به األطراف للتوصل إلى إنهاء النزاع؟. ٨
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٥٩ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

الدرس ٢-٤أ
التعامل مع النزاع:

التواصل غير الشفهي

األسباب عرض 

ً من طرق التواصل لدينا شفهية. والتواصل بفاعلية يعني فهم التفاعل  توضح األبحاث أن ٨٠٪ تقريبا
الشفهي وغير الشفهي. في هذا النشاط، يجرب المشاركون عملية التفاعل دون كلمات في فهم 

تعقيدات التواصل.

األهداف 

تنمية الوعي حول كيفية تواصل األشخاص دون كلمات.. ١
تنمية مهارات التواصل غير الشفهي.. ٢
فهم دور التواصل غير الشفهي أثناء النزاع.. ٣

يير لمعا ا

الثقافة ◆

الوقت: مدة الحصة الواحدة (٤٥ دقيقة)

المواد

نشرة عندما تعني ال نعم ❑
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين | إصدار المدارس المتوسطة

مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين٦٠

اإلجراءات

١. األسئلة األساسية 
كيف يمكننا التواصل دون كلمات؟ . ١
لماذا يعد التواصل غير الشفهي مهما عند التعامل مع النزاع؟. ٢

٢. الدوافع/المقدمة (٢ دقائق)
استعرض مفاهيم إدارة النزاع المتضمنة في دروس القسم ٢ التي استخدمتها إلى اآلن، بما في 
ــزاع (٢-٢)، أهمية الثقة (عبور الخط، ٢-٣)، وأهمية  ذلك تحليل النزاع (٢-١، ٢-٣)، وأســاليب الن
العمل تعاونيا بدال من العمل تنافسيًا (عبور الخط، ٢-٣). أخبر الطلبة أن إدارة النزاع سواء كانت 
على المســتوى الشخصي أو الدولي تعتمد على بناء الثقة والمحافظة عليها، والعمل بتعاون، 
ــة أحد طرق بناء العالقات. أخبر الطلبة أنهم ســيركزون  ــاء العالقات. فالتواصل بصورة فعال وبن

بصورة أكبر على تنمية مهارات التواصل. 

٣. تحت إدارة/إشراف المعلم (١٥ دقيقة)
اشــرح للطلبة أنهم سيقومون بالتواصل غير الشــفهي - الطرق التي يتواصل بها الناس . ١

ا لشهر ويوم (وليس  دون استخدام الكلمات. وأنهم سيبدؤون بترتيب أنفسهم في صف وفقً
عام) الميالد. ولكنهم ســيفعلون هذا دون التحدث أو الكتابة أو اســتخدام أية وسائل دعم. 
وبعبارة أخرى، ينبغي أن يجد الطلبة وســيلة أخرى للتواصل. ينبغي القيام بالتمرين بالشهر 
ــوم؛ ولن ينجح إذا قاموا بترتيب أنفســهم باليوم ثم الشــهر. وقد يبدأ المعلم  ــا بالي متبوعً
ــي، وأي جزء في ٣١  ــق توضيح أي جزء من الفصل فــي ١ يناير/كانون الثان ــن عن طري التمري

ديسمبر/كانون األول..
امنح الطلبة دقيقة لكي يفكروا في اســتراتيجية يمكنهم استخدامها، ثم اطلب منهم . ٢

البدء في تنفيذها. منذ الدقيقة التي تقول فيها "ابدأ"، ينبغي أن يبقى الفصل صامتا. 
عندما تعتقد المجموعة أنها أنهت المهمة، تحقق من مدى كيفية األداء عن طريق وقوف . ٣

ا من الشــخص األقرب إلى ١ يناير/كانون  كل طالب في صف وذكر شــهر ويوم ميالدهم بدءً
الثاني (في بداية الصف). وينبغي على الطلبة الذين يقفون في مكان غير مناسب البحث 
عــن مكانهم المناســب في الصف. وبمجــرد أن يقفوا في الترتيب المناســب في الصف، 

اطلب منهم أن يجلسوا في هذا الدور لبقية وقت الفصل. 
استخرج المعلومات من التمرين عن طريق األسئلة التالية:. ٤

كيف يمكنك البحث عن مكانك في الصف؟ ◆
هل كان هذا األمر صعبًا؟ لم أو لم ال؟ ◆
ما االستراتيجيات التي استخدمتها؟ ما درجة نجاحها في رأيك؟ لم أو لم ال؟ ◆
ــاذا تفعل عندما تحاول التواصل مع شــخص آخر يســتخدم نظــام تواصل مختلف؟  ◆ م

شارك مع الطلبة أهمية التوصل للغة مشتركة، وخاصة عندما تحاول إدارة النزاعات.
ــيء فهمك  ◆ ُسِ هــل كان ألي منكــم تجربة في محاولة التواصل مع شــخص ما، ولكن أ

بسبب حاجز اللغة؟ كيف يمكنك التجاوب؟ 
ا بكيفية التواصل غير الشــفهي؟ ما أهمية االهتمام بكيفية  ◆ ــا أهمية أن تكون ملمً م

التواصل غير الشفهي في حالة النزاع؟

مالحظة: يمكن أن يســاعدك االهتمام بالتواصل 
غير الشــفهي في التأكد من إظهار انفتاحك في 
التعامل مع الطرف اآلخر للنزاع. بينما تســاعدك 
ــر الشــفهي لآلخرين في  مالحظــة التواصــل غي
معرفة متى يشعر الشــخص اآلخر بعدم االرتياح 
وقد يؤدي بك إلى تعديل كيفية تفاعلك معه لكي 

يشعر بأمان أكثر.

٤٥ دقيقة
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٦١ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ٢ | الدرس ٢-٤أ | التعامل مع النزاع: التواصل غير الشفهي

٤. تحت إشراف المعلم (٩ دقائق)
أخبر الطلبة أنهم سوف يقرأون مثاالً لسوء التواصل عن طريق اإلشارات. وتدور القصة حول . ١

متطوعة في هيئة السالم في سلوفاكيا واجهت صعوبات في التواصل غير الشفهي. 
ــدول المجاورة لها. . ٢ ــب مــن الطلبة تحديد موقع ســلوفاكيا على الخريطــة وتحديد ال اطل

ــة، مثل الحرب العالمية األولى والحرب  واســألهم عما يعرفونه حول تاريخ الدولة/المنطق
العالمية الثانية. 

قســم الطلبة إلى مجموعات من ثالثة أو أربعة أفراد ووزع نشــرة عندما تعني ال نعم على . ٣
جميع الطلبة. 

٥. تمرين مستقل (١٥ دقائق)
ــراءة القصة واإلجابة على األســئلة الموجودة في نهاية النشــرة في . ١ ــب من الطلبة ق اطل

مجموعاتهم. 
اطلب من كل مجموعة مشاركة إجاباتها. . ٢

٦. مناقشة (٤ دقائق)
أدر النقاش باستخدام بعض أو جميع األسئلة التالية:

كيف يؤثر التواصل غير الشفهي على المفاوضات حيث تكون األطراف من ثقافات أو بلدان  ◆
مختلفة؟ 

كيف يقوم صانع السالم بإعداد نفسه الستخدام التواصل غير الشفهي في المفاوضات؟ ◆

لتقييم: ا

االشتراك في عمل مجموعة صغيرة ومناقشة على مستوى المجموعة الكبيرة

نشاط إضافي:
اطلب من الطلبة أن يكتبوا لوحة بأهم عشر طرق 
ً فــي الراديو يروج  للتواصل غير الشــفهي أو إعالنا

ويشرح أهمية التواصل غير الشفهي.
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين | إصدار المدارس المتوسطة

مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين٦٢

الدرس ٢-٤أ  النشرة: عندما تعني ال نعم

صحيح أن العمل في هيئة الســالم هو "أصعب عمل يمكنك أن تحبه في يوم من األيام"، ولكن لســت أدري كيف يمكن أن يكون أكثر شيء محير. 
ــرة وجيزة من وصولي إلى موقع هيئة الســالم في روزمبيروك، ســلوفاكيا، قررت زيارة متطوعة أخرى في هيئة الســالم في مدينة مجاورة.  فبعــد فت
ــي الســلوفاكية ال بأس بها حيــث إني تلقيت تدريبًا لمدة ثالثة أشــهر على اللغــة والثقافة، ولكني ما أزال اعتمد على اإلشــارات في  ــت لغت وكان
ًا يوصلني إلى ليبتوفسكي هرادوك  تعامالتي ولم أتعلم بعد الكثير من اللغة العامية. ذهبت إلى محطة القطار لشراء تذكرة لكي استقل قطار
القريبة. ولشراء تذكرتي، أخبرت بائع التذاكر عن وجهة سفري وأشرت بإصبع واحد، إصبع السبابة، ألوضح له أنني أريد تذكرة لشخص واحد فقط. 
وقد أصبت بحيرة شــديدة عندما أعطاني تذكرتين، وحركت رأســي ألبين له أنه اخطأ وأعطيته تذكرة. ولم أكن أعلم أنه عندما تريد أن تشــير إلى 
العدد واحد في ســلوفاكيا فإنك ترفع إصبع اإلبهام. بينما يعني رفع إصبعي اإلبهام والســبابة "اثنين". فعندما رفعت إصبع الســبابة، افترض أني 
أريد تذكرتين. وعلى مدار العامين التاليين، كنت أحصل بالخطأ على تذكرتين للسينما، وتذكرتين للحافلة، وتذكرتين للقطار في مواقف ال حصر 

لها. ال يتخلى الشخص عن عاداته القديمة بسهولة.

ــت على تذكرة القطار، اتجهت إلى الرصيف. وســمعت بعض الضوضــاء الخفيفة صادرة عن مكبر صوت ال أســتطع إدراك معناها  بعــد أن حصل
ً عن شــيء مهم. ووصل قطار بعد عدة دقائق، واتجهت مع الجمهور الســتقله. وقبل أن أصعد إلى القطار، ســألت إحدى  وتمنيــت أال يكــون إعالنا
الســيدات: "ليبتوفســكي هرادوك؟" على أمل أن توضح نبرة صوتي ما أرمي إليه. أومأت الســيدة برأسها وقالت، "ال." فتراجعت إلى الخلف ألفسح 
ــن لكــي يســتقلوا القطار وعدت إلى الرصيــف ألنتظر قطاري. جاء قطــار آخر من االتجاه المعاكــس واقتربت منه، ومرة أخرى ســألت أحد  لآلخري
األشخاص: "ليبتوفسكي هرادوك؟" وكان الرد في هذه المرة Nie. وأصبحت في حيرة، حيث تعني Nie في اللغة السلوفاكية "ال"، ولكن لماذا قالت 
لي السيدة في المرة األولى "ال"؟ عدت إلى المحطة ألتحقق من جدول القطارات. وكان القطار قد وصل إلى المحطة وغادر. انتظرت القطار التالي 
إلى ليبتوفســكي هرادوك، وصعدت إليه على أمل أن يوصلني إلى وجهتي. وعندما وصلت في نهاية المطاف إلى شــقة صديقي، أخبرته بما حدث. 
ًا أن no هي طريقة سريعة لقول (ah-no)، والتي تعني نعم. واسترجعت حال السيدة عندما قالت ال، والتي تعني نعم، لي  فقال لي إنه علم مؤخر
في القطار األول، فقد كانت تبتســم وتومئ برأســها، ولكني تجاهلت اإلشارات ألن الكلمات بدت مألوفة بالنسبة لي. ولكن عندما اعتمدت على 
ا. بعض األشــياء تعني لي شيئًا ال يفهمه  اإلشــارات مثل رفع أصبع الســبابة لتوضيح رغبتي في تذكرة واحدة فقط أدى ذلك إلى حدوث خطأ أيضً

ا.  اآلخرون. وتساءلت ما إذا كنت سأستطيع أن أشعر في يوم من األيام أنني في وطني وانا في مكان يبدو لي فيه كل شيء معكوسً

مالحظة: الكلمات المائلة مكتوبة باللغة السلوفاكية. 

أجب عن األسئلة التالية مع مجموعتك.

ما مصادر حيرة الكاتبة؟. ١
ما اإلشارات التي كانت تعتقد أنها عالمية؟. ٢
ماذا تفعل لو كنت في مكانها لكي تحاول إدارة التحديات التي تواجه التواصل غير الشفهي والشفهي؟. ٣
كيف يمكن إلدارة هذه التحديات أن تساعد في منع النزاع؟. ٤

سـيرة ذاتية: أليسون ميلوفسكي هي مســؤولة برامج أولى في معهد السالم األميركي تقوم بتيســير عقد ورش عمل حول التواصل ومهارات 
ا. وتزور روزومبيرك كل صيف بصحبة  التفاوض. ومازالت تشعر كأنها في وطنها في سلوفاكيا، حتى بعد أن تركت هيئة السالم بخمسة عشر عامً
زوجها الســلوفاكي، التي تعرفت عليه هناك، وطفليها، اللذين يتحدثان الســلوفاكية واإلنجليزية. كما أنها تتحدث الســلوفاكية مع أقارب زوجها، 

ولكنها ما تزال ترفع أصبع السبابة بالخطأ في بعض المواقف.
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٦٣ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

الدرس ٢-٤ب
التعامل مع النزاع:

اإلصغاء الفعال

األسباب عرض 

يتكون اإلصغاء الفعال من التحدث واإلنصات. عندما تحاول إدارة أحد النزاعات، يسمح لك اإلصغاء 
الفعال بزيادة فهمك لألطراف األخرى وبناء الثقة، وتنمية العالقات أو المحافظة عليها. ويعطي هذا 

النشاط الطلبة فرصة لمعرفة ما هو اإلصغاء الفعال ومدى أهميته في إدارة النزاعات. 

األهداف

تحديد مهارات اإلصغاء الفعال الرئيسية. ١
تنمية مهارات اإلصغاء الفعال لدى الطلبة. ٢

يير لمعا ا

الثقافة ◆

الوقت: مدة الحصة الواحدة (٤٥ دقيقة)

المواد

نشرة المبادئ الرئيسية لإلصغاء الفعال ❑
النشرة الملحقة أبيغاز واألسد ❑
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين٦٤

اإلجراءات

١. السؤال األساسي 
ً في التعامل مع النزاع؟ كيف يلعب اإلصغاء الفعال دورا

٢. الدوافع/المقدمة (٣ دقائق)
اسأل الطلبة عن مواقف تتطلب اإلصغاء. أمثلة: الحصول على توجيهات، مساعدة األشخاص، 

تعلم أشياء حول أحد األشخاص، االستماع إلى الموسيقى للترفيه، إلخ.

٣. تحت إشراف المعلم (١٥ دقائق)
اسأل طالبين أن يقوما بتمثيل السيناريو ١ (أدناه). وجه بقية الطلبة في الفصل لمراقبة المحادثة. . ١

تمثيل  الطلبة  استطاعة  بشأن   ً قلقا كنت  إذا  انفراد.  على  تعليماتهما  ب  والطالب  أ  الطالب  أعط 
مهارات اإلصغاء، يمكنك لعب دور المستمع في السيناريوهات.

السيناريو ١: الطالب أ  
تحدث حول ما قمت به في عطلة نهاية األسبوع. شارك المزيد من التفاصيل.  

السيناريو ١: الطالب ب  
عندما يبدأ زميلك في الفصل في التحدث، استخدم مهارات إصغاء سيئة، مثل النظر إلى ساعتك،   
األرض  على  بالرجل  والضرب  الصبر،  وعدم  الضجر  وإبداء  البصري،  التواصل  وتجنب  والمقاطعة، 

والتململ.
في نهاية المحادثة، ارسم مخططًا على شكل حرف T (حرف T كبير، مع ترك مساحة للكتابة أسفل . ٢

جانبي الخط الرأسي) على السبورة واطلب من الفصل وصف ما يقوم به المستمع.
٣ ..T سجل أفكارهم على الجانب األيمن من مخطط حرف
اطلب من الطالب أ أن يصف شعوره.. ٤
اطلب من الطلبة أن يقوموا بتمثيل السيناريو ٢. وجه بقية الطلبة في الفصل أن يراقبوا المحادثة.. ٥

السيناريو ٢: الطالب أ  
تحدث عما تخطط للقيام به في عطلة نهاية األسبوع القادم. شارك المزيد من التفاصيل.  

السيناريو ٢: الطالب ب  
عندما يبدأ زميلك في الفصل في التحدث، استخدم مهارات إصغاء جيدة، مثل اإليماء بالرأس، واالبتسام،   
األسئلة،  وطرح  المتكلم،  يقوله  ما  وتكرار  بالعين،  التواصل  على  والمحافظة  االهتمام،  وإبداء 

والتشجيع.
في نهاية المحادثة، اطلب من الطلبة في الفصل أن يصفوا ما يقوم به المستمع.. ٦
٧ ..T سجل أفكارهم على الجانب األيسر من مخطط حرف
اطلب من الطالب أ أن يصف شعوره.. ٨

٤. تمرين موجه (٨ دقيقة)
اسأل الطلبة في الفصل عما إذا كانوا يستطيعون التوصل إلى العناوين التي يجب أن توضع في كل . ١

جانب من المخطط. 
وإذا لزم األمر، دربهم على ذلك. (الجانب األيسر: مهارات استماع فعالة/جيدة؛ الجانب األيمن: مهارات . ٢

استماع سيئة)
وزع نشرة المبادئ الرئيسية لإلصغاء الفعال واستعرض محتواها مع الطلبة.. ٣
اطرح السؤال التالي:. ٤

هل ثمة شيء يجب أن نضيفه إلى الجانب األيسر من مخطط T؟ ◆

نشاط سريع:
دائرة الجلوس في الحجر(١٠ دقائق)

اســتخدم هذا التمرين السريع لبناء الثقة إذا كان 
لديك وقتًا إضافيًا في الحصة في أحد األيام.

١.  اطلــب من جميع األشــخاص الوقوف في دائرة 
فــي مواجهة جهة اليســار، ومن ثم يكون كل 
شخص ينظر إلى ظهر الشخص الذي أمامه.

٢.  تأكد من قربهم الشديد لبعضهم البعض. إذا 
ــى االقتراب من بعضهــم البعض،  احتاجــوا إل
ــرة.  الدائ منتصــف  باتجــاه  أخــذ  يمكنهــم 

وسيكون من شأن هذا تضييق الدائرة.

٣.  أخبر الطلبة أنه عندما تقول "اجلس"، ينبغي 
ــطء في حجر الشــخص  عليهــم الجلوس بب
ــذي خلفهم. ينجح هذا التدريب فقط إذا ما  ال

جلس كل األشخاص في الوقت ذاته. 

ــع الوقوف ثم ادر مناقشــة  ٤.  اطلب مــن الجمي
باستخدام األسئلة التالية.

ماذا كان شعورك عند أداء هذا التدريب؟ ◆

ــا؟ ولماذا؟  ◆ هــل كان أي مــن األشــخاص عصبيً
كيف تغلبت على عصبيتك؟

ــب؟ ما دور  ◆ ــاذا كان دور الثقــة فــي هذا التدري م
الثقة في بناء السالم؟

٤٥ دقيقة

00--GPC_EducatorToolkit-(MiddleSchool)_2012 reprint_AR.indd   6400--GPC_EducatorToolkit-(MiddleSchool)_2012 reprint_AR.indd   64 15/01/2013   07:24:20 �15/01/2013   07:24:20 �



٦٥ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ٢ | الدرس ٢-٤ب | التعامل مع النزاع: اإلصغاء الفعال

٥. تمرين مستقل (١٠ دقائق) 
مع . ١ باالشتراك  فكر  شريك.  مع  الفعال  اإلصغاء  مهارات  استخدام  سيمارسون  أنهم  الطلبة  أخبر 

الطلبة في الفصل في الموضوعات التي لها أكثر من جانب والتي غالبًا ما تتم مناقشتها أو يدور 
الجدل حولها في المجتمع. واكتبها على السبورة. قسم طلبة الفصل إلى أزواج، وخصص ألحدهما 
دور الطالب أ ولآلخر دور الطالب ب. واطلب من كل طالب اختيار موضوع يتحدث حوله لمدة دقيقتين. 

وجه الطلبة ألن يستخدموا مهارات اإلصغاء الفعال عندما ال يتحدثون. 
ا . ٢ اطلب من الطالب أ أن يتحدث حول موضوعه لمدة دقيقتين في حين يستمع الطالب ب، مستخدمً

مهارات اإلصغاء الفعال.
ما . ٣ جيدة..  بصورة  ب  الطالب  به  قام  فيما  ب  الطالب  مشاركة  أ  الطالب  من  اطلب  دقيقتين،  بعد 

دقيقتين  الطلبة  وامنح  يستخدمها؟  ب  الطالب  أن  أ  الطالب  الحظ  التي  الفعال  اإلصغاء  مهارات 
للتعقيب.

اطلب من الطلبة تبديل األدوار: اطلب من الطالب ب أن يتحدث حول موضوعه لمدة دقيقتين في حين . ٤
ا مهارات اإلصغاء الفعال. يستمع الطالب أ، مستخدمً

بعد دقيقتين، اطلب من الطالب ب أن يتشارك مع الطالب أ فيما قام به الطالب أ بصورة جيدة.. ما . ٥
دقيقتين  الطلبة  وامنح  يستخدمها؟  أ  الطالب  أن  ب  الطالب  الحظ  التي  الفعال  اإلصغاء  مهارات 

للتعقيب.

