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النسخة اإلنجليزية

ال يشكل دعم المفوضية األوروبية إلنتاج هذا المنشور ملف المصادقة على المحتويات التي تعكس آراء 
المؤلفين فقط ، واللجنة ال يمكن اعتباره مسؤواًل عن أي استخدام للمعلومات الواردة فيه.



3

المؤلفون:

يوليا غابرييال باديا )إيطاليا(

أديل بن الهور )إيطاليا(

إيفانجليستا ليوزي )إيطاليا(

زانثيبي كونتوجياني )اليونان(

فايا كيراتزولي )قبرص(

أنطونيوس موراس )قبرص(

أمين نعمة )لبنان(

ريتا ناصيف )لبنان(

إيرين سورمانيدزه )جورجيا(

ثودوريس كاراجيورجوس )اليونان(

تصميم:

شبكة التنمية اللبنانية )LDN( من لبنان



4

جدول المحتويات

المقدمة

1 -الهدف

2- حول معا

6

8

10

11

12

12

15

20

20

25

28
35

42

42

43

46
46

47

60

61

3- المبادئ المعتمدة في معا المخرجات الفكرية

4- الجوانب المنهجية

4.1- ما هو التعليم غير النظامي

4.2- توصيات للعمل في مجموعة متعددة الثقافات

5- التعلم الحوار بين الثقافات في الممارسة

6- تخطيط وقيادة ورشة عمل التصنيف الدولي لألمراض

5.1- أدوات التدريب الشخصية

5.2- أدوات التدريب عبر اإلنترنت

5,3- تحديات محددة

6.1- ما هي الورشة؟

6.2- ورشة عمل ناجحة - نصائح وحيل

6.3- ما هو الميسر؟

6.4- كيف تسهل

6.5- قائمة الموارد

7- الجدول الزمني

9- فهرس

5.4- فرص



5



6

المقدمة

ــوة  ــه ق ــوع ل ــن موض ــرب م ــا نقت ــات فإنن ــن الثقاف ــوار بي ــن الح ــدث ع ــا نتح عندم
الموجــة المحيطيــة وضعــف األنهــار الجليديــة فــي القطــب الجنوبــي.

نحــن نعيــش فــي عالــم يــزداد عولمــة ، حيــث تتجانــس الثقافــات والتفتــت فــي نفــس الوقــت ولكــن 
الهويــة الثقافيــة هــي مــا يميــز جنســنا البشــري و ال يمكننــا تجاهــل ذلــك ألننــا إذا أغفلنــا ثقافتنــا 

فإننــا نتجاهــل أنفســنا وبالتالــي فإننــا ســوف نغفــل مــا يحيــط بنــا.
أن تكــون مــدرًكا تماًمــا لثقافتــك هــو الخطــوة األولــى نحــو نهــج مــع اآلخــر الــذي هــي وكالــة للتــراث 

الثقافــي كمــا أنــت.
الحــوار بيــن الثقافــات هــو الطريقــة الوحيــدة التــي يمكننــا مــن خاللهــا التواصــل مــع بعضنــا البعــض 
أنفســنا ومــع اآلخــر. الحــوار بيــن الثقافــات هــو عمليــة تشــتمل علــى حــوار مفتــوح والتبــادل المحتــرم 
ــة  ــة واللغوي ــية والديني ــات الجنس ــات ،الخلفي ــراق والثقاف ــف األع ــن مختل ــات م ــراد والجماع ــن األف بي

والتــراث علــى أســاس متبــادل التفاهــم واالحتــرام.
نحــن نتحــدث عــن عمليــة تولــد الفهــم والمشــاركة والمشــاركة فــي بنــاء واقــع حيــث يتحــدث النــاس 
مــع بعضهــم البعــض دون فحــص مــا هــي عيوبهــم ولكــن باألحــرى حيــث تمثــل االختالفــات اآلفــاق 

التــي تتحســن وتمكيــن حالتهــم.
هــذا هــو مــا يــدور حــول مشــروع معــا ؛ أداة تريــد أن تعطــي كل مــا لديهــا دعــم انتشــار الحــوار بيــن 
الثقافــات. لقــد عملنــا بقــوة فــي هــذا المشــروع ألننــا نؤمــن إيماًنــا راســًخا بــأن العالــم الــذي تمــارس 
ــاس  ــي األس ــات ه ــث االختالف ــا حي ــون عالم ــن أن يك ــات ، يمك ــن الثقاف ــوار بي ــات الح ــه المجتمع في

لعقليــة منفتحــة وحقيقيــة الترابــط بيــن النــاس. 
دليــل الحــوار بيــن الثقافــات ، وهــو الناتــج الرابــع واألخيــر مــن مشــروع معــا يخاطــب كل هــؤالء الفاعلين 
ــن  ــة بي ــذه العملي ــول ه ــف ح ــار والتثقي ــوار واالنتش ــد الح ــات ونري ــن الثقاف ــوة بي ــون بق ــن يؤمن الذي

الثقافــات.
يحتــوي دليــل الحــوار بيــن الثقافــات علــى كل المعــارف بيــن الثقافــات تــم الحصــول عليهــا أثنــاء إنشــاء 
ــل  ــن أج ــا م ــطة التــي جمعناه ــرات واألنش ــة ،الخب ــاالت الدراس ــع ح ــى جمي ــوي عل ــا ؛ يحت ــروع مًع مش
إنشــاء سلســلة مــن المبــادئ التوجيهيــة ســهلة االســتخدام قــدر اإلمــكان. يطــور الدليــل موضوعــه 

مــن خــالل ســتة مواضيــع رئيســية الفصــول المخصبــة بفصولهــا الفرعيــة.
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 تحدثنا في الفصول الثالثة األولى عن مشروع معا والمبادئ التي ميزت مخرجاته الفكرية وعرضها 
نظرة عامة على الدليل. في الفصل الرابع قمنا بتطوير العديد من التقنيات األخرى مفاهيم التعليم 

غير النظامي ، مررنا بتعريفه وتوظيفه الحقيقي. 
في الفصل الخامس ، قمنا بوصف ما هي عملية تعلم الحوار بين الثقافات ،فحصنا أدوات التدريب 

الشخصية وأدوات التدريب عبر اإلنترنت ، وأخذنا انظر إلى التحديات والفرص المحددة التي تحدد الحوار 
بين الثقافات. من خالل الفصل األخير ، قدمنا تخطيط ورشة العمل وتطويرها على ICD ، مع تسليط 

الضوء على النصائح والحيل التي تعزز تأثير ورشة العمل على األشخاص.
أحياًنا ننظر حولنا ونشعر أننا نريد تغيير شيء ما نريد أن نقدم مساهمتنا ، بأننا نريد تحسين االتصال 

بين الناس ؛ هذه الشعور هو السبب وراء إنشاء دليل الحوار بين الثقافات.
نريد أن تتاح للجميع الفرصة لعرض أفعالهم من خالل تقرير مفصل ودليل واضح يوفر الدعم والقوة 

اللتزامهم بين الثقافات. نريد أن نضع هذه األداة في أيدي الجميع ألننا نعرف ذلك حيث توجد
الكلمات التي تدعم الحلم ، والعمل البشري سيجعله حقيقة.
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الفصل 1 

أهميــة التــراث الثقافــي كعنصــر حيــوي فــي الحــوار بيــن الثقافــات تمــت صياغتهــا فــي العديــد من السياســات 
مــن المســتوى الدولــي إلــى المســتوى المحلــي تتماشــى مــع القــرن الحــادي والعشــرين )2017( اســتراتيجية 
التــراث الثقافــي األوروبــي ، األوروبيــة )2018( أجنــدة الثقافــة وخطــة عمــل االتحــاد األوروبــي للثقافــة لعــام 2018 

2019-2022 واألمــم المتحــدة 2030 جــدول أعمــال مــع 17 هدفــا مــن أهــداف التنميــة المســتدامة.

المشروع معا: نظرة عامة

المشروع معا - نحو فهم ثقافي آخر -
يشمل 6 شركاء:

     CulturePolis من اليونان
     أ. معهد تنمية ريادة األعمال LTD )IED( من قبرص

     EWORX من اليونان

     Fattoria Pugliese Diffusa Associazione Culturale من إيطاليا   

     المركز الجورجي للفنون والثقافة من جورجيا

     شبكة التنمية اللبنانية من لبنان

ــن دول  ــات بي ــن الثقاف ــوار بي ــق الح ــا يتعل ــة فيم ــر المعرف ــق ونش ــة لخل ــن الحاج ــتمدة م ــا مس مع
ــا  ــي يمثله ــتركة الت ــم المش ــاس القي ــى أس ــة ،عل ــي األوروبي ــارج األراض ــدول خ ــي وال ــاد األوروب االتح
ــاس ،  ــن الن ــور بي ــاء الجس ــع لبن ــات المجتم ــا قطاع ــع حًق ــن الجمي ــل تمكي ــن أج ــي م ــراث الثقاف الت
وتعزيــز التفاهــم المتبــادل،  وتعزيزالتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة وتمكيــن أوروبــا وجيرانهــا مــن 
ــد  ــكل متزاي ــتدامة. بش ــي واالس ــك االجتماع ــل للتماس ــياق كام ــات كس ــتركة التحدي ــة مش مواجه
البيئــة األوروبيــة متعــددة الثقافــات فــي القــرن الحــادي والعشــرين حيــث المزيــد والمزيــد مــن األفراد 
يجــب أن يديــروا االنتمــاءات الثقافيــة المتعــددة الخاصــة بهــم ، ال يــزال بعــض األشــخاص ينظــرون إلــى 
الثقافــة التنــوع كعائــق للتقــدم البشــري واالقتصــادي أو تهديــد لالســتقرار الوطنــي. التــراث الثقافــي 
الغنــي ألوروبــا لديــه القــدرة علــى تعزيــز القيــم المشــتركة, واالندمــاج ، والحــوار بيــن الثقافــات داخــل 
ــا وخارجهــا ، ممــا يخلــق إحساًســا باالنتمــاء والوجــود تريــاق ألي مواجهــة يواجههــا المجتمــع  أوروب

فــي الوقــت الحاضــر.

ــة المحليــة والممارســين ، وممثلــي التحالفــات  فــي هــذا الســياق ، تســتهدف معــا الجهــات الفاعل
المحليــة والجمعيــات واالتحــادات الثقافيــة وقــادة المنظمــات غيــر الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع 
المدنــي, المهنييــن مــن المراكــز الثقافيــة واالجتماعيــة والشــبكات وأصحــاب المصلحــة مــن الثقافية 
والصناعــة اإلبداعيــة وكذلــك الســلطات العامــة وواضعــي السياســات وقــادة الســلطات المحليــة 

،ممثلــي الحكومــات المحليــة والوطنيــة ؛ أهدافهــا هــي:
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• تطويــر نهــج عبــر الوطنــي للتعــاون بيــن دول االتحــاد األوروبــي ودول المنطقــة المجــاورة )الشــرق 
ــول  ــا األص ــا وتمثله ــي تولده ــم الت ــتركة القي ــا المش ــي أوروب ــئت ف ــي( ، أنش ــر الخلف ــط والبح األوس

ــدول المشــاركة. ــد ال ــة المختلفــة وتقالي الثقافي

• مواجهــة التحــدي المتمثــل فــي تضميــن عمليــات الحــوار بيــن الثقافــات فــي جــداول أعمــال 
المجتمعــات المحليــة مــن أجــل التنميــة المســتدامة.

• تمكيــن الفاعليــن المحلييــن مــن خــالل االرتقــاء بمهاراتهــم وكفاءاتهــم المهنيــة جعلهم “ســفراء” 
للتنــوع الثقافــي والتفاهــم بيــن الثقافات.

ــة  ــل تلبي ــن أج ــوى م ــات المحت ــة ومنهجي ــرة وأدوات رقمي ــة مبتك ــواد تدريبي ــم م ــر وتقدي • تطوي
احتياجــات الجهــات الفاعلــة المحليــة ومجتمعاتهــا وتمكينهــا بنجــاح لهــم علــى جميــع المســتويات.

تشــمل األنشــطة المخرجــات الفكريــة ذات الصلــة وفعاليــات المضاعفــات )الوطنيــة النــدوات / ورش 
IO1 ، Ambassadors Curric- - المقارنــة تقريــر التحليــل IOs المؤتمــر الختامــي( ؛ تشــكل معــا  العمــل،

.IO4- معــا دليــل الحــوار بيــن الثقافــات، e-Toolbox-IO3 مًعــا ، ulum-IO2
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الفصل 2

ــة تجريبيــة مــن خــالل الفهــم ونشــر الحــوار بيــن الثقافــات. المبــدأ فــي أســاس هــذه  مشــروع معــا هــو رحل
ــم )IO4( ؛  ــاركة )IO3( ، وفه ــراءة )IO2( ، المش ــؤال )IO1( ، الق ــتماع / الس ــن االس ــذي يتضم ــث ال ــة هوالبح الرحل

هــذه هــي اإلجــراءات الرئيســية التــي وجهــت خطواتنــا مــن خــالل هــذا رحلــة.

كل ناتــج فكــري لــه هويــة قويــة. أول ناتــج فكــري ، وتقريــر التحليــل المقــارن هــو نتيجة رحلــة من خالل 
الســؤال واالســتماع. هــذه يحتــوي التقريــر علــى وجهــة نظــر محــددة لجميــع الفاعليــن االجتماعييــن 
الذيــن يعرفــون ويعيشــون الحــوار بيــن الثقافــات فــي حياتهــم اليوميــة. أصواتهــم واقعيــة ودقيقــة 

لهــا هيــكل هــذا التقريــر ، مــع إعطــاء منظــور ديناميكــي لحالــة الحــوار بيــن الثقافــات لعــب.

ــات  ــى معلوم ــوي عل ــات تحت ــا مربع ــى أنه ــة عل ــة والثالث ــة الثاني ــات الفكري ــد المخرج ــا تحدي يمكنن
أساســية حــول الحــوار بيــن الثقافــات والمشــروع. الســفراء يمنحــك المنهــج الدراســي الفرصــة 
للقــراءة عــن الحــوار بيــن الثقافــات وأن تكــون أكثــر مــن ذلــك بكثيــر يــدرك معناهــا وأهميتهــا ؛ رفــع 
ــاه  ــا جمعن ــج. م ــذا النات ــي له ــدف الرئيس ــال كان اله ــذا المج ــي ه ــك ف ــك ومهارات ــتوى معرفت مس
فــي هــذا المنهــج يعطــي شــكاًل لــه مجموعــة مــن المــواد التعليميــة المناســبة لجميــع الفاعليــن 
االجتماعييــن الذيــن يرغبــون فــي التعلمالمشــاركة فــي نشــر الحــوار بيــن الثقافــات والعمــل كســفراء 

لفهــم “اآلخــر”.

معــا e-Toolbox ، الناتــج الثالــث ، هــو النتيجــة الطبيعيــة لمــا ســبق خطــوات ، هــذا المنتــج يمثــل فعــل 
الســعي وراء نفــس الهــدف ، باســتخدام قــوة التكنولوجيــا الرقميــة: إلنشــاء ومشــاركة عمليــة التعلم 
اإللكترونــي التــي يمكــن ألي شــخص اتباعهــا مــن يؤثــر علــى عقليــة وموقــف المجتمعــات المحليــة 
؛ يعطــي مربــع األدوات اإللكترونــي هــذا ملــف لمحــة مفصلــة عــن عمليــة متعــددة الثقافــات بــدأت 

وتحتــاج إلــى تطورهــا مــن خــالل العمــل البشــري.

أخيــًرا ، لدينــا المنتــج النهائــي ، الناتــج الفكــري الرابــع - بيــن الثقافــات دليــل الحــوار. يمكننــا تعريفهــا 
علــى أنهــا حاويــة كبيــرة حيــث تــم وضع كل شــيء مًعــا وجاهًزا لالســتخدام مــن قبل أي شــخص بأفضل 
طريقــة, مــع الوفــاء بمبدأنــا فهــم. االلتــزام وقــوة اإلرادة لــكل شــريك هــي المبــادئ األساســية مــن 
هــذا اإلخــراج الــذي يحتــوي علــى جميــع عمليــات اإلدخــال واإلخــراج الســابقة والرغبــات فــي أن تكــون 

منصــة اإلطــالق لـــعالم حقيقــي بيــن الثقافات.

المبادئ المعتمدة معا المخرجات الفكرية
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الفصل 3

Hello Salut

Hello

ســيوفر دليــل الحــوار بيــن الثقافــات الســياق األساســي ومســاعدة الفاعليــن والمســتخدمين المحليين 
المحتمليــن الســتغالل المنتجــات مًعــا ،األدوات والمــواد بأفضــل طريقــة ممكنــة. وبشــكل أكثــر 
ــروع  ــن المش ــتهدفة م ــة المس ــة للمجموع ــادئ التوجيهي ــددة المب ــات مح ــتوفر معلوم ــًدا، س تحدي
ــادات  ــات واالتح ــة والجمعي ــات المحلي ــي التحالف ــين ، وممثل ــة والممارس ــة المحلي ــات الفاعل )الجه
الثقافيــة وقــادة المنظمــات غيــر الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي ،المهنييــن مــن المراكــز 
ــول  ــة( ح ــات اإلبداعي ــة والصناع ــن الثقاف ــة م ــاب المصلح ــبكات وأصح ــة والش ــة واالجتماعي الثقافي
ــا فــي أنشــطة؛ وكيفيــة االســتفادة منــه كمكــون تعليمــي ، بمــا  كيفيــة دمــج حزمــة التدريــب مًع
ــة  ــذه المعرف ــتوفر ه ــا. س ــات واحتياجاته ــات المجتمع ــة إمكان ــم المحلي ــع مجتمعاته ــى م يتماش
العمليــة والتطبيقيــة الطعــام أيًضــا للتفكيــر لــدى الســلطات السياســية وصانعــي السياســات ، وقــادة 
الســلطات المحليــة ،ممثلــو الحكومــات المحليــة والوطنيــة وخبــراء االتحــاد األوروبــي حول المؤسســة 
لعمليــة تصاعديــة فــي السياســة وصنــع القــرار ، فيمــا يتعلــق بالترويــج ودمــج الحــوار بيــن الثقافــات 
فــي حيــاة النــاس. دليــل الحــوار بيــن الثقافــات ســوف يمكــن الوصــول إليهــا أيًضــا مــن خــالل منصــة 
TOGETHER عبــر اإلنترنــت وســيتم تقديمهــا بطريقــة رقميةتنســيق الكتــاب اإللكترونــي التفاعلــي.