٦. مناقشة (٩ دقائق)
ا بعض األسئلة التالية أو جميعها:  أدر مناقشة في الفصل مستخدمً

ً في حياتك؟  ◆ ما شــعورك عندما يصغي لك اآلخرون دون مقاطعة؟ هل يحدث لك هذا كثيرا
لم أو لم ال؟

ما الذي يجعل هذا النشاط تحديًا بالنسبة لك؟ ◆
كيف يمكن الســتخدام مهارات اإلصغاء الفعال مســاعدتك في بناء الثقة مع الشــخص  ◆

الذي تستمع إليه؟ 
◆  ً ــا أهمية اإلصغاء الفعال بصفته أحد مهارات إدارة النزاعات على كافة المســتويات، بدءا م

من النزاعات الشــخصية وحتى الدولية؟ ماذا يمكن أن يحدث في نزاع دولي عندما تشــعر 
األطراف بعدم وجود من يسمعها؟ ارجع إلى أهمية الثقة وبناء العالقات عند إدارة النزاعات. 
ــة وجهة نظر الطرف اآلخــر بدال من أن  ا أن اإلصغاء الفعال يســمح لك بمعرف وضــح أيضً

تفترض معرفتك بما يفكر/يقصد/يريد. 
اطلب متطوعين ليشــاركوا أحد المبادئ األساسية لإلصغاء الفعال التي يجيدونها ومبدأ  ◆

آخر يحتاجون إلى العمل عليه.

النشاط اإلضافي ١
اطلــب من الطلبة إكمال نفس التمرين، ولكن في 
ــر فــي نزاع  هــذه المــرة ينبغــي عليهــم التفكي
ا فيه لم تتم تســويته أو لم  شــخصي كانوا طرفً
يكونوا سعيدين بنتيجته. اطلب منهم أن يقوموا، 
في أزواج، بالتعاقب في االســتماع لتجارب الطرف 
اآلخر باســتخدام مهارات اإلصغاء الفعال. ويهدف 
ــن إلى فهم النزاع، ووجهة  اإلصغاء في هذا التمري
نظر الشخص الذي يتشارك معك، وبناء الثقة بأن 
حــل  الهــدف  وليــس  ــدًا.  جي ا  مســتمعً تكــون 

المشكالت.

نشاط إضافي ٢ 
أبيغاز واألسد، 

أسطورة شعبية من إثيوبيا 
تقــدم القصة مبدأ القص الشــفهي واألســاطير 
الشعبية كوسائل تستخدمها المجتمعات لنقل 
الدروس المهمة من جيل إلى جيل. أبيغاز واألسد، 
أسطورة شعبية من إثيوبيا يمكنك إطالع الطلبة 
ــق توزيع  على هذه األســطورة الشــعبية عن طري
النشــرة، أو يمكنك الســماح لهم باالستماع إلى 
الملف الصوتي للحكاية على موقع هيئة السالم 

على موقع:
h p://www.peacecorps.gov/wws/
stories/stories.cfm?psid=66##.

هــذه القصــة مجرد نمــوذج قد يكــون مفيدًا في 
تثقيف الشباب بشأن التواصل. 

ــى القصة،  ــوا بقراءة/االســتماع إل وبعــد أن يقوم
ناقش معهم المعاني التالية:

١.  كان لدى أبيغاز مشــكلة كبيرة، واضطر أبيغاز 
ــا  ــك؟ وم لمواجهــة األســد. كيــف فعــل ذل

االستراتيجية التي اتخذها؟ 

٢.  في رأيك، لماذا طلب من األســد شعرة بصورة 
مباشــرة بدال من محاولة أخذها بنفسه؟ ولم 

أجاب األسد طلبه؟

ــم أرســل المعالج أبيغــاز إلى األســد؟ ولم  ٣.  ل
اإلنصات الفعال والتواصل الفعال مهمان جدًا 
في بناء الســالم على المســتويين الشخصي 

والدولي؟ 

لتقييم: ا

المشاركة على مستوى الفصل وفي األنشطة الزوجية

مالحظة: تترابط أســطورة أبيغاز واألســد بصورة 
ــدروس التي تتعامل مــع أهمية بناء  جميلة مع ال
ــراد والجماعات في  ــاء العالقات بين األف الثقة وبن
ا كنشــاط  النزاعــات. ويمكــن اســتخدامها أيضً

إضافي لتدريب عبور الخط في الدرس ٣-٢.

00--GPC_EducatorToolkit-(MiddleSchool)_2012 reprint_AR.indd   6500--GPC_EducatorToolkit-(MiddleSchool)_2012 reprint_AR.indd   65 15/01/2013   07:24:20 �15/01/2013   07:24:20 �



مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين | إصدار المدارس المتوسطة

مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين٦٦

الدرس ٢-٤ب  النشرة: المبادئ الرئيسية لإلصغاء الفعال

فيما يلي خمسة مبادئ رئيسية من مبادئ اإلصغاء الفعال

االهتمام المادي ◆
مواجهة المتحدث ◆
النظر في عينيه، إذا كان هذا األمر مناسب ثقافيًا. ◆
الحظ لغة المتحدث الجسدية، هل تتناسب مع ما يقوله؟ ◆
هل يمكنك مطابقة لغة المتحدث الجسدية؟ ◆
حاول أال تقوم بشيء آخر أثناء االستماع.  ◆

إعادة الصياغة ◆
اظهر أنك تصغي لما يقال وتفهمه  ◆
تحقق من المعنى ومن تفسيرك له. ◆
اذكر األفكار والحقائق الرئيسية مرة أخرى  ◆
تحقق للتأكد من أن فهمك صحيح عن طريق قولك: ◆

"يبدو أن ما تعنيه هو ... هل أنا مصيب في هذا؟"  •
إذن، ما حدث هو ... هل أنا مصيب في هذا؟"  •

التفكير ◆
اظهر أنك تفهم ما يشعر به الشخص اآلخر. ◆
ساعد هذا الشخص على تقييم مشاعره بعد سماعها من شخص آخر. ◆
فكر في مشاعر المتحدثين عن طريق قول ما يلي: ◆

هل تقول إنك غاضب/محبط/سعيد بسبب ...؟"  •
يبدو أنك تشعر بـ ..."  •

أسئلة توضيحية ◆
المساعدة في توضيح ما يقال. ◆
الحصول على معلومات أكثر ◆
المساعدة على رؤية المتحدث لوجهات النظر األخرى. ◆
استخدام نبرة صوت تعكس االهتمام. ◆
اطرح أسئلة مفتوحة، في مقابل أسئلة نعم/ال، للحصول على معلومات أكثر. ◆

"هل يمكنك توضيح ما تقصده بذلك؟"  •
"هل يمكنك أن تخبرني أكثر حول هذا األمر؟"  •

المشجعون ◆
اظهر االهتمام عن طريق قول: ◆

ً؟" "حقا  •
"هل أنا مصيب في هذا؟"  •
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٦٧ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ٢ | الدرس ٢-٤ب | التعامل مع النزاع: اإلصغاء الفعال

الدرس ٢-٤ب  نشرة إضافية: أبيغاز واألسد، أسطورة شعبية من إثيوبيا

منذ زمن بعيد كان هناك شاب يدعى أبيغاز. وكان هذا الشاب وحيدًا للغاية. ذات صباح استيقظ أبيغاز وأدرك أنه لم يعد يقوى على تأجيل األمر أكثر من ذلك. 
فقد كان يريد أن يتزوج. وحيث أنه ال توجد فتاة في القرية في ســن مناســب للزواج، قرر أبيغاز زيارة قرية أخرى تقع إلى جانب الجبل جهز أبيغاز حماره وبدأ 

رحلة البحث عن عروس. 

ومع اقتراب أبيغاز من الجبل، سمع زئير لبؤة ضخمة. وعلى الفور، ترجل من على حماره وانطلق بأقصى سرعة. وبعد قليل، وجد نفسه في الجانب اآلخر من 
الجبل، يتبعه حماره الخائف ضئيل الحجم. ثم جلس اللتقاط أنفاسه فوق صخرة تطل على مرعى يانع وهادئ حيث ترعى األغنام. وكانت هناك راعية جميلة 
تقف وسط المرعى. وأدرك أبيغاز على الفور أنها المرأة التي ينبغي عليه الزواج منها. وبعد أن قدم نفسه لها، طلب منها أن يقابل والدها. وفي غضون أسبوع، 

كان أبيغاز قد تزوج الفتاة التي كانت تدعى ميسيليتش. 

ً لزوجته. فلم تعد مالبسه رثة، ولم تعد األطباق متسخة. فبقدر ما كانت مسيليتش جميلة كانت مفيدة؛ ازداد وزن أبيغاز  وكان سعيدًا جدًا عندما اشترى بيتا
وأخذ شعوره بالرضا يزداد بمرور األيام. 

ــه بعد عدة أعوام، وصل أبيغاز بيته ذات يوم وبدأت ميســيليتش في الصــراخ. فحاول تهدئتها، ولكنها لم تتوقف. قال لها: "اهدأي" بينما يضع يده على  إال أن
ا،  فمها. ولكنها استمرت في صراخها طوال الليل. وعندما أشرقت الشمس صباح اليوم التالي، لم يهدأ صراخها. وأدرك أبيغاز أنه البد وأن يتوصل إلى حل سريعً

لذلك أسرع إلى بيت المعالج. 

قال للمعالج: "إن زوجتي ليست بخير، فهي ال تكف عن الصراخ. هل يمكنك إعطائي دواءً يهدئ من روعها؟" 

ا. فلم يعد لدي أي من شعر األسد. فإذا كنت تريدني أن أصنع دواءً أعالج به زوجتك،  فأجابه المعالج: "يمكنني مساعدتك ولكنني في البداية أريد مكونًا خاصً
عليك أن تصعد الجبل، وتبحث عن اللبؤة، وتحضر لي شعرة من ذيلها." 

لم يستسغ أبيغاز فكرة مواجهة األسد. ولكنه لم يستطع العودة للبيت لزوجته التي ال تكف عن الصراخ. وبعد أن شكر المعالج، بدأ في رحلته نحو الجبل 
الذي تسلقه منذ عدة أعوام. 

ــيره نحوها بثبات. وفي النهاية، حدد موقعها، وانحنى ألسفل مقتربا منها  وكان أبيغاز يســتطيع ســماع صوت اللبؤة من أسفل الجبل، ولكنه استمر في س
ــاعات بينما تقوم بمطاردة القرود فوق األشــجار. وبينما كان يهم بالمغادرة، أخرج برطمان  حتى صار على بعد ١٠ ياردات منها. وأخذ يراقبها في هدوء لعدة س

لبن من حقيبته ووضعه في مكان واضح للبؤة. 

وفي اليوم التالي، تســلق أبيغاز الجبل مرة أخرى. وفي هذه المرة، اقترب لبضعة أقدام منها. واختبأ من جديد خلف شــجرة، وأخذ يراقبها بينما تغلق عينيها 
وتغط في النوم. وبينما يهم بالمغادرة، أخرج من حقيبته بعض الفواكه وقطعة جبن ووضعها عند أقدامها. 

ــه كيلو من اللحم الطري. وعندما زأرت اللبؤة، قال لها: "صباح الخير" ومد يده إلطعامها اللحم. ومنذ  ــوم الثالث، صعد أبيغاز الجبل وهو يحمل مع ــي الي وف
ــتلقى بجانبها أثناء فترات القيلولة بعد  ــاعدها في مطاردة القرود، كما اس ذلك اليوم، أصبح أبيغاز واللبؤة صديقين. وقام أبيغاز بتمشــيط فروتها البنية وس

الظهر. 

وذات يوم سألها أبيغاز: "هل يمكنني أخذ شعرة واحدة من ذيلك؟ ألن زوجتي بحاجة إليها." 

وتكرمت اللبؤة ووافقت وانتزعت خصلة شعر من ذيلها. 

ا.  "شكرا لك!" قالها أبيغاز للبؤة وهو يهبط الجبل مسرعً

: "هذا من دواعي سروري".  فزأرت اللبؤة قائلةً

وطرق أبيغاز باب المعالج وهو يحمل بيده شعر اللبؤة. 

ــأله: "ماذا ينبغي عليّ أن أفعل اآلن؟" ابتسم المعالج وهز رأسه  ً: "لقد حصلت عليه. لقد أتيت بشــعر من ذيل اللبؤة." وأخبره عن صداقته معها. ثم س قائال
ا للبؤة أم لزوجتك؟ واآلن عد إلى  ــا لزوجتك حتى اآلن؟ أيهما أفضل: أن تكون صديقً ا للبؤة، ولكنك لم تصبح صديقً ــاز، أبيغاز. لقد أصبحت صديقً ً: "أبيغ ــال قائ

بيتك وعامل زوجتك أفضل مما عاملت اللبؤة." 

h p://www.peacecorps.gov/wws/stories/stories.cfm?psid=66## :المصدر
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٦٩ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

الدرس ٢-٤ج
التعامل مع النزاع:

التفاوض— تحديد الرغبات 
واالحتياجات

األسباب عرض 

التفاوض جزء من حياتنا اليومية، بالرغم من أنه قد توجد صعوبة في القيام به على الوجه األمثل. 
المشتركة  المصالح  ذوي  األشخاص  مساعدة  في  قصوى  أهمية  ذات  التفاوض  مهارات  أن  كما 
عن  األساسية  التفاوض  طرق  الطلبة  يتعلم  سوف  الدرس،  هذا  في  اتفاق.  إلى  للوصول  والمتضادة 
األشخاص).  يحتاجه  (ما  والمصالح  األشخاص)  يريده  (ما  المواقف  بين  الفرق  استكشاف  طريق 

ويمكن الوصول إلى حلول بالنظر إلى مصالح األشخاص بدالً من مواقفهم. 

األهداف

تعريف التفاوض. ١
فهم الفرق بين الرغبات واالحتياجات والتعرف عليها في مختلف النزاعات.. ٢
استكشاف طرق التفاوض الرئيسية وتطبيقها.. ٣

يير لمعا ا

الثقافة ◆
اإلنتاج، والتوزيع، واالستهالك ◆

الوقت: حصتان (الحصة األولى-٤٥ دقيقة، الحصة الثانية-٤٥ دقيقة)

المواد

نشرة لعب أدوار النزاع كواجب منزلي (نسختان للعب الدور) ❑
ورقة عمل الرغبات واالحتياجات (ورقة لكل شخص في الجزء ١ وورقة لكل شخص في الجزء ٢) ❑
نشرة لعب أدوار سيناريوهات النزاع ❑
نشرة إيجاد خيارات ❑
ملصقات منقطة (اختياري) ❑
ورق رسم بياني ❑
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين | إصدار المدارس المتوسطة

مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين٧٠

األول الجزء 

اإلجراءات

١. السؤال األساسي 
ما سبب أهمية استكشاف احتياجات جميع األطراف في التفاوض؟ 

٢. الدوافع/المقدمة (٢ دقائق)
اطلب من الطلبة الوقوف إذا ما تعين عليهم التفاوض في أي وقت مضى حول شــيء ما. وضح 
أن التفاوض جزء من الحياة اليومية وأننا نستخدم التفاوض في العديد من الحاالت المختلفة.

٣. تحت إشراف المعلم (١٥ دقائق)
ا للتفاوض على ورقة.. ١ وجه الطلبة ألن يكتب كل منهم بمفرده تعريفً
ــر الحجرة وإيجاد شــريك. أخبرهم أن يتشــاركوا فــي تعريفاتهم وأن . ٢ وجههــم لالنتقــال عب

يتشاركوا في كتابة تعريف واحد يمثل أفكارهم. 
وجه األزواج لالنتقال عبر الحجرة إليجاد زوج آخر. أخبر كل زوجين من الطلبة أن يتشاركوا في . ٣

ً يمثل أفكار كال الزوجين. اطلب من كل مجموعة  ً واحدا ــا ً تعريف تعريفاتهــم وأن يكتبوا معا
ا نهائيًا على ورق تخطيط ويعلقونه. مكونة من أربعة أفراد أن يكتبوا تعريفً

أعط كل طالب ملصق منقط. اطلب منهم قراءة جميع التعريفات المعلقة بأنفسهم وأن . ٤
ــك ملصقات، يمكنك أن  ــوا الملصق بحســب تفضيالتهم المطلقة. إذا لم يكن لدي يضع
ــا وقم بإحصاء  ــة أن يرفعوا أيديهــم ليوضحــوا أي التعريفات يفضلونه ــب من الطلب تطل

التصويت.
اطرح السؤال التالي: . ٥

"ما الذي فعلناه للتو؟" تسجيل األفكار  ◆
شارك: "تفاوضنا بشان تعريف للتفاوض!". ٦
اطرح السؤال التالي: . ٧

ــا المهــارات التي تحدثنا بشــأنها والتي قمتم باســتخدامها عند مشــاركة/كتابة  ◆ م
تعريفاتكم؟ 

ــة أن التفاوض عملية للتواصل يشــترك فيها الناس للوصــول إلى حل مقبول . ٨ ــر الطلب أخب
للنزاع. وقد عملنا بالفعل على بعض عناصر التفاوض الرئيسية: اإلعداد خالل تحليل النزاع، 
طرق التعامل مع بناء العالقات/الثقة عن طريق اإلصغاء الفعال. وســوف نقوم اآلن بتناول 

عنصر رئيسي آخر: تحديد الرغبات واالحتياجات. 
اشرح أنه عندما يكون األشخاص في نزاع ويرغبون في شيء ما، فإنهم في أغلب األحيان يرغبون   
ــون دوالر"، أريدك أن  ا أو مطلبًا، فعلى ســبيل المثال "أريد ملي في تســمية ما يريدونه موقفً
تغادر هذه األرض"، "أريد مياه شرب نظيفة." في أغلب األحيان، ال تكون الطلبات واالحتياجات 
ة، وال تكون واضحة في  مرنة، وقد تجعل المفاوضات صعبة. وعادة ما تكون االحتياجات ملحّ
الغالب للشخص الذي يطلبها. فاستكشــاف االحتياجات الضرورية وكيفية تلبيها يحتاج 
مهارة رئيسية في إدارة النزاعات. وعن طريق إدراك االحتياجات أو سبب طلب الشخص لهذا 
ــد)، يمكنك في أغلب األحيان الوصــول إلى أرضية  ــب (لماذا يرغب الشــخص فيم يري الطل

مشتركة بين أطراف النزاع قد تفتح المجال الحتماالت أخرى للوصول إلى حل إبداعي.
  إذا ساعد هذا في التوضيح، يمكنك كتابة التعريفات التالية على السبورة: 

مالحظــة: تُعــرف مصطلحات الســالم الخاصة 
بمعهــد الســالم األميركــي التفاوض كمــا يلي: 
ــن أطراف تســعى  ــة تواصــل ومســاومة بي عملي
للتوصل إلى نتيجة مقبولة للطرفين حول قضايا 

ذات اهتمام مشترك 
 .glossary.usip.org

ــي ال يمكن  مالحظــة: ثمــة بعــض النزاعــات الت
التفاوض بشــأنها. فبعضهــا يتطلب وجود بعض 
ــب التفــاوض. وفــي بعــض  األدوات األخــرى بجان
األحيان، يتفاوض األشــخاص ببســاطة كوسيلة 
للحفــاظ على مواقفهــم، دون وجــود نية لديهم 

للتوصل إلى حل تعاوني. 

نشاط سريع:
إيجاد خيارات

هذا نشــاط ســريع لكي تمــارس عملية العصف 
الذهني التي تعد مهمة في توليد حلول إبداعية.

اإلجراءات

اطرح األسئلة التالية على الطلبة:  .١

ــي؟ كيف  ــا المقصــود بالعصــف الذهن م أ. 
يمكنك وصف هذه العملية؟

ــة العصف  فــي رأيك، كيــف يمكن لعملي ب. 
الذهني أن تساعد في عملية التفاوض؟

ــر المجموعــة حــول القواعد األساســية  أخب  .٢
للعصف الذهني: 

التشجيع على جميع األفكار أ. 

سجل جميع المساهمات دون ذكر مزاياها ب. 

تجنب الحكم على أية خيارات ج. 

تجنب التركيز على االختالفات بين األفكار د. 

هـ. اجمع األفكار ذات الصلة

ال تربط بين األسماء واألفكار و. 

تشجيع اإلبداع ز. 

دع العملية تستمر ألطول فترة ممكنة ح. 

قسم الطلبة إلى مجموعات صغيرة ووزع نشرة   .٣
ــى كل مجموعة. اطلب من  إيجاد الخيارات عل
الطلبة، في مجموعاتهم، التفكير في الكيفية 

التي يمكنهم بها حل المشكالت.

(تابع في الصفحة التالية)

٤٥ دقيقة
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٧١ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ٢ | الدرس ٢-٤ج | التعامل مع النزاع: التفاوض— تحديد الرغبات واالحتياجات

ً غير مرن في أغلب األحيان، حيث يصر الطرف     الرغبات: في التفاوض، تكون الرغبة طلبا
ا" أو "أريد ٥٠٠ دوالر!"  الذي يطلب هذا األمر على الحصول على ما يرغب فيه: "أريد أرضً
   االحتياجات: في التفاوض، تكون الحاجة هي ما يكمن وراء الطلب ويمكن تحديدها في 
أغلب األحيان عن طريق التســاؤل لماذا؟ يوجه أحــد األطراف مثل هذا الطلب: "أريد أن 

اطعم عائلتي" أو "أريد أن اشعر باالحترام."

٤. تمرين موجه (١٥ دقيقة)
ــر طالبين لتمثيل ســيناريو الواجب المنزلي وأعطهم نشــرة لعــب أدوار النزاع كواجب . ١ اخت

منزلي. قم بإعدادهم عن طريق استعراض النزاع معهم، والتأكد من فهمهم ألدوارهم. 
بعد أن يقوموا بتمثيل أدوارهم، اطرح األسئلة التالية على الفصل: . ٢

هل تعتقد أنهم قاموا بحل نزاعهم بطريقة فعالة؟ لم أو لم ال؟  ◆
هل تعلم احتياجاتهم؟ ◆

اســمح للطلبة في الفصل أن يوجهوا للطالبين أســئلة حول أي شــيء يرغبون فيه والذي . ٣
سيســاعدهم فــي تحديد رغبات واحتياجات األشــقاء. وذكرهم أن ســؤال شــخص ما عن 

السبب وراء رغبته فيم يريده يمكن أن يؤدي في أغلب األحيان إلى تلبية تلك االحتياجات.
ــة عمل الرغبات واالحتياجات واطلب من الطلبة إكمــال األعمدة الثالثة األولى في . ٤ وزع ورق

المخطط من واقع المحادثة التي تجرى في الفصل. 

٥. تمرين مستقل (١٣ دقيقة)
قسم الفصل إلى مجموعات من ثالثة طلبة. . ١
وجههم نحو حل المشــكلة (العمود األخير فــي مخطط-اإلجراء)، عن طريق تذكيرهم بأن . ٢

األســاس في الوصول إلى أفضل إجراء يتمثل في فهــم كل طرف الحتياجات الطرف اآلخر. 
وارجع إلى التعريفات المعلقة، واطلب من كل مجموعة مشاركة إجاباتها.

ناقش بعض األسئلة التالية أو جميعها:. ٣
لماذا نركز في الغالب على احتياجات الناس فقط؟ ◆
لماذا يصبح من الصعب في بعض األحيان التعرف على احتياجات أحد األشخاص؟ ◆
كيف يمكن للنظر في االحتياجات أن يساعدك في التفكير في حل ما؟ ◆

الثاني الجزء 

١. تمرين مستقل آخر (٣٢ دقيقة)
قسم الطلبة إلى أزواج وأعط كل زوج أحد السيناريوهات الثالثة التي تتضمنها نشرة لعب . ١

ا ورقة عمل الرغبات واالحتياجات على  أدوار سيناريوهات النزاع لكي يقوم بتمثيلها. وزع أيضً
جميع الطلبة.

اطلب من كل طالب قراءة دوره وتحديد رغباته واحتياجاته. ويجب عليه كتابة هذه المعلومات . ٢
تحت العنوان الطرف األول في المخطط. (٥ دقائق)

ــا، في محاولة . ٣ ــب من كل مجموعــة أن تقوم بتمثيل الســيناريو الخاص به بعــد ذلك، اطل
لتحديد رغبات الطرف اآلخر واحتياجاته. وذكرهم بأن يســألوا الطرف اآلخر لماذا يرغب فيما 

يرغب فيه. واطلب منهم أن يكتبوا هذه المعلومات تحت الطرف ٢. (٧ دقائق)
ــروا ماذا يمكنهــم عمله لحل مشــكلتهم بطريقة  ــب منهــم العمل بطريقــة تعاونية لي اطل
ــا. ويجب عليهم أن يضعوا هذه المعلومــة تحت عمود اإلجراءات.  تناســب احتياجاتهم مع

(١٠ دقائق)
ــى المجموعة. وبعد كل . ٤ ــب من زوج من الطلبة من كل ســيناريو أن يقدم معلوماته إل اطل

تقديم، اســأل المجموعات األخرى التي لديها نفس السيناريو إضافة أية معلومات إضافية 
إلى المخطط. (١٠ دقائق)

٤.  اطلــب مــن كل مجموعة مشــاركة الحلول 
وكتابة قائمة رئيســية على الســبورة. يتمثل 
ــول الممكنة في الســماح لبعض  أحــد الحل
الهــواء أن يخــرج مــن اإلطارات حتى يتســنى 
ــر النفق. ال تشــارك هذا  للشــاحنة المرور عب

الحل حتى النهاية.

ــك وقت، يمكنــك تخطي العصف  إذا كان لدي  .٥
ــل النزاع  ــى مرحلة تحلي ــي واالنتقال إل الذهن
التي يتحدث فيها األشخاص حول مزايا وعيوب 
كل فكرة كوســيلة للتخلص ممــن ال يريدون 

المشاركة في العمل ولتضييق االحتماالت.

ادر مناقشــة في الفصل حول استخدام بعض   .٦
األسئلة التالية أو جميعها:

هل كان من الصعب كتابة قائمة بالخيارات  ◆
دون تقييمها أو تحليلها بينما تواصل هذه 

العملية؟ إذا كانت اإلجابة نعم، لماذا؟

ًا أكثر مما لو  ◆ هل لديكم كمجموعة أفكار
عمل كل شخص بمفرده؟ ولماذا؟

ما فائدة اإلبداعية في عملية التفاوض؟ ◆

مالحظــة: في أغلــب األحيان، يكــون من الصعب 
على الطلبة تجنب التعليق، سواء بشكل إيجابي 
أو ســلبي، على مختلف األفكار. حاول أن تشــجع 
الطلبة على عدم القيام بهذا. وذكرهم أنه بعد أن 
يقوموا بالتعبير عن أفكارهم، يمكنهم مناقشــة 

مزايا كل فكرة. 

٤٥ دقيقة
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين٧٢

٢. المناقشة (١٣ دقيقة)
أدر مناقشة داخل الفصل باستخدام بعض األسئلة التالية أو جميعها:

ســيناريوهان لنزاع بين أشخاص وســيناريو لنزاع دولي. بناء على تعليقات كل مجموعة، ما  ◆
أوجه التشابه واالختالف التي الحظتها بين الرغبات واالحتياجات في نوعي النزاع؟

ما أهمية استكشاف االحتياجات في التفاوض؟  ◆
كيــف يمكن لتناول االحتياجات أن يحســن من عالقتك من األشــخاص األطراف معك في  ◆

النزاع؟
ــب من الطلبة التفكير في نماذج نزاعات محلية، ووطنية، ودولية عبر األشــخاص فيها  ◆ اطل

ــات واالحتياجات  ــزاع؟ حاول ربط الرغب ــر هذا على الن عــن رغباتهــم واحتياجاتهم. وكيف أث
بالنزاعات التاريخية التي درستها أو تقوم بدراستها. 

النشاط اإلضافي ١
اطلب من الطلبة العمل في أزواج إليجاد سيناريو 
ــة تمرير  ــزاع الخــاص بهــم. اطلب مــن الطلب الن
السيناريو الخاص بهم إلى شخص أو زوج آخر مع 
ــات،  ــد األطــراف، والرغب إعطــاء تعليمــات بتحدي

واالحتياجات، واإلجراءات. 

النشاط اإلضافي ٢ 
اعرض الفيديو الواقعي لمعهد الســالم األميركي 
حول بيتي بيغومبي وعملها في مفاوضات السالم 
ــدا (www.buildingpeace.org) أو  فــي أوغن
ــا قام به في أيرلندا الشــمالية  جورج ميتشــل وم
مــن  اطلــب   .(www.buildingpeace.org)

ــة إكمــال مخطــط الرغبات/االحتياجات/ الطلب
ــه الفيديو.  ــذي يتضمن اإلجــراءات حــول النزاع ال
اطلــب من الطلبة بحث النزاعــات التي يتضمنها 

الفيديو إلضافة معلومات لمخططاتهم.

لتقييم: ا

المشاركة، ورقة عمل الرغبات واالحتياجات
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٧٣ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ٢ | الدرس ٢-٤ج | التعامل مع النزاع: التفاوض— تحديد الرغبات واالحتياجات

الدرس ٢-٤ج لعب األدوار: الواجب المنزلي للنزاع 

التوجيهات: اقرأ السيناريو. وقرر الدور الذي سيلعبه كل طرف. واستعد لتمثيل الدور أمام الفصل بالكامل!

شقيقان لديهما واجبات مدرسية ويحتاجان معا إلى استخدام جهاز الكمبيوتر في البيت. بدءا يتجادالن حول من منهما الذي سيستخدم الجهاز. 
ــر البريد اإللكتروني مع مجموعة  ــر كلــف بكتابة مقال مهم يجب عليه تســليمه اليوم التالي. وينبغي على األخ األصغر أن يتواصل عب األخ األكب

العلوم وأن يرسل بعض المواد في وقت محدد حتى يتسنى لبقية أفراد المجموعة القيام بدورهم في المشروع. 
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين٧٤

الدرس ٢-٤ج ورقة العمل: الرغبات واالحتياجات

التوجيهات: أكمل األعمدة الثالثة األولى بناء على لعب األدوار والمناقشة.

أطــراف  مــن  األطـراف: 
النزاع؟

ــاذا يريد كل  الرغبـات: م
طرف؟

يريد  ــاذا  لم االحتياجات: 
ــده؟ ما  ــا يري كل طــرف م

الذي يحتاجونه؟

ــاذا يمكن لكل  اإلجراء: م
للحصول  يفعــل  أن  طرف 

على ما يريد؟ 

الطرف ١ (االسم)

الطرف ٢ (االسم)
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٧٥ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ٢ | الدرس ٢-٤ج | التعامل مع النزاع: التفاوض— تحديد الرغبات واالحتياجات

الدرس ٢-٤ج النشرة: لعب أدوار سيناريوهات النزاع 

لعب الدور ١: الدراسة أو الممارسة
الطالب أ

أنت تذاكر ألن لديك امتحان في مادة الرياضيات وتحب أن تذاكر في صمت تام. بينما يلعب شــقيقك على آلته الموســيقية. وتريد منه أن يتوقف 
عما يفعل لكي تتمكن من مواصلة مذاكرتك.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الطالب ب

أنت تلعب على آلتك الموســيقية للتحضير لحفلة الغد. ويرغب شــقيقك أن تتوقف عن ذلك ألنه يرغب في المذاكرة في هدوء ألن لديه امتحان 
في مادة الرياضيات. 

لعب الدور ٢: التزوج من فتاة تخالف ثقافة الشخص ودينه
الطالب أ

أنت ترغب في الزواج من فتاة تنتمي لثقافة ودين آخرين، ويعارض والداك هذا األمر بشدة، ويريدان منك الزواج من فتاة تنتمي لنفس ثقافتك ودينك. 
ا أن تتزوج الشخص الذي تحبه.  وتشعر أنت بأنه من المهم لك جدً

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الطالب ب

ا إال أنه ال ينتمي لنفس الثقافة والدين. وأنت ترغب أن يشعر ابنك/ابنتك بالسعادة ولكن األهم  يرغب ابنك/ابنتك في الزواج من شخص لطيف جدً
من ذلك أن تحافظ األسرة على هويتها الثقافية والدينية.

لعب الدور ٣: أفراد البامبا في أجواال: حالة تصورية 
ا لمن يعملون فيها. وهم يعملون في األرض، وبعبارة أخرى،  أفراد البامبا هم الســكان األصليون في دولة أجواال. وهم يعتقدون أن األرض تكون ملكً
يزرعونها ويأكلون مما تخرجه األرض. أرادت حكومة أجواال أن تقوم بنقل أفراد البامبا إلى مكان آخر من البالد حيث أنها ترغب في تحويل األرض التي 
يســكنها أفراد البامبا إلى مكان للســياحة البيئية. رفض سكان البامبا مغادرة أرضهم ألن لهم الحق في البقاء على أرضهم حيث أنهم سكانها 

األصليون.

الطالب أ

ا لمن يعملون فيها. كما  أنت ممثل ألفراد البامبا، السكان األصليون لدولة أجواال وطلب منك مقابلة ممثل حكومة أجواال. وتعتقد أن األرض ملكً
تعمــل فــي األرض، وبعبارة أخرى، تزرع وتأكل مما تخرجه األرض. أرادت حكومة أجــواال أن تنقلك إلى مكان آخر من البالد حيث أنها ترغب في تحويل 
ــاء على أرضك حيث إنك من  ــي يســكنها أفراد البامبا إلى موقع للســياحة البيئية. وبدورك رفضــت مغادرة أرضك ألن لك الحق في البق األرض الت

سكانها األصليين. كما انك ال تثق في الحكومة ألنهم قطعوا وعودا في الماضي للسكان األصليين ولم يفوا بها.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ا لمن يعملون فيها. وهم يعملون في األرض، وبعبارة أخرى،  أفراد البامبا هم الســكان األصليون في دولة أجواال. وهم يعتقدون أن األرض تكون ملكً
يزرعونها ويأكلون مما تخرجه األرض. أرادت حكومة أجواال أن تقوم بنقل أفراد البامبا إلى مكان آخر من البالد حيث أنها ترغب في تحويل األرض التي 
يســكنها أفراد البامبا إلى مكان للســياحة البيئية. رفض سكان البامبا مغادرة أرضهم ألن لهم الحق في البقاء على أرضهم حيث أنهم سكانها 

األصليون.

الطالب ب

ا لمن  ــك مقابلة ممثل أفراد البامبا، الســكان األصليين لدولة أجواال . وهم يعتقــدون أن األرض تكون ملكً ــل لحكومة أجواال، وطلب من ــت ممث أن
ــا. وهم يعملون في األرض، وبعبارة أخــرى، يزرعونها ويأكلون مما تخرجه األرض. وأنت تريد منهــم االنتقال للعيش في بقعة أخرى من  ــون فيه يعمل
الدولة ألنك تريد تحويل األراضي التي يعيش عليها أفراد البامبا إلى موقع للســياحة البيئية. ورفض ســكان البامبا مغادرة أرضهم ألن لهم الحق 

في البقاء على أرضهم حيث إنهم سكانها األصليون.
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين٧٦

الدرس ٢-٤ج نشرة النشاط السريع: إيجاد خيارات

السيناريو:
يقود ســائقان شــاحنتيهما على الطريق الســريع لتسليم شحنة من المســاعدات اإلنســانية (طعام، وماء، ومواد طبية) لقرية دمرتها النزاعات 
العنيفة. وفي طريقهما، مرا تحت أحد الكباري، ولم يكن الكوبري عالٍ بالدرجة الكافية، ولذلك علقت الشاحنة بالكوبري وتعرض الجزء العلوي من 
الشــاحنة ألضرار كبيرة. وبدأت الســيارات تتجمع ببطء خلف الشــاحنة على طول ما يقرب من ٢ كم. واعتقد أحد الســائقين أنه ينبغي عليهما 
مواصلة تقدمهما وإجبار الشــاحنة على المرور من النفق، حتى لو أدى هذا إلى تدمير الجزء العلوي من الشــاحنة وبعض المســاعدات. بينما فكر 

السائق اآلخر أنه ينبغي عليه التراجع للوراء حتى وإن كان هذا صعبًا بسبب تزاحم المرور خلفهما.

ما الذي يمكنهما فعله سوى ذلك؟ ◆
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٧٧ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

الدرس ٢-٤د
التعامل مع النزاع :
لعب أدوار التفاوض

األسباب عرض 

يسمح هذا الدرس للطلبة بممارسة جميع المهارات المقدمة في مجموعة األدوات حتى اآلن: تحليل 
واالحتياجات،  الرغبات  وتحديد  العالقات/الثقة،  وبناء  الفعال،  واإلصغاء  النزاع،  وأساليب  النزاعات، 
في  السيناريو  إعداد  تم  واحد.  تمرينٍ  في  هذا  كل  المشكالت؛  لحل  المبتكرة  الطرق  واستخدام 
تبدأ  التي  النزاعات  في  المهارات  هذه  استخدام  كيفية  في  التفكير  على  الطلبة  لحث  كوسوفو 
بالنزاعات الشخصية وتصل إلى النزاعات الدولية. ومع ذلك، قد يحدث النزاع في أي مكان. إذا شعرت 
ً من الوقت، يمكن تغيير المكان  بأن تقديم خلفية عن كوسوفو سيكون صعبًا للغاية أو يستغرق كثيرا

إلى مكان يكون الطلبة أكثر دراية به. 

األهداف

لتحسين مهارات التفاوض لدى الطلبة. . ١
لتطبيق مبادئ ومهارات التفاوض األساسية في محيط نزاع دولي.. ٢

يير  لمعا ا

تنمية الفرد والهوية ◆
القوة، والسلطة، والحكم ◆
الروابط العالمية ◆

الوقت: حصتان إذا كنت ستقوم بجميع اإلعدادات في الفصل الدراسي (حصة للتحضير، وحصة 
للعب األدوار والمناقشة)؛ وحصة واحدة إذا كنت ستطلب من الطلبة أن يقوموا بالتحضير لألمر في 

البيت واخترت أال يلتقوا في مجموعات حسب األدوار.
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين٧٨

المواد
ورقة عمل تحليل نزاع ❑
ورقة عمل اإلعداد للتفاوض  ❑
ورقة عمل تسجيل المالحظات أثناء التفاوض ❑
نشرة سيناريو التنافس للحصول على عقد بعثة األمم المتحدة لإلدارة المؤقتة في كوسوفو  ❑
نشرة أدوار التنافس للحصول على عقد بعثة األمم المتحدة لإلدارة المؤقتة في كوسوفو  ❑
مصدر لالطالع على خلفية النزاع في كوسوفو: ❑

h p://news.bbc.co.uk/2/hi/special_report/1998/kosovo/305008.stm  

األول الجزء 

اإلجراءات

١. السؤال األساسي
كيف يمكن لمهارات التفاوض أن تكون مفيدة في الحياة اليومية؟ 

٢. الدوافع (٥ دقائق)
ً فعاالً مع زميل له.. ١ اطلب من كل طالب أن يشارك إحدى مهاراته التي تجعله مفاوضا
اطلب متطوعين لمشاركة إجاباتهم مع الصف. . ٢

٣. تحت إشراف المعلم (٢٥ دقيقة)
أخبر الطلبة أن لديهم الفرصة لممارسة مهارات التفاوض الخاصة بهم مع شريك. . ١
ــد ترغب في . ٢ ــا لمســتوى معرفة الطلبة الســابقة، اســتعرض النزاع في كوســوفو. ق وفقً

ــى تحليل النزاع في كوســوفو. ال  اســتخدام ورقة العمــل تحليل النزاع لمســاعدتهم عل
يتضمن ســيناريو التفاوض تفاصيل كافية تســمح بتحليل كامل للنزاع(يستطيع الطلبة 

القيام بذلك الليلة السابقة كواجب منزلي).
قــم بتوزيع ورقة عمل ســيناريو—التنافس للحصول على عقد بعثة األمــم المتحدة لإلدارة . ٣

المؤقتة في كوسوفو وقم باستعراضه مع الطلبة في الفصل. وقم بتوجيه أية أسئلة. (من 
ــة مراجعته كواجب  ــك توزيع الســيناريو في اليوم الســابق واطلب من الطلب ــد، يمكن جدي

ًا لهذا الدرس.) منزلي تحضير
قم بتذكير الطلبة بالعناصر األساســية للتفاوض: االســتعداد (تحليل النزاع الدرس ٢-٣)، . ٤

ــر في طريقة  ــاء العالقات والثقة (اســتخدام مهــارات اإلصغاء الفعــال ٢-٤ب)، التفكي بن
ــدرس ٢-٢)، تحديد الرغبات  ــزاع الذي ستســتخدمه ال التعامــل مع النزاع (ما أســلوب الن

واالحتياجات (الدرس ٢-٤ج)، البحث عن حلول إبداعية(الدرس ٢-٤ج).
قم بتقسيم الطلبة إلى أزواج، وعين دور صاحب ورشة سمكرة لشخص من الزوجين، وعين . ٥

لآلخر دور صاحب ورشــة إصالح محركات. قم بتوزيع األدوار المناسبة على الطلبة من نشرة 
أدوار التنافس للحصول على عقد بعثة األمم المتحدة لإلدارة المؤقتة في كوسوفو.

ا لمســتوى مهارات طلبتك، قد تختار أن تحــدث عملية التفاوض بين  الخيار البديل: وفقً  
مجموعات تتكون من أربعة طلبة؛ طالبان يلعبان دور مالكي ورشــة سمكرة، وطالبان آخران 
يلعبان دور مالكي ورشة إصالح محركات. يسمح هذا بتعاون الطلبة في أدوارهم ويمكنهم 

أخذ فترات راحة أثناء التفاوض لمناقشة الخطة فيما بينهم.

ــى نزاع  ــم عل مالحظــة: يعــد لعــب األدوار القائ
ً لنزاع ما بين األشخاص يحدث في  كوســوفو مثاال

شكل نزاع على نطاق أكبر. 

٤٥ دقيقة
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٧٩ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ٢ | الدرس ٢-٤د | التعامل مع النزاع: لعب أدوار التفاوض

٤. تمرين موجه (١٥ دقيقة)
التحضير: اطلب من مالكي ورشــة السمكرة أن يلتقيا في جانب من الغرفة، واطلب من مالكي 
ــب منهم العمل بطريقة  ورشــة إصالح المحركات أن يلتقيا فــي الجانب اآلخر من الغرفة. اطل

تعاونية إلكمال ورقة عمل اإلعداد للتفاوض. 

الثاني الجزء 

اإلجراءات

١. تمرين مستقل (٢٠ دقيقة)
ــب العودة إلى زوج التفــاوض (أو المجموعة الرباعية) الخــاص به والبدء في  ــب من كل طال اطل

التفاوض. اترك للطلبة ٢٠ دقيقة للتفاوض. 

٢. المناقشة (٢٥ دقيقة)
أدر مناقشة على مستوى الصف بالكامل باستخدام بعض األسئلة التالية أو جميعها:

ما هي بعض نتائج عمليات التفاوض الخاصة بك؟  ◆
ما االستراتيجيات/أساليب النزاع التي استخدمتها؟  ◆
ما هي بعض التحديات التي واجهتها أثناء التفاوض؟  ◆
كيف تمكنت من تجاوز الرغبات للوصول إلى االحتياجات؟  ◆
ما الذي تعلمته من لعب األدوار وسيساعدك في عمليات التفاوض في المستقبل؟ ◆
ــي تتضمنها النزاعــات التي قاموا  ◆ ــون عن عمليات التفــاوض الت ــة ماذا يعرف اســأل الطلب

ــزاع، اطلب منهم أن  بدراســتها فــي الفصل؟ وإذا لم يكونوا قد درســوا هذا الجانب من الن
ً عنه.  يجروا بحثا

نشاط إضافي:
اطلب من الطلبة إجراء بحث حول نزاع دولي حالي 
ــة. واطلب منهم  ليروا جهــود التفــاوض المبذول
ــة تقرير حول عمليات التفاوض، والمشــاركة  كتاب

فيما بينهم حول التحديات التي وجدوها.