يتضمــن دليــل الحــوار بيــن الثقافــات المبــادئ المعتمــدة فــي تقريــر التحليــل المقــارن )IO1( ، ومنهــج 
الســفراء )IO2( ، ومًعــا e-Toolbox )IO3( ، إرشــادات تعليميــة ، مجموعــة مــن دراســات الحالــة ،توجيهــات 
الجهــات الفاعلــة فــي المجتمعــات المحليــة حــول كيفيــة إنشــاء مناســبة ومناســبة بيئــة تعليميــة  

للمجتمعــات ، يتــم تعليمهــا وتدريبهــا مــن خــالل الرقميــة المبتكــرة المحتــوى.

دليل الحوار بين الثقافات: نظرة عامة
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الفصل 4

الجوانب المنهجية
التعليم - مفتاح التغيير اإليجابي المستمر.

لماذا تبرز هاتين الميزتين وليس شيًئا آخر؟

مــا تعلمنــاه بالتأكيــد مــن الرحلــة مًعــا هــو المعرفــة انتشــار خــارج الهيــاكل الرســمية ، مثــل المدارس،  
لــه تأثيــر أكبــر علــى حيــاة النــاس ألن لهــا ارتباًطــا مباشــًرا بأبعادهــم اليوميــة. يتمتــع التعليــم غيــر 
الرســمي بقــدرة كبيــرة علــى الوصــول إلــى أي شــخص ، ســواء كان أفقــًرا أو أغنــى فــي المجتمــع، 
ــمي.  ــر الرس ــم غي ــرها التعلي ــي يكس ــى الت ــات األول ــن الثقاف ــز بي ــد الحواج ــك كأح ــار ذل ــن اعتب ويمك
ــق  ــي خل ــات ه ــن الثقاف ــوار بي ــة بالح ــي العالق ــمي ف ــر الرس ــم غي ــز ، دور التعلي ــن الحواج ــث ع الحدي
مســاحات وظــروف يســتطيع فيهــا ICD فعــاًل يحــدث ، حيــث يمكــن دعــم األفــراد فــي فهــم والتغلــب 
ــق  ــمي المطب ــر الرس ــم غي ــاعد التعلي ــن أن يس ــبقة ؛ يمك ــكام المس ــة واألح ــم النمطي ــى قوالبه عل

علــى ICD يتعــاون الجميــع مــن أجــل مجتمــع أفضــل وأكثــر إنصاًفــا وشــمولية.

ــذا  ــد ، له ــات البع ــن الثقاف ــل بي ــو التواص ــى نح ــوة األول ــمي الخط ــر الرس ــم غي ــار التعلي ــن اعتب يمك
ــي. ــل االجتماع ــوارد الفاع ــن م ــزًءا م ــون ج ــب أن يك ــبب يج الس

ســيكون التركيــز األخيــر لهــذا الفصــل علــى ديناميكيــات المجموعــة. تحــدد المجموعــة الســياق حيــث 
يجــب تنفيــذ عمــل الممثــل. بشــكل عــام ولحســن الحــظ تتكــون المجموعــة ألشــخاص مختلفيــن ، مــن 
ــة  ــب العالق ــذا الجان ــيحدد ه ــتمر. س ــو مس ــوع ه ــة ؛ التن ــادات مختلف ــات وع ــار وثقاف ــات وأعم خلفي
والتــآزر بيــن المكونــات ، ولهــذا الســبب نعتقــد أن القــراءة عــن بعــض العمليــات التــي تمّكــن يمكــن أن 
يكــون فهــم المجموعــة وتعاونهــا مفيــًدا. عــالوة علــى ذلــك ، ديناميــات المجموعــة وICD موضوعــان 
مرتبطــان ارتباًطــا وثيًقــا ببعضهمــا البعــض ألن كالهمــا يطمــح إلــى االحتــرام ،االنفتــاح والعمــل 

الجماعــي.

4.1. ما هو التعليم غير النظامي

ــل  ــة للفاع ــة التعليمي ــز العملي ــام تمي ــكل ع ــيين بش ــن أساس ــى جانبي ــة عل ــة التالي ــول الفرعي ــتركز الفص س
ــات. ــي دينامي ــمي والجماع ــر الرس ــم غي ــي: التعلي االجتماع

عندمــا نتحــدث عــن التعليــم غيــر الرســمي ، فإننــا نحــدد أحــد األركان األساســية لـــمشروع إيراســموس 
بلــس. نريــد أن نتعامــل مــع هــذه القضيــة ألننــا نؤمــن بشــدة أن التعليــم غيــر النظامــي هــو جبهــة 
ثقافــة المســتقبل. نحــن بحاجــة إلــى حوافــز فــي منطقتنــا الحيــاة اليوميــة التــي تمّكــن عقولنــا وتزيد 
مــن معرفتنــا ، والحوافــز التــي تذهــب مــا بعــد التعليــم المدرســي ؛ التعلــم مــن خــالل القيــام بهــذه 
العمليــة هــو وســيلة مــن خاللهــا كل شــخص لديــه الفرصــة لتطويــر الوعــي بشــكل ملمــوس وبنــاء 

التعليــم العمليــة التــي ترتبــط ارتباًطــا وثيًقــا بالحيــاة الواقعيــة.
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ــل ــن قب ــام 1974 م ــي ع ــي” ف ــر النظام ــم غي ــح “التعلي ــف مصطل ــم تعري ــة ، ت ــة التاريخي ــن الناحي م
“منظمــة  باعتبارهمــا   )Coombs and Ahmed )Chisholm 2007، Colley et. all 2003 cit. in CoE، sd
ــم  ــام 1998 ، ت ــي ع ــنوات ، ف ــد س ــمي “. بع ــام الرس ــار النظ ــارج إط ــم خ ــي يت ــي منهج ــاط تعليم ، نش
اعتبــار التعليــم غيــر النظامــي أولويــة قصــوى فــي مجــال الشــباب فــي اإلعــالن الختامــي للمؤتمــر 
الخامــس للــوزراء األوروبييــن المســؤولين عــن شــباب. يعتبــر التعليــم غيــر النظامــي العملية الرئيســية 
ــم  ــي ت ــالت الت ــا والمؤه ــات وتثمينه ــراف باالختصاص ــوزراء االعت ــب ال ــع وطل ــي المجتم ــاج ف لالندم
ــم  ــمي ت ــر الرس ــم غي ــنين ، التعلي ــر الس ــى م ــمي. عل ــر الرس ــم غي ــالل التعلي ــن خ ــا م ــول عليه الحص
تعزيزهــا بشــكل متكــرر كأولويــة رئيســية لمجلــس أوروبــا وجــدول األعمــال 2020 ، ركــز علــى حقيقــة 
أن االعتــراف بالتعليــم غيــر الرســمي لــه أهميــة كبيــرة المســاهمة فــي وصــول الشــباب إلــى التعليــم 

.YouthPass ــراف بإدخــال ــى هــذا كان االعت ــة واحــدة عل ــة. إجاب ــاة العملي ــب والحي والتدري

اليــوم ، يتــم وصــف التعلــم غيــر الرســمي مــن قبــل مركــز المعرفــة األوروبــي لـــسياسة الشــباب علــى 
النحــو التالــي: “التعلــم غيــر الرســمي هــو تعلــم هــادف ولكنــه تطوعــي يتطلــب مــكان فــي مجموعــة 
متنوعــة مــن البيئــات والمواقــف التــي التدريــس / التدريــب والتعلــم ليــس بالضــرورة نشــاطهم 
الوحيــد أو الرئيســي. هــذه البيئــات والمواقــف قــد تكــون متقطعــة أو عابــرة ، وقــد تكــون األنشــطة 
أو الــدورات التدريبيــة التــي يتــم إجراؤهــا مــزودة بالموظفيــن مــن خــالل ميســري التعلــم المحترفيــن 
)مثــل مدربــي الشــباب( أو المتطوعيــن )مثــل الشــباب القــادة(. األنشــطة والــدورات مخططــة ولكــن 
نــادرا مــا يتــم تنظيمهــا مــن قبــل التقليديــة اإليقاعــات أو مــواد المنهــج. وعــادة مــا يتعاملــون مــع 
مجموعــات مســتهدفة محــددة ، ولكــن نــادًرا مــا يتعاملــون معهــا توثيــق أو تقييــم نتائــج التعلــم أو 

ــا “.)تشيشــولم ، 2005( اإلنجــازات بطــرق مرئيــة تقليدًي

كمــا يتضــح ، فــإن التعليــم غيــر الرســمي هــو مصطلــح يســتخدم علــى نطاق واســع فــي قطاع الشــباب 
ــون  ــباب األوروبي ــن الش ــن م ــم لماليي ــرص التعل ــمي ف ــر الرس ــم غي ــر التعلي ــنين ، وف ــر الس ــى م ،وعل

بشــكل يومــي )كالرك حبيبــي ،2019(.

أعلــن منتــدى الشــباب األوروبــي أن المنظمــات غيــر الحكوميــة والمدنيــة منظمــات المجتمــع 
هــي المقــدم الرئيســي للتعليــم غيــر الرســمي. مجلــس ميثــاق أوروبــا للتربيــة مــن أجــل المواطنــة 
ــو  ــمي ه ــر الرس ــم غي ــى أن التعلي ــص عل ــان تن ــوق اإلنس ــال حق ــي مج ــف ف ــة والتثقي الديمقراطي
التعليــم األساســي للتعلــم مــن أجــل المواطنــة الديمقراطيــة والتثقيــف فــي مجــال حقــوق اإلنســان 

)هيلمــوت هيمــس ، 2012(

عــالوة علــى ذلــك ، ذكــر مجلــس أوروبــا أن التعليــم غيــر النظامــي مفيــد للغايــة فــي مواجهــة وضــع 
صعــب ، مثــل اندمــاج المهاجريــن البالغيــن فــي البلــدان المضيفــة. “فــي الوقــت الــذي يســتقبل فيــه 
العديــد مــن الــدول األعضــاء فــي مجلــس أوروبا أعــداًدا كبيــرة من البالغيــن الالجئيــن ، تســاعدنا الفروق 
بيــن التعلــم الرســمي وغيــر الرســمي وغيــر الرســمي علــى ذلــك صياغــة إجابــات جذريــة وفعالــة مــن 

)Anon. ، 2019(“ حيــث التكلفــة لألســئلة التــي ســبق طرحهــا تــم الــرد عليهــا بالطــرق التقليديــة

على مر السنين ، تم نشر عدد قليل من األوراق البحثية الهامة على نطاق واسع حول التعليم
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والتعلــم غيــر النظامييــن ، مثــل “المســارات نحــو التحقــق مــن صحــة التعليــم والتدريــب والتعلــم فــي 
ــا ، تــم تحديثــه إلــى اإلصــدار الجديــد  مجــال الشــباب “مــن قبــل المفوضيــة األوروبيــة ومجلــس أوروب
“Pathways 2.0”: التعــرف علــى العناصــر غيــر الرســمية وغيــر الرســمية التعلــم غيــر الرســمي: النتائــج 
والسياســات والممارســات “مــن قبــل منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ؛ و “المبــادئ التوجيهية 
األوروبيــة للتحقــق مــن صحــة غيــر رســمية وغيــر رســمية التعلــم “مــن قبــل المركــز األوروبــي لتطويــر 

التدريــب المهنــي.

عنــد تقديــم هــذا الموضــوع ، نريــد أن نبرز مــا هي الخصائص الرئيســية التــي تحديد ديناميــات مجموعة 
مــن األشــخاص الذيــن يقــررون إنشــاء عمليــة متبادلــة مًعــا التفاهــم والتعــاون. نعتقــد اعتقــاًدا راســًخا 
أن ديناميكيــات المجموعــة هــي بالتأكيــد أ الجانــب األساســي. التفاهــم والثقــة الراســخة بيــن يحــدد 
المشــاركون فــي مجموعــة العمــل ويعرفــون اســتعداد كل مكــون تجــاه المجموعــة وتحقيــق 

األهــداف.

كونــك فــي مجموعــة متنوعــة ، يميــل األفــراد إلــى التصــرف والتفاعــل بطــرق مختلفة ألن كل شــخص 
يأتــي مــن خلفيــة مختلفــة. عوامــل مثــل الشــخصية والتقاليــد الثقافيــة والمواقــف االجتماعيــة ، قــد 
تؤثــر علــى مجموعــة. لذا،التعامــل مــع ديناميكيــات المجموعــة يعنــي أنــه عليــك التعامــل مــع أنمــاط 

ــلوك و االتجاهات. الس

يمكننــا القــول أن ديناميكيــات المجموعــة تمثــل التفاعــل بيــن األفــراد الذيــن يتواصلــون فــي إطــار 
مجموعــة. يمكــن دراســة هــذا الموضــوع فــي األعمــال والمتطوعيــن والفصــول الدراســية ، ولكــن 
أيًضــا فــي البيئــات االجتماعيــة ، مثــل تلــك المتعلقــة بتدفــق الهجــرة. هــذه أثــار التفاعــل أســئلة فــي 
العديــد مــن البلــدان حــول التــآزر بيــن فريــق متعــدد الثقافــات. أظهــرت الدراســات أن إدارة / تنظيــم 
مجموعــة متنوعــة ليســت فعالــة دائًمــا ،قــد تنشــأ صراعــات ثقافيــة ، وفــي بعــض األحيــان يكــون مــن 

الصعــب التغلــب عليهــا.

بمــرور الوقــت ، أظهــر البحــث )Levi، 2007( أن أعضــاء المجموعــة مرتبطــون بواحــد اخــر. يجــب أن يكــون 
لــدى أعضــاء المجموعــة اتصــال جيــد ، وعمــل تعاونــي ، وتقديــم الدعــم العاطفــي ، وتصــل المجموعات 

األكثــر فاعليــة إلــى عالقــات اجتماعيــة جيدة وتماســك.

تغيــرت ديناميــات المجموعــة بمــرور الوقــت. نظريــة تاكمــان )1965( موصــى بهــا مــن قبــل علمــاء 
النفــس االجتماعــي ، يركــز علــى تنميــة العالقــات االجتماعيــة داخــل المجموعــات. فــي ذلــك نظريــة ، 
يقــول تاكمــان أن تطويــر المجموعــة يتكــون مــن خمــس مراحــل: التكويــن ، العاصفــة ، النمذجــة ،أداء 

وتأجيــل. ومــع ذلــك ، قــد ال تمــر المجموعــات بجميــع المراحــل وتكــرر المراحــل الســابقة.

التشــكيل- فــي هــذه المرحلــة األولــى ، يتعــرف األفــراد ويستكشــفون بعضهــم البعــض ويتصرفــون 
بــأدب ،والبــدء فــي تشــكيل القواعــد واألهــداف األساســية. تنتهــي المرحلــة عنــد الوصــول إلــى األلفة 

ويشــعر األفــراد براحــة أكبــر مــع بعضهــم البعــض.

ــدون  ــذي يري ــدور ال ــا بال ــر وعًي ــراد أكث ــون األف ــة ، يك ــة الثاني ــي المرحل ــة- ف العاصف
ــة ،  ــات الفردي ــداف والغاي ــي األه ــالف ف ــبب الخ ــة. بس ــه المجموع ــام ب القي

ديناميكيات المجموعة
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قــد تكــون النزاعــات والعــداء تظهــر لذلــك قــد تنشــأ الصفقــة كمحاولــة للتوصــل إلــى اتفــاق متبــادل 
علــى األولويــات فــي المجموعــة.

التوحيــد - فــي هــذه المرحلــة ، تطــورت هويــة المجموعــة ، ويكســب األفــراد المزيــد االلتــزام والرضــا 
للوصــول إلــى القواعــد واألولويــات المتفــق عليهــا.

ــي  ــزام ه ــاون وااللت ــك التع ــاء ، لذل ــن األعض ــادل بي ــط المتب ــع التراب ــي م ــة تأت ــوة الرابع األداء- الخط
ــا. ــم تحقيقه ــي ت ــة الت ــج الهام النتائ

ــا  ــذوب أو عندم ــة ي ــام والمجموع ــن المه ــاء م ــم االنته ــة إذا ت ــة النهائي ــدث المرحل ــد تح ــل- ق تأجي
يتخلــى فــرد أو أكثــر عــن المجموعــة ، ال يمكــن إكمــال المهمــة ، وتقــل األنشــطة داخــل المجموعــة. 
ولكــن ، إذا تــم االنتهــاء مــن المهمــة ، فــإن المجموعــة قــد تســتمر فــي األنشــطة فــي المناســبات 

)Pennington ، 2002( ــمية ــر الرس غي

يتطلــب االزدهــار فــي بيئــة متعــددة الثقافــات عقليــة مختلفــة تماًمــا عــن مزدهــرة محاطــة بأشــخاص 
مــن خلفيــات ثقافيــة خاصــة بنــا. هــذا بالتأكيــد تتطلــب المزيــد مــن الســلوك المتعمــد والواعــي. واحــد 
ــة متعــددة  مــن أهــم الصفــات المميــزة للمجموعــة عاليــة األداء هــي الثقــة. ومــع ذلــك ، فــي حال
الثقافــات المجموعــة ، يمكــن أن يكــون أكثــر صعوبــة لمجموعــة متنوعــة مــن األســباب المختلفــة 
حيــث المكونــات المختلفــة يمكــن أن تلعــب دوًرا رئيســًيا فــي جمــع األعضــاء مًعــا مثــل هيــكل الفريــق 
والتركيــب بيــن الثقافــات والمعاييــر الواضحــة. لذلــك ، فإننــا نقتــرح عليــك 11 فكــرة قــد تأخذهــا فــي 
االعتبــار لتحســين بيئــة عمــل متعــددة الثقافــات. تذكــر أن تعامــل اآلخريــن كما تريــد أن تعامــل! الرعاية 

هــي أفضــل طريقــة لبنــاء الجســور وتقويــة فريقــك.