٤٥ دقيقة
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين٨٠

الدرس ٢-٤د ورقة العمل: تحليل نزاع 

ف النزاع في جملة واحدة.. ١ صِ

ما نوع هذا النزاع؟ (داخلي، بين األشخاص..). ٢

القضايا: ما مصادر النزاع؟ (على سبيل المثال الموارد، القيم، االحتياجات). ٣

األطراف: كم عدد أطراف النزاع (أفراد أو جماعات مختلفة)؟ اذكرها.. ٤

ف العالقة بين األطراف المختلفة.. ٥ العالقة: صِ

التاريخ: ما تاريخ النزاع؟ منذ متى يدور النزاع؟ وهل يتجدد؟ ما خطورة النزاع؟. ٦

ً مع النزاع؟. ٧ األساليب: كيف تتعامل األطراف حاليا

اإلدارة: ما الذي يمكن أن تقوم به األطراف للتوصل إلى إنهاء النزاع؟. ٨
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٨١ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ٢ | الدرس ٢-٤د | التعامل مع النزاع: لعب أدوار التفاوض

الدرس ٢-٤د  ورقة العمل: اإلعداد للتفاوض - التنافس للحصول على عقد بعثة األمم المتحدة لإلدارة 
المؤقتة في كوسوفو

التوجيهات: لإلعداد لعملية التفاوض الخاصة بك، أجب على األسئلة التالية.

ما هو هدفك من التفاوض؟ ما الذي تسعى للحصول عليه عن طريق التفاوض؟

ما القضايا األساسية بالنسبة لك؟ 

ما الذي ترغب فيه؟ ما احتياجاتك؟

ما االستراتيجية أو أسلوب النزاع الذي ستستخدمه عند إجراء التفاوض؟ 
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين٨٢

الدرس ٢-٤د  ورقة العمل: ورقة تسجيل المالحظات في عملية التفاوض

التوجيهات: بينما تقوم بعملية التفاوض، حاول الحصول على المعلومات التالية.

ما الذي يرغب فيه الطرف اآلخر؟

ما الذي يحتاج إليه الطرف اآلخر (لماذا يرغب فيما يرغب فيه)؟

ما أسلوب النزاع الذي يستخدمونه (التنافس، التكيف، التجنب، التسوية، حل المشكالت)؟

ما الوسائل اإلبداعية التي يمكنك التفكير فيها لحل المشكالت؟ كيف يمكنك إيجاد أرضية مشتركة بين احتياجاتهم واحتياجاتك؟
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٨٣ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ٢ | الدرس ٢-٤د | التعامل مع النزاع: لعب أدوار التفاوض

الدرس ٢-٤د  النشرة: سيناريو التنافس للحصول على عقد بعثة األمم المتحدة لإلدارة المؤقتة في 
كوسوفو

الخلفية:
المكان هو كوســوفو. الزمن هو عام ٢٠٠٢. قد نتج عن أحوال الطرق المريعة المصاحبة لتدفق هائل من المهاجرين اآلتين من أوروبا الغربية بعد 

الحرب وجود آالف من السيارات المتروكة المتناثرة على طول الطرق السريعة. 

بالرغــم مــن بدء انتعاش االقتصاد، فإن المزارعين الذين يريدون بيع محاصيلهم في الســوق وآخرون يجدون صعوبة في شــق طريقهم وســط 
ــادة البناء. قررت بعثة األمم المتحدة لإلدارة المؤقتة في  ــات المحطمــة. فإن الحطام يبطئ حركة عديد من األطراف المعنية بمجهودات إع اآللي
كوسوفو التعاقد للتخلص من الحطام. فورشة السمكرة مثلها مثل ورشة إصالح المحركات تحتاج إلى هذا العقد. يرى مالكا الورشتين بعضهما 

البعض في مكتب بعثة األمم المتحدة لإلدارة المؤقتة في كوسوفو عند تقديم العطاءات للعقد.
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين٨٤

الدرس ٢-٤د  النشرة: أدوار التنافس للحصول على عقد بعثة األمم المتحدة لإلدارة المؤقتة في 
كوسوفو

مالكو ورشة سمكرة: أنت تمتلك ورشة للسمكرة. وتعول خمسة أطفال وزوجة. دُمرت العديد من السيارات بسبب الحرب. بينما تطرق األبواب 
المحطمة والمصدات الملتوية ألغلب المركبات بعنف إلصالحها، تجد بعض اإلطارات التالفة غير قابلة لإلصالح وتحتاج إلى قطع غيار من جهة 
التصنيع األوروبية. ال تستطيع الوفاء بالعديد من الطلبات بسبب الصعوبة البالغة في الحصول على ألواح األبواب وقطع الغيار. وتزداد متطلبات 

أسرتك.

ً لطرح عطاءات لنقل الســيارات المحطمة والمتروكة. قد تكون هذه فرصتك في العثور على  لقد علمت أن األمم المتحدة قد أصدرت إعالنا
ــد مــن قطع الغيار التي تحتاجهــا. لقد قررت الذهاب اليوم إلى مكتــب بعثة األمم المتحدة لإلدارة المؤقتة في كوســوفو لتقديم عرضك  العدي
للعقد. وقد ســمعت بوجود شــخص آخر في منطقتك يسعى للحصول على العقد. لقد تعرفت عليه عندما دخل غرفة االنتظار. تتمنى أن تثنيه 
عن تقديم عطائه للحصول على العقد أو تتودد إليه بســبب كبر حجم احتياجات أســرتك، ولكن كبرياءك يمنعك. وقررت أنك ســتحاول التفاوض 

والوصول إلى تسوية ما مع الطرف اآلخر. 

مالك ورشة إصالح محركات: أنت تمتلك شركة إصالح محركات. تحتاج العديد من السيارات إلى إصالحها بعد الحرب، ولكن من المستحيل 
ــدة من المصنعين األوروبيين. ولن  ــور على قطع غيارها. تســتطيع إصالح محركات عدد قليل من الســيارات فقط. وتحتاج إلى قطع غيار جدي العث

ً في السن وأسرة يجب عليك مراعاتهم.  تتمكن من الوفاء بالطلبات المتأخرة. فلديك والدين كبارا

ً لطرح عطاءات لنقل الســيارات المحطمة والمتروكة في منطقة مجاورة لك. قد تكون هذه  لقــد علمــت أن األمم المتحدة قد أصدرت إعالنا
ــإلدارة المؤقتة في  ــى مكتب بعثة األمم المتحدة ل ــا. لقد قررت الذهاب اليوم إل ــك فــي العثور على العديد مــن قطع الغيار التي تحتاجه فرصت
كوسوفو لتقديم عرضك للعقد. وقد سمعت بوجود شخص آخر في منطقتك يسعى للحصول على العقد. لقد تعرفت عليه عندما دخل غرفة 
االنتظار. تتمنى أنك تتودد إليه أو تثنيه عن تقديم عطائه للحصول على العقد بسبب كبر حجم احتياجات أسرتك، ولكن كبرياءك يمنعك. وقررت 

أنك ستحاول التفاوض والوصول إلى تسوية ما مع الطرف اآلخر.
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٨٥ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

الدرس ٢-٤هـ
التعامل مع النزاع: 

الوساطة

األسباب عرض 

استخدمت الوساطة كطريقة فعالة لحل النزاعات البديل في العديد من السياقات التي تبدأ من 
النزاعات بين الجيران إلى النزاعات بين الدول. يزود التدريب على الوساطة الطلبة بالمهارات والعمليات 
النزاعات،  تسوية  يخص  فيما  بمسؤولياتهم  االضطالع  في  اآلخرين  مساعدة  على  تساعدهم  التي 
هذا  في  الطلبة  وسيتعرف  الخاصة.  حياتهم  في  تنشا  التي  للنزاعات  سلمية  حلول  إلى  وللوصول 
على  األطراف  تساعد  التي  المهارات  ممارسة  في  وسيبادون  ثالث  كطرف  الوسيط  دور  على  الدرس 

التفاوض على حلول لتسوية نزاعاتها.

األهداف

لفهم دور الوسيط في تسوية النزاعات.. ١
لتعريف المهارات والعمليات األساسية المستخدمة من قبل الوسطاء الفاعلين.. ٢
لتنمية مهارات الوساطة األساسية وتنفيذ العمليات.. ٣

يير لمعا ا

تنمية الفرد والهوية  ◆
القوة، والسلطة، والحكم  ◆
الروابط العالمية ◆

الوقت: حصتان (الحصة األولى-٤٥ دقيقة، الحصة الثانية-٤٥ دقيقة)

المواد

ورق عمل عملية الوساطة ❑
نشرة تعليمات الوسيط  ❑
ورقة عمل إعدادات الوساطة للمتنازعين ❑
ورقة عمل أدوار الوسطاء في النزاعات ❑
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين٨٦

األول الجزء 

اإلجراءات

١. السؤال األساسي
ما الفرق بين التفاوض والوساطة وما هو الوقت المالئم الستخدام الوساطة؟

٢. الدوافع (٥ دقائق)
ا بين  اطلب من الطلبة التفكير في موقف قد تعرضوا له في حياتهم وتضمن هذا الموقف خالفً
ــوا طرفا فيه، فقد حاولوا مســاعدة  ــن، وعلى الرغم مــن أنهم لم يكون شــخصين أو مجموعتي
األطراف على تســويته. ما المهارات التي اســتخدموها للمســاعدة في حل المشــكلة؟ (على 
ــا إلى ذلك) ادع الطلبة لمشــاركة  ــال، مهارة اإلصغاء الفعال، حل المشــكالت، وم ســبيل المث

إجاباتهم.

٣. تحت إشراف المعلم (٢٥ دقيقة)
اســأل الطلبة ما إذا كانوا قد سمعوا عن الوساطة كعملية لتسوية النزاعات وما إذا كانوا . ١

ــا. واكتــب إجاباتهم على الســبورة. ثم اكتب تعريف معهد الســالم  يســتطيعون تعريفه
األميركي التالي للوساطة (من مصطلحات السالم):

الوساطة هي أحد أنماط التفاوض الذي يساعد فيه طرف ثالث، مقبول من قبل أطراف النزاع   
على الوصول إلى حل قد عجزوا عن الوصول إليه بأنفسهم. 

. واسألهم ماذا يعني مصطلحا الطرف الثالث  قم بدعوة أحد الطلبة لقراءة التعريف بصوت عالٍ  
ا  ومقبول لجميع األطراف. وضح أن مصطلح الطرف الثالث يشير إلى شخص ما ليس طرفً

في النزاع، أو خارج النزاع. 
ــن ولكن المحايدة ال تعني عدم وجود رأي. كل . ٢ الحظ أن الوســطاء يحاولون أن يكونوا حياديي

شخص له رأيه الخاص . وعلى الرغم من ذلك، فال يفترض بالوسيط أن يخبر اآلخرين عن رأيه 
في الموقف ، حتى يتســنى لألطراف الوصول إلى اتفاق من تلقاء أنفسهم. وتكون معظم 
عمليات الوساطة عمليات تطوعية مما يعني أن كل شخص، بما في ذلك الوسيط، يمكنه 
ترك العملية في أي وقت. تكون عملية الوســاطة ســرية في النزاعات ما بين األفراد، أما في 
ا. قد يستخدم الوسيط وسائل اإلعالم للضغط  النزاعات الدولية ال يكون الحال هكذا دائمً

على طرفا النزاع.
وجه الطلبة إلى إجراء حوار عن طريق السؤال التالي: . ٣

لماذا يكون مهما لشــخص خارج النزاع أن يســاعد أطراف النزاع في التوصل لحل؟ قد  ◆
تتضمن اإلجابات ما يلي: أطراف النزاع لديهم حساسية كبيرة تجاه المشكلة، فهم ال 
ــم يعودوا  ــر، أو أن األطراف ل ــاح للتعامــل معها دون حضور شــخص آخ يشــعرون باالرتي

يتواصلون مع بعضهم البعض، أو ال يستطيعون تجاوز طلباتهم ومواقفهم.
اشــرح للطلبة أنه بســبب العديد من النزاعات المختلفة يُطلب من الوســطاء المدربين . ٤

مساعدة اآلخرين في حل نزاعاتهم الخاصة بأسلوب سليم وبنّاء. على سبيل المثال تعرض 
العديد من المدارس والمراكز المجتمعية تقديم خدمات الوساطة لحل النزاعات القائمة 
بين العائالت أو الجيران أو الطلبة أو أفراد المجتمع. قد يكون الوســطاء من أي فئة عمرية، 
بما في ذلك الطلبة طالما يتم تدريبهم على مهارات وعمليات الوســاطة األساسية. على 
ــد الدولي، قد تتجه الدول المشــتركة في الحروب إلى صناع الســالم المشــهورين  الصعي
كالدبلوماســيين أو رؤســاء الدول المتقاعدين للتوسط في فض نزاع دولي أو نزاع قائم بين 

جماعات سياسية في إحدى البلدان. 

٤٥ دقيقة
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٨٧ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ٢ | الدرس ٢-٤هـ | التعامل مع النزاع: الوساطة

من هم األشخاص اآلخرون أو ما هي المنظمات أو الدول األخرى التي قد تعتقد أنها قد  ◆
قدمت خدماتها للتوسط في فض النزاع؟

وضح أنه بصرف النظر عن وقوع النزاع بين أفراد أو جماعات أو دول، يســتطيع صناع السالم . ٥
ــزاع القائم بين األطراف. قم بتوزيع نشــرة  انتهــاج عملية أساســية للتوســط في فض الن

عملية الوساطةومراجعة كل خطوة في هذه العملية.

٤. تمرين موجه (١٥ دقيقة)
أخبر الطلبة أنه ســتتاح لهم الفرصة لممارســة الوســاطة األساســية. وأخبرهم أن هذا . ١

ســيمثل فرصة لهم لممارسة المهارات التي اكتســبوها من الدروس السابقة: االستماع 
ــه يتعين عليهم،  ر الطلبة أن ــات واالحتياجات وحل المشــكالت. ذكِّ ــد الرغب الفعــال وتحدي
بوصفهم وســطاء، االنتباه للتواصل الشفهي وغير الشفهي للحفاظ على دور طرف ثالث 

غير متحيز.
قــم بتقســيم الطلبة إلى مجموعات تتكون مــن ثالثة أو أربعة أفراد. أعــطِ توجيهات لكل . ٢

مجموعة لتحديد وســيط (أو وســيطين مســاعدين إذا كانت المجموعة تتكون من أربعة 
أفراد)، وطرفي النزاع. إذا أمكن تحريك الكراسي، قم بتوجيه الطلبة إلى إعداد ثالثة كراسي 
ــى جنب في مواجهة الوســيط. قم بتوزيع  ً إل في شــكل مثلث؛ طرفا النزاع يجلســان جنبا
ــى كل مجموعة من خالل ورقة عمل أدوار الوســطاء في النزاعات. ال توجد خلفية  األدوار عل

منفصلة للسيناريو يقوم الطلبة بقراءتها حيث أن كل دور يساعد على حدوث النزاع. 
ا، . ٣ ــة التجمع في مجموعات منظمة حســب األدوار (جميع الوســطاء معً ــب من الطلب اطل

ا)  ــا، وجميع األطراف التابعين للطــرف الثاني معً ــراد التابعين للطرف األول معً ــع األف وجمي
واتركهم ١٠ دقائق يقومون باإلعداد لدور الوساطة. قم بتوزيع ورقة العمل تعليمات الوسيط 
على الوســطاء. فيجب أن يستخدموها أثناء القيام بدور الوسيط. كما يمكنهم استخدام 
ا. قــم بتوزيع ورقة العمل إعداد الوســاطة على الطرفين  ورقة عمل عملية الوســاطة أيضً

األول والثاني ليقوما بإكمالها في مجموعات األدوار.

الثاني الجزء 

١. تمرين مستقل (٢٥ دقيقة)
اطلب من الطلبة العودة إلى مجموعتهم الثالثية أو الرباعية الخاصة بالوســاطة وامنحهم ٢٥ 

دقيقة ألداء دور الوساطة.

٢. المناقشة (٢٠ دقيقة)
بعد أداء األوار، ابدأ مناقشة جماعية:

ماذا كانت النتيجة النهائية لوساطتك؟ هل أتيحت لك الفرصة لتأتي بأية حلول؟ إذا كانت  ◆
اإلجابة ال، ماذا كانت الحلول الممكنة في اعتقادك؟

ماذا كان سهالً أو صعبًا في مهمتك كوسيط؟ ◆
بالنســبة لطرفي النزاع، ماذا كان شعوركما عند تدخل أحد األشخاص للتوسط في النزاع  ◆

القائم بينكما؟
ما هي المهارات التي تمتلكها بالفعل وتكون مفيدة لك كوســيط؟ ما هي المهارات التي  ◆

تحتاج إلى تنميتها؟
كيف تساعدك تنمية مهارات الوساطة في أن تصبح أحد صناع السالم كل يوم؟  ◆
◆  ً ً ويتضمن أطرافا كيف يمكن أن تكون الوساطة أكثر صعوبة في حالة ما إذا كان النزاع دوليا

متحاربة؟ ما هي العقبات التي يجب على الوسيط التغلب عليها؟ 

النشاط اإلضافي ١
ــو الشــاهد جورج ميتشــل  اعــرض مقطــع فيدي
ــى الرابط  الخــاص بمعهــد الســالم األميركي عل
مــن  اطلــب   .(www. buildingpeace.org)

الطلبة، من خالل تعليقات ميتشل، تحديد عناصر 
عملية الوساطة والمهارات التي استخدمها. 

النشاط اإلضافي ٢
شاهد برنامج بذور السالم الخاص بمعهد السالم 
األميركي: مقطع فيديو شــاهد المخيم الصيفي 
إلســرائيلي   (www.buildingpeace.org)

وفلسطيني مشــتركان في نقاشات يديرها طرف 
ــم المنظمات  ــة تقدي ــث. تحــدث عــن كيفي ثال
ــراد، بصفتها طرف  خدماتهــا ، شــأنها شــأن األف
ــث. اطلب مــن الطلبة إجراء بحــث عن برنامج  ثال
بذور الســالم واإلعــالن عن النزاعــات التي يعملون 

على حلها وكيفية عملهم.

٤٥ دقيقة
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين٨٨

الدرس ٢-٤هـ النشرة: عملية الوساطة

فيما يلي عملية الوساطة الرسمية التي تتكون من خمس خطوات، ومع ذلك يمكن استخدام عناصر هذه الخطوات للتوسط في النزاعات بشكل 
غير رسمي. 

التوجيه
يشرح الوسيط عملية الوساطة ويعمل على بناء الثقة والتفاهم المتبادل بين األطراف.

اشرح الخطوات الخمس لعملية الوساطة لألطراف. ◆
ضع القواعد األساسية (على سبيل المثال، يحظر الصياح، أو السب، أو التعدي الجسدي، وشخص واحد فقط يتحدث في كل مرة). ◆
ابدأ جلسة الحوار. ◆

"سآخذ دقيقة لشرح عملية الوساطة ودوري فيها للتأكد من استيعاب كل شخص للعملية."
ً في هذه العملية. ووظيفتي هي االستماع وتوجيه األسئلة، وتوضيح النقاط الهامة. وفي هذه الحالة لن أقدم نصائح، أو أحدد  ً حياديا أتخذ موقفا  .١
من الصائب ومن المخطئ، أو اتخذ جانب طرف من الطرفين. وكوســيط في هذه العملية، أحافظ على الســرية، فيما عدا حاالت الســب أو 

التهديد بالعنف. وتعتبر عملية الوساطة هذه عملية طوعية، حيث نتواجد هنا جميعنا برغبتنا ويمكننا إنهاء العملية في أي وقت. 
سوف أشرح العملية (وهو ما أفعله اآلن).  .٢

سيقوم كل منكما بإخباري عن النزاع وسوف أوجه أسئلة للتوضيح.  .٣
سوف نعرف النجاح عن طريق وضع بعض المعايير التي سنقوم من خاللها بتقييم الحلول المحتملة.  .٤

سيقوم كل منكما بالبحث عن حلول مبتكرة.  .٥
ستقومان بتقييم الحلول المتعددة لتحديد الحلول التي تنطبق عليها المعايير التي حددناها.   .٦

عندما تتوصال لمجاالت اتفاق، يمكننا كتابتها ومن الممكن أن يقوم كل شخص بالتوقيع عليها، إذا أردتما ذلك، والحصول على نسخة.  .٧

١. استكشاف المصالح (رواية القصة):
يدعو الوسيط كل طرف ليأخذ دوره ويتحدث عن النزاع بنفسه (رواية قصته)، ويوجه األسئلة للتوضيح، ويعيد صياغة مشاعر الطرفين والقضايا 

التي طرحاها ليضمن فهمها. والغرض هنا هو تحديد االحتياجات حتى يشعر الطرفان أن هناك من يستمع إليهما. 
"في هذه المرحلة ســوف أطلب منكما التحدث عن المشــكالت التي أدت إلى الحاجة إلى الوســاطة. وبعد ذلك سوف أتحقق بنفسي للتأكد من 
فهمي لما قاله كل طرف. وسوف أطرح بعد ذلك أسئلة للحصول على فهم أفضل لما تريدون مناقشته خالل عملية الوساطة. من يريد البدء؟"

٢.  تعريف النجاح (االنتقال من العبارات السلبية إلى العبارات اإليجابية الخاصة باالحتياجات)
يجب أن يعرف الوسيط الرغبات، ويقر بالعواطف/المظالم، ثم يقوم بإعادة صياغة االحتياجات. ويقوم بإعادة صياغة عبارات الطرفين، فينتقل من 
االتهامات أو المخاوف إلى عبارات االحتياجات. ويمكن اســتخدام هذه االحتياجات كمعايير لتقييم الخيارات المختلفة. وسيكون دور الوسيط في 

هذه العملية البحث عن معايير ستؤدي إلى تسوية.

المثال ١
الطرف: هل تريد اللعب بجانب مقلب النفايات هذا؟

الوسيط: يبدو أنك قلق على سالمتك. 
المعايير: أي حل لهذه المشكلة يجب أن يضمن سالمتك. 

المثال ٢ 
الطرف األول للطرف الثاني: هذا مضيعة للوقت. لقد قررت ما ستقوم بفعله قبل أن تأتي إلى هنا.

ً التأثير على النتيجة. الوسيط: يبدو أنك تريد التأكد أنه عندما نسأل عن رأيك وتقدمه، فإنه يمكنك فعليا
المعايير: يجب أن تتضمن عملية التفاوض جميع األصوات. يجب أن يعكس االتفاق آراء جميع األطراف.
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٨٩ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ٢ | الدرس ٢-٤هـ | التعامل مع النزاع: الوساطة

٣. وضع الخيارات (العصف الذهني)
ــد القضايا ووضع معايير النجاح (في المثال األول، يجب أن يضمن أي حل لهذه المشــكلة ســالمتك)، يســتطيع الوســيط حينها  بمجــرد تحدي

مساعدة الطرفين على التفكير في أكبر عدد ممكن من الخيارات، مع تشجيعه لإلبداع. 

"سوف ننتقل اآلن إلى مرحلة حل المشكلة. عل الرغم من أنك قد تكون ركزت في البداية على الماضي، إال أننا سنركز خالل بقية عملية الوساطة 
ا، وفكر في  ــذا النزاع؟ كن مبدعً ا من قضية __________ ، اذكر بعض األشــياء التي يمكنك القيام بها لحل ه ــى إيجاد حلول للمســتقبل. بدءً عل
ً. ويرجى عدم انتقاد أو تجاهل أفكار اآلخرين عندما تســمعها. وستتاح لك الفرصة  األشــياء التي يمكنك فعلها بنفســك. وســوف أكتبها جميعا

لتقييمها للوصول إلى اتفاق فيما بعد."

فكر في الحلول الممكنة وضعها في قائمة. واكتبها كاحتمال عملي، باستخدام األفعال واألسماء. على سبيل المثال: النزاع الشخصي:  ◆
سيبدأ صموئيل العمل بشكل غير متفرغ. النزاع األهلي: سيتشارك الشمال والجنوب السلطة في الحكومة. 

شجع الطرفين على التفكير في الحلول التي ستحسن وتحدد عالقاتهما المستقبلية. "لقد ذكر كل منكما االحتياج إلى _____. ما الذي  ◆
يمكنكما فعله سويًا لتحقيق ذلك؟" بمجرد كتابة كل الحلول المحتملة، لموضوع واحد في كل مرة، اطلب من الطرفين تحديد الحل الذي 

يمكنهما الموافقة عليه وضع دائرة عليه في القائمة. 

٤. تقييم وتحديد الخيارات
يســعى الوســيط بعد ذلك إلى إيجاد مجاالت اهتمام مشترك، ويساعد الطرفين في التفاوض على الحلول التي سيرغبان في قبولها. على سبيل 
المثال، بالنسبة لموضوع حظر الخروج: سيعود جوش إلى المنزل في العاشرة مساءً في أيام األسبوع. سوف تعير األم السيارة لجوش في عطالت 

نهاية األسبوع للعودة إلى المنزل في المساء. 

٥. اختبار االتفاق وكتابته
بمجرد أن يحدد الطرفان مجاالت االتفاق في هذه المرحلة القادمة، وقبل كتابة اتفاق رسمي لكي يقوم الطرفان بالتوقيع عليه، يتأكد الوسيط أن 
مجاالت االتفاق محددة وواقعية، وتلبي بعض احتياجات الطرفين. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن معظم االتفاقات المستدامة ستتطلب تنازالً 

من جميع األطراف.

"سنقوم في هذه المرحلة بكتابة جميع البنود التي اتفقتما عليها وستقوما بالتوقيع عليها إذا أردتما ذلك."
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين٩٠

الدرس ٢-٤هـ النشرة: تعليمات الوسيط 

الوسيط:
النزاع:ستكون وسيطًا لفض نزاع بين رفيقي حجرة بمخيم صيفي. الطرف األول راشيل/ريتشارد، والطرف الثاني ناتالي/ناثان رفيقا حجرة واحدة 
غير متوافقين. كل منهما يريد العثور على حجرة جديدة أو رفيق حجرة جديد، ولكن هذا غير ممكن، حيث ال توجد مساحة أخرى متاحة في المخيم.

التوجيهات: ابدأ الوساطة بالمقدمة التالية. ثم استمع إلى وجهة نظر كل طرف باستخدام مهارات اإلنصات الفعال لتحديد مشاعره، وقيمه، 
والموضوعات التي يتعين حلها من خالل عملية الوساطة، وتأكد من شعوره بأنه تم اإلنصات إليه وفهمه.

"سآخذ دقيقة لشرح عملية الوساطة ودوري فيها للتأكد من استيعاب كل شخص للعملية."
ً في هذه العملية. ووظيفتي هي االستماع وتوجيه األسئلة، وتوضيح النقاط الهامة. وفي هذه الحالة لن أقدم نصائح، أو أحدد  ً حياديا أتخذ موقفا  .١
من الصائب ومن المخطئ، أو اتخذ جانب طرف من الطرفين. وكوســيط في هذه العملية، أحافظ على الســرية، فيما عدا حاالت الســب أو 

التهديد بالعنف. وتعتبر عملية الوساطة هذه عملية طوعية، حيث نتواجد هنا جميعنا برغبتنا ويمكننا إنهاء العملية في أي وقت. 
سوف أشرح العملية (وهو ما أفعله اآلن).  .٢

سيقوم كل منكما بإخباري عن النزاع وسوف أوجه أسئلة للتوضيح.  .٣
سوف نعرف النجاح عن طريق وضع بعض المعايير التي سنقوم من خاللها بتقييم الحلول المحتملة.  .٤

سيقوم كل منكما بالبحث عن حلول مبتكرة.  .٥
ستقومان بتقييم الحلول المتعددة لتحديد الحلول التي تنطبق عليها المعايير التي حددناها.   .٦

عندما تتوصال لمجاالت اتفاق، يمكننا كتابتها ومن الممكن أن يقوم كل شخص بالتوقيع عليها، إذا أردتما ذلك، والحصول على نسخة.  .٧

"في هذه المرحلة ســوف أطلب منكما التحدث عن المشــكالت التي أدت إلى الحاجة إلى الوســاطة. وبعد ذلك سوف أتحقق بنفسي للتأكد من 
فهمي لما قاله كل طرف. وسوف أطرح بعد ذلك أسئلة للحصول على فهم أفضل لما تريدون مناقشته خالل عملية الوساطة. من يريد البدء؟

تأكد من عرض كل طرف لوجهة نظره دون مقاطعة الكالم. ثم حاول فهم رأيهما، باســتخدام مخطط االســتماع التأملي، من خالل إعادة صياغة 
ما قيل، وتوجيه أسئلة لهما لتوضيح مشاعرهما، وتحديد االحتياجات التي ستساعدك على تحديد المشكالت التي يتعين حلها. 
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٩١ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ٢ | الدرس ٢-٤هـ | التعامل مع النزاع: الوساطة

الدرس ٢-٤هـ ورقة العمل: إعداد الوساطة بالنسبة للمتنازعين 

التوجيهات: لإلعداد لعملية الوساطة الخاصة بك، أجب على األسئلة التالية.

ما هو هدفك من الوساطة؟ هل ما تأمل فيه سيحدث؟ 

ما القضايا األساسية بالنسبة لك؟ 

ما الذي ترغب فيه؟ ما احتياجاتك؟

ً للتنازل عنها؟  ما األشياء التي يوجد لديك استعداد للتنازل عنها؟ ما األشياء التي ال يوجد لديك استعداد مطلقا

ما االستراتيجية أو أسلوب النزاع الذي ستستخدمه عند إجراء الوساطة؟ 
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين٩٢

الدرس ٢-٤هـ النشرة: أدوار الوسطاء في النزاعات

الطرف األول: راشيل/ريتشارد
أنت في مخيم صيفي ليلي وتمر بوقت عصيب. ال يمكنك النوم ألن رفيقك المشارك في الحجرة يقرأ في وقت متأخر من الليل ويشغل مصابيح 
ــذا، ولكن ال يبدو أنه  ــه في كل مكان بالحجرة وأنت تتعثر بها  بشــكل دائم. لقد طلبت منه التوقف عن ه ــا أنه يقوم برمي متعلقات اإلضــاءة. كم
ا في غرفة جديدة، ولكن قائد المخيم أوضح أنه ال يوجد مكان آخر لتســكينك حيث ال يرغب أحد في  ا جديدً يســتمع لطلباتك. تريد أن تجد رفيقً
تغيير مكانه. اقترح القائد أن تتحدث بخصوص هذه المشــكلة مع مستشــار المخيم وتطلب منه المساعدة للتوسط في هذا الموقف. وتوافق 

بشيء من التردد. 

الطرف الثاني: ناتالي/ناثان
ــت فــي مخيم صيفي ليلي وتمر بوقت عصيب. رفيق الحجرة دائما يتحدث عبر الهاتف بالليل وهذا يعيقك بشــكل كبير عن القراءة التي تحبها  أن
ا وأنت موجود بالغرفة وهو األمر الذي ال تحبه. ولقد طلبت منه أن يخفض  قبل الخلود للنوم. كما أنه يقوم بتشغيل الموسيقى بصوت مرتفع دائمً
ا في غرفة جديدة، ولكن قائد المخيم  ا ال يقوم بهذا. وتريد أن تجد زميالً جديدً من صوت الموسيقى أو أن يضع سماعة الرأس على أذنيه لكنه دائمً
أوضح أنه ال يوجد مكان آخر لتسكينك حيث ال يرغب أحد في تغيير مكانه. اقترح القائد أن تتحدث بخصوص هذه المشكلة مع مستشار المخيم 

وتطلب منه المساعدة للتوسط في هذا الموقف. وتوافق بشيء من التردد. 

الطرف الثالث: بيليندا/بوريس، الوسيط
ا بالطبيعة االنفتاحية والودودة لكل أفراد المخيم. كما  هذا هو العام الثالث لك كمستشار للمخيم في هذا المخيم الصيفي. وأنت تستمتع حقً
أنك تحب مســاعدة أفراد المخيم في التغلب على مشــاكلهم. وأنت تود مســاعدتهم في البحث عن الحلول المبتكرة عندما ييأســون من حل 
المشــكلة. لقد عايشــت العديد من النزاعات بالمخيم خالل األعوام الماضية وتعتقد أن كل نزاع يمكن أن ينتهي نهاية سعيدة. وقد طلب منك 

قائد المخيم التوسط لفض النزاع القائم بين رفيقي الحجرة، حيث يريد كل منهما االنتقال لحجرة أخرى. 
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القسم ٣ 

سالم. صانع  لتصبح  الطرق  من  العديد  هناك 
يســلط هذا القســم الضوء على صناع السالم. ويتمثل هدفنا في أن يقوم الطلبة بلعب دور صناع السالم، ويدركون أن أي شخص 
بمقدوره أن يصبح صانع ســالم. وفي الوقت الذي يســهل فيه اســتعراض صناع الســالم الرمزيين في تاريخنا الجماعي باعتبارهم 
ً استثنائيين مختلفين عنا، من المهم إضفاء الطابع البشري والشخصي على تلك المثل العليا حتى يدرك الشباب السمات  أناسا
والخبرات التي ساعدت هؤالء األفراد على تعزيز السالم بحيث يمكنهم التعرف على تلك الصفات لديهم. ومن المهم اإلشارة إلى 
عدم خلو أي شخص من العيوب ونقاط الضعف وأنه واجه تحديات وارتكب أخطاء، بما في ذلك معظم صناع السالم المشهورين 
الذين نتحدث عنهم. بيد أن المهم هو كيف نتغلب على تلك التحديات ونواصل تعزيز بناء السالم عبر كلماتنا وأفكارنا وتصرفاتنا. 
كما أن من بين الموضوعات األخرى التي يتناولها هذا القسم هو أنه ليس المقصود بكونك صانع سالم أن تعالج القضايا الكبيرة 
على الفور. فبناء السالم أمر يمكن أن يحدث في حياتنا اليومية وبطرق بسيطة؛ حتى على المستوى الشخصي أو المحلي. ونهدف 
ــى تعريف الطلبة بعدد من الســمات واإلجــراءات والخبرات المرتبطــة بصناع الســالم المعروفين، فضالً عن  فــي هذا القســم إل
المنظمات الحالية التي تجمع الناس من أجل تحقيق تلك األهداف على نطاق أوســع. وســواءً أكان ذلك على شــكل قيام الطلبة 
بمشــاركة األفكار حول الســالم مع عائالتهم وأقرانهم، أو من خالل مدرس يقوم بالتدريس للطلبة حول عملية بناء الســالم، أو عبر 
مراســل إخباري يغطي نزاعات العالم، أو دبلوماســي يتفاوض على معاهدة سالم، فسوف يدرك الطلبة أن هناك العديد من الطرق 

ليكون المرء صانع سالم في المجتمع المعاصر، وأن بإمكانهم البدء في اتخاذ خطوات للبدء في بناء السالم على الفور. 

00--GPC_EducatorToolkit-(MiddleSchool)_2012 reprint_AR.indd   9300--GPC_EducatorToolkit-(MiddleSchool)_2012 reprint_AR.indd   93 15/01/2013   07:24:31 �15/01/2013   07:24:31 �



مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين | إصدار المدارس المتوسطة

مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين٩٤

التحضير: إذا كنت لم تكمل الدرس ١-٢ وجهات نظر حول الســالم، ينبغي عليك إنهاؤه مع الطلبة قبل بدء هذا القســم، حيث 
يدعو الطلبة إلعداد تعريفات للسالم. وإذا كنت قد أكملت هذا الدرس، ارجع إلى التعريفات التي أعدها الطلبة كوسيلة لمواصلة 

فكرة وجود العديد من الطرق لتكون صانع سالم.
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٩٥ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

األسباب عرض 

من المهم أن يتمتع الطلبة بالقدرة على تعريف ورؤية أنفسهم كصناع سالم مشهورين، حيث من 
إلى  الطلبة  يقود  أن  ويمكن  سالم  صانع  الفرد  يكون  أن  معنى  توضيح  في  هذا  يساعد  أن  الممكن 
استنتاج امتالكهم لقدرات إحداث فرق في العالم. ويبدأ الطلبة في هذا النشاط بالتعرف على تنوع 
فيها  يشتركون  قد  التي  السمات  إلى  باإلضافة  السالم  صناع  في  تحديدها  يمكن  التي  السمات 

معهم أو يرغبون في تنميتها.

األهداف

تعريف الطلبة بصناع السالم ودراسة طريقتهم في تشجيع السالم.. ١
التعرف على سمات صناع السالم.. ٢

يير لمعا ا

تنمية الفرد والهوية ◆
المبادئ والممارسات المدنية ◆

الوقت: مدة الحصة الواحدة (٤٥ دقيقة)

المواد

الوصول إلى اإلنترنت أو الكتب التي تدور حول صناع السالم ❑
نشرة ما الذي يستلزمه األمر لتصبح صانع سالم؟؟  ❑

الدرس ٣-١
سمات صناع السالم
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين٩٦

اإلجراءات

١. األسئلة األساسية
ما الذي يستلزمه األمر لتصبح صانع سالم؟

٢. الدوافع (٥ دقائق)
ــدرس ١-٢ أو أكمــل التمرين . ١ ــى تعريفات الطلبة للســالم من ال ــرة أخرى إل قــم بالرجوع م

االبتدائي عندما أذكر النزاع تفكر في ... في الدرس ١-١، اســتخدام كلمة الســالم بدالً من 
النزاع.

اطرح األسئلة التالية على الطلبة: . ٢
من هم صناع السالم في عالمنا؟ (في الماضي أو الحاضر)  ◆

ًا لصناع ســالم عالميين، أضف . ٣ ــم يقدم الطلبة اختيار اكتب إجاباتهم على الســبورة. إذا ل
أســماء بعض صناع الســالم من حول العالم. انظر نماذج من الفائزين بجائزة نوبل للسالم 

h p://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/ :هنا

٣. تحت إشراف المعلم (٥ دقائق)
قســم الطلبة إلى أزواج واطلب من كل زوج منهم تحديد أحد صناع الســالم الذي يعرفونه . ١

من القائمة التي أنشأوها.
وزع ورقة عمل ما الذي يلزم لتكون صانع سالم؟ واستعرضها مع الطلبة. . ٢

٤. تمرين موجه/تمرين مستقل (٢٥ دقيقة)
اطلب من الطلبة إتمام ورقة العمل بناء على ما يعرفونه.. ١
ــب من المجموعات المشــاركة مع الفصل وفي أثناء ذلك، اكتب على الســبورة قائمة . ٢ اطل

سمات صانع السالم التي يذكرونها.
أدر النقاش باستخدام األسئلة التالية:. ٣

ما السمات المشتركة التي تالحظونها بين صناع السالم؟ ◆
ــات المتحدة وصناع  ◆ هل الحظتم وجود فرق في الســمات بين صناع الســالم من الوالي

السالم من جميع أنحاء العالم؟
ما الذي تخبركم به قصصهم حول الطرق المختلفة لتكون صانع سالم؟ ◆

اطلب من الطلبة التوجه إلى الشريك الذي كانوا يعملون معه ومشاركة التالي معه:. ٤
قم بمشــاركة الســمات التي تعتقد أنك تتمتع بها والتي تؤهلك لتكون صانع ســالم  أ. 

ال؟ فعّ
قم بمشاركة إحدى السمات التي تعتقد أنك بحاجة إلى تنميتها.  ب. 

اطلب من بعض المتطوعين مشاركة أجوبتهم.. ٥

٦. مناقشة (١٠ دقائق)
أدر النقاش باستخدام األسئلة التالية:

كيف يمكنك تنمية سماتك التي ال تراها قوية بدرجة كافية؟ ◆
وبناءً على هذه األنشطة، ماذا يعني أن يكون الفرد صانع سالم؟ ◆
هل يمكن ألي فرد أن يكون صانع سالم؟ هل يمكنك أن تختار أن تكون صانع سالم؟ ◆
هل هناك ما يماثل كون الفرد صانع سالم مثالي؟  ◆

٤٥ دقيقة
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٩٧ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ٣ | الدرس ٣-١ | سمات صناع السالم

تعليقات المعلم الختامية:

ــا التعلم من أفعال  ــة تؤهل الفرد أن يكون صانع ســالم. بإمكاننا جميعً ال توجد ســمات متأصل
صناع السالم اآلخرين وتنمية المهارات والمعرفة لتعزيز صناعة السالم على طريقتنا.

ً مجاالت يمكننا العمل عليها، وتوفر مجموعة جيدة من  ال يوجد صانع سالم مثالي. لدينا جميعا
ــا جميعا العمل على تحقيقها. يتطلب كونك صانع ســالم بذل  األهــداف المحددة التي يمكنن

الجهد بشكل مستمر وتحسين الذات بصرف النظر عن عمرك أو خبرتك. 

النشاط اإلضافي ١
اطلــب من الطلبة البحث عن أحد صناع الســالم 
الذين لم يســمعوا به من قبل، باســتخدام نفس 
األسئلة من نشرة ما الذي يستلزمه األمر لتصبح 
صانع ســالم واعرض نتائج بحثهــم على الفصل. 
ومــن األدلة الســهلة التي يمكن االطــالع عليها 
الموقع الخاص بالحائزين على جائزة نوبل للسالم.
h p://nobelprize.org/nobel_prizes/  

peace/laureates/

النشاط اإلضافي ٢
اطلب من الطلبة تحديد أحد صناع السالم الذين 
دار النقاش حولهم في بداية الدرس. واطلب منهم 
إجــراء بحث حول صانع الســالم وتحديد العقبات 
ــي واجهها فــي تعزيز الســالم. وكيف يتجاوب  الت
ــي  ــي تمتعــوا بهــا والت ــا الســمات الت معــه؟ م

ساعدتهم على تجاوز العقبات؟ 

لتقييم: ا

المناقشة، الكلمات التي تم إنشاؤها
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين٩٨

الدرس ٣-١ ورقة العمل: ما الذي يستلزمه األمر لتصبح صانع سالم؟ 

التوجيهات: ناقش مع شريكك األسئلة التالية حول صانع السالم المفضل لديك. سجل مالحظاتك بحيث يمكنك مشاركتها مع المجموعات 
األخرى.

من هو صانع السالم المفضل لديك؟. ١

ما األعمال التي قام بها صانع السالم المفضل لديك والتي ساهمت في ارتباطه بالسالم؟ . ٢

ما السمات التي يتمتع بها صانع السالم المفضل لديك والتي تعتقد أنها ساهمت في نجاحه؟ . ٣

ما التحديات التي واجهته؟. ٤
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٩٩ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

األسباب عرض 

في هذا النشاط يتعرف الطلبة على صناع السالم أثناء العمل. قد يوفر التعلم من صناع السالم من 
ا قيمة عما نحتاج لمعرفته والقيام به لصناعة السالم في الحاضر باإلضافة إلى ذلك،  الماضي دروسً
صناع  دور  تقمص  على  القدرة  بامتالكهم  الطلبة  شعور  إلى  السالم  صناع  عن  المعرفة  تؤدي  قد 

السالم أنفسهم.