المرونــة هــي مفتــاح العمــل فــي بيئــة متعــددة الثقافــات ؛ بيئــة العمــل دائمــا يتطلــب القــدرة علــى 
Commis- ــة  ــر أهمي ــح أكث ــات تصب ــددة الثقاف ــة متع ــف فــي بيئ ــك ، ولكــن التكي ــف مــن جانب )التكي

ceo Global Consulting Ltd ، 2022(. لكــن مــاذا يفعــل يعنــي حًقــا أن تكــون مرًنــا فــي ســيناريو عمــل 
ــداول  ــل واألدوار والج ــار العم ــف مس ــتعداد للتكي ــى اس ــون عل ــي أن تك ــذا يعن ــات؟ ه ــدد الثقاف متع
ــد ألولئــك  ــد مــن الفوائ ــة يؤتــي ثمــاره العدي ــة والمواقــف. هــذا االســتعداد للتحلــي بالمرون الزمني
الذيــن يخدمــون عبــر الثقافــات. التحلــي بالمرونــة يــدل علــى االلتــزام واحتــرام الثقافــة المضيفــة. إنــه 
يظهــر اســتعداًدا التبــاع القيــادة المحليــة متواضــع ، وإخضــاع لواجــب أولئــك الذيــن ُوضعــت معهــم. 
فــي النهايــة ، يظهــر ملــف إحســاس غامــر بالنضــج إلدراك أنــك لــم تتقــدم فــي الســن لتتعلــم أشــياء 
جديــدة وال تكثــر مــن الخبيــر فــي أن تتواضــع تحــت ســلطة اآلخريــن. المرونــة ينتــج فــي تجربتنــا عبــر 

الثقافــات فرصــة أكبــر للنجــاح ومتقدمــة فرصــة للفعاليــة المســتدامة )جينيفــر بيــرد ، 2018(.

يعــد تخطيــط أنشــطة التنــوع فــي مــكان العمــل خيــاًرا ممتًعــا. إذا كان لديــك أعضــاء الفريق مــن ثقافة 
أو بلــد معيــن ، اطلــب منهــم توجيــه غــداء علــى شــرف عطلــة. الموظفيــن يمكنــك مشــاركة 
األطعمــة والمشــروبات المرتبطــة تقليدًيــا بهــذا الحــدث. تأكــد مــن االحتفــال بشــكل 

محــدد أيــام التنــوع. تشــمل بعــض المناســبات يــوم األشــخاص ذوي اإلعاقــة, 

4.2. توصيات للعمل في مجموعة متعددة الثقافات

# 1. كن مرنا!

# 2: استضف الفعاليات واألنشطة الثقافية!
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وشــهر التاريــخ األســود ،رأس الســنة الصينيــة ، شــهر الفخــر ، ويــوم مســاواة المــرأة. تعــرف علــى هذه 
األيــام فــي الداخــل مؤسســتك عــن طريــق نشــر معلومــات عنهــا ، ولمــاذا هــي مهمــة وكيــف أنــت 
تخطــط لالحتفــال. اجعــل الفريــق يشــارك فــي التخطيــط لطــرق االحتفــال بهــذه المناســبات )بويتنــوت 

جــون ، 2021(.

ضمــن الطبيعــة العالميــة المتزايــدة لمجتمعاتنــا ، حيــث ال يضطــر المــرء إلــى زيارتهــا اليابــان لتنــاول 
السوشــي أو البرازيــل لتعلــم الكابويــرا ، هنــاك دائًمــا إمكانيــة العمــل فــي بيئــة متعــددة الثقافــات 

تفتــح ، فــي حــد ذاتهــا ، أرضيــة جديــدة كاملــة مــن الفــرص ،األفــكار والمحفــزات.

العمــل فــي بيئــة متعــددة الثقافــات هــو عمليــة ثريــة تعــزز اإلدراك والخبــرة فــي مختلــف وجهــات 
ــك ، يجــب  ــن. ومــع ذل النظــر والمعرفــة ، فضــاًل عــن القــدرة علــى االتصــال بشــكل أفضــل مــع اآلخري
علــى المــرء أن يكــون علــى درايــة بالمواقــف الصعبــة التــي يمكــن أن يخلقهــا ذلــك وابتــكار الحلــول 
والممارســات الممكنــة ذات الصلــة بالتنــوع الثقافــي المتنامــي يمكــن رصدهــا فــي منظمــة حديثــة.

ــا  ــل. بينم ــي التواص ــات ه ــددة الثقاف ــرق متع ــا الف ــد تواجهه ــي ق ــية الت ــات األساس ــدى العقب إح
المجموعــة قــد ال يتشــارك المســاهمون نفــس اللغــة ، فقــد تكــون هنــاك لغــة واحــدة يهيمــن علــى 
ــة  ــون لغ ــب أن تك ــذه يج ــان. ه ــاس باألم ــم الن ــا معظ ــعر به ــي يش ــة الت ــة. اللغ ــالت المجموع تفاع
األعمــال الرســمية المعمــول بهــا والمســتخدمة فــي جميــع االجتماعــات والرســمية مجــال االتصاالت.
ــن  ــل بي ــين التواص ــم والتحس ــين الفه ــتخدامها لتحس ــن اس ــي يمك ــاليب الت ــن األس ــدد م ــاك ع هن

ــل: ــات مث الثقاف
1. الحفاظ على آداب السلوك

2. تجنب العامية
3. حافظ على البساطة

4. ممارسة االستماع النشط
5. كن حذرا مع الدعابة

مســألة أخــرى هــي أنــه يجــب أن يكــون هنــاك تــوازن بيــن إدراك االختالفــات الثقافيــة واالعتمــاد علــى 
القوالــب النمطيــة لعمــل افتراضــات حــول ســلوك أحــد أعضــاء الفريــق )جريجوريــف وآخــرون ، 2021(. 
كل شــخص ، بغــض النظــر عــن نشــأته الثقافيــة ، فريــد مــن نوعــه الشــخصية ، لذلــك يلــزم وجــود طريقة 
مناســبة للنهــج مــن أجــل القضــاء علــى مخاطــر النمطيــة. فــي بيئــة متعــددة الثقافــات تعمل بشــكل 
جيــد ، ســيقوم كل عضــو فــي الفريــق بذلــك البحــث باســتمرار عــن طــرق للتواصــل بشــكل فعــال مــع 
بعضنــا البعــض. هــذه طريقــة عمليــة بنــاء الثقــة داخــل الفريــق وتعزيز االحتــرام المتبــادل. فــي الختام 
، يجــب أن يكــون الــذكاء الثقافــي )مركــز الــذكاء الثقافــي ، بــدون تاريــخ( هــو األمثــل مهــارة. مهــارة 
متعــددة المســتويات تمكــن األفــراد مــن العمــل بفعاليــة فــي تعــدد الثقافــات البيئــات. يتطــور عندما 
ــا بتأثيــر الثقافــة و أكثــر قــدرة علــى تكييــف ســلوكهم مــع أعــراف اآلخريــن.  يصبــح النــاس أكثــر وعًي

مثــل كل المهــارات ، يمكــن تنميتهــا ودرســت إلــى الكفايــة.

# 3: التواصل المفتوح

# 4: الذكاء الثقافي كمهارة
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يعد تطوير الفريق أمًرا مهًما لجميع الفرق ، ولكن بشكل خاص للفرق متعددة الثقافات.

وفًقــا لبحــث )Hunt و Layton و Prince ، 2015( ، يمكــن للفــرق عاليــة التطــور اســتخدام تنوعهــا لزيــادة 
كفــاءة أدائهــا ، بينمــا ســتأخذها الفــرق غيــر المتطــورة كعــبء. لذلــك ، لتحقيــق مســتوى عــاٍل مــن 
اإلنتاجيــة واالندمــاج فــي الثقافــات المتعــددة الفــرق ، مــن المهــم للغايــة: أ( تطويــر وزيــادة التفاهــم 
بيــن الثقافــات أعضــاء الفريــق مــن خــالل مختلــف أنشــطة بنــاء الفريــق والنــدوات والثقافيــة مــآدب 
الغــداء. ب( خلــق ثقافــة الثقــة والمحافظــة عليهــا. الثقــة يجــب أن تتجســد فــي كل شــيء الروتيــن 
اليومــي ، فــي االجتماعــات ، وتقييمــات العمــل ، والمناقشــات ، وأثنــاء العطــاء / االســتالم اســتجابة. 
ــادة  ــالل إع ــن خ ــك ، م ــع ذل ــة. وم ــدم الثق ــات ع ــق بأوق ــة / فري ــع / مجموع ــر كل مجتم ــن أن يم يمك
تأســيس ممارســات جديــدة واســتعادة التفاعــالت ، مــن الممكــن إعــادة بنــاء الثقــة. هــو - هــي يتخــذ 
إجــراءات جماعيــة وواعيــة وملتزمــة مــن قبــل جميــع أعضــاء الفريــق تتماشــى مــع القيــم واألهــداف 

.)Solomon and Flores ، 2003( ــية األساس

إنشــاء هيــكل داعــم للتعــاون والمشــاركة والمشــاركة الهادفــة لجميــع األعضــاء ضــروري لبنــاء 
فــرق شــاملة وذات كفــاءة عاليــة. لتحقيــق هــذا، مــن المهــم لقــادة الفريــق أن يضعــوا أمثلــة علــى 
الممارســات الجيــدة مثــل إعطــاء كل عضــو فــي الفريــق فرصــة للتعبيــر عــن آرائهــم ، وإجــراء عمليــة 
صنــع قــرار منفتحــة وشــاملة ،وتطويــر المهــارات عبــر الثقافــات مــن خــالل التدريــب والتعلــم التجريبي. 
بــل هــو أيضــا مــن المهــم أن تكــون قيــم الفريــق األساســية محــددة ومفصلــة. التأكيــد علــى أوجــه 
ــق  ــق ويبنــي الوحــدة فــي فري ــن أعضــاء الفري ــط ثقــة بي ــق رواب ــداًل مــن االختالفــات ، يخل التشــابه ب

متنــوع ثقافيــا.

ــد  ــر المتعم ــرام غي ــدم االحت ــى ع ــاك وحت ــير واالرتب ــوء التفس ــى س ــار إل ــن االفتق ــج ع ــن أن ينت يمك
التعليــم بيــن الثقافــات. للتعامــل مــع توقعــات األفــراد مــن الثقافــات األخــرى ، والمهارات مثــل الوعي 
ــة  ــي مجموع ــا ف ــر نجاًح ــتكون أكث ــة. س ــد مطلوب ــل الجي ــف والتواص ــى التكي ــدرة عل ــي والق الثقاف

ــك أفضــل فهــم الثقافــة. واســعة مــن التفاعــالت الشــخصية إذا كان لدي

مــكان العمــل الحديــث لدينــا متنــوع وعالمــي ومتعــدد األجيــال ، مــن بيــن أمــور أخــرى. فهــو يســتلزم 
القــدرة علــى رؤيــة األشــياء مــن زوايــا عديــدة لتحقيــق األفضــل األحــكام وبنــاء نظــام شــامل يســمح 
ــات ،  ــدد الثقاف ــياق متع ــي س ــل ف ــى ح ــة إل ــاك حاج ــون هن ــا تك ــل. عندم ــي العم ــاح ف ــع بالنج للجمي
يمكــن للجميــع المســاهمة بأفكارلــم يكــن ليحــدث أبــًدا لمجموعــة ذات منظــور ثقافــي واحــد. 
التوقعــات ويجــب تنحيــة األفــكار المســبقة جانبــًا أثنــاء التكيــف مــع اإلعــدادات والعقبــات الجديــدة. 
المديريــن قــد يكتشــف كيــف يــؤدي تعزيــز التنــوع الثقافــي إلــى إنتاجيــة أعلــى وذات مغــزى العالقات 

باســتخدام نهــج حســاس.

#5: تطوير الفريق

# 6: هيكل اإلدارة والقيادة

#7: إدارة الصراع
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ــا  ــل معه ــع أن يتعام ــى أي مجتم ــن عل ــي يتعي ــية الت ــكالت األساس ــة المش ــاد الثقافي ــس األبع تعك
ــات التاليــة: ــول تختلــف. يمكــن تجميــع هــذه األبعــاد فــي الفئ ولكــن مــن أجلهــا الحل

ــم ، فمــن المحتمــل أن يكــون تدفــق  إذا تضمنــت مجموعــة العمــل أشــخاًصا مــن جميــع أنحــاء العال
األفــكار كذلــك ال ينتهــي. لــن يشــارك كل عضــو فــي الفريــق خبراتــه الفريــدة فحســب ، بــل سيشــارك 
أيًضــا تعليــم اآلخريــن مــا يعمــل بشــكل جيــد فــي محيطهــم والعكــس صحيــح. بعــض الثقافــات مريحــة 
مــع األنظمــة التنظيميــة المســطحة ، فــي حيــن أن البعــض اآلخــر يكــون كذلــك اعتــادوا على التسلســل 
الهرمــي. قــد ال يتــم النظــر فــي الســلوك المحتــرم فــي ثقافــة واحــدة علــى هــذا النحــو فــي بلــد آخــر. 
هنــاك قضيــة أخــرى فــي ثقافــة مــكان العمــل وهــي التحــدث. مــن األفــكار إلــى المعاييــر الثقافيــة 
ــادات  ــب الع ــة تجل ــة المختلف ــول الثقافي ــن األص ــاس م ــة. ن ــروق الثقافي ــن الف ــر م ــدد كبي ــاك ع ، هن
الشــخصية والمهنيــة إلــى مــكان العمــل تختلــف فــي القبــول االجتماعــي. هــذه ليســت صحيحــة وال 
غيــر صحيحــة ؛ هــم ببســاطة مختلفــة. مــن األهميــة بمــكان فهــم هــذه الفــوارق ، ســواء كنــت تتفــق 

معهــا أم ال.

ــى  ــن عل ــجيع الموظفي ــالل تش ــن خ ــة م ــة منتج ــة جماعي ــاء بيئ ــي بن ــون ف ــرون الفعال ــاعد المدي يس
ذلــك تقليــل االختالفــات والتركيــز علــى تحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية للشــركة. بجلــب مجموعــات 
ــكل  ــات ال تش ــك االختالف ــة تل ــن برؤي ــماح للموظفي ــة والس ــف االجتماعي ــي المواق ــا ف ــة مًع متنوع
تهديــًدا ، فالمــدراء يســاعدون فرقهــم علــى العمــل مًعــا بشــكل أكثــر تماســًكا مــرة أخــرى مهنــة. 
ــل  ــرى تمي ــة أخ ــاط ثقاف ــب أنم ــلوكهم ليناس ــون س ــم ويكيف ــون اختالفاته ــن يقبل ــون الذي الموظف
إلــى الحصــول علــى نتائــج أفضــل. مــن خــالل تبنــي جوانــب مــن ثقافــة أخــرى فــي يمتلــك الموظفــون 

ــى النجــاح فــي أي موقــف. ــة وقدرتهــم عل هويتهــم الثقافي

1( العالقات بين الناس: عدة عوامل يجب أخذها في االعتبار هنا مثل الفردية والجماعية.

2( التوجــه التحفيــزي: يتــم تحديــد ثالثــة أبعــاد: الذكــورة مقابــل األنوثــة ،مقــدار تجنب عــدم اليقين، 
ومســافة الطاقة.

3( المواقف تجاه الوقت: يكمن االختالف هنا بين أحادي اللون ومتعدد األلوان االتجاهات.

4( الســيطرة: القضيــة بيــن الرقابــة الداخليــة والخارجيــة ، حيــث تؤمــن الثقافــة أنهــا تتحكــم فــي 
بيئتهــا أو أنهــا تعمــل معهــا.

5( األبعــاد االجتماعيــة والثقافيــة: البعــدان الرئيســيان همــا األبــوة والقدريــة. فــي عالقــة أبويــة، 
ــر  ــة. اإليمــان بالقضــاء والقــدر هــو االعتقــاد بأنــه مــن غي ــد هــو تقديــم التوجيــه والحماي دور القائ
الممكــن التحكــم الكامــل فــي نتائــج أفعــال الفــرد ،لذلــك ، فــإن المحاولــة الجــادة لتحقيــق شــيء 

مــا ووضــع خطــط طويلــة األجــل ليســت كذلــك تماريــن جديــرة باالهتمــام.

ــد  ــب الح ــعة وتتطل ــات واس ــبكات معلوم ــي بش ــياق العال ــات ذات الس ــع الثقاف ــياق: تتمت 6( الس

األدنــى المعلومــات بينمــا تتطلــب الثقافــات منخفضــة الســياق مزيــًدا مــن المعلومــات األساســية 
قبلهــا يمكــن اتخــاذ قــرار.

# 8: شارك واقبل

# 9: تطوير الحساسية بين الثقافات
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ــم ، فمــن المحتمــل أن يكــون تدفــق  إذا تضمنــت مجموعــة العمــل أشــخاًصا مــن جميــع أنحــاء العال
األفــكار كذلــك ال ينتهــي. لــن يشــارك كل عضــو فــي الفريــق خبراتــه الفريــدة فحســب ، بــل سيشــارك 
أيًضــا تعليــم اآلخريــن مــا يعمــل بشــكل جيــد فــي محيطهــم والعكــس صحيــح. بعــض الثقافــات مريحــة 
مــع األنظمــة التنظيميــة المســطحة ، فــي حيــن أن البعــض اآلخــر يكــون كذلــك اعتــادوا على التسلســل 
الهرمــي. قــد ال يتــم النظــر فــي الســلوك المحتــرم فــي ثقافــة واحــدة علــى هــذا النحــو فــي بلــد آخــر. 
هنــاك قضيــة أخــرى فــي ثقافــة مــكان العمــل وهــي التحــدث. مــن األفــكار إلــى المعاييــر الثقافيــة 
ــادات  ــب الع ــة تجل ــة المختلف ــول الثقافي ــن األص ــاس م ــة. ن ــروق الثقافي ــن الف ــر م ــدد كبي ــاك ع ، هن
الشــخصية والمهنيــة إلــى مــكان العمــل تختلــف فــي القبــول االجتماعــي. هــذه ليســت صحيحــة وال 
غيــر صحيحــة ؛ هــم ببســاطة مختلفــة. مــن األهميــة بمــكان فهــم هــذه الفــوارق ، ســواء كنــت تتفــق 

معهــا أم ال.