األهداف

التعرف على عمل صناع السالم في جميع أنحاء العالم.. ١
تحديد الدروس المستفادة من عمل صناع السالم والتي يمكن أن يطبقها الطلبة في حياتهم . ٢

وجهودهم الهادفة إلى صناعة السالم.

يير لمعا ا

تنمية الفرد والهوية ◆
المبادئ والممارسات المدنية ◆

الوقت: مدة الحصة الواحدة (٤٥ دقيقة)

المواد

صفحات تعرض السيرة الذاتية لصناع السالم مأخوذة من الموقع الخاص بالحائزين على جائزة  ❑
h أو المصادر األخرى p://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/ نوبل

ورقة عمل ورقة تجميع المعلومات الخاصة بصناع السالم ❑
ورقة عمل ورقة تدوين المالحظات الخاصة بتبادل صناع السالم ❑
لوحة ملصقات وأقالم تمييز وألوان شمع وأقالم رصاص ملونة (اختيارية) ❑

لتحضير ا

قبل الصف، قم بتنزيل السير الذاتية لصناع السالم الذين يقومون بعمل دولي وأرفق ورقة العمل ورقة 
صناع  من  مجموعة  تضمين  حاول  ذاتية.  سيرة  لكل  السالم  بصناع  الخاصة  المعلومات  تجميع 
السالم واألفراد من المستوى الدولي الذين ال يعرفهم الطلبة ، أي أفراد لم يذكروهم في الدرس ٣-١ 

الدرس ٣-٢
صناع السالم أثناء العمل
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين١٠٠

تستخدم  كنت  إذا  الصحفية،  والنشرات  الذاتية  السير  من  المأخوذة  المعلومات  تجميع  يمكنك 
الموقع الخاص بجائزة نوبل للسالم، ولكنك قد تحتاج إلى تحريرها لطولها. إذا كان لديك أخصائي 

إعالمي اطلب منه مساعدتك في توفير مادة السيرة الذاتية التي تناسب مستوى الطلبة.

ولكسب الوقت، قد ترغب في تقديم السير الذاتية وأوراق تدوين المالحظات للطلبة إلتمامها 
كواجب منزلي في الليلة السابقة للدرس.

اإلجراءات

١. السؤال األساسي 
ما الذي يمكننا تعلمه من صناع السالم؟ 

٢. الدوافع (دقيقة واحدة)
أخبر الطلبة أنهم على وشك مقابلة بعض صناع السالم الحقيقيين! فهم سيفعلون ذلك بأن 

يصبحوا صناع سالم مشهورين.

٣. تحت إشراف المعلم (دقيقتان)
أخبر الطلبة أنهم ســيقرأون معلومات الســيرة الذاتية عن صانع الســالم الخاص بهم وأن . ١

يصبحوا هذا الشخص ثم يشاركون في اجتماع لتبادل صناع السالم الدوليين حيث يجتمع 
ا في صناعة  ــر نجاحً صناع الســالم لمشــاركة خبراتهم ومســاعدة اآلخرين ليصبحوا أكث

السالم. 
ــة أن أمامهم ١٥ دقيقة للقراءة عن صانع الســالم الخــاص بهم وإجابة بعض . ٢ ــر الطلب أخب

األســئلة عنه والتعرف على شــخصيته (أو يمكنهم القيام بهذا كواجب منزلي في الليلة 
الســابقة للنشــاط). وســيكون أمامهم ٢٠ دقيقة بعــد ذلك لمقابلة صناع ســالم آخرين 

وتدوين المالحظات حول ما تعلموه عن هؤالء الناس.

٤. تمرين موجه (١٥ دقيقة)
قم بتوزيع سيرة ذاتية وورقة عمل ورقة تجميع المعلومات الخاصة بصناع السالم على كل . ١

طالب.
لفوا بها واإلجابة على األسئلة الموجودة . ٢ اطلب من الطلبة قراءة ورقة السيرة الذاتية التي كُ

ــه لتدوين  ــذي حصلوا علي ــار الطلبة عن مقــدار الوقت ال ــة العمــل. احــرص على إخب بورق
المالحظات حول صانع السالم الخاص بهم.

٥. تمرين مستقل (٢٠ دقيقة)
بعد ٢٠ دقيقة قم بتوزيع ورقة عمل ورقة تدوين المالحظات الخاصة بتبادل صناع السالم.. ١
وضــح أنهم ســيتجولون داخل الحفل لمقابلة أربعة صناع ســالم آخرين وتدوين مالحظات . ٢

عنهم.
ابدأ التبادل.. ٣

٤٥ دقيقة
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١٠١ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ٣ | الدرس ٣-٢ | صناع السالم أثناء العمل

٦. مناقشة (٧ دقائق)
بعد ٢٠ دقيقة، قم بإنهاء التبادل واطلب من جميع الطلبة العودة إلى مقاعدهم.. ١
أدر النقاش باستخدام األسئلة التالية: . ٢

أي من صناع السالم لم تسمع به من قبل؟ ◆
ما الشيء الذي تعلمته عن صانع السالم الذي قابلته في االجتماع؟ ◆
ما الدروس المســتفادة من صناع الســالم والتي ستساعدنا في بناء السالم في حياتنا  ◆

وفي العالم؟
بعدما تعلمت عن ســمات وأفعال صناع الســالم الدوليين، هل يمكنك تصور نفســك  ◆

كصانع سالم؟ كيف كان سيبدو األمر إذا كنت صانع سالم؟

النشاط اإلضافي ١ 
اطلب مــن الطلبة ابتكار ملصــق ملهم عن أحد 
ــى مجموعات  ــة إل صناع الســالم. قســم الطلب
تتكون من ثالثة أفراد. اطلب منهم اتخاذ قرار حول 
ــاء التبادل  ــن قابلوهم أثن أحد صناع الســالم الذي
ــز عليه في هذا النشــاط. قم بتوزيع لوحة  للتركي
ملصقات وأقالم تمييز وألون شــمع وأقالم رصاص 
ــخ. واطلب مــن الطلبة توضيــح ما قد  ــة إل ملون
يقوله صانع السالم الخاص بهم لتشجيع اآلخرين 
على صناعة الســالم. وأخبرهم أن يقوموا بابتكار 
ملصــق ملهم يوضح ما قد يقوله صانع الســالم 
الخاص بهــم. عندما ينتهون مــن ذلك اطلب من 

كل مجموعة مشاركة ملصقهم الذي ابتكروه.

النشاط اإلضافي ٢
لالعتمــاد على نشــاط التحــول إلى صانع ســالم 
ــة تصــور مســتقبل  مشــهور اطلــب مــن الطلب
ــه صناع ســالم مشــهورين. واطلب  يصبحون في
منهم كتابة مقال إخباري للتعريف بشخصيتهم 
ووصفهــم ووصف ما قاموا به فــي حياتهم ليتم 

إبرازهم كصناع سالم. 

مالحظــة: إذا كنت تقوم بزيارة مركز بناء الســالم 
العالمــي بمعهــد الســالم األميركي ســتمكنك 
ــة بعض من صناع  منصات الشــهود هناك من رؤي
ــر الفصــل "فلنذهب  ــاء العمــل. أخب الســالم أثن
ــن!" وشــاهد   ــاس الحقيقيي ــة بعــض األن لمقابل
ــم تزر  مركــز بناء  ــو الشــاهد. إذا ل مقاطــع فيدي
الســالم العالمــي،  فكــر فــي مشــاهدة مقاطع 

الفيديو عبر اإلنترنت على موقع:
.www.buildingpeace.org

00--GPC_EducatorToolkit-(MiddleSchool)_2012 reprint_AR.indd   10100--GPC_EducatorToolkit-(MiddleSchool)_2012 reprint_AR.indd   101 15/01/2013   07:24:37 �15/01/2013   07:24:37 �



مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين | إصدار المدارس المتوسطة

مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين١٠٢

الدرس ٣-٢  ورقة العمل: ورقة تجميع المعلومات الخاصة بصناع السالم 

المعلمون: أرفق هذه الورقة بورقة السيرة الذاتية الفردية لكل طالب.

قم باإلعداد لتبادل صناع السالم!!

انظر إلى معلومات السيرة الذاتية المرفقة. قم بتدوين اسمك الجديد أعلى الصفحة. . ١

اسمي الحقيقي هو  _______________________، ولكن اآلن اسمي هو  ___________________.   

اقرأ ورقة السيرة الذاتية وأجب عن األسئلة التالية. ستقوم بمشاركة اإلجابات مع األفراد اآلخرين الذي يرغبون في التعرف عليك في دور صانع . ٢
سالم. 

أذكر ثالث حقائق مثيرة لالهتمام عنك. أ.   

مع من كنت تعمل لبناء السالم؟ ب.   

ج.  ما هي االستراتيجيات التي استخدمتها لصناعة السالم (مهارات االستماع والتفاوض والوساطة إلخ.)؟  

ما نوع التغييرات التي نتجت عن عملك؟ د.   

ما أهم شيء يجب على األشخاص اآلخرين معرفته عنك؟ هـ.   
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١٠٣ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ٣ | الدرس ٣-٢ | صناع السالم أثناء العمل

الدرس ٣-٢  ورقة العمل: ورقة تدوين المالحظات الخاصة بتبادل صناع السالم

التوجيهات: قم بتدوين أربع معلومات على األقل عن أربعة صناع سالم آخرين قابلتهم في االجتماع. دون مالحظاتك في المساحات التالية.

اسم صانع السالم الذي قابلته: ______________________________________. ١
أربعة أشياء على األقل تعلمتها عن صانع السالم:

١

٢

٣

٤

اسم صانع السالم الذي قابلته _______________________________________. ٢
أربعة أشياء على األقل تعلمتها عن صانع السالم:

١

٢

٣

٤
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين١٠٤

اسم صانع السالم الذي قابلته: ______________________________________. ٣
أربعة أشياء على األقل تعلمتها عن صانع السالم:

١

٢

٣

٤

اسم صانع السالم الذي قابلته _______________________________________. ٤
أربعة أشياء على األقل تعلمتها عن صانع السالم:

١

٢

٣

٤
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١٠٥ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

الدرس ٣-٣
المنظمات التي تعمل من أجل السالم

األسباب عرض 

من الممكن أن تكون منظمات بناء السالم كبيرة كالحكومات الوطنية أو صغيرة كشخص فردي. 
السالم  لتعزيز  المخصصة  المنظمات  من  عدد  تاريخ  باستكشاف  الدرس،  هذا  ،في  الطلبة  سيقوم 
ونموها ونشاطاتها، باإلضافة إلى التفكير في إمكانية قيام جميع أنواع المنظمات بلعب دور إيجابي 

في بناء السالم.

األهداف

تحديد المنظمات التي تعمل لصناعة السالم.. ١
معرفة كيف يستطيع الطلبة المساهمة في تنفيذ المهمة المكلفة بها بعض المنظمات.. ٢

يير لمعا ا

تنمية الفرد والهوية ◆
األفراد، والمجموعات، والمؤسسات ◆

الوقت: ١٫٥ الحصص الدراسية (٧٠ دقيقة-٤٥ دقيقة لإلعداد لليوم األول و٢٥ دقيقة للعرض 
التقديمي والمناقشة في اليوم الثاني)

المواد

ورقة عمل نموذج تدوين المالحظات الخاص بإجراء البحث عن منظمة لصنع السالم ❑
نشرة ابتكار إعالن ❑
مستلزمات فنية متنوعة قد يحتاج إليها الطلبة البتكار إعالناتهم ❑
كاميرا فليب فيديو (اختيارية) ❑
جهاز تلفزيون (اختياري، ضروري فقط إذا قمت بتصوير اإلعالنات) ❑

لتحضير ا

المنظمات  تحديد  عليك  سيتعين  الفصل،  في  بحث  إلجراء  اإلنترنت  إلى  الطلبة  وصول  تعذر  إذا 
للمجموعات إلجراء البحث وطبع المعلومات عن كل منظمة قبل الحصة.
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين١٠٦

األول الجزء 

اإلجراءات

١. األسئلة األساسية 
كيف تعمل المنظمات كصانعة سالم؟. ١
ما أهمية المنظمات فيما يتعلق بمساعدة األشخاص في تعزيز السالم؟. ٢

٢. الدوافع (٥ دقائق)
أخبر الطلبة أن ينظروا إلى ما هو أبعد من صناع السالم الفرديين وأن يركزوا على المنظمات . ١

التي تعمل من أجل صناعة السالم. اطرح السؤال التالي: 
ما المنظمات التي تعرفها والتي تقوم بصناعة السالم  ◆

اكتب إجابات الطلبة على الســبورة. إذا واجه الطلبة مشــكلة في إنشــاء قائمة، يمكنك . ٢
استخدام بعض المنظمات من قائمة الحائزين على جائزة نوبل للسالم. يذكر الرابط التالي 
h p://nobelprize. :(لكل من األفراد والمنظمات) مقاالً يسرد أسماء الفائزين بهذه الجائزة

org/nobel_prizes/peace/ar. كما أن معهد السالم األميركي  cles/lundestad-review/
h p://www.usip.org/ :ــط ــذا الراب ــى ه ــة عل ــه قائمــة شــاملة للمنظمــات الدولي ب

publica ons/interna onal-organiza ons.

اسأل الطلبة عن نوع المنظمات التي قاموا بتحديدها: منظمات محلية أم وطنية أم دولية . ٣
ــة أم غير ربحية. ما هي بعض االختالفات بين تلك األنواع من المنظمات ؟ الحظ  أم حكومي
ً ما  أن الحكومــات نفســها يمكن أن تعمل من أجل الســالم؟ فالحكومــة األميركية كثيرا
تقدم خدماتها كطرف ثالث مشــترك في صناعة الســالم. وتتجه األطــراف المتنازعة في 
أغلب األحيان إلى الحكومات الخارجية الموثوق بها للمساعدة في فض النزاعات الموجودة 

في منطقتها.

٣. تحت إشراف المعلم (١٠ دقائق)
ــر الطلبة أنه عندما تعمل المجموعات مع بعضها لمنع النزاعــات أو إدارتها، فإنه يمكنها . ١ أخب

أحيانًا الوصول إلى جمهور أكبر وجذب المزيد من المشاركين لتوفر الهياكل الالزمة للقيام بهذا. 
أخبر الطلبة أنهم ســيقومون من خالل مجموعــات تتكون من ثالثة طلبة، بإجراء بحث عن . ٢

منظمــة وطنية تعمل من أجل الســالم العالمــي مثل معهد الســالم األميركي أو األمم 
المتحدة أو منظمة روابط الســالم، جماعة دولية نســائية لتعليم الســالم تأسســت عام 
 ً ١٩٨١ وقد كانت بمثابة قوة رئيسية في إنهاء سباق التسلح النووي، وأنهم سيكتبون إعالنا
ــت لديك كاميرا فيديو،  عــن هذه المنظمة وســيقوم الطلبة بتمثيله أمام الفصل. إذا كان

فقد تختار تصوير األداء. 
قــم بتوزيع ورقة عمل نمــوذج تدوين المالحظات الخاص بإجــراء البحث عن منظمة لصنع . ٣

السالم ونشرة ابتكار إعالن. استعرض كل منهما مع الطلبة.
قســم الطلبة إلى مجموعات تتكون من ثالثة أفراد. كلف كل طالب بمنظمة دولية تعمل . ٤

من أجل الســالم أو اســمح لهم بتحديد نموذجهم من قائمة قمت بإنشــائها أو من قائمة 
أنشــأوها في بداية الحصة أو من البحث الخاص بهم. إذا تعذر وصول الطلبة إلى اإلنترنت 
ــك تحديد المنظمات  فــي الفصل إلجراء بحث عن المنظمة الخاصة بهم، ســيتعين علي
ــدء الحصة من الموقع الخاص  التي ســيتم إجراء البحــث عنها وطباعة المعلومات قبل ب
بكل منظمة وتقديمها للطلبة ليقوموا باســتعراضها. مرة أخرى نذكر  أن معهد الســالم 
h p://www.usip.org/ :األميركي به قائمة شاملة للمنظمات الدولية على الرابط التالي

publica المنظمات الدولية والموقع الخاص بالحائزين على جائزة نوبل به معلومات  ons/
عن المنظمات التي فازت بجائزة نوبل للسالم.

النشاط اإلضافي ١ 
ــى إعالن  ــل إعالنهم إل ــة تحوي اطلــب مــن الطلب

مطبوع أو ملصق.

النشاط اإلضافي ٢ 
اطلــب من الطلبة إجراء بحث عن شــخص يعمل 
فــي منظمــة مخصصــة لصناعــة الســالم. ما 
الوصــف الوظيفي له؟ ما هي الخلفية األكاديمية 
ــة الخاصة به؟ قم بإجــراء حوار مع هذا  أو المهني
ــد اإللكتروني  الشــخص عبر الهاتــف أو عبر البري

لتعلم المزيد عن عمله وسبب اختياره له.

٤٥ دقيقة
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١٠٧ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ٣ | الدرس ٣-٣ | المنظمات التي تعمل من أجل السالم

٤. تمرين موجه/مستقل (٣٠ دقيقة)
تجول وسط مجموعات الطلبة أثناء إجرائهم للبحث والكتابة والتمرين على تنفيذ اإلعالنات.

الثاني الجزء 

اإلجراءات

١. تمرين مستقل (١٥ دقيقة)
اطلب من الطلبة عرض إعالناتهم. 

٢. المناقشة (١٠ دقائق)
أدر مناقشة داخل الفصل باستخدام بعض األسئلة التالية أو جميعها:

ما أوجه التشابه واالختالف التي الحظتها في المنظمات المعروضة في اإلعالنات؟  ◆
ما المنظمة التي يحتمل أن تدعمها أكثر من غيرها؟ لماذا؟ كيف تريد أن تدعمها؟  ◆
ما سبب أهمية أن نعمل سويًا في مجموعات منظمة لصناعة السالم؟ ◆

النشاط اإلضافي ٣
ــزاع الحالي أو  ــة التفكير في الن اطلــب من الطلب
القضية االجتماعية الحالية سواء كانت محلية، 
ــوا أنهم  ــة. وأخبرهــم أن يتخيل ــة، أو دولي أو قومي
ســيبدأون عمل منظمتهم غير الربحية الخاصة 
ــا مهمتهــا؟ ومن  ــا اســم المنظمة؟ وم بهــم. م
سيشــارك؟ ما األنشطة التي سيقومون بها؟ ضع 
ً للمنظمــة. ويمكن إجراء هــذا في البيت  شــعارا

بصورة فردية أو في جماعة في الفصل.

النشاط اإلضافي ٤
اطلــب مــن الطلبة إجــراء بحث عــن دور الواليات 
المتحدة في صناعة الســالم فــي التاريخ القديم 
وخالل العقــود الحالية. يمكنك أن تطلب منهم-

ــات المتحدة في مفاوضات  التعرف على دور الوالي
الســالم في النزاعات الدولية (أيرلندا الشــمالية 
ومنطقــة  اإلسرائيلية-الفلســطينية  واألراضــي 
ــر الواليات  ــا هــو تأثي ــى ذلك) وم ــا إل البلقــان وم
المتحدة على سير عملية السالم في العالم؟ وقد 
ــا يلي:  ــة األميركية م تشــمل النمــاذج التاريخي
وســاطة الرئيس تيودور روزفلت بين روسيا واليابان 
التي أدت إلى توقيع معاهدة بورتسموث عام ١٩٠٥ 
(والتي حصل بســببها على جائزة نوبل للسالم)، 
ورؤية الرئيس وودرو ويلســون إلنشاء عصبة األمم 
ثم تطوير المؤسســات الدولية بعد انتهاء الحرب 
ــة مثل األمــم المتحــدة والبنك  ــة الثاني العالمي
الدولي ومنظمة الصحــة العالمية باإلضافة إلى 
ــة بحقوق اإلنســان  ــة المعني المعاهــدات الدولي
ــم الحرب وحظر االنتشــار النووي. تشــمل  وجرائ
ــات المتحدة لصناعة الســالم خطة  جهود الوالي
مارشــال والتي كانت بمثابة مجهــود كبير إلعادة 
ــرة بعد انتهاء الحــرب العالمية  ــاء أوروبا المدم بن
ا أُعلن  الثانية. وبعد مرور أقل من خمسة عشر عامً
عــن مجهود آخــر لصناعة الســالم فــي الواليات 
المتحدة: وهو إنشــاء هيئة السالم، وهي منظمة 
ــذي يرغبون في تكريس  تقوم بضم المتطوعين ال
حياتهــم في ســبيل التقدم والســالم فــي الدول 
ــم ونقل المهــارات في  ــة من خــالل التعلي النامي
المجتمعات الفقيرة حول العالم. وفي عام ١٩٨٤ 
الســالم  معهــد  األميركــي  الكونجــرس  أنشــأ 

األميركي. 

لتقييم: ا

إعالن  ابتكار  نشرة  في  الموجودة  اإلرشادات  استخدام  (يمكنك  واإلعالنات  المالحظات  تدوين  نماذج 
لتقييم اإلعالنات.)

٢٥ دقيقة
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين١٠٨

الدرس ٣-٣  ورقة العمل: نموذج تدوين المالحظات الخاص بإجراء البحث عن منظمة لصنع السالم 

التوجيهات: قم بإجراء بحث عن منظمتك وأجب على األســئلة التالية: عند االنتهاء من إجابة األســئلة، يمكنك البدء في إنشاء إعالنك والتمرن 
عليه. 