ــاكل.  ــي مش ــل الثقاف ــل التواص ــى ح ــا عل ــح أيًض ــل متفت ــًدا بعق ــتماع جي ــى االس ــز عل ــاعد التركي يس
االهتمــام الشــديد بالكلمــات المســتخدمة فــي محادثــة أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال يمكن أن يســاعد 
التواصــل فــي حــل هــذه المشــاكل. مــن المهــم أيًضــا االنتبــاه إلــى ســياق المناقشــة ونبــرة االتصــال.

ــن  ــال بي ــتراتيجيات االتص ــي اس ــارات ف ــة مه ــة العالمي ــال التجاري ــي األعم ــون ف ــب المتخصص يتطل
الثقافــات أو التواصــل بيــن الثقافــات ألنهــم عــادة مــا يتبادلــون المعلومــات مــع أشــخاص مــن فــي 

تقنيــات  اســتخدام  العالــم.  أنحــاء  جميــع 
مثــل االســتماع النشــط ، بمــا فــي ذلــك 
إعــادة الصياغــة أو بتكــرار مــا قاله الشــخص 
فهمهــم  علــى  النــاس  يؤكــد   ، اآلخــر 
بحاجــة  لمنعــه تفســير خاطــئ. لكنهــم 
أيًضــا إلــى النظــر فــي االتفاقيــات الثقافيــة 
ــة  ــون فعال ــة ، لتك ــت ونغم ــل التوقي ، مث
حًقــا. اســتراتيجيات التواصــل الفعــال بيــن 
ــش أو  ــك العي ــاس لذل ــد الن ــات تع الثقاف
العمــل فــي بلــدان أخــرى ، ومســاعدة 
ــم  ــى فه ــات عل ــددة الثقاف ــرق متع الف

ــل! ــكل أفض ــض بش ــا البع بعضه

# 10: ركز على السلوك

#11: مهارات االستماع
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الفصل 5

الحوار بين الثقافات التعلم في الممارسة

5.1.1. مجموعة أدوات الحوار بين الثقافات

ســيقدم لــك هــذا الفصــل التوجيهــات الصحيحــة حــول كيفيــة إنشــاء ملــف بيئــة تعليميــة مناســبة بفضــل 
اســتخدام أدوات التدريــب الشــخصية وعبــر اإلنترنــت. عــالوة علــى ذلــك ، ستســمح لــك مجموعــة مــن دراســات 

الحالــة العمليــة للغايــة ، أيهــا القــارئ ، بتكرارهــا وتكييفهــا مــع مجتمعــك متعــدد الثقافــات.

ــقون  ــران ،المنس ــون األق ــطون ، المرب ــون النش ــرون ، المتطوع ــون ، الميس المدرب
بيــن  العنصريــة والتعلــم  والموجهــون فــي مشــاريع EVS وتتنــاول مكافحــة 

الثقافــات وتعليــم األقــران. 

باللغة اإلنجليزية للميسرين / المدربين:
- القــدرة واإللهــام لعقــد دورات تربويــة غيــر رســمية بتاريــخ المشــاريع أو التدريــب 
أو النــدوات أو فــي أي مــكان آخــر ذي صلــة )األنشــطة واألدوات القابلــة للتعديــل(.

للمشاركين:
ــهيل  ــم تس ــة به ــات الخاص ــن الثقاف ــم بي ــة التعل ــي عملي ــر ف ــة التفكي - إمكاني

مناقشــاتهم. 

المســافة التــي قــد تظهــر بيــن النظريــة والتطبيــق. فــي أخــرى الكلمــات ، فــإن 
االســتخدام الفعــال لصنــدوق األدوات يعتمــد بشــكل كبيــر علــى خبــرة وأداء  

ــدرب. ــر / الم الميس

http://toolbox.salto-youth.net/2389

5.1. أدوات التدريب الشخصية

إنهــا منهجيــة عمليــة لتطويــر الظــروف التــي تعززالحــوار بيــن `الثقافــات وتمكيــن 
الكفــاءات بيــن الثقافــات فــي الداخــل مجموعــة متنوعــة مــن النــاس. يقــوم علــى 
ــة  ــرة مقدم ــة قصي ــل نظري ــي. يجع ــم التجريب ــميةالتعلم والتعل ــر رس ــادئ غي مب
للحــوار بيــن الثقافــات. يوفــر إرشــادات وإلهــام للتعليــم غيــر الرســمي ؛ فــي 

النهايــة ، الجــزء األكبــر هــو ورش عمــل جاهــزة حــول الحــوار بيــن الثقافــات. 

وصف

األوراق ، واألقــالم ، وأقــالم الرصــاص ، ودعائــم DIY )ســهلة الصنــع( ، وأوراق اللــوح 
القــالب، أقــالم تعليــم وأوراق A4 وســبورة / ســبورة بيضــاء 

المواد

لمن هو موجهة

مزايا

سلبيات

التوفر
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5.1.2. مجموعة أدوات الحوار

5.1.3. فنون للحوار بين الثقافات: مجموعة أدوات

الضباط والتنفيذيون والمؤسسات.

للمدربيــن والميســرين والمعلميــن والموجهيــن أو أي شــخص يريــد المســاهمة 
فــي الحــوار والتعــاون عبــر الحــدود. 

ــاش  ــاج نق ــرى وإنت ــة أخ ــع ثقاف ــوار م ــول فــي ح ــرة للدخ ــة ومبتك ــة ممتع طريق
ــك. ــى ذل ــا إل ــن وم ــس والدي ــات والجن ــول الثقاف ــق ح ــادف / عمي ه

https://www.coe.int/en/web/ingo/dialogue -مزيد من المعلومات
https://issuu.com/rsutaria/docs/dialogue_toolkit  متاح

https://www.yumpu.com/en/document/read/6907653/arts-for-intercultur-
 al-dialogue-a-toolkit-active-citizens

باللغات اإلنجليزية والفرنسية واأللمانية
 • حر

• البصيرة
• مصدر / خالق محترم

• منحازة إلى االتحاد األوروبي

ليست أداة عتالة ، فهي تحتاج إلى استثمار للوقت.

ــدرب  ــا مت ــا يقوده ــج عندم ــل النتائ ــطة أفض ــاب واألنش ــض األلع ــق بع ــد تحق ق
متمــرس.

ــي  ــوارات ف ــاح الح ــهيل النج ــل وتس ــداد والتأهي ــة اإلع ــول كيفي ــي ح ــل عمل دلي
ســياقات جــادة و / أو راقيــة و / أو طارئــة لتعزيزهــا التماســك المجتمعــي واإلدمــاج 

والنهــج القائــم علــى حقــوق اإلنســان. 

ــيرالحوار  ــى التيس ــات )AID( إل ــن الثقاف ــوار بي ــون الح ــة أدوات فن ــدف مجموع ته
ــل  ــى أفض ــة عل ــا أمثل ــع مع ــي. AID يجم ــر الفن ــالل التعبي ــن خ ــات م ــن الثقاف بي
ــم  ــوار ودع ــهيل الح ــارات تس ــي مه ــا وتعط ــاء أوروب ــع أنح ــن جمي ــات م الممارس
ــى  ــة األدوات إل ــم مجموع ــات. تنقس ــة ومجموع ــات متنوع ــي مجتمع ــاج ف اإلدم
ــاب  ــن األلع ــة م ــر مجموع ــم. يوف ــوت ،والجس ــة ، الص ــية: الرؤي ــاور رئيس ــة مح ثالث
والمهــام ودراســات الحالــة داخــل هــذه المواضيــع. يستكشــف »Vision« األشــكال 
الفنيــة التــي تســتخدم عدســات الكاميــرا وشاشــات رقميــة. يركــز »الصــوت« علــى 
الصــوت والموســيقى ومظهــر »الجســد« فــي الطــرق التــي يمكــن مــن خاللهــا 
اســتخدام منظــر الجســم للتحــدث بــدون كلمــات. مجموعــة األدوات متاحــة علــى 
ــة أو  ــل كامل ــة عم ــكل ورش ــى ش ــم عل ــاهدة كل قس ــك بمش ــمح ل ــت وتس اإلنترن
ــاء ورشــة العمــل  ــة أو مهمــة لبن ــة فردي ــك ، يمكنــك اســتخدام لعب ــداًل مــن ذل ب

ــة مختلفــة فــي جلســة واحــدة.  ــك ، و / أو مــزج أشــكال فني الخاصــة ب

وصف

وصف

مختلف - حسب األلعاب واألنشطة المحددة.

مختلف - حسب األلعاب واألنشطة المحددة.

المواد

المواد

لمن هو موجهة

لمن هو موجهة

مزايا

مزايا

سلبيات

سلبيات

التوفر

التوفر
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5.1.4. جلسة تعليمية من نظير إلى نظير

 الشباب والطالب.

 باللغة اإلنجليزية على موقع الويب الخاص بـ
LDN: https://www.ldn-lb.org/category/reports 

التطبيق المباشر لألدوات والتقنيات

نظًرا للقيود الزمنية ، لن تتاح لجميع المشاركين الفرصة لتطبيق التقنيات.

ــن  ــلحوار بي ــية لـ ــة األساس ــاركين بالمعرف ــد المش ــى تزوي ــذه األداة إل ــدف ه ته
الثقافــات. ســوف يســاعدهم علــى اكتســاب أساســيات الوعــي بيــن الثقافــات 
الفهــم. يركــز بشــكل أساســي  الشــخصية ســوء  العالقــات  كوســيلة لتجنــب 
ــز  علــى أشــكال معينــة مــن التنــوع ،مــن أســاليب التواصــل المختلفــة التــي تمي
األفــراد فــي جميــع الثقافــات )األســاليب العقالنيــة والعاطفيــة والحدســية( ، إلــى 
ــات،   ــاء العالق ــة ،بن ــت ، والمجامل ــق بالوق ــا يتعل ــات فيم ــن الثقاف ــات بي االختالف
والمتغيــرات  النفــور  المخاطــرة   ، المعارضــة  مــع  التســامح  الســلطة،  احتــرام 

المحــددة األخــرى. 

وصف

يجــب أن يكــون التعلــم مــن األقــران مفيــًدا للطرفيــن وأن يتضمــن مشــاركة 
المعرفــة واألفــكار والخبــرة بيــن المشــاركين مــن خــالل التدريــب العملــي ومــواد 
ــكل  ــاه تش ــإن األدوات أدن ــك، ف ــى ذل ــالوة عل ــب األدوار. وع ــة ولع ــراءة اإلضافي الق

ــل: ــون مث ــذا المك ــين ه ــة لتحس ــات إضافي تقني
- مراجعــة األقــران: يتــم جمــع األقــران مــن خلفيــات مختلفــة مًعــا للتقييــم 
ــى  ــة إل ــين. باإلضاف ــات للتحس ــاء توصي ــة والعط ــار الهوي ــل معي ــترك ، مقاب المش
التقييــم المكــون ، سيشــارك األقــران أيًضــا خبراتهــم ومعرفتهــم بينمــا يعيــدون 

ــدة. ــارات الجدي ــارف والمه ــم المع ــى مجتمعاته إل

- التظليــل: يتضمــن قضــاء المشــاركين فتــرة مــن الوقــت مــع واحــد أو المزيــد مــن 
النــاس مــن مجتمــع آخــر لكســب لقمــة العيــش خبــرة. الهــدف هــو تســهيل تبــادل 
ــدرك النــاس ويتصرفــون ويتصرفــون  الخبــرات مــن قبــل مراقبــة مباشــرة كيــف ي
ــون  ــي يقدم ــة ، وبالتال ــة مختلف ــات ثقافي ــن خلفي ــون م ــاس يأت ــن الن ــع اآلخري م

اإللهــام واألفــكار الجديــدة ألســاليب العمــل.

ــة  ــورق أو ملصق ــن ال ــرة م ــة صغي ــي قطع ــروج ه ــة الخ ــروج: بطاق ــات الخ - بطاق
عليهــا كل مشــارك فــي نهايــة الورشــة يكتبــون فيهــا التعليــق للتقييــم الذاتــي 
ــا  ــا حقيقًي ــكل تحدًي ــا يش ــذ وم ــهل التنفي ــعهم س ــي وس ــا ف ــوه ، وم ــا تعلم لم

ــف. للتكي
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TOOLBOX - 5.1.5. التعلم بين الثقافات وتدويل المدارس الثانوية

يهــدف صنــدوق األدوات إلــى دعــم المعلميــن فــي تضميــن الثقافــات المتعــددة 
التعلــم فــي أي نشــاط يتــم تشــغيله فــي المدرســة. مهمــا كان النشــاط ، مــا هــو 
ــع  ــال ُيقصــد مــن مرب ــن الثقافــات. ال ــن بي ــة هــي كفــاءات المعلمي ــر أهمي واألكث
األدوات أن يكــون أداة شــاملة: فهــو يــروج لطريقــة تشــمل بعــًدا متعــدد الثقافــات 
للممارســات التعليميــة ويقــدم أمثلــة علــى األنشــطة التــي ســيتم تنفيذهــا لهــذا 

الغــرض.
ــدف كل  ــم. يه ــاءة والقس ــب الكف ــت حس ــر اإلنترن ــاف Toolbox عب ــن استكش يمك
نشــاط مــن أنشــطة Toolbox إلــى تطويــر سلســلة مــن الكفــاءات وهــذه مدرجة في 
ــى األنشــطة المتعلقــة  النشــرة. يمكنــك النقــر فــوق كل اختصــاص والوصــول إل

بذلــك االختصــاص.

تنقســم الكفــاءات أيًضــا إلــى 4 مجموعــات مختلفــة: القيــم ، المواقــف والمهــارات 
الكفــاءة  إطــار  الموضــح فــي  النمــوذج  الكفــاءات مأخــوذة مــن  والمعرفــة. 
المســمى »كفــاءات الثقافــة الديمقراطيــة. العيــش معــا على قدم المســاواة في 
مجتمعــات ديمقراطيــة متنوعــة ثقافيــًا «صممهــا مجلــس أوروبــا. لجعــل الوصول 
ــتخدمين،  ــن المس ــة م ــواع مختلف ــات أن ــتهداف احتياج ــهولة واس ــر س ــا أكث إليه

طــور اتحــاد المشــروع:
1. دليل Toolbox - الذي يشرح كيفية استخدام Toolbox ويقدم بعض األمثلة

 .Toolbox 2. إصدار مع مجموعة مختارة من أنشطة

وصف

كل نشــاط الستكشــاف كل اختصــاص يتطلــب مختلًفــا مــواد لتنفيــذه. يتــم تضميــن 
كل هــذه المــواد فــي بالتفصيــل فــي وصــف كل نشــاط.

/http://intercultural-learning.eu/toolbox
 - باللغات اإلنجليزية والفرنسية واأللمانية اإليطالية واليونانية

معلمو وطالب المدارس الثانوية.

التعاون والمعرفة المكتسبة والمشاركة الفعلية والمشاركة.

يتطلب التحضير والتنظيم المسبق.

المواد

لمن هو موجهة

مزايا

سلبيات
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5.1.6. التواصل بين الثقافات - حزمة الموارد

ــون مــع الشــباب مــن  ــن يعمل ــى قــادة الشــباب الذي ــدورة التدريبيــة موجهــة إل ال
جميــع أنحــاء أوروبــا الذيــن يرغبــون فــي استكشــاف وتطويــر مهــارات االتصــال بيــن 

الثقافــات والمعرفــة ، ممــا يــؤدي إلــى الحــوار بيــن الثقافــات فــي العمــل.

www.salto-youth.net/downloads/4-17-1789/Booklet%20Intercultural%20
 Communication%20Resource%20Pack.pdf

يأخذ القارئ في رحلة من النظرية إلى األدوات العملية والرؤى.

التصميم يجعل قراءته ليس بهذه السهولة.

 SALTO حزمــة المــوارد هــي نتيجــة للتواصــل بيــن الثقافــات دورة تدريبيــة نظمتهــا
والبلغاريــة والــوكاالت الوطنيــة الرومانيــة لبرنامــج الشــباب فــي العمــل فــي 
ــر غالبيــة األدوات المتوفــرة بواســطة االتصــال الداخلــي  ســبتمبر 2008. يتــم تطوي
فريــق المدربيــن: مــارا أورفــاي ولورينــزو نافــا. الــرؤى الشــخصية نقــال عــن »فرانك« 

جميعهــم يأتــون مــن المشــاركين فــي الــدورة التدريبيــة. 

وصف

متنوع حسب األنشطة المنفذة الدورة التدريبية  المواد

لمن هو موجهة

مزايا

سلبيات

التوفر
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5.2.1. دوائر قصة اليونسكو افتراضًيا

5.2.2. حقل األلغام بين الثقافات

حلقــة القصــة هــي مجموعــة صغيــرة مــن األفــراد ينضمــون إلــى غرفــة جانبيــة 
ــم -  ــة أو خياله ــم الخاص ــن تجربته ــادًة م ــص - ع ــاركون القص ــة ، ويتش افتراضي
مــع التركيــز علــى موضــوع مشــترك. عندمــا يشــارك كل شــخص بــدوره قصــة ، 
تظهــر قصــة أكثــر ثــراًء وتعقيــًدا. فــي النهايــة ، يــرى النــاس كاًل مــن االختالفــات 
الحقيقيــة واألشــياء المشــتركة فــي قصصهــم. دائــرة القصــة هــي رحلــة إلــى 

موضوعهــا ، بأبعــاد وتقلبــات ومنعطفــات متعــددة.

ــرف  ــع غ ــت م ــبكة اإلنترن ــى ش ــو عل ــرات الفيدي ــج مؤتم ــي لبرام ــام أساس نظ
جانبيــة تســمح بتقســيم االجتمــاع إلــى جلســات منفصلــة )علــى ســبيل المثــال ، 

ــك( ــى ذل ــا إل Zoom و Cisco Webex وم

حقــل األلغــام بيــن الثقافــات هــي لعبــة لوحيــة ولعبــة عبــر اإلنترنــت حيــث يبــدأ 
الالعبــون األعمــال التجاريــة الدوليــة. أثنــاء »ســيرهم عبــر حقــل األلغــام متعــدد 
الثقافــات«، يمكــن أن يكونــوا إمــا أذكيــاء ومحظوظيــن بمــا يكفــي للبقــاء علــى 
ــاك  ــم يكــن هن ــر بســبب »لغــم ثقافــي« مــا ل ــاة أو يخاطــرون بالتفجي ــد الحي قي
»مستشــار ثقافــي« حولهــم! يمكنهــم كســب مبلــغ ضخــم مــن المــال وإال 

سيخســرون كل شــيء وعليهــم البــدء مــن الصفــر.