ما اسم المنظمة؟ _____________________________________

ما سبب وجود المنظمة؟ وما مهمتها؟ 

كيف تقوم منظمتك بتنفيذ مهمتها؟ ماذا تفعل المنظمة؟

ما الجمهور الذي تستهدفه المنظمة؟

ما تاريخ المنظمة؟ وكيف بدأت؟

أين يقع مقر المنظمة وأين تعمل؟ 

كيف يمكن لألشخاص المشاركة في دعم المنظمة (التبرع، أو التطوع، إلخ)؟
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١٠٩ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ٣ | الدرس ٣-٣ | المنظمات التي تعمل من أجل السالم

النشرة ٣-٣  النشرة: ابتكار إعالن عن منظمة لصنع السالم

التوجيهات: استخدم الخطوات التالية البتكار إعالن عن إحدى منظمات السالم.

حدد منظمة السالم الخاصة بك. واكتب اسمها هنا. الخطوة األولى 

االسم: ________________________________________________________________

الخطوة الثانية  قــم بإجراء بحث عن المنظمة باســتخدام اإلنترنت. قم بتدوين المالحظات في نمــوذج تدوين المالحظات الخاص بمنظمات 
صنع السالم. تأكد من تغطية جميع المواضيع الموضحة في النموذج. 

الخطوة الثالثة  من المالحظات التي تقوم بتدوينها، قم بابتكار إعالن مدته ٣٠ ثانية عن المنظمة باستخدام اإلرشادات التالية. يمكنك كتابة 
نص ســيناريو اإلعالن أو يمكنك تصميم لوحة اإلعالن لتوضيحه. لتصميم لوحة اإلعالن، ارســم مجموعة من المربعات على 
ــك أن تدرك القصة التي  ــى المربعات بالترتيب، يمكن ً يحــدث في اإلعالن. فعند النظر إل ــة ووضــح بداخل كل مربع موقفا ورق

يحكيها اإلعالن. 

اإلرشادات

يجب أن تكون مدة اإلعالن ٣٠ ثانية أو أقل. ◆
يجب أن يتضمن اإلعالن معلومات دقيقة تغطي جميع المواضيع التي تم تدوين المالحظات بخصوصها. ◆
يجب أن يتضمن اإلعالن جميع أعضاء الفريق الثالثة. ◆

ً بطريقة ما (كأن يحتوي، على ســبيل المثال، على أغنية مشــهورة، أو يتســم بالفكاهة، أو يحتوي على عناصر  ◆ يجب أن يكون اإلعالن مبتكرا
الدعم، إلخ)

يجب أن يأسر اإلعالن المشاهد. في نهاية اإلعالن، يجب أن يكون المشاهد راغبًا في تعلم المزيد عن المنظمة وعملها.  ◆

بمجرد كتابة اإلعالن قم بالتمرن مع أعضاء الفريق. قم بتصميم عناصر الدعم الضرورية. الخطوة الرابعة 

الخطوة الخامسة قم بتمثيل إعالنك! 
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١١١ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

الدرس ٣-٤
صناعة الفارق:

التحول إلى صانع سالم

األسباب عرض 

المتعمدة.  والسلوكيات  والمهارات  المعرفة  من  ا  مزيجً تمثل  وهي  نشطة.  عملية  السالم  صناعة 
والمهارات  األدوات  مجموعة  توفر  ولكن  سالم،  صانع  الفرد  يصبح  أن  ا  دائمً السهل  من  وليس 
العواقب  تحديد  الدرس  هذا  في  الطلبة  من  اطلب  العمل.  من  يسهل  أن  يمكن  واالستراتيجيات 
التحديات  هذه  على  للتغلب  الالزمة  واالستراتيجيات  سالم  صانع  الفرد  كون  عن  الناتجة  والتحديات 

وتعزيز السالم بصورة يومية.

األهداف

تحديد التحديات والعواقب الناتجة عن كون الفرد صانع سالم.. ١
التفكير في الطرق الالزمة للتغلب على هذه التحديات.. ٢

يير لمعا ا

تنمية الفرد والهوية ◆
المبادئ والممارسات المدنية ◆

الوقت: مدة الحصة الواحدة (٤٥ دقيقة)

المواد 

الفتة مكتوب عليها: ال يكفي أن نتحدث عن السالم. بل يجب على المرء أن يؤمن به. وال يكفي  ❑
طلب  في  (فكر  روزفيلت  —إلينور  لتحقيقه.  المرء  يعمل  أن  يجب  بل  بالسالم.  المرء  يؤمن  أن 

المساعدة من معلم التربية الفنية ليعمل مع الطلبة في هذا النشاط)
ورقة عمل صناعة الفارق: بطاقة مدير مناقشة التحول إلى صانع سالم (واحدة لكل مجموعة) ❑
ورقة عمل صناعة الفارق: بطاقة تدوين مالحظات التحول إلى صانع سالم ❑
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين١١٢

اإلجراءات

١. األسئلة األساسية
كيف يمكن أن أكون صانع سالم في الحياة اليومية؟. ١
ــات التحول إلى صانع ســالم في الحياة . ٢ ــا الخطــوات التي ســأتخذها للتغلب على تحدي م

اليومية؟

٢. الدوافع (١٠ دقائق)
اطرح األسئلة التالية على الطلبة:. ١

ا من الطرق العديدة التي يمكنك أن تصبح صانع سالم من خاللها؟  ◆ اذكر بعضً
ناقــش مع الفصل مواقف نزاع مختلفة (المحلية، والقومية، والدولية) والطرق التي يمكن . ٢

ــة أن يصبحوا صناع ســالم من خاللها. ذكر الطلبة بوجود طــرق عديدة لكي يصبح  للطلب
الفرد صانع ســالم. تتضمن األمثلة ما يلي: اســتخدام اللغة الشاملة ومساعدة صديقين 
ــا وتحدي االفتراضات وتنفيذ نشــاط صناعة المخبوزات  فــي معرفة وجهة نظر كل منهم

لدعم دولة دمرتها إحدى الكوارث الطبيعية. 

٣. تحت إشراف المعلم (١٠ دقائق)
ــوب عليها (أو اكتب على الســبورة)، "ال يكفي أن نتحدث عن . ١ ضع الفتة فوق الســبورة مكت

السالم. بل يجب على المرء أن يؤمن به. وال يكفي أن يؤمن المرء بالسالم. بل يجب أن يعمل 
المرء لتحقيقه"- إلينور روزفيلت.

وزع ثالثة أوراق من أوراق المالحظات الالصقة لكل طالب.. ٢
وجه الطلبة لكتابة ثالث نصائح يستطيع كل فرد أن يتبعها ليصبح صانع سالم في الحياة . ٣

اليومية. 

٤. تمرين موجه (٧ دقائق)
ــب منهم قراءة المالحظات المدونة على األوراق  ً تلو اآلخر واطل قــم بالمناداة على الطلبة واحدا

الالصقة أثناء لصقها على السبورة أسفل الالفتة.

٥. تمرين مستقل (١٠ دقائق)
قسم الطلبة إلى مجموعات تتكون من أربعة أفراد. اطلب من أحد أفراد المجموعة أن يكون . ١

ً للنقاش واطلب من آخر أن يقوم بتدوين المالحظات. مديرا
ــن رفع أيديهم وقدم لهم نشــرة . ٢ ــي المالحظات المختاري ــدراء النقاش ومدون ــب من م اطل

ــى التوالي. راجع التعليمات  ــة مدير النقاش وورقة عمل بطاقة مدون المالحظات، عل بطاق
ــة أن كل مجموعة لديها خمســة عشــر دقيقة للنقاش  وتحقــق مــن فهمها. أخبر الطلب
ولتقديم تمثال على شــكل شــخص ســيقومون بتقديمه إلى الفصــل كإجابة على هذا 

السؤال:
كيف تتعامل مع مخاطر أن تكون صانع سالم؟ ◆

ً باسم التابلوه) عبارة عن لقطة ثابتة لشيء ما، ولكنها مصنعة  نحت تمثال لبشري (يعرف أيضا
ً في اختبار فهم األفكار من خالل الطلب من مجموعات صغيرة من  بالجســد. ويســتخدم غالبا

الطلبة ابتكار واحد لتلخيص أو تصوير ما تعلموه للتو.

٤٥ دقيقة
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١١٣ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ٣ | الدرس ٣-٤ | صناعة الفارق: التحول إلى صانع سالم

٦. مناقشة (٨ دقائق)
اطلب من كل فريق مشاركة التمثال البشري. . ١
أدر النقاش باستخدام بعض أو جميع األسئلة التالية:. ٢

ما هي األفكار المشتركة في التمثال البشري؟ ◆
كيف يمكن أن تكون صناعة الســالم على المســتوى الدولي أصعب من صناعته على  ◆

مســتوى مجتمعك أو دولتك؟ ما التحديات اإلضافية التي تواجهها عند محاولة إرساء 
ً؟ السالم دوليا

كيف يمكنك التغلب على هذه التحديات اإلضافية؟ ◆
ما الخطوات التي ســتتخذها كفرد للتعامل مع التحديات التي تواجهها أثناء محاولة  ◆

صناعة السالم؟

النشاط اإلضافي ١
ــة إجــراء بحث حول أشــخاص  اطلــب مــن الطلب
واجهــوا المخاطــر من أجــل صناعة الســالم، مع 
ــا المخاطر التي  اإلجابة على األســئلة التالية: م
ــى تلــك التحديات؟  ــوا عل ــا؟ كيــف تغلب واجهوه
يمكنك توجيه الطلبة إلى مشاهدة مقطع فيديو 
ــع الخاص بصناعة الســالم  الشــاهد على الموق
ــن  الذي ــراد  لألف  www.buildingpeace.org

يمكن إجراء البحث عنهم. 

النشاط اإلضافي ٢
اطلــب من الطلبة تصميم كتيب به "أهم عشــر 
ــح لتصبح صانع ســالم" بحيــث يمكنهم  نصائ

مشاركته مع الطلبة األصغر سنًا في المدرسة.

لتقييم: ا

التمثال البشري
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين | إصدار المدارس المتوسطة

مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين١١٤

الدرس ٣-٤  النشرة: صناعة الفارق: بطاقة مدير مناقشة التحول إلى صانع سالم

التوجيهات

ً لتدوين  ً كافيا الجزء األول: وجه مجموعتك لمناقشــة األســئلة التالية: تأكد من مشــاركة الجميع في النقاش ومن منح مدون المالحظات وقتا
المالحظات باختصار.

لماذا قد يكون من الصعب أن تصبح صانع سالم؟ ما الذي يمنع الناس من العمل من أجل السالم بشكل متكرر؟  ◆
ما فوائد أن تكون صانع سالم؟ ◆
ما بعض المخاطر التي ينطوي عليها كون المرء صانع سالم في مجتمعك أو على الصعيد الدولي؟ كيف يمكنك التعامل مع هذه المخاطر؟  ◆

الجزء الثاني: عند االنتهاء من المناقشة، قم بتصميم تمثال بشري يعكس بطريقة ما إجابة أو إجابات السؤال التالي 

كيف تتعامل مع مخاطر أن تكون صانع سالم؟  ◆
ا من التمثال البشري  استخدم المالحظات التي سجلها مدون المالحظات إذا لزم األمر. يجب أن يكون كل فرد في المجموعة جزءً
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١١٥ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ٣ | الدرس ٣-٤ | صناعة الفارق: التحول إلى صانع سالم

الدرس ٣-٤  ورقة العمل: صناعة الفارق: بطاقة تدوين مالحظات التحول إلى صانع سالم

التوجيهات: قم بتدوين مالحظات عن كل سؤال أثناء تحدث مجموعتك. 

لماذا قد يكون من الصعب أن تصبح صانع سالم؟ ما الذي يمنع الناس من العمل على فض المنازعات الدولية بشكل متكرر؟ . ١

ما فوائد أن تكون صانع سالم؟. ٢

ما بعض المخاطر التي ينطوي عليها كون المرء صانع سالم في مجتمعك أو على الصعيد الدولي؟ كيف يمكنك التعامل مع هذه المخاطر؟ . ٣

00--GPC_EducatorToolkit-(MiddleSchool)_2012 reprint_AR.indd   11500--GPC_EducatorToolkit-(MiddleSchool)_2012 reprint_AR.indd   115 15/01/2013   07:24:43 �15/01/2013   07:24:43 �



00--GPC_EducatorToolkit-(MiddleSchool)_2012 reprint_AR.indd   11600--GPC_EducatorToolkit-(MiddleSchool)_2012 reprint_AR.indd   116 15/01/2013   07:24:43 �15/01/2013   07:24:43 �



١١٧ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

الدرس ٣-٥
التقدم خطوة نحو صناعة السالم

األسباب عرض 

كصانع سالم، يعتبر التركيز على هدف كبير وملموس مثل "صناعة السالم بالعالم" أمر عام لدرجة 
للقياس  قابلة  وإجراءات  ومحددة  ملموسة  قرارات  على  تنطوي  السالم  فصناعة  واقعي.  وغير  كبيرة 
ا. الهدف من هذا الدرس  نقوم بها كل يوم لتعزيز األفكار والظروف الالزمة لصناعة مجتمعات أقل عنفً
السالم  صناعة  في  للمساهمة  تنفيذها  يمكنهم  وواقعية  خاصة  إجراءات  بتطوير  الطلبة  يقوم  أن 

محليًا ودوليًا. 

األهداف

تطوير إجراءات واقعية يمكن للطلبة تنفيذها للمساهمة في صناعة السالم.

يير لمعا ا

المبادئ والممارسات المدنية ◆

المواد 

بطاقات الفهرسة ❑
١٢ × ١٢ ورق رسم ❑
١٢ × ١٢ ورق مقوى، ولوح فلين، أبيض، وخشب، إلخ. ❑
(يمكنك  ❑ البدء  في  مساعدة  كأدوات  عشوائيًا  عليها  العثور  تم  التي  الفنية  والمواد  األشياء 

الطلب من الطلبة إحضار األشياء الطبيعية والتي تم العثور عليها قبل بدء الدرس). 

الوقت: ١٫٥ الحصص الدراسية (٧٥ دقيقة)
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين | إصدار المدارس المتوسطة

مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين١١٨

األول الجزء 

اإلجراءات

١. السؤال األساسي
ما اإلجراءات التي يمكنك اتخاذها لصناعة السالم؟

٢. الدوافع (١٠ دقائق)
قم بإعطاء بطاقة فهرسة لكل طالب واطلب منهم تدوين إجاباتهم على األسئلة التالية: . ١

ا؟ ما الخطوات  ◆ ما نوع التغييرات التي ترغب في رؤيتها في العالم حتى يصبح أكثر سالمً
التي ستتخذها إلحداث هذه التغييرات؟

اطلب من الطلبة مشاركة ما كتبوه.. ٢

٣. تحت إشراف المعلم (٥ دقائق)
ــي يرغبون في رؤيتها في العالم وأنهم . ١ ــر الطلبة أنهم قد تحدثوا اآلن عن التغييرات الت أخب

سيقومون بالتركيز على كيفية إحداثها. 
ــورق بمقــاس ١٢ × ١٢. أخبرهم أن كل طالب ســيقوم بتصميم . ٢ قــم بإعطــاء قطعة من ال

نقطــة انطالق تكون بمثابة خطوة تجاه صناعة الســالم. ســيكون الهدف من هذه الورقة 
رســم نقطة انطالقهم. سيقومون بعد ذلك بوضع الرسم على مادة أخرى. أخبر الطلبة أن 
ــز على نقطة االنطالق يجــب أن يتمثل في خطوات/إجراءات يمكنهم تنفيذها على  التركي
أســاس يومي، أو شهري، أو سنوي لخلق التغيير الذي يرغبون في رؤيته في العالم. باإلضافة 
إلى نقاط االنطالق الخاصة بالطلبة، يمكنهم اســتخدام الســمات التي قاموا بإنشــائها 
حول صناع الســالم أو قول مأثور ألحد صناع السالم أو منظمة صانعة للسالم عرفوا عنها 

أو نصيحة ليكون المرء صانع سالم- جميعها تمت مناقشتها في الدروس السابقة. 

٤. تمرين موجه (٢٠ دقيقة)
امنح الطلبة وقتًا للتعبير بالرسم عن أفكارهم.. ١
ــدم لهم الورقة . ٢ بمجــرد انتهائهــم من ذلك، اطلب منهم مشــاركة رســومهم معك ثم ق

المقواة النهائية/الخشب/ إلخ للرسم عليها.

٥. تمرين مستقل (١٠ دقائق)
يعمل الطلبة على ابتكار نقاط انطالقهم.

الثاني الجزء 

اإلجراءات

١. تمرين مستقل مستمر (٢٠ دقيقة)
يستمر الطلبة في العمل على ابتكار نقاط انطالقهم.

٢. ختام (١٠ دقائق)
قم بوضع نقاط االنطالق على األرض في شكل ممر. . ١
اطلب من الطلبة أن يمشوا بطولها لرؤية جميع نقاط االنطالق.. ٢
قم باختتام التمرين بالطلب من كل طالب مشاركة كلمة واحدة لوصف كيفية شعورهم . ٣

ا عديدة حول إدارة النزاع وصناعة السالم. اآلن وقد أتموا دروسً

النشاط اإلضافي ٢
اطلب من الطلبة تقديم تعهد لصانع ســالم. في 
مجموعات صغيرة، يقومــون بتقديم تعهد يحدد 
اإلجراءات واالتجاهات التي يتعهدون بالتمسك بها 
لتعزيز صناعة السالم بفاعلية في العالم (يمكن 
ــاس هــذه اإلجــراءات واالتجاهــات مــن نقاط  اقتب
ــى الحائط واطلب من  االنطــالق). ضع التعهد عل
الطلبة العمل كفصل واحد لدمج تعهداتهم في 
تعهــد واحد. اطلــب منهم رفع أيديهــم إذا كانوا 
موافقين على جميع جوانب التعهد. تفاوض على 
ــى يوافق كل فرد عليها.  التغييرات عند اللزوم حت
اكتب التعهــد على لوحة ملصقات كبيرة واطلب 
ــة التوقيع عليه. ضع التعهد في  من جميع الطلب
مكان ظاهر فــي الفصل بحيث يمكن رؤيته طوال 
العام الدراســي. أكد على أن الفصل اآلن مجتمع 
من صناع السالم، وأنه بدءًا من اآلن، يتعهد الطلبة 
ا في صناعة السالم. ا بدعم بعضهم بعضً جميعً

النشاط اإلضافي ١ 
تعاون مع مــدرس التربية الفنية لتحويل ابتكارات 
نقــاط االنطالق الخاصــة بهم إلى نقــاط انطالق 

حقيقية يمكن وضعها حول المدرسة.

٤٥ دقيقة

٣٠ دقيقة

00--GPC_EducatorToolkit-(MiddleSchool)_2012 reprint_AR.indd   11800--GPC_EducatorToolkit-(MiddleSchool)_2012 reprint_AR.indd   118 15/01/2013   07:24:44 �15/01/2013   07:24:44 �



١١٩ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

لملحق ا

أ. توجيهات المشاركة

يتجاوز التوقعاتيحقق األهدافيحقق األهداف بطريقة جزئيةال يحقق األهدافالمعايير

الطالب  ◆ يتخذ  ما   ً نادرا
ً فاعالً في تعلمه.  دورا

ً ما يشارك ويطرح  ◆ نادرا
غير  بطريقة  األســئلة 

منتظمة. 
فــي  ◆ ــب  الطال ــردد  يت

أو  ــكار  األف مشــاركة 
ال  وقد  المخاطر،  تقبل 
ً أو يحترم  ــا ينصت دائم

آراء اآلخرين. 
عادة ما يشارك الطالب  ◆

فقـط عندما يطلب 
منه. 

االنتهاء  ◆ لعــدم  نتيجة 
إهمالها  أو  المهام  من 
قـد ال يكون الطالب 
ً لإلجابـة  مسـتعدا
بشيء من التفصيل 

أو بشكل أساسي. 
إلى  ◆ ــب  الطال ــاج  يحت

بانتظـام  التذكيـر 
 ً منتبهـا ليظـل 
توجد  وقد  للمهمة، 
حاجة لعقد اجتماع 
مع المعلـم واألبوين 
ــادة تحديد توقعات  إلع

المشاركة.

◆  ً يلعــب الطالب أحيانا
ً في تعلمه  ً نشــطا دورا
ذات  ــكار  األف ويشــارك 
أســئلة  ويطرح  الصلة 

مناسبة. 
مــن  ◆ الرغــم  ــى  عل

تحمـل  معارضـة 
يســاهم  المخاطـر، 
ــب بانتظــام في  الطال

مناقشات الفصل. 
ــب  ◆ الطال يســتمع 

الفصل  فــي  ــه  لزمالئ
ويحترم آراءهم. 

نتيجــة لالنتهــاء مــن  ◆
الطالب  يكون  المهام، 
ــى  عل ــة  لإلجاب  ً ــزا جاه
األسئلة عند سؤاله. 

قد يحتاج الطالب إلى  ◆
تذكيره أحيانا ليظل 
للمهمــة،   ً ــا منتبه
االســتفادة  ــق  ولتحقي
وقــت  مــن  القصــوى 
مستوى  وزيادة  الفصل 

االلتزام بالدورة.

ً ما يتخذ الطالب  ◆ دائما
ً فاعالً في تعلمه.  دورا

ــب  ◆ الطال يشــارك 
مناقشات  في  بانتظام 
ويتطـوع  الفصــل 
أفكاره،  بطرح   ً كثيرا
ويطرح أسئلة مدروسة 

ويدافع عن آرائه. 
الطالـب  ◆ يســتمع 

زمالئه  إلى  باحتـرام 
فـي الفصـل ولديه 
مشاركة  في  الرغبة 
األفكار نتيجة لالنتهاء 

من المهام. 
ــى الرغــم من عدم  ◆ عل

في   ً مطلقا تسـببه 
داخــل  مشـكالت 
الفصــل، ال يظهر هذا 
 ً ً التزاما ــا الطالب دائم
ــق  لتحقي  ً متناسـقا
القصــوى  االســتفادة 
مــن وقــت الفصل كل 

يوم.