ZOOM حساب الكمبيوتر و

الطالب والموظفين

Zoom التعاون عبر اإلنترنت عبر • 
 • التلعيب

 • تصميم جيد

• تكلفة اللعبة 125 يورو.
 • هدف التعلم األساسي هو التعاون العام وليس التعاون بين الثقافات.

 /https://www.intercultural-intelligence.pro/games-showcase
فــي االنقليزيــة و الفرنســية

ــز الكفــاءات بيــن الثقافــات  ــن يرغبــون فــي تعزي مجموعــة مــن األشــخاص الذي
ــة  ــة تعليمي ــالل تجرب ــن خ ــم م ــم وفهمه ــتماع إليه ــن واالس ــاركة اآلخري ومش

ــة: 6-5. ــة افتراضي ــكل غرف ــخاص ل ــدد األش ــمية. ع ــر رس غي

مصنوع بطريقة مخصصة.

متاح ألي شخص متصل باإلنترنت.

قــد تكــون هنــاك حاجــة إلــى الدعــم الفنــي لمشــارك واحــد أو أكثــر ممــن قــد ال 
يشــعرون بالراحــة تجــاه التكنولوجيــا

5.2 أدوات التدريب عبر اإلنترنت

وصف

وصف
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5.2.4. حملة ICD على منصات التواصل االجتماعي
ســيحدد المشــاركون الحــوار بيــن الثقافــات ويطــورون النظريــات المعرفــة فــي 
ــز  ــع التركي ــم م ــن الثقافاتالتفاه ــر بي ــا أكث ــون أيض ــوف يناقش ــال. س ــذا المج ه
علــى الشــمولية الثقافيــة علــى المســتوى العالمــي علــى نطــاق واســع 
وكذلــك علــى التواصــل بيــن الثقافــات ، كأحــد العوامــل الرئيســية أهــداف الدورة 
ــوار  ــم فــي الح ــة كفاءاته ــى التقوي ــاعدهم عل ــة ستس ــذه التقني ــة. ه التدريبي
بيــن الثقافــات مــع اآلخريــن لمواصلةالتعــاون مــع الجــوار ومناطــق العالــم 

ــرى.  األخ

مقاطع فيديو لعرض أفضل الممارسات والدروس

المستفادة الشباب, الطالب. 

الوصول السهل عبر اإلنترنت )جميع الشباب لديهم إنترنت( 
عبر االنترنت

تحديد المواد التي يجب استكمالها بأخرى المستندات و / أو المعلومات

وصف

المواد

لمن هو موجهة

مزايا

سلبيات

5.2.3. لعبة رقمية حول تعليم المواطنة بين الثقافات

الثقافــات والهويــات  التعــرف علــى  الرقميــة لالعبيــن  اللعبــة  تتيــح هــذه 
ــر  ــر عب ــد عش ــن أح ــون م ــة. يتك ــة وجذاب ــة ممتع ــة بطريق ــة الثقافي والتعددي
اإلنترنــت التماريــن التــي يحتــاج الالعــب إلكمالهــا بترتيــب معيــن. اليوصــي 
ــون  ــن أن يك ــك ، يمك ــع ذل ــرة. وم ــرق صغي ــي ف ــب ف ــوى باللع ــئو المحت منش
لعبــت بشــكل فــردي كذلــك. يســتمر حوالــي 60 دقيقــة وينتهــي عنــد االنتهــاء 

ــات.  ــع التدريب ــن جمي م

اإلنترنت أو الكمبيوتر المحمول أو كمبيوتر سطح المكتب أو الهاتف.

للمدربين والمعلمين الذين يعملون مع فرق متعددة الثقافات. 

يســاعد علــى تنميــة الوعــي بالهويــات والثقافــات المختلفــة ، و زيــادة التفاهــم 
بيــن الثقافــات للشــباب بطريقــة ممتعــة. 

https://alf.seppo.io

يحتــاج إلــى اتصــال جيــد باإلنترنــت وللحصــول علــى أفضــل النتائــج ، يجــب القيــام 
بــه فــي مجموعــة.
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5.2.5. جاب مايندر

5.2.6. منصة اليونسكو اإللكترونية حول الحوار بين الثقافات

يحــدد Gapminder المفاهيــم الخاطئــة المنهجيــة حــول المهــم االتجاهــات 
والنســب العالميــة واســتخدام البيانــات الموثوقــة لتطويــر ســهل - لفهــم 

المــواد التعليميــة لتخليــص النــاس مــن مفاهيمهــم الخاطئــة.
مهمتهــا هــي محاربــة الجهــل المدمــر بنظــرة قائمــة علــى الحقائــق  يمكــن 
للجميــع فهــم. غــاب ماينــدر ســويدية مســتقلة مؤسســة ليــس لهــا انتمــاءات 

سياســية أو دينيــة أو اقتصاديــة.

تعتبــر المنصــة اإللكترونيــة لليونســكو مركــًزا تعاونًيــا عالمًيــا مخصًصــا للحــوار 
بيــن الثقافــات. تعــزز المنصــة اإللكترونيــة الممارســات الجيدة من خــالل مبادرات 
مثــل المشــاريع والبرامــج والمنشــورات والفنيــة التعبيــرات والمــواد التدريبيــة 

التــي تســاهم أيًضــا فــي االســتدامة تطويــر. 
ســتعمل المنصــة اإللكترونيــة علــى تعزيــز العمــل علــى أرض الواقــع مــن خــالل 

إلهــام وتمكيــن وتوجيــه الطاقــة العالميــة عبــر اإلنترنــت.
ــات  ــف الفئ ــن مختل ــاس م ــن الن ــع بي ــى الجم ــة إل ــة اإللكتروني ــدف المنص ته
ــي  ــاهمة ف ــض المس ــم البع ــن بعضه ــم م ــم التعل ــح له ــا يتي ــات ، مم الخلفي
ــذكاء  ــاواة ، ال ــدم المس ــل ع ــة مث ــع مختلف ــول مواضي ــة ح ــة اإللكتروني المنص
الجنســاني  المنظــور  مراعــاة  وتعميــم  والتمييــز  والعنصريــة  االصطناعــي 
ــد  ــي ، التقالي ــامح الدين ــي ، التس ــوع االجتماع ــن الن ــباب وتمكي ــة ، الش المواطن
الثقافيــة ، واللغــات ، والهجــرة واالســتيعاب ، و دعــم دمــج الفئــات المهمشــة. 

الهاتف الذكي أو الكمبيوتر ، الوصول إلى اإلنترنت

اتصال باإلنترنت ، كمبيوتر

مجموعــات األشــخاص الذيــن يرغبــون فــي استكشــاف التحيــز والمفاهيــم 
الخاطئــة ،ومعرفــة المزيــد عــن العالــم

تــم تصميــم المنصــة اإللكترونيــة لليونســكو حــول الحــوار بيــن الثقافــات 
للمؤسســات واألفــراد للتعلــم مــن المعرفــة أو الخبــرات المشــتركة للمؤثريــن 
مــن خلفيــات متنوعــة فــي مجــال الترفيــه والحكومــة واألوســاط األكاديميــة. 
تســهل المنصــة اإللكترونيــة لليونســكو التواصــل مــع الخبــراء والمتحمســين 
ــكار  ــاركة األف ــي مش ــل ف ــترك يتمث ــدف مش ــم ه ــة لديه ــات متنوع ــن خلفي م

ــاملة. ــلمية وش ــات س ــل مجتمع ــن أج م

ــاح ، مجانــي الوصــول ،  ــه ، معرفــة مكتســبة ، انفت ــى األلعــاب ، ترفي ــم عل  قائ
ــة . ــواد التعليمي الم

المنصــة اإللكترونيــة مجانيــة ويمكــن للجميــع الوصــول إليها. يقــدم التعريفات 
والممارســات الجيدة والمنشــورات.

/https://www.gapminder.org

عبر اإلنترنت باللغة اإلنجليزية
www.unesco.org/interculturaldialogue/en

الموضوعات التعلم غير الرسمي ، المعرفة العامة

ال يتــم توزيعهــا بشــكل جيــد على صفحــات وســائل التواصــل االجتماعــي األخرى. 
لذلــك ، أولئــك الذيــن المهتميــن بالموضــوع يمكــن العثور علــى الصفحة.
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5.3 تحديات محددة

حالة اليونان

ICD: االحتياجات والتحديات:
مــن خــالل البحــث الــذي تــم إجــراؤه فــي إطــار IO1 ، أصبح 
مــن الواضــح أن هنــاك ملــف الحاجــة المتزايــدة للقــاءات 
ثقافيــة محترمــة ، والتفاهــم المتبــادل ، وبنــاء الحــوار 
ــر التحليــل المقــارن  ــا اليــوم. مــن خــالل تقري فــي أوروب
بلــدان  فــي  أجريــت  التــي  المســوحات  والمخصــص 

ــات محــددة. ــالغ عــن تحدي ــم اإلب ــرة لالهتمــام وت ــق مثي ــم تســليط الضــوء علــى حقائ الشــركاء ، ت
فــي حالــة اليونــان ، هنــاك حاجــة لممارســات ICD الجيــدة نظــًرا لوجــود الجــئ تتدفــق مــن بلــد مزقتــه الحــرب 
مثــل ســوريا والمجتمعــات الالحقــة شــكلت. بســبب موقعهــا ، كانــت اليونــان مــن بيــن دول االتحــاد األوروبــي 
األكبرأعــداد الوافديــن مــن المهاجريــن والالجئيــن فــي الســنوات القليلــة الماضيــة. جنــوب شــرق أوروبــا تقــع 
الدولــة عبــر بحــر إيجــه مــن تركيــا وتشــترك فــي حــدود بريــة مــع تركيــا، التــي تســتضيف العديــد مــن الالجئيــن 
الســوريين واألفغــان. تحديــات الحــرب والصراعــات والجماهيريــة ال تــزال انتهــاكات حقــوق اإلنســان ، التــي غالًبــا 
مــا تتفاقــم بســبب تغيــر المنــاخ أو الحــرب ، مســتمرة فــي الظهورأعــداد متزايــدة مــن الســكان النازحيــن قســرًا 
فــي جميــع أنحــاء العالــم. هنــاك بعــض 26.6 مليــون الجــئ فــي العالــم واليونــان ، بحســب مهاجــري المعلومات, 
ــن التــي  ــب لجــوء يقيمــون فــي جميــع مراكــز المهاجري فــي ديســمبر 2020 ، ورد أن مــا مجموعــه 64627 طال
تديرهــا أو تشــرف عليهــا وزارة الهجــرة واللجــوء اليونانيــة. لذلــك ، يواجــه اليونانيــون التحــدي المتمثــل فــي 
تقريــب الثقافــات المتعــددة مــع مواطنيهــم مــن مختلــف الخلفيــات الثقافيــة ومواطنــي البلــدان الثالثــة - 

المهاجــرون والالجئــون بشــكل أساســي.
ــوء  ــة اللج ــة أنظم ــة للغاي ــات حقيقي ــع تحدي ــي الواق ــن ف ــن والمهاجري ــة لالجئي ــركات المختلط ــكل التح تش
ــن ، أن  ــق األمــر بالالجئي ــا ال ننســى متــى يتعل ــة ليســفوس. لكــن دعون ــة كمــا فــي حال والمجتمعــات المحلي
كونــك الجًئــا هــو ظــرف. ال أحــد يختــار أن يكــون الجًئــا - هــم نتــاج اضطهــاد بســبب آرائهــم وعرقهم وجنســيتهم 
اللغــة ودينهــم. يمكــن لعــدد الالجئيــن فــي أوروبــا واليونــان علــى وجــه التحديــد يتــم قبولهــا بشــكل إيجابــي.

:ICD الحواجز تجاه
يبــدو أن العقبــات العرقيــة واللغويــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة هــي الحواجــز الرئيســية أمــام تطويــر الحــوار 
ــد  ــن الجه ــتويات ، م ــن المس ــد م ــى العدي ــات عل ــاء ICD الممارس ــل إنش ــز تعرق ــذه الحواج ــات. ه ــن الثقاف بي
الفــردي الــذي يريــد المواطــن القيــام بــه ، إلــى التدابيــر الجماعيــة التــي يحتــاج المجتمــع والدولة إلــى اتخاذها.
علــى ســبيل المثــال ، أظهــر مســح IO1 أنــه حتــى لــو كانــت بعــض االســتراتيجيات كذلــك التــي صممتهــا الدولــة 
ــتنتج أن  ــا. نس ــا وتنفيذه ــأن تطويره ــزاع بش ــم فــي ن ــك ، ه ــم ذل ــات ، رغ ــن الثقاف ــوار بي ــز الح ــة لتعزي اليوناني
ــع القــرار ومنظمــات المجتمــع المدنــي التــي تعمــل فــي مســتوى  ــات صن ــاك ملــف المســافة بيــن هيئ هن
الممارســة, بســبب عــدم وجــود أولويــات محــددة وأيًضــا بســبب البيروقراطيــة الممتــدة آلليــة الدولــة. وبالتالي, 
ــج  ــل نتائ ــن قب ــي م ــكل أساس ــة بش ــج المدعوم ــى البرام ــا إل ــي اهتمامه ــع المدن ــات المجتم ــول منظم تح
االتحــاد األوروبــي ، والتــي تســهل جهودهــم وتمنحهــم فرصــة التخــاذ اإلجــراءات والمبــادرات لتعزيــز الحــوار 

بيــن الثقافــات فــي ســياق المجتمعــات المحليــة.
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التغلــب علــى تحديــات االتصــاالت ICD علــى الرغــم مــن الصعوبــات ، فقــد ظهــر أن الجهــات الفاعلــة المحليــة 
- ممثليــن والمهنييــن مــن القطاعيــن العــام والخــاص- االعتــراف بــأن زراعــة العالقــة الجدليــة بيــن الجماعــات 
المتنوعــة ثقافيــا وتحريضهــم يجــب أن يكــون االتصــال الجوهــري هــو المعيــار الرئيســي للتغلــب علــى األفــكار 
المســبقة والقوالــب النمطيــة ،تعزيــز التســامح واالنفتــاح وأخيــرًا ترســيخ الديمقراطيــة واالجتماعية التماســك, 

وهــو الشــروط الضروريــة للتنميــة المســتدامة والتقــدم.

لمواجهة التحديات ، ينبغي النظر في بعض التذكيرات لما في وسعنا فردًيا وجماعًيا ضع في اعتبارك:

فــي الختــام ، يمكــن للمجتمعــات المضيفــة االســتفادة مــن المبــادرات االقتصاديــة الجديــدة ؛ الجــئ غالًبــا مــا 
تخلــق الشــركات وظائــف فــي المجتمــع ، ويمكــن لالجئيــن جلــب المعرفــة والتقنيــات المطلوبــة فــي المواقــع 
المضيفــة. عــدة دراســات علــى المســتوى الدولــي تظهــر أن القــوى العاملــة المتنوعــة يمكــن أن تســاعد فــي 
زيــادة اإلنتاجيــة واالبتــكار ، فــي حــاالت تصــل إلــى 40٪. التكامــل يجلــب فوائــد لالقتصــاد: تظهــر الدراســات فــي 
دول االتحــاد األوروبــي ،علــى ســبيل المثــال ، يمكــن أن يــدر اســتثمار يــورو واحــد فــي دمــج الالجئيــن 2 يــورو في 
المنافــع فــي غضــون مــا ال يزيــد عــن خمــس ســنوات. عــالوة على ذلــك ، يمكــن أن يعــود االندمــاج بالفوائــد على 
ــه يعــزز الســالم والتماســك االجتماعــي ويحــد مــن النزاعــات االجتماعيــة والتكلفــة المرتبطــة  المجتمــع ، ألن
بهــا معهــم. يمتلــك العديــد مــن الالجئيــن مهــارات تحتاجهــا بالدنــا وتريدهــا ، بمهــارات هائلــة الرغبــة فــي 

التعلــم واالندمــاج والمســاهمة.

أخيــًرا ، يعــد التكامــل مــن خــالل ICD حــاًل عملًيــا يمكنــه تحقيــق مجموعــة واســعة مــن تعــود بالفائــدة علــى 
ــات  ــالق إمكان ــدة إلط ــات الجي ــات والممارس ــالل السياس ــن خ ــا م ــى اندماجه ــعى إل ــي تس ــدان الت ــع البل جمي

ــع. ــن والمجتم ــن اليونانيي ــان والمواطني ــن فــي اليون ــح الالجئي ــاج لصال االندم

األدب المناســب: العديــد مــن الثقافــات لديهــا مجموعــة القواعــد الخاصــة بهــا لكيفيــة القيــام 
بذلــك يتواصــل.

العاميــة: حتــى أكثــر المتحدثيــن باللغــة اإلنجليزيــة مــن غيــر الناطقيــن باللغــة اإلنجليزيــة 
ســيكافحون مــن أجــل ذلــك فهــم اللغــة اإلنجليزيــة العاميــة.

الــكالم البطــيء والواضــح: تعديــل اإليقــاع ، وكذلــك التحــدث بوضــوح و نطــق الكلمــات بشــكل 
صحيــح يســاعد بشــكل كبيــر.

ــات  ــتخدام الكلم ــع اس ــة م ــر صعوب ــات أكث ــن الثقاف ــوار بي ــح الح ــة ألن يصب ــر: ال حاج ــج مباش نه
ــرة. الكبي

االســتماع الفعــال: عندمــا يتعلــق األمــر بتطويــر التواصــل بيــن الثقافــات ، يكون نشــًطا االســتماع 
ــة رائعة. طريق

التحدث بالتناوب: يتيح التناوب في التحدث تدفق المناقشة بحرية.