ــب عادة بلعــب دور  ◆ يقــوم الطال
تطوعــي ومتعمــق ونشــط في 
تعلمــه ويتحدى نفسه بصورة 

يومية. 
من خالل المشاركة واالستفسار،  ◆

رغبة  باســتمرار  ــب  الطال يظهر 
ومشــاركة  التعلم  فــي  ــة  أصيل
األفكار مع زمالئه والمعلم. يبادر 
أسئلة  ويطرح  النقاشــات،  في 
هامة ويعيد صياغة تعليقات 
اآلخرين عند تقديم تعليقاته، 
ويتصرف كقائد داخل المجموعة. 

ــب رغبة في تحمل  ◆ ــدى الطال ل
ــه  ــى رأي المخاطـر، ويؤكــد عل
ويدعمــه ويســتمع بكل نشــاط 

لآلخرين. 
الطالب مستعد بصورة جيدة  ◆

ً للمســاهمة فــي الصف  ــا دائم
ــه المهام بكل دقة،  ً إلكمال نظرا
ــة  األهمي ــه  عمل ــة  دق وتوضــح 

الكبيرة التي يوليها للتعلم.

١٢٣٤النقاط

DCBAمعادل الدرجة

المحلق | أ. توجيهات المشاركة
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١٢١ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

ب. نموذج التعقيبات لمجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

ــدروس مع الطلبة  ً: وســوف تتيح لنا خبرتك في اســتخدام ال ً حيا التوجيهــات: تهدف مجموعة أدوات بناء الســالم للمعلمين ألن تكون مســتندا
والمالحظات التي تقدمها لنا تطوير هذا المورد وتحسينه باستمرار. يرجى تخصيص بضع دقائق لمشاركة أفكارك أدناه، بإرسال نموذج المالحظات 
 United States Institute of Peace, Global Peacebuilding Center, 2301 Constitution Avenue, NW, Washington, :هذا على العنوان

.www.buildingpeace.org أو قم بدالً من ذلك بإكمال نموذج المالحظات على اإلنترنت على الموقع .DC 20037

يرجى مالحظة التالي: اإلجابات على هذا النموذج مجهولة المصدر، ولكن إذا رغبت في التواصل مع هيئة التعليم حول مالحظاتك، يرجى تضمين 
بريدك اإللكتروني هنا: 

__________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________ الصفوف التي استخدمت فيها دروس مجموعة األدوات: 

 __________________________________________ المواد التي استخدمت فيها دروس مجموعة األدوات: 

 ______________________________________________________ كيف سمعت عن مجموعة األدوات؟ 

على مقياس من ١ إلى ١٠ (حيث رقم ١ هو األقل و١٠ هو األعلى)، يرجى وضع دائرة حول الرقم الذي يشير إلى كيفية تقييمك لمجموعة أدوات . ١
بناء السالم للمعلمين بشكل إجمالي كإضافة إلى منهجك.

١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤   ٣  ٢  ١  

ــاس من ١ إلى ١٠ (حيث رقــم ١ هو األقل و١٠ هو األعلى)، يرجى وضع دائرة حول الرقم الذي يشــير إلى أي درجة كانت الدروس مثيرة . ٢ ــى مقي عل
بالنسبة لطلبتك. 

١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤   ٣  ٢  ١  

على مقياس من ١ إلى ١٠ (حيث رقم ١ هو األقل و١٠ هو األعلى)، يرجى وضع دائرة حول الرقم الذي يشير إلى درجة سهولة الربط بين الدروس . ٣
ومعايير المحتوى. 

١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤   ٣  ٢  ١  

على مقياس من ١ إلى ١٠ (حيث رقم ١ هو األقل و١٠ هو األعلى)، يرجى وضع دائرة حول الرقم الذي يشــير إلى مدى ســهولة تنســيق الدرس . ٤
لالستخدام. 

١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤   ٣  ٢  ١  

ــاس مــن ١ إلى ١٠ (حيث رقم ١ هــو األقل و١٠ هو األعلى)، يرجــى وضع دائرة حول الرقم الذي يشــير إلى درجة احتمال مشــاركتك . ٥ ــى مقي عل
لمجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين مع زمالئك.

١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤   ٣  ٢  ١  

المحلق | نموذج التعقيبات
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين١٢٢

ما الدروس التي وجدتها أكثر فاعلية فيما يتعلق بالمحتوى أو الطرق؟ لماذا؟. ٦

ما الدروس التي وجدتها أقل فاعلية فيما يتعلق بالمحتوى أو الطرق؟ لماذا؟. ٧

ــالت التي أجريتها على أي من الدروس والتي تعتقد أنه يجب إدخالها في الطبعات المســتقبلية من مجموعة أدوات بناء الســالم . ٨ ــا التعدي م
للمعلمين؟

ما المحتوى اإلضافي الذي تعتقد أنه يجب إضافته إلى مجوعة أدوات بناء السالم للمعلمين. ٩

ما المحتوى/الموارد اإلضافية للطلبة والمعلمين التي قمت بالوصول إليها على الموقع www.buildingpeace.org إلكمال الدروس؟ . ١٠

يرجى مشــاركة أمثلة عملية لكيفية اســتفادة أو تأثر طلبتك بالمحتوى والدروس في مجموعة أدوات بناء الســالم للمعلمين (تابع في ورقة . ١١
أخرى إذا دعت الحاجة).

00--GPC_EducatorToolkit-(MiddleSchool)_2012 reprint_AR.indd   12200--GPC_EducatorToolkit-(MiddleSchool)_2012 reprint_AR.indd   122 15/01/2013   07:24:46 �15/01/2013   07:24:46 �



١٢٣ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

حول المحرر
أليسـون ميلوفسكي هي مسؤولة برامج أولى في معهد السالم األميركي ومتخصصة في 
ــة الثانوية. وتعمــل مع المعلمين داخــل الواليات  ــر المناهج للمرحل تثقيــف المعلمين وتطوي
المتحدة وفي أماكن النزاع إلدخال مفاهيم إدارة النزاع في المناهج الدراسية. باإلضافة إلى ذلك، 
تقوم بالتدريس حول التنســيق والحوار في أكاديمية إدارة النزاعات الدولية وبناء الســالم التابعة 
للمعهد وتدريب الشــرطة الدولية وجنود حفظ الســالم التابعين لألمــم المتحدة على مهارات 
التواصل والتفاوض. وقد ســاعدت ميلوفسكي في برامج التعليم والتدريب في الشرق األوسط 
ً في دورات حوارية حول العرق ونوع  وأفريقيا وجنوب آســيا وآسيا الوســطى. وتقوم بالتدريس حاليا
ــن بجامعة ميريالند. تحمل ميلوفســكي شــهادة البكالوريوس من  الجنــس للطلبة الجامعيي
ــة المناهج  ــم مع درجــة التخصص في نظري ــل والدكتوراه في سياســة التعلي جامعــة مكغي

وتطويرها من جامعة ميريالند. 

حول المساهمين
كريسـتينا بيردان هي مدرســة في مدارس مدينة بالتيمور. وقد تخرجت من جامعة طاوسون 
ــا على بكالوريوس  بعــد حصولها على ماجســتير اآلداب في برامــج التعليم، وذلك بعد حصوله
ً كمديرة للمعلمين في شــركة  ــة الجنائية من جامعة ميريالند. وتعمل حاليا ــوم في العدال العل
.The Youth Dreamers, Inc، وهي مؤسســة غير ربحية أنشــأها طلبنها عام ٢٠٠١ للحد من 
العنف بين الشــباب بعد المدرســة من خالل إنشاء مركز للشباب يدار من قبلهم. وكانت ضمن 
 Writing for a Change: Boosting Literacy and Learning ــاب ــق التحرير الذي ألف كت فري
through Social Action، جوسي باس، ٢٠٠٦. وقد حصلت على شهادة توثيق المجلس الوطني 
ــام ٢٠٠٠، وحصلت على جائزة B-More Fund Award في تشــرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦،  في ع
وكانت زميلة لجمعية Open Society Institute Community في عام ٢٠٠٧. وقامت بالتدريس 
ــن مــع Young Audiences of Maryland ومعهــد تكامل الفنون  فــي معهــد تعليم الفناني
ــة معهد ميريالند  بجامعــة طاوســون. وهي عضو فــي هيئة التدريس وتعمــل بدوام جزئي بكلي

للفنون، وحاصلة على درجة الماجستير في برنامج الفنون المجتمعية.

 Mercy Corps Action Center to End World سارة بيفر تعمل مديرة لبرنامج التعليم في
ا كفنانة معلمة ومنســقة تنمية مهنية لمشــروع المسرح  Hunger في نيويورك. وتعمل أيضً
ــورك، كانت تعمل  ــل االنتقال إلى نيوي ــم القراءة والكتابة في أروشــا، بتنزانيا. وقب ــي وتعلي الدول
كمعلمة مســرح في مدرســة هيرندون الثانوية في مقاطعة فيرفاكس. وقد حصلت على درجة 
ــر التعليم الدولي مــع التركيز على تعليم الســالم ومناهجــه من كلية  الماجســتير فــي تطوي
ــة للتغيير  ــادرة الدولي ــا حيــث كانت المنســق المســاعد للمب ــن، بجامعــة كولومبي المعلمي

المجتمعي والفنون.

دانييل غولدبيرغ اختصاصية التدريب على التنوع ووســيط تتمتع بثماني ســنوات من الخبرة 
 A ــك معهد رابطة مكافحة التشــهير ــة والمحلية، بما في ذل فــي إدارة برامــج التعليم الدولي
عــن  متعــددة  وســائط  منهــج   :Echoes & Reflectionsو  WORLD OF DIFFERENCE®

ــت دانييل زميلة فيالق أطلس فــي بوغوتا بكولومبيا،  الهولوكوســت. ومــن ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٠، كان
وعملت بالمنظمة غير الحكومية Give to Colombia لتوجيه موارد دولية جديدة وبناء تحالفات 
بين القطاع العام والخاص لدعم مشــاريع التنمية المجتمعية االبتكارية في كولومبيا. وخالل 
ا في عام ٢٠١٠ في المعهد الدولي المعني بتعليم السالم في كارتاجينا  هذه الفترة، درست أيضً
بكولومبيا. باإلضافة إلى العمل مع منظمة أصوات من أجل الســودان، وهو تحالف للمنظمات 
األميركية في الشــتات المكرسة لتعزيز الســالم والتنمية في السودان، وهي تعمل اآلن منسق 
برنامج في معهد دراســة حقوق اإلنسان في جامعة كولومبيا حيث تتولى تنسيق مبادرة تنمية 
بناء الســالم في دارفور. حازت غولدبيرغ على درجة الماجســتير في السالم الدولي وحل النزاعات 

من الجامعة األميركية.
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين١٢٤

نورا غوردون دأبت على دراسة وممارسة حل النزاع لعقد كامل من الزمان. وتعمل اآلن مساعدة 
لســفير أفغانســتان في األمــم المتحدة. وقد حصلت نورا على درجة الماجســتير في الشــؤون 
ــة والعامة بجامعة كولومبيا. وبزغ  الدولية مع التركيز على حل النزاع من كلية الشــؤون الدولي
تميزها في دراســات الســالم والنزاع في جامعة كاليفورنيا ببيركلي وعملت على مشروعات بناء 
الســالم في تيمور الشــرقية وليبريا وروندا والبرازيل والضفة الغربية وســوريا واألمازون البرازيلية 
ــورك. وفي رواندا، قامت بالمعاونة في تدريبات القيادة وســاعدت في تنســيق الحوار للقادة  ونيوي
ــن رفيعي المســتوى وقادة المنظمات غير الحكومية. ومــن خالل مفوضية الالجئين  الحكوميي
ــة. وقضت نورا ثالث  النســائية، صممــت نورا أدوات تنســيق في ليبريا لبرامــج التدريب الوظيفي
سنوات في برامج التنســيق الخاصة بمنظمة تدريس السالم بروكلين من أجل السالم. وقضت 
فصــل الصيف في ٢٠٠٩ في إجراء أبحاث في تيمور الشــرقية مع مركز كولومبيا لحل النزاعات 
الدولية. ومع برنامج الدبلوماســية الشــعبية األميركي السوري، ساعدت في تنسيق ورش عمل 

لحل النزاع في سوريا. 

إيالنا النكاسـتر هي أســتاذ مســاعد في برنامج التدريب والتعليم الدولي في كلية التعليم 
ــب والصحة فــي الجامعــة األميركية في واشــنطن العاصمة. وكمتطوعــة في فيالق  والتدري
الســالم، قامت بتعليم اإلنجليزية للصف قبل األخير في مدرســة ثانوية في بوتسوانا. وتتضمن 
مسيرتها التعليمية، التعليم في مدرسة بيل مالتي كالتشر الثانوية (مركز التعليم بمرتفعات 
ــد، وجامعة ميريالند.  ــا)، بجامعة كوتش في إســطنبول، وكلية مونتغومري في ميريالن كولومبي
ــا كاختصاصية مناهج تركز على تطوير المناهــج لمتعلمي اللغة اإلنجليزية.  ــا عملت أيضً كم
تحمل النكاســتر شــهادة البكالوريوس من جامعة فيرجينيا ودرجة الماجســتير في التعليم من 
ــي من جامعة ميريالند.  جامعة جورج واشــنطن، مع درجة الدكتوراه في سياســة التعليم الدول
ــة العرق الحرج،  ــة الحالية، نوع الجنــس والتعليم الحضري ونظري ــا البحثي وتشــمل اهتماماته

باإلضافة إلى التحليل الحيزي االجتماعي. 

في عامها الســادس من تعليم الدراسات المجتمعية للصف الســابع وقواعد السلوك للصف 
الثامن في مدرســة غرين أكرز، حصلت أدريانا مورفي على درجة الماجســتير في إدارة المدارس 
الخاصة من كلية المعلمين بجامعة كولومبيا. وهي عميدة الوحدة ٨/٧ ومديرة تعلم الخدمة. 
وقد حصلت على درجة البكالوريوس من جامعة بيشوب في كيبك ودرجة الماجستير في السالم 
ــزاع الدولي مــن جامعة جاومي األول في إســبانيا. ومن خــالل دعمها الكبير  ــة وإدارة الن والتنمي
 Highly Effective Character :للتنمية األخالقية لألطفال، قامت بنشر كتابين في عامين هما
 Twenty-One for Teens, Caseو  Education Programs in Independent Schools
Studies for Students in Grades 7-12. وقبل التدريس، راقبت ميرفي االنتخابات في السلفادور 

ا في فيالق المجتمع المدني أميركوربس كقائدة فريق.  وصربيا. كما خدمت أيضً

ــت تيريز تربيلكوك وهي من ميشــيغان، على درجة البكالوريوس في العلوم السياســية،  حصل
تخصص االقتصاد، من جامعة ميشيغان، وحصلت على درجة الماجستير في السياسة العامة، 
ا كمديرة مشــاريع لدى معهد البحث  ا من جامعة ميشــيغان. وعملت أيضً ــي، أيضً الفــرع الدول
االجتماعي، وكضابط استخبارات (محلل اقتصادي سياسي حول أميركا الالتينية) لصالح وكالة 
ا الماضية، كمعلمة دراسات اجتماعية في  المخابرات المركزية، وعملت خالل األربعة عشــر عامً
ــخ وجمعية هيرفورد  ــد. وهي ترعى نادي التاري المدرســة الثانوية فــي مقاطعة بالتيمور بميريالن
ــا يكفي لتعيش بالخارج، وتســتمر في االســتمتاع بالترحال  الفلســفية. وكانت محظوظة بم
والقراءة وشــغل اإلبرة وعائلتها. وقد تزوجت من زوجها كريغ، وهو محامي هجرة وعقيد في هيئة 
ا، وهي تكرس نفسها ألوالدها، أوبري، وهو  ممثل النيابة العامة بالجيش، منذ سبعة وعشرين عامً
طالب في الســنة قبل األخيرة في جامعة ويسكونســين، وجوزيف، وهو طالب في السنة األولى 

في جامعة إنديانا في بنسلفانيا.
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١٢٥ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

مجلس اإلدارة

 PFC Energy جيه روبينسون ويست (الرئيس)، رئيس مجلس إدارة

جورج إي موس (نائب الرئيس)، أستاذ الممارسة المساعد، جامعة جورج واشنطن

جودي أنسلي، مساعد سابق للرئيس ونائب مستشار األمن الوطني في عهد الرئيس جورج دبليو 
بوش

إيريك إدلمان، ممارس مقيم متميز ببرنامج هيرتوغ، في كلية الدراسات الدولية المتقدمة 
بجامعة جونز هوبكينز

كيري كينيدي، رئيس، مركز روبرت إف كينيدي للعدل وحقوق اإلنسان

Quality Care Consultants, LLC إكرام و. خان، رئيس، شركة

ستيفين دي كراسنر، أستاذ غراهام هـ. ستيوارت للعالقات الدولية، بجامعة ستانفورد

جون إيه النكاستر، مدير تنفيذي سابق، المجلس الدولي للحياة المستقلة

جيريمي إيه روبكين، أستاذ، كلية جورج ماسون للقانون

جودي فان ريست، نائب الرئيس التنفيذي، المعهد الجمهوري الدولي

نانسي زيركين، نائب الرئيس التنفيذي، مؤتمر القيادة المعني بالحقوق المدنية

أعضاء بحكم المنصب

ميشيل إتش بوسنر، مساعد وزير الخارجية للديموقراطية وحقوق اإلنسان والعمل

جيمز إن ميلر، نائب أول وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية

غريغ أف مارتين، لواء في الجيش األميركي، رئيس جامعة الدفاع الوطني

جيم مارشال، رئيس، معهد السالم األميركي (غير مصوت)

00--GPC_EducatorToolkit-(MiddleSchool)_2012 reprint_AR.indd   12500--GPC_EducatorToolkit-(MiddleSchool)_2012 reprint_AR.indd   125 15/01/2013   07:24:47 �15/01/2013   07:24:47 �



00--GPC_EducatorToolkit-(MiddleSchool)_2012 reprint_AR.indd   12600--GPC_EducatorToolkit-(MiddleSchool)_2012 reprint_AR.indd   126 15/01/2013   07:24:47 �15/01/2013   07:24:47 �



يتوجه معهد السالم األميركي بالشكر إلى 
مؤسسة فيرايزون على دعمها السخي. 

ً بواسطة مؤسسة جون د.  مت التمويل أيضا
 وكاثرين ت. ماك آرثر.

صورة الغالف: في عام ۱۹٥٥، بعد مرور عشر سنوات على قصف هيروشيما، توفيت فتاة يابانية اسمها ساداكو ساساكي عمرها اثنا عشر عاماً بسبب سرطان الدم. 
العتقادها بأن الغرانيق سوف  منها. ونظراً  وبينما كانت في المستشفى بسبب مرضها، وصلتها غرانيق ملونة كهدايا "تدعو للشفاء" للمرضى وتلقت ساداكو بعضاً 
تساعدها في الشفاء، بدأت ساداكو طيها، وصنعت أكثر من ۱۰۰۰ قبل وفاتها. واليوم، انتشرت قصة ساداكو في جميع أنحاء العالم، وتحولت الغرانيق إلى رمز للسالم. 
وبينما أصبحت قصة ساداكو خيالية إلى حد ما، ال يزال األطفال تأسرهم رسالة السالم ورغبة ساداكو في العيش، ويرسلون ألف غرنوق إلى النصب التذكاري لألطفال 

في هيروشيما باليابان. 
 

Moodboard/SuperStock ©
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GLOBAL  PEACEBUILDING  CENTER
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United States 
Institute of Peace

2301 Constitution Ave., NW
Washington, DC 20037

www.usip.org

معهد السالم األميركي
مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمني

للمساعدة  أجلهم  ومن  املعلمني  بواسطة  للمعلمني  السالم  بناء  أدوات  مجموعة  تصميم  مت 
وآخر  املتوسطة  للمدارس  واحد   - الدان  ويتضمن  السالم.  صناع  من  التالي  اجليل  تطوير  على 
ً تفاعلية تطرح مواضيع ومهارات بناء السالم للطلبة في أعمار ١١-١٣  للمدارس الثانوية - دروسا

ً على التوالي.  و١٤-١٨ عاما

مت تنظيم الدروس حول ثالث أفكار أساسية في مجال إدارة النزاعات الدولية:
 

• النزاع طبيعة متأصلة في اإلنسان. 
• إمكانية منع النزاع العنيف. 

• هناك العديد من الطرق لتصبح صانع سالم. 

ً مفصلة للمعلمني حديثي العهد باألساليب التفاعلية،  وتتضمن هذه الدروس، التي تقدم خططا
بناء  وأهمية  التحديات  حول  الطلبة  لتعليم  موجهة  إرشادية  وأنشطة  للمعلمني  وموارد  نشرات 
السالم العاملي. وتطور هذه الدروس مهارات الطلبة (مثل االتصاالت، وبناء العالقات، وحتليل النزاعات، 
والتفاوض، والوساطة) وقدراتهم على القيام بدور بناة السالم في مجتمعاتهم وفي العالم األكبر.

  
 مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمني أحد إصدارات املركز العاملي لبناء السالم التابع ملعهد 

السالم األميركي. 

www.buildingpeace.org للحصول على املزيد من املعلومات، تفضل بزيارة

مجموعة أدوات بناء 
السالم للمعلمني
إصدار املدارس املتوسطة
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