الدعم والفهم: التواصل الفعال بين الثقافات يدور حول كل شيء االحزاب تشعر بالراحة.
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حالة لبنان

تمــت اإلشــارة إلــى عــدم كفايــة المعرفــة علــى 
ــي  ــه ICD ف ــذي يواج ــي ال ــدي الرئيس ــا التح أنه
لبنــان يليــه التمويــل غيــر الكافــي ، واالفتقــار 
إلــى اإلرادة السياســية ، والتحديــات المتعلقــة 

بالسياســات و تشــريع.
األديــان  بيــن  الحــوار  فــإن   ، التأكيــد  تــم  كمــا 

ــان. يحــدث علــى مســتوى المجتمعــات  ــر انتشــاًرا فــي لبن ــن الثقافــات هــذا هــو األكث هــو مكــون للحــوار بي
والمســتوى المنظمــات العابــرة لألديان.علــى الرغــم مــن أن هــؤالء الفاعليــن غيــر الحكومييــن يحققــون 
أهــداف برامجهــم واألنشــطة ، فــإن المنــاخ السياســي المعقــد وغيــر المســتقر فــي البــالد لــه تأثيــر ســلبي 

ــات.  ــن الثقاف ــوار بي ــة والح ــاة العام ــى الحي ــا عل تأثيره

يغذي هذا المناخ:
1( بعض السياسيين استخدام الدين أو الطائفية أو اإلثنية أو اإلقليمية أو الجنسية للتحريض على الفتنة.

2( بعض الشخصيات الدينية تحرض على الكراهية والعداء والعنف.
3( تدهورت االقتصاد الذي يجعل الناس فريسة سهلة لأليديولوجيات األصولية والحسد والعداء. 

تؤكد النتائج على أهمية دعم ICD في لبنان من خالل أربعة المسارات:
المســار األول: تطويــر برامــج تدريبيــة إلنشــاء هيئــة مــن األشــخاص األكفــاء فــي ICD ،خاصــة علــى مســتوى 

المنظمــات غيــر الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي.
.ICD المسار الثاني: العمل مع الحكومة لوضع سياسات

المســار الثالــث: توفيــر التمويــل للبرامــج والمشــاريع الفعالــة التــي يمكــن أن تجعلهــا أساســية التغييــر فــي 
.ICD المناطــق التــي تشــتد فيهــا الحاجــة إلــى

ــة  ــج مماثل ــاء برام ــوذج لإلنش ــت )COIL( كنم ــر اإلنترن ــي عب ــي التعاون ــم الدول ــتخدم التعل ــع: اس ــار الراب المس
داخــل الدولــة حيــث يعمــل فصليــن دراســيين أو أكثــر مًعــا لتعزيــز ICD. علــى الرغــم مــن أن COIL يربــط الفصــول 
ــي  ــم الثقاف ــز التفاه ــدان لتعزي ــن البل ــتين مختلفتي ــي مؤسس ــر ف ــن أو أكث ــتين تعليميتي ــية لمؤسس الدراس

للطــالب والتعــاون يمكــن محاكاتــه لتعزيــز ICD داخــل بلــد مــا.
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حالة قبرص

فــي  حياتنــا  مــن  جــزًءا  العالمــي  التواصــل  ســيظل 
المســتقبل المنظــور. نتيجــة لذلــك ، أي شــخص ال يعــرف 
كيفيــة التواصــل بنجــاح مع األفــراد من مختلــف الثقافات 
ســيكون فــي وضــع غيــر مــؤات فــي المســتقبل. يتطلــب 
الحــدود  عبــر  للتحــدث  الجهــد  مــن  الكثيرقــدر  األمــر 
ــك  ــون كذل ــرد أن تك ــة بمج ــة والعرقي ــة والعرقي الثقافي
ــع  ــل م ــا نتواص ــة عندم ــدم الراح ــعر بع ــد نش ــكلت. ق ش
اآلخريــن ، أو قــد نكــون كذلــك قلقــة مــن أن اآلخريــن فــي 
ــاء.  ــك الغرب ــي ذل ــا ف ــا بم ــيعترضون علين ــا س مجموعتن

قــد نســتقيل متــى تتطــور حواجــز االتصــال إذا لــم يكــن لدينــا التــزام قــوي بالتعامــل معهــا اختالفــات. إلــى أي 
مــدى يمكــن أن يســاعدنا التواصــل بيــن الثقافــات فــي فضــح المفاهيــم الخاطئــة ،إزالــة التحيــزات ، وتطويــر 

ــات؟ ــاون العالق ــن التع ــد م ــز المزي ــول ، وتعزي ــرام والقب ــن االحت ــر م ــدر أكب ق
ــر  ــم غي ــاء والجرائ ــان. اخط ــض األحي ــي بع ــا ف ــًرا صعًب ــرى أم ــات أخ ــن ثقاف ــراد م ــع أف ــل م ــون التفاع ــد يك ق
المقصــودة منتشــرة للغايــة. يتطلــب األمــر مزيــًدا مــن الجهــد للوصــول إلــى األفــراد الذيــن ُينظــر إليهــم علــى 
ــا علــى التواجــد حــول النــاس الذيــن ُينظــر إليهــم علــى أنهــم مشــابهون  أنهــم مختلفــون عنــا عندمــا اعتدن
ــرض  ــيء أو نتع ــد نس ــا ق ــا ، أو أنن ــا وإدراكن ــيتم رفضن ــم وس ــا للفه ــن أن محاوالتن ــق م ــعر بالقل ــد نش ــا. ق لن
لإلهانــة. وكل هــذا تصبــح التحديــات أكثــر حــدة إذا كانــت الخلفيــة الثقافيــة للبلــد »صعبــة« بحــد ذاتهــا. مــن 
حيــث البحــث فــي الحــوار بيــن الثقافــات فــي قبــرص للمقارنــة تحليــل IO1 ، بعــض التحديــات التــي تــم تحديدهــا 
علــى أنهــا عوائــق أمــام التنفيــذ ICD علــى المســتويين المحلــي والوطنــي وأكثــر مــن ذلــك بكثيــر كانــت علــى 

النحــو التالــي:

    1. التعايــش بيــن دولتيــن مختلفتيــن فــي نفــس المنطقــة الجغرافيــة ، مع اختــالف اللغات واألديان والسياســة 
وتقســيم الجزيــرة بيــن شــعبين مختلفيــن الــدول ، تعتبــر مواضيع نقــاش حساســة ، ســواء لليونانييــن أو األتراك, 

الذيــن لديهــم بالفعل خلفيــات ثقافيــة مختلفة.

   2. أدى الصــراع األهلــي بيــن قبــرص واليونــان فــي الخمســينيات والســتينيات والســبعينيات مــن القــرن 
الماضــي إلــى اليونــان يحــاول القبارصــة متابعــة وتبنــي الثقافــة التقليديــة ذات االتجاهــات العالميــة.

ــرة  ــى الجزي ــا إل ــرة قادًم ــرة الكبي ــات الهج ــا وموج ــًرا لموقعه ــة نظ ــا بواب ــى أنه ــرص عل ــى قب ــر إل    3. ُينظ
ــن عــن ســكانها ، وهــذا  ــر عــدد مــن اللجــوء الباحثي ــة التــي لديهــا أكب ــت الدول لســنوات. فــي عــام 2019 ، كان
 ICD التفاعــل بيــن مختلــف الثقافــات والشــعوب مــن خلفيــات اجتماعيــة مختلفــة ، أيًضــا ، يثيــر صعوبــات فــي

ــرة. المثم

   4. يســود نهــج ســطحي لموضــوع ICD فــي دولــة قبــرص. يشــار إليــه أن المواطنيــن والســلطات يعرفــون فقــط 
معلومــات عامــة عــن الحوار بيــن الثقافــات و سياســاتها وممارســاتها.

  5. التحديــات الهامــة األخــرى التــي واجهتهــا فــي تعزيــز ICD فــي هــذا البلــد كانــت عــدم كفايــة المعرفــة 
والوعــي بICD ، ونقــص اإلرادة السياســية ، وصعوبــات السياســة والتشــريعات ، وفــرص التمويــل غيــر الكافيــة, 

ونقــص المعلومــات والتدريــب األفضــل حــول موضــوع ICD مــن أجــل الترويــج لهــا بشــكل أفضــل.

ــائل  ــي وس ــي ف ــج المجان ــر التروي ــا يعتب ــة وغيابه ــة الحكوم ــة وخاص ــادر مختلف ــن مص ــل م ــة التموي    6. قل
.ICD ــه ــي تواج ــمة الت ــات الحاس ــن التحدي ــالم م اإلع

   7. التعــاون مــع أصحــاب المصلحــة المســتجيبين ، مثــل الحكومة والســلطات المحلية ،المؤسســات التعليمية, 
والــدول األخــرى التــي لهــا حضــور قــوي فــي إجــراءات ICD ، هوأساســي أيًضــا لتنفيــذ ICD ولكــن هنــاك نقًصــا 

علــى المســتوى الوطني.
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ــي بـــ  ــع الوع ــن رف ــه يمك ــرا ألن ــا كبي ــى اهتمام ــب أن يول ــا يج ــا هام ــاره قطاع ــم باعتب ــى التعلي ــير إل    8. أش
ــطة  ــة أو األنش ــدارس االبتدائي ــي الم ــج ICD ف ــادر ، ودم ــطة والمص ــة واألنش ــواد التعليمي ــالل الم ــن خ ICD م
فــي ريــاض األطفــال ، ولكــن التحــدي هــو أنــه ال توجــد ترتيبــات لتضميــن مثــل هــذه المــواد واألنشــطة فــي 

ــد. ــية للبل ــج الدراس المناه

    9. وأخيــرًا وليــس آخــرًا ، نقــص المعلومــات عن التشــريعات والسياســات واالســتراتيجيات الوطنية ،الممارســات 
واإلجــراءات الخاصــة والبرامــج التــي تنظمهــا الحكومــة و / أو األنشــطة األخــرى أواإلجــراءات التــي يتــم إجراؤها 

فــي جميــع أنحــاء المجتمــع المحلــي أو البلــد ، هــو تحــٍد بالــغ األهميــة أهميــة ICD فــي قبرص.

وفًقــا لـــ Compoint )2018( ، فــإن العوائــق الرئيســية أمــام التواصــل بيــن الثقافــات ويعتبــر التعــاون هــو ميلنــا 
لرؤيــة الحضــارات األخــرى مــن خــالل مناشــيرنا ونفتــرض غريزًيــا أن طريقتنــا فــي فعــل األشــياء وإدراك األشــياء 
هــي الطريقــة الوحيــدة والطريقــة الصحيحــة )المركزيــة العرقيــة( ، واعتمادنــا علــى الصور النمطية المبســطة 
األفــراد مــن مختلــف الثقافــات )التنميــط( واللغويــة والجغرافيــة الحواجــز التــي قــد تحــدث علــى المســتوى 
المحلــي أو حتــى الشــخصي ، الخصائــص النفســية أو الســلوكية التــي تحــدد بالفعــل شــخصيتنا وطريقتنــا فــي 
التفاعــل مــع اآلخريــن ، وفــي النهايــة متضاربــة القيــم التــي تكمــن تحــت ســلوكنا والمعاييــر الثقافيــة التــي 
ــة  ــدة صحيح ــة واح ــاك إجاب ــذا أن هن ــي ه ــن ، دون أن يعن ــم اآلخري ــى قي ــاومة عل ــا المس ــا اتباعه ــن علين يتعي

فقــط.

أنــا شــخصيًا ، مــن تجربتــي الخاصــة ، القلــق علــى األداء الفعــال كمواطــن مســتويات مختلفــة ، بافتــراض أوجــه 

التشــابه بــداًل مــن االختالفــات مــع معــارف جديــدة ، غيــر لفظيــة التفســيرات الخاطئــة ، والمشــكالت اللغويــة 
ــة  ــج مختلف ــع مناه ــتراك م ــراع باالش ــاه الص ــف تج ــاليب والمواق ــل األس ــف التواص ــا يختل ــة ، بينم ــن جه م
لإلكمــال المهــام وصنــع القــرار فــي الســياق المهنــي هــي أيًضــا مــن أهمهــا التحديــات والحواجــز التــي يجــب 
التغلــب عليهــا إذا احتجنــا إلــى جعــل ICD حقيقــة واقعــة فــي منطقتنــا المجتمــع والحيــاة اليوميــة. تحســينات 
ــر  ــة األكث ــب والممارس ــل ، والتدري ــة ،التموي ــات الثقافي ــا واالحتياج ــن بالقضاي ــي المواطني ــم ، وع ــي التعلي ف
ــب  ــي يج ــية الت ــوات األساس ــض الخط ــي بع ــززة ه ــة المع ــة ، والمعرف ــل وطني ــر عم ــاء أط ــتهداًفا ، وإنش اس
ــك ، أهميــة مــن التنميــة  ــادرات المتخصصــة العتمــاد ICD. عــالوة علــى ذل ــة المب ــم جدول اتخاذهــا قبــل أي ت
ــي  ــق ف ــز ، والقل ــة أي تحي ــي إزال ــة ف ــع الرغب ــب م ــى جن ــا إل ــألة ICD ،جنًب ــة مس ــة ومعالج ــخصية لمقارب الش

ــة. ــة ، والســلوكيات األناني التفاعــالت ،التفســيرات الخاطئ
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كشــفت الدراســة التــي أجريــت خــالل IO1 مــن مشــروع معــا عــن 
ــة لدعــم الحــوار بيــن الثقافــات  ــى الجهــود المبذول الحاجــة إل
فــي جورجيــا عرقيــا ودينيــا ولغويــا مجتمــع متنــوع. ومــع 
ــات  ــذه االحتياج ــة به ــام والمعرف ــي الع ــدو أن الوع ــك ، يب ذل
منخفضــان للغايــة ،وهنــاك حاجــة لمزيــد مــن فــرص التمويــل 

وبرامــج الدعــم فــي هــذا الصــدد.
ــات  ــن التحدي ــن بي ــات م ــات والممارس ــذ السياس ــر تنفي ــم ذك ت
الرئيســية واجهــت. تســود مشــاكل هيكلية ونظاميــة متعددة 

فــي تنفيــذ السياســات عبــر العديــد مــن القطاعــات, بمــا فــي ذلــك الثقافــة والتعليــم وإنفــاذ القانــون. هــذا 
يعيــق الجهــود للحفــاظ علــى التنــوع الثقافــي ويــؤدي إلــى ظــروف غيــر متكافئــة لألقليــات الدينيــة / األخــرى 
ــم  ــة الجرائ ــة والكراهي المجتمعــات ، ممــا يســاهم فــي المشــاكل الحاليــة مثــل ظهــور مجموعــات الكراهي

والتمييــز ضــد مجتمعــات الكنيســة األرثوذكســية غيــر الجورجيــة ، إلــخ.

التســامح الدينــي: المشــكلة التاليــة التــي كشــفت عنهــا الدراســة تتعلــق بالمعاملــة غيــر المتكافئــة مــن 
ــى عــدم المســاواة ظــروف المجتمعــات  ــذ السياســة ، ممــا أدى إل ــاء تنفي ــة أثن ــات الديني ــة األقلي قبــل الدول
الدينيــة غيــر المهيمنــة. تشــمل هــذه التفاوتــات االســتحواذ علــى الممتلــكات ، واللوائــح الضريبيــة ، واإلعانــات 
الحكوميــة ، وممارســات التمويــل الدينيــة جهــات. كان عــدم المســاواة فــي مواقــف الحكومــة تجــاه الطوائــف 
الدينيــة المختلفــة واضــح بشــكل خــاص خــالل جائحــة Covid-19 عندمــا كانــت قيــود اإلغــالق فقــط رفعــت خــالل 

االحتفــاالت الدينيــة األرثوذكســية.

تعليــم: تجســد جميــع السياســات المعلنــة قيــم التعليــم بيــن الثقافــات وتشــارك فــي الجوانــب مــن التعدديــة 
والتنــوع الثقافــي. فــي الممارســة العمليــة ، ومــع ذلــك ، فإننــا نــرى المشــاكل التــي تنشــأ بشــكل رئيســي 
مــن نقــص الحساســية بيــن الثقافــات بيــن المعلميــن ، ســوء تفســير السياســات ، نقــص مــن فــرص التدريــب 
والتطويــر المهنــي لتعزيــز التفاعــل بيــن الثقافــات الكفــاءات ، ونقــص برامــج تعليــم الكبــار التــي مــن شــأنها 

.ICD أن تســاعد علــى رفــع مســتوى العــام الوعــي العــام بقيمــة

التــراث الثقافــي: فيمــا يتعلــق بتعزيــز ICD،اتفــق معظــم المســتجيبين علــى أن التــراث الثقافــي أمــر محوري 
لبنــاء الثقــة وخلــق بيئــة إيجابيــة للحــوار. بعــد الحفــاظ و تــم اعتبــار صيانــة المبانــي الدينيــة غيــر التابعــة لمركز 
الخليــج أحــد التحديــات الرئيســية ،خاصــة وأن معظــم هــذه المبانــي ذات أهميــة تاريخيــة ومواقــع ثقافيــة إرث. 
إن حالــة اإلضــرار بهــم تهــدد بمزيــد مــن الضــرر أو الهــدم ، وهــذه المشــكلةهو أمــر شــائع فــي كل مجتمــع 

دينــي مــن خــارج GOC )أي الكاثوليكيــة واإلنجيليــة اللوثريــة ،أرمنــي ويهــودي ومســلم(.

بشــكل عــام, يحتــاج ICD فــي جورجيــا إلــى التعزيــز والمســاحات البنــاءة يجــب خلــق حــوار يقــوم علــى التســامح 
واحتــرام االختــالف. فــي حيــن يدعــو التشــريع الجورجــي إلــى معاييــر عاليــة لحمايــة حقــوق اإلنســان والتنــوع 
الدعــم ، نــرى المشــاكل التــي تنشــأ بشــكل رئيســي مــن ســوء تفســير السياســات ؛ نقــص فــي فــرص التطويــر 
والتدريــب المهنــي لبنــاء الكفــاءة بيــن الثقافــات ؛ االفتقــار إلــى البرامــج الثقافيــة والتعليميــة واإلعالميــة 

ذات الصلــة التــي مــن شــأنها أن تعــزز جهــود إذكاء الوعــي بيــن عامــة النــاس ؛ نقــص اإلرادة السياســية.
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ــة  ــر البيئ ــر ، تتغي ــت الحاض ــي الوق ف
الثقافيــة بســرعة كبيــرة وأصبحــت 
وليــس   ، أوروبــا  تنوعــا.  أكثروأكثــر 
فقــط, هــي قــارة متنوعــة تتميــز 
بالثــراء تنــوع األفــراد والمجتمعــات 
ــة. الهجــرة  التــي تعيــش علــى مقرب

وتأثيــر وســائل التواصــل االجتماعــي علــى الثقافــة والتواصــل يجعــل التنــوع الثقافــي شــرط أساســي للمجتمــع 
ــط  ــو التراب ــبب نم ــية بس ــات السياس ــة والتحدي ــض االجتماعي ــن بع ــة م ــات األوروبي ــت المجتمع ــري. عان البش

واالعتمــاد المتبــادل.

القوالــب النمطيــة وكراهيــة األجانــب والتعصــب والعنــف والتمييــز والعنصريــة هــي أهمهــا المواقــف التــي 
ــات  ــن الثقاف ــامح بي ــاء والتس ــوار البن ــم والح ــادل التفاه ــرام والمتب ــذا االحت ــن ه ــن. ضم ــالم واألم ــدد الس ته
أمــر حتمــي )Lähdesmäki، Koistinen and Ylöne، 2020؛ UNESCO، 2018؛ Council of Europe، 2008(. لــذا، إن تبنــي 
ــر الهجــرة  ــك مــن خــالل الحــوار بيــن الثقافــات. تعتب ــرد ، ويمكــن تحقيــق ذل مجتمــع ســلمي وشــامل هــو ال
ــد  ــر ، ســيصف مســتقبل البل ــًدا عــن اســتنفاده علــى المــدى القصي ــا ظاهــرة هيكليــة هــذا ، بعي فــي إيطالي
)Sciortino وكولومبــو ، 2005 ، ص 7 ؛ ســيزاريو ، 2005 ، ص 7 ؛ زانفرينــي ، 2005 ، 126(. تحــول إيطاليــا وبشــكل 
ــى منطقــة اســتقبال التدفقــات  ــن إل ــرة مــن المهاجري ــا مــن منطقــة منشــأ تدفقــات كبي أعــم جنــوب أوروب

الســكانية مــن مناطــق أخــرى مــن العالــم حدثــت نســبًيا
بســرعة وبشــكل غيــر متوقــع إلــى حــد كبيــر ، وغيــر مخطــط لــه ، ونــادًرا مــا ينظمــه الجمهــور ســلطات. منــذ 

.)2002 ، Pugliese( الســبعينيات ، بــدأت الهجــرة الداخليــة تتعــدى
يأتــي الجــزء األكبــر مــن تدفقــات الهجــرة مــن إفريقيــا الفرنســية ومــن ألبانيــا )أمبروســيني ، 2015(. ومــع ذلــك, 
لفتــرة طويلــة ، شــوهدت ظاهــرة الهجــرة فــي الضــوء المرضــي ، الــذي تبقــى آثــاره حيــة حتــى اليــوم فــي 
النقــاش العــام ، يتــم تأطيــر الهجــرة كمشــكلة اجتماعيــة جديــدة أصابــت بلــًدا بالفعــل محفوًفــا بالصعوبــات 

ــيني ، 2015(. )أمبروس
فــي الحيــاة اليوميــة ، تلتقــي األلــوان والثقافــات المختلفــة ، وتتصــادم ، لكــن ال تفعــل ذلــك يمــزج. ومــع ذلــك,  

فــإن هــذا المــزج يأتــي مــع الجمــال وفرصــة النمــو أيًضــا مــن حيــث الثقافــة.
يتــم عــرض قضيــة الهجــرة واالســتقبال بشــكل خاطــئ مــن قبــل الطبقــة السياســية علــى أنهــا معقــدة فــي 
حيــن أنهــا فــي الواقــع معقــدة. التحــدي الحقيقــي ، إذن ، فــي عصرنــا ، هــو ذلــك العولمــة ، تتمثــل فــي فهــم 

.)2019 ،Viriglio( تعقيــد كل شــيء ، دون الوقــوع فــي تبســيط تافــه
تمثــل أرقــام الهجــرة تحديــا لجميــع دول االتحــاد األوروبــي و عــن االتحــاد األوروبــي نفســه. يمــر االتحــاد األوروبي 
بأزمــة قيــم حيــث حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة وســيادة القانــون بحاجــة إلــى دفــاع موثــوق. يومــا بعــد يــوم, 
أصبحــت مجتمعــات االتحــاد األوروبــي أكثــر متعــدد الثقافــات والمســتقبل يعتمــد علــى قدرتنــا كمواطنيــن 
علــى تطويــر واســتدامة حــوار بيــن الثقافــات. فهــم وقبــول ثقافــات وعــادات اآلخريــن الحضــارات هــي موقــف 

يجــب علــى كل شــخص أن يتبنــاه وليــس كمســألة »سياســية صحــة »)االتحــاد األوروبــي ، 2017(.



35

5.4. فرص

فــي هــذا الفصــل الفرعــي ســوف تكتشــف ســتة أمثلــة للممارســات الجيــدة والبرامــج و مبــادرات حــول كيفيــة 
تطبيــق الحــوار بيــن الثقافــات فــي المؤسســات الخاصــة أو العامة.

5.4.1. عالج النسيان

يهــدف البرنامــج إلــى تنفيــذ ديناميكــي ومبتكــر نمــوذج لالندمــاج يســمح 
ــك مــن خــالل حضــور  ــًا نشــيط. يمكــن تحقيــق ذل ــأن يصبحــوا اجتماعي لالجئيــن ب
دورات فــي اللغــة اليونانيــة ، اللغــة اإلنجليزيــة ، والتعبيــر اإلبداعــي ، وتكنولوجيا 
إلــى ســكن ميســور التكلفــة وتلقــي  ، والوصــول  المعلومــات واالتصــاالت 
المشــورة المهنيــة خدمــات مصممــة خصيصــا الحتياجاتهــم. وبالتالــي يتــم دمــج 
الالجئيــن فــي حيــاة المدينــة ، مــن خــالل التفاعــل مــع مجموعــات المواطنيــن 

ــا. ــاء أثين ــام فــي أحي ــة التــي تق ــبات العام ــاركة فــي المناس ــطة و المش النش
بالتالقــي ، يخــرج الالجئــون والمدينــة مــن »مأزقهــم« الدولــة ، وتعزيــز النشــاط 
والتعــاون والتعايــش. اليونانيــة الشــركاء هنــا هــم مدينــة أثينــا ، ومبــادرة 
»synAthina« و وكالــة التنميــة وإدارة الوجهــات الســياحية )ADDMA( ، والجامعة 

ــا.  الوطنيــة وكابوديســتريان فــي أثين

https://curingthelimbo.gr/ar/home

تدريب بناء القدرات:
• دورات فــي اللغــة اليونانيــة واإلنجليزيــة وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 

ــر اإلبداعي. والتعبي
• تغطية تكاليف المشاركة في امتحانات الشهادة.

• دورات في المدينة - التعلم - عن طريق العمل الحتياجات الحياة اليومية.
• الدعم النفسي واالجتماعي السكن بأسعار معقولة

• ندوات لتأجير العقارات
• الوساطة في عملية توقيع عقد إيجار العقار
• حوافز للمالك وتمويل إيجاري لمدة 9 أشهر

• التشبيك مع الحي االستعداد للوظيفة
• استشارات وظيفية مصممة حسب الطلب
• ندوات جماعية لالندماج في سوق العمل

• التفاعل والتشبيك مع سوق العمل

يهــدف البرنامــج إلــى تقديــم نمــوذج ديناميكــي للعمــل ، ضمان عــودة الالجئين 
ــة  ــي اليوناني ــور دورات ف ــن ، حض ــرى مدربي ــرة أخ ــي م ــاط االجتماع ــى النش إل
واإلنجليزيــة وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، والترابــط مــع مجموعــات 
المواطنيــن النشــطة عبــر synAthina ، مدينــة أثينــا المبــادرة ، والحصــول علــى 
ســكن ميســور التكلفــة ، بينمــا هــم أنفســهم يوفــرون ألحيــاء أثينــا. فــي ضــوء 

ذلــك ، تــم قيــاس البرنامــج أثنــاء تنفيــذه التأثيــر التالــي:
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• 376 مشاركا
• 6857 ساعة من الدورات.

• 94 ساعة ندوات ألصحاب المنازل / مستأجري المنازل.
• تم تأجير 116 منزاًل لمن يحتاجون إليها اإلقامة

• 139 شــخًصا لحضــور جلســات مخصصــة لالستشــارات الوظيفيــة - 42وجــد منهــم 
وظيفــة.

• 268 تعاونا مع مجموعات من المواطنين النشطين

5.4.2. مهرجان الشباب متعدد الثقافات
بــدأت المبــادرة ألول مــرة فــي بلديــة كيبســيلي ســوق / أثينــا فــي 10.12.2021 وتم 
تنظيمــه واســتضافته مــن قبــل المنتــدى اليونانــي للمهاجرين. خــالل المهرجان 
جمعيــات مــن كثيريــن الجاليــات األجنبيــة فــي اليونــان - األلبــان وجنــوب إفريقيــا 
والباكســتانيون ،مثــل األوكرانيــون وغيرهــم الكثيــر مجتمعاتهــم فــي يوميــن 
مهرجــان عطلــة نهايــة األســبوع. تــم تقديــم الموســيقى مــن قبــل حركــة راديــو 
ــن )GFM( هــو شــبكة مــن  ــا. المنتــدى اليونانــي للمهاجري وكان الدخــول مجانًي
ــام 2002 ،  ــي ع ــت ف ــان. تأسس ــي اليون ــات ف ــات والمجتمع ــن المنظم المهاجري
ــات  ــي 40 المجتمع ــوم حوال ــا الي ــدد أعضائه ــة ، وع ــة - هيئ ــل كنقاب ــه يعم علي
ــز  ــن التكامــل مــن خــالل تعزي ــج للمهاجري - المنظمــات. مهمتهــم هــي التروي
مــع  التعــاون  خــالل  مــن   ، المشــاركة  و  والجماعيــة  الفرديــة  مســؤوليتهم 
المؤسســات والمنظمــات غيــر الحكوميــة والمجتمــع -علــى المســتوى الوطني 
واألوروبــي ورؤيتهــم هــي مجتمــع حيــث للمهاجريــن حقــوق متســاوية ، ممــا 

يجعــل التنــوع مصــدًرا للنمــو وتقــدم.

روابط مهرجان أثينا متعدد الثقافات
https://www.ekathimerini.com/culture/whats-on/1173387/multi-

/culturalFestival-AthensDecember-11-amp-12
المنتدى اليوناني للمهاجرين

 arlang = English & ؟https://www.migrant.gr/cgi bin / pages / index.pl
 argenkat = & arcode = 170123194122 & type = article

lang=ar؟/https://agorakypselis.gr- سوق كيبسيلي المحلي

األنشــطة كثيــر مــن النــاس مــن مجتمعــات مختلفــة يقيمــون فــي أثينــا, 
اســتضاف الســكان المحليــون والمهاجــرون احتفــااًل جماعًيــا ثقافًيــا التنــوع 
ــطة  ــارع Fokionos Negri. بواس ــي ش ــوق Kypseli Municipal Market ف ــي س ف
مشــاركة األشــياء والموســيقى واألنشــطة واللعــب والتعلــم مًعــا تهــدف 
إلــى تعزيــز التعايــش وتخمــر الثقافــات المختلفــة الذيــن يعيشــون فــي وســط 
مدينــة أثينــا بينمــا يعرضــون مأكوالتهــم اإلقليميــة ،الفنــون والحــرف اليدويــة 
ــاء متعــددة الثقافــات  ــر األحي ــاء. حــي Kypseli واحــد مــن أكث والرقصــات واألزي
فــي أثينــا والســوق المحلــي مبنــى مرمــم ذو قيمــة معماريــة يكــون بمثابــة 
ــن  ــوب للكثيري ــوف ومحب ــكان مأل ــار. م ــالل النه ــوق خ ــة التس ــاع ونقط اجتم
األثينيــون كان اختيــاًرا مثالًيــا الســتضافة مثــل هــذا الحــدث وجلــب النــاس معــًا. 
ــزوار  ــن ال ــد م ــتقطب العدي ــث اس ــا ، حي ــان نجاًح ــق المهرج ــة ، حق ــي النهاي ف

والتأكــد مــن أنهــا ســتعود فــي عــام 2022.
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5.4.3. صور التنوع: تعزيز التسامح وعدم التمييز في جورجيا

صــور التنــوع عبــارة عــن منصــة وســائط متعــددة تصــور الثقافــة تنــوع جورجيــا. 
ــز التســامح ورفــع مســتوى الوعــي حريــة المعتقــد وحقــوق  يهــدف إلــى تعزي
ــة  ــات متنوع ــات وخلفي ــن هوي ــطاء م ــباب نش ــاس – الش ــن الن ــات وتمكي األقلي
مــن خــالل تزويدهــم األدوات الالزمــة ومنصــة إليصــال أصواتهــم. أهــل تتحــدث 
اليوميــة  حياتهــم  عــن  المختلفــة  والقوميــة  والعرقيــة  الدينيــة  الهويــات 
وتحكــي قصًصــا عــن كفاحهــم وأفراحهــم وإنجازاتهــم باســتخدام وســائل اإلعالم 
المختلفــة - المقــاالت ومقاطــع الفيديــو والقصــص المصــورة. أصبــح المشــروع 
ــباب  ــطين الش ــادة والناش ــن الق ــد م ــباب - كان العدي ــن الش ــام بي ــع االهتم أوس
اكتشــافها داخــل المجتمعــات المحليــة والمهاجريــن وترقيتهــا إلــى تعزيــز 

ــات. ــن الثقاف ــوار بي ــي والح ــاط المدن ــي النش ــاركتهم ف مش

توفــر مجموعــة مــن مقاطــع الفيديــو القصيــرة والمقــاالت والقصــص المصــورة 
تجربــة منعشــة متعــددة األبعــاد تأخــذ علــى التنــوع الثقافي فــي تصويــر جورجيا 
مختلــف جوانــب الحيــاة االجتماعيــة والسياســية والثقافيــة والحضريــة للكثيرين

مجتمعــات مثــل اليهــود والكاثوليــك والمســلمين واأللمــان و اللوثريــون ، 
األرمــن ، األذربيجانيــون ، األفــار واليزيديــون ، يهــوه الشــهود والعنصــرة. مواضيع 
معقــدة وملحــة حــول حريــة الديــن والمعتقــد ، وحريــة التعبيــر ، والعنصريــة ، و 
يتــم ســرد التمييــز بطريقــة ممتعــة وجذابــة وبســيطة ولكــن منعشــة. قصيــرة 
تعــد مقاطــع الفيديــو أمثلــة رائعــة لســرد القصــص المرئــي الــذي يقــدم 
لألشــخاص ،الثقافــات والتقاليــد ودعــوة جماهيــر أوســع فــي رحلــة إلــى اكتشــاف 

ــوع الجورجــي. التن

https://tdi.ge/en/diversity
/https://www.facebook.com/images.of.diversity
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لقــد أبــرز المهرجــان حًقــا مجموعــة واســعة مــن المنظمــات وعززهــا ركــز 
علــى التنــوع والثقافــة والهويــة واســتقطب حشــًدا كبيــًرا مــن النــاس. بشــكل 
عــام، قدمــت المنظمــات والعــروض الكثيــر مــن المحتــوى لـــمساعدة المجتمــع 
واألعــراق  الخلفيــات  بالمختلــف  وعًيــا  أكثــر  ليصبــح   Kypseli فــي  المحلــي 
والهويــات الموجــودة داخــل أثينــا تواصــل اجتماعــي. كانــت هنــاك فنــون 
وحــرف، باإلضافــة إلــى عــروض رقــص وموســيقى مــن ثقافــات مختلفــة وتــم 
تقديــم الجميــع علــى قــدم المســاواة. كان الــزوار فضولــي ومتحمــس بطبيعتــه 
للتعــرف علــى الثقافــات األخــرى ، وكان هــذا طريقــة رائعــة للقيــام بذلــك. 
ــا ، بغــض النظــر  فــي الختــام ، يمكــن القــول أن المســتفيدون هــم ســكان أثين
عــن عرقهــم الخلفيــة ، الذيــن تعرفــوا علــى جيرانهــم بشــكل أفضــل وفتحــوا 
ــع ،  ــتوى المجتم ــى مس ــا. عل ــا بينه ــل فيم ــور التواص ــح وجس ــد المصال الجدي
تمكنــت Kypseli مــن ترســيخ نفســها باعتبارهــا جــزًءا آمًنــا ومتطــوًرا باســتمرار 
مــن مركــز أثينــا الــذي يعــد مثــااًل علــى حــي نابــض بالحيــاة مجتمــع مــع العديــد 

ــاالت. ــن االحتم م
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أكثــر مــن 30 مقطــع فيديــو و 17 مقالــة و 18 قصة مصــورة و 2 جداريات شــارع تم 
إنتاجهــا فــي تبليســي وباتومــي. كان للمشــروع تأثيــر مضاعــف -اتبعــت العديــد 
ــل. بشــكل عــام ،  ــشكل مماث ــاج محتــوى إعالمــي لـ مــن المنظمــات مســار إنت
ــة  ــة والعرقي ــات الديني ــن الهوي ــخاص مختلفي ــى أش ــول إل ــي الوص ــح TDI ف نج
والثقافيــة فــي المــدن والمناطــق النائيــة و أنتجــت محتــوى متعــدد الوســائط 
غنًيــا وعالــي الجــودة للتوعيــة ،أغــراض تعليميــة أو ترفيهيــة فقــط. اثنــان مــن 
الوســائط المتعــددة الخاصــة بهــم تــم االعتــراف بالمحتويــات مــن قبــل جائــزة 
ــة  ــة روائي ــل قص ــزة أفض ــى جائ ــل عل ــت حص ــة وكان ــي للصحاف ــاد األوروب االتح
فــي البــث ووســائل اإلعــالم عبــر اإلنترنــت مــن قبــل جائــزة ADAMI Media. فيمــا 
يتعلــق بإنجازهــم األكبــر ، تعتقــد TDI إنــه اكتشــاف وترويــج وجــوه جديــدة 

لنشــطاء حقــوق اإلنســان مــن مجتمعــات األقليــات المحليــة.

التأثير والنتائج

5.4.4. يتصور
ــة  ــم المناهــض للعنصري ــم / التعلي »تخيــل« هــو برنامــج تعليمــي حــول التعلي
مــن أجــل ثقافــة الســالم التــي تــم إطالقهــا فــي أكتوبــر 2017 ، بعــد عــدة أشــهر 
مــن وباتفــاق قــادة الطائفتيــن علــى الجزيــرة اليونانيــة والتركيــة. يهــدف 
البرنامــج إلــى زيــادة االتصــال بيــن الطائفتيــن فــي قبــرص وتعزيــز الســالم ، 
التفاهــم ومكافحــة العنصريــة فــي الجزيــرة فــي ســياق شــمولي فهــم ثقافــة 
ــط  ــرارات وخط ــق والق ــدة الوثائ ــم المتح ــن األم ــتوحاة م ــف مس ــالم والالعن الس
العمــل. يهــدف البرنامــج أيًضــا إلــى الالمركزيــة والوصــول إلــى المناطــق 
ــطة  ــي األنش ــراط ف ــرص االنخ ــل ف ــدد أق ــا ع ــي لديه ــرة الت ــي الجزي ــة ف الريفي
ــا. المشــاركة فــي المشــروع  ــن المجتمعــات مًع ــب أعضــاء مــن االثني التــي تجل
ــف  ــم تكيي ــي ، وت ــج تدريج ــى نه ــروع عل ــد المش ــا. يعتم ــا ومجان ــة تماًم تطوعي
ــات  ــف األعمارالمجموع ــع مختل ــل م ــي ورش العم ــتخدمة ف ــة المس المنهجي

والمســتويات التعليميــة.

https://www.ahdr.info/peace-education/58-education-for-a-culture-of-
peace-imagin

ــوث  ــوار والبح ــة الح ــة التاريخي ــل جمعي ــن قب ــل« م ــروع »تخي ــذ مش ــم تنفي ت
والبيــت للتعــاون تحــت تحــت رعايــة اللجنــة الفنيــة المشــتركة بيــن الطائفتيــن 
ــا. اال  ــة ألماني ــة لجمهوري ــة األلماني ــن وزارة الخارجي ــل م ــو بتموي ــم وه للتعلي
لمشــروع مدعــوم أيًضــا مــن قبــل قــوة حفــظ الســالم التابعــة لألمــم المتحــدة 
.)OASG( ومكتــب األمــم المتحــدة للمستشــار الخــاص )UNFICYP( فــي قبــرص

ــي  ــاركة ف ــة بالمش ــول المهتم ــارة الفص ــون بزي ــوم المدرب ــة ، يق ــي البداي ف
األنشــطة المجتمعيــة الثنائيــة وإنشــاء مســاحات آمنــة للنقــاش حولهــا الصــور 
النمطيــة والتمييــز والعنصريــة كعناصــر ســائدة ثقافــة العنــف وتســهيل 
األنشــطة التجريبيــة الستكشــاف هــذه المفاهيــم. فــي المرحلــة الثانيــة ، يتــم 
ــطة  ــن األنش ــن م ــن خياري ــار بي ــب االختي ــن وطل ــن المجتمعي ــول م ــران الفص إق

ــة: فــي المنــزل اللتعــاون فــي المنطقــة العازل

1. »زيــارة المنــزل مــن أجــل التعــاون وورشــة عمــل مناهضــة العنصريــة »، حيــث 
يشــارك الطــالب فــي مجموعــات مختلطــة األنشــطة التجريبيــة المتعلقــة 

ــالم ؛ أو ــة الس ــى ثقاف ــة عل ــة التربي ــت مظل ــة تح ــة العنصري بمكافح

وصف

الروابط الرسمية

أنشطة
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ــروع  ــا مش ــة 582 معلًم ــا ، برفق ــب 5091 طالًب ــم تدري ــام 2020 ، ت ــن ع ــاًرا م اعتب
تخيــل. تــم تدريــب 340 معلًمــا آخــر فــي الســالم 92- تعليــم فلبينــي شــارك مدراء 

المــدارس فــي مؤتمــر »تخيــل« مديــري المــدارس.
تــم ذكــر مشــروع »تخيــل« بشــكل منهجــي فــي الواليــات المتحــدة يقــدم 
األميــن العــام لألمــم المتحــدة تقاريــره منــذ بدايتهــا حيثمــا كان تلقــى االعتراف 

والتقييــم.

التأثير والنتائج

ــرص ،  ــو قب ــة العب ــر الحكومي ــالم غي ــة الس ــع منظم ــة م ــطة الرياضي  2. األنش

حيــث يطــور الطــالب مهــارات العمــل الجماعــي والتســامح والثقــة مــن خــالل 
ــة.  ــطة الرياضي األنش

مجموعــات الطــالب المهتميــن لديهــم خيــار تعزيــز مشــاركتهم والبنــاء علــى 
ــوالت  ــطة أو ج ــتدامة أنش ــي االس ــاركة ف ــالل المش ــن خ ــخ م ــم الراس اتصاله

تعليميــة فــي نيقوســيا أو زيــارات دراســية عبــر الجزيــرة. ورش عمــل االســتدامة 
التــي يتــم تقديمهــا إلــى المرحلــة االبتدائيــة ، واألقــل التعليــم الثانــوي 
والثانــوي فــي شــكل كليهمــا ورش العمــل أحاديــة الطائفــة والمشــتركة بيــن 
الطائفتيــن ، وتشــمل مجموعــة متنوعــة مــن أنشــطة مثــل الطبــخ ، والحــرف 

ــر. ــا ، والتصوي ــل ، والدرام ــع االستنس ــة ، وصن اليدوي
ــة  ــات المهتم ــع للمجموع ــة المجتم ــة أحادي ــل تحضيري ــة عم ــد ورش ــم عق يت
دراســية.  زيــارات  أو   / و  نيقوســيا  فــي  تعليميــة  فــي مناحــي  المشــاركة 
ــى أقــل  ــارات دراســية إل ــارات مــن المشــاركة فــي مناحــي تعليميــة أو زي الخي
والمســتويات التعليميــة الثانويــة. تمشــي نيقوســيا توفــر خيــاًرا للطــالب ، 
ــة  ــوع المدين ــول تن ــة ح ــاب المعرف ــاف واكتس ــابًقا ، الستكش ــوا س ــن التق الذي
المســورة باإلضافــة إلــى الجوانــب التاريخيــة واالجتماعيــة والثقافيــة لمواقــع 
ــر االنقســام. علــى  ــة تفاعليــة عب ــار معينــة بواســطة المشــاركة فــي جول / آث
غــرار نيقوســيا مناحــي ، توفــر الزيــارات الدراســية خيــاًرا للزيــارة والتعــرف علــى 

ــام. ــر االنقس ــة عب ــع مهم ــف مواق مختل
ــب  ــا تدري ــروع Imagine أيًض ــدم مش ــالب ، يق ــع الط ــطة م ــى األنش ــة إل باإلضاف
المعلميــن لمعلمــي المرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة والعاليــة مســتويات 
التعليــم الثانــوي. يركــز التدريــب علــى ثقافــة الســالم والالعنــف يوفــر فرصــة 
ــم ذات  ــى المفاهي ــرف عل ــالم والتع ــم الس ــة تعلي ــيع معرف ــن لتوس للمعلمي
ــع  ــادي المجتم ــن أح ــب المعلمي ــي تدري ــاركوا ف ــن ش ــون الذي ــة. المعلم الصل
هــم ثــم قادريــن علــى حضــور تدريــب المعلميــن بيــن الطائفتيــن لتعلــم كيفيــة 
والتفاعــل مــع  الدراســية  نقــل مهاراتهــم فــي فصولهــم  بذلــك  القيــام 
زمالئهــم العمــل فــي المجتمــع اآلخــر. تدريــب المعلميــن بيــن الطائفتيــن لــه 
ســبق أن تــم تيســيرها مــن قبــل خبــراء محلييــن باإلضافــة إلــى خبــراء دولييــن 

ــا. ــرائيل وألماني ــد وإس ــن الهن ــراء م خب
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5.4.5. تمكين المجتمعات المحلية لخلق مبادرات بناء السالم

نفــذت »الشــبكة اللبنانيــة للتنميــة - LDN« بالشــراكة مــع »جمعيــة المقاصــد 
الخيريــة« مشــروع »تمكيــن المجتمعــات المحليــة لخلــق مبــادرات بنــاء الســالم 
»فــي صــراع منطقــة الطريــق الجديــدة ببيــروت بفضــل التمويــل الخــاص برنامــج 
األمــم المتحــدة اإلنمائــي وموئــل األمــم المتحــدة. يهــدف المشــروع إلــى 
ــرأة,   ــباب ، والم ــات: الش ــالث مجموع ــن ث ــون ضم ــون المحلي ــدرات الفاعل ــاء ق بن
ــن  ــة م ــي المنطق ــية ف ــة الرئيس ــات الفاعل ــن الجه ــة م ــة مكون ــع لجن والمرج
ــادة مســتوى الوعــي بأهميــة الحــوار إليجــاد أرضيــة مشــتركة وتقليــل  أجــل زي

ــات. ــف المجموع ــن مختل ــات بي ــدة النزاع ح

Official links http://www.ldn-lb.org/news/empowering-communi-  
-ties-to-create-peacebuilding

تعامــل المشــروع مــع نهــج محــدد يســمح لهــذه المجموعــات االســتفادة 
ــا لتأميــن أفضــل  مــن التجــارب الحيــة والمشــاركة بشــكل تفاعلــي و ديناميكًي
الظــروف الســتمرارية المشــروع. تراوحــت التقنيــات المســتخدمة لتحقيــق 
الهــدف بيــن االســترخاء التقنيــات والمجموعــات وورش العمــل والمســرح 
والتماريــن وشــهادات الحيــاة ،دراســات الحالــة واألفــالم والطــرق األخــرى التــي 
اعتمــدت علــى المشــاركة للمجتمــع المحلــي بجميــع أطيافــه. تــم تنفيــذ 
ــاء  ــوع »بن ــذا الموض ــت ه ــي تح ــي والثقاف ــوار الثقاف ــار الح ــي إط ــل ف العم
الســالم وحــل النزاعــات«. نظمــت مجموعــة الشــباب مهرجــان ترفيهــي شــارك 
ــالل  ــن خ ــع المحلــي م ــاه المجتم ــؤولية تج ــدة المس ــارق الجدي ــباب ط ــه ش في
دعــوة األطفــال نشــاط تربــوي بعيــد عــن الشــارع بمشــاركة المزيــد مــن مائــة 
طفــل. تــم عــرض النشــاط الثانــي مــن خــالل التقــاط صــور للصبــرا المنطقــة مــن 
ــذه  ــى ه ــب عل ــن التدري ــلة م ــوا لسلس ــد أن خضع ــهم ، بع ــباب أنفس ــل الش قب
ــم  ــول كلماته ــى ق ــن عل ــوا قادري ــد كان ــا بع ــرض فيم ــم مع ــة ، لتنظي التقني
مــن خــالل وصــف المنطقــة أو عــن طريــق اقتــراح التغييــر الــذي يحلمــون بــه. 
وصــف القيمــون علــى المشــروع المشــروع بأنــه الريــادة لمــا لهــا مــن شــراكات 
ــس  ــا ينعك ــدر م ــراد بق ــى األف ــس عل ــك انعك ــق ذل ــج حق ــذ والنتائ ــي التنفي ف
ــط  ــى الخط ــة إل ــبة باإلضاف ــارات المكتس ــالل المه ــن خ ــات ،م ــى المؤسس عل

ــومة. المرس

وصف

الروابط الرسمية

أنشطة

اللبنانييــن فــي  الــذي يحــدث بيــن  حــوار الحيــاة أو الحــوار الطبيعــي هــو 
المجتمعــات واألحيــاء والمــدارس و الجامعــات ، فــي أماكــن العمــل ، فــي 
الصداقــات ، فــي الــزواج بيــن األديــان ومثــل. إنــه أكثــر مــن مجــرد تعايــش ، إنــه 
يتطــور بشــكل ثــري ومتعــدد العالقــات. وبلــغ عــدد المســتفيدين المباشــرين 100 

ــة 5000. ــرين قراب ــر المباش ــتفيدين غي ــدد المس ــغ ع ــاب. وبل ش
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5.4.6. مامبو - متحف الفن الحديث في بولونيا

MAMbo - مهمــة متحــف الفــن الحديــث فــي بولونيــا هــي الترويــج لـــلقاء مــع 
ــى  ــرين حت ــرن العش ــة الق ــن بداي ــا م ــد مجموعاته ــر. تمت ــن المعاص ــات الف لغ
الوقــت الحاضــر. التعليــم يــروج القســم لألنشــطة التــي تســتهدف األطفــال 
ــة  ــدورات التدريبي ــدوات وإدارة ال ــرات والن ــم المؤتم ــن تنظي ــباب والبالغي والش

ــة. ــاريع التوعي ــا مش وتطويره
MAMbo بشــكل مشــترك مــن قبــل إدارات التعليــم فــي City Telling تــم تطويــر
ومؤسســة Sandretto Re Rebaudengo فــي توريــن. كان الهــدف الرئيســي هــو 
تطويــر مشــروع متعــدد الثقافــات علــى أســاس القيــم المشــتركة ، المنهجيــات 
والممارســات التــي ،بــدًءا مــن مســاحات المتحــف ســتدعم المشــاركين الشــباب 
فــي استكشــاف الفضــاء الحضــري وإنشــاء »خرائــط جيو-عاطفية«التحقيــق فــي 

العالقــة بيــن الفــرد واإلقليــم ، خاصــة الهويــة والفضــاء العــام.

/http://patrimonioeintercultura.ismu.org/progetto/city-telling-bologna

تضمنــت المرحلــة األوليــة مــن المشــروع عــدة اجتماعــات مــع مشــغلين 
ــي ،  ــو الح ــان دونات ــي س ــة ف ــبابية والتعليمي ــة والش ــات االجتماعي ــن الخدم م
ــاركين  ــاركين )Katun وKatun Party( والمش ــباب المش ــي الش ــي مجموعت مرب

المحتمليــن.
بمجــرد تحديــد المشــاركين ، تــم إجــراء الزيــارات وورش العمــل الــذي أقيــم 
فــي المتحــف للترويــج للنهــج األول للفــن المعاصراللغــات. كانــت هــذه تعتبــر 
ذرائــع أوليــة للتربيــة التجربــة التــي ســتكون عناصرهــا األساســية هــي اإلبــداع 
الشــخصي و رؤيــة متجــددة للعالــم المحيــط. جــوالت ســيرا علــى األقــدام فــي 
كمــا تــم تنظيــم الحــي الــذي شــارك خاللــه الشــباب األماكــن المحــددة التــي لها 
أهميــة خاصــة بالنســبة لهــم )بمــا فــي ذلــك المــدارس والمرافــق الرياضيــة 
األفــكار  وتبــادل   ، االجتماعــات(  وأماكــن  الحضريــة  والمنشــآت  والحدائــق 
ــة  ــوًرا فوتوغرافي ــم ص ــة تض ــي مجل ــذه ف ــع ه ــم جم ــخصية. ت ــص الش والقص
ومقاطــع فيديــو وأصــوات. تألفــت المرحلــة النهائيــة مــن المشــروع مــن 
تنفيــذ منصــة تفاعليــة بالتعــاون مــع Sandretto Re Rebaudengo المؤسســة 
النظــام  الواجهــة مــن هــذا   . تورينــو.  للســينما فــي  الوطنــي  والمتحــف 
األساســي )باســتخدام Google Earth( تصــور مســاحات المدينــة المعينــة ، وكان 
ــد  ــى ح ــتخدامها عل ــن اس ــاركين,  ويمك ــاريع المش ــع المش ــاول جمي ــي متن ف
ــات  ــع مجموع ــدة م ــات الجي ــادل الممارس ــروع وتب ــج المش ــم نتائ ــواء لتقدي س

ــرى. ــة األخ ــات الثقافي ــل والمؤسس العم

وصف

الروابط الرسمية

أنشطة

كان للمشــاركين تجربــة جديــدة )لــم يذهــب معظمهــم إلــى متحــف مــن قبــل( 
ــر  ــة كان ُينظ ــي البداي ــف، ف ــر. المتح ــن المعاص ــات الف ــة بلغ ــبت معرف واكتس
إليــه علــى أنــه »مــكان ، ليــس لنــا« ، أعيــد النظــر فيــه فــي ضــوء جديــد ،لدرجــة 
أن المشــاركين قــرروا العــودة للمشــاركة فــي تنفيــذ الخريطــة. اتخــذ المتحــف 
خطــوة أولــى مهمــة نحــو تطويــر العمــل بيــن الثقافــات داخــل أســواره وفــي 
ــي  ــتهدفة الت ــة المس ــع المجموع ــراط م ــواء ، واالنخ ــد س ــى ح ــة عل المنطق
ــا بســبب العمــر والمجتمــع معرفتــي. تــم إثــراء  يصعــب الوصــول إليهــا تقليدًي
الكفــاءات بيــن الثقافــات للموظفيــن مــن خــالل تبــادل وجهــات نظــر ومنهجيات 

وأولويــات مختلفــة مــع الخدمــات االجتماعيــة ومشــغلي الشــباب ..
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الفصل 6

التخطيط للقيادة بين الثقافات ورشة عمل حوارية
ــات  ــروع المجموع ــم المش ــى تقدي ــدف إل ــات ، نه ــن الثقاف ــوار بي ــول الح ــل ح ــة عم ــق ورش ــالل تطبي ــن خ م
المســتهدفة المــكان المناســب والوقــت والغــالف الجــوي. نريــد رفــع مســتوى الوعــي حــول عمليــة الحــوار 
بيــن الثقافــات مــن أرض الواقــع ألنــه مــن خــالل زيــادة الوعــي ،يتــم تحفيــز األفــراد علــى التفكيــر فــي عمليــة 

التعلــم الخاصــة بهــم وبالتالــي تعميقهــا.

هــذا الفصــل مفيــد لــك ، الميســر المســتقبلي للحــوار بيــن الثقافــات ، ومــا قبلــه بدايــًة مــن ذلــك ، عليــك أن 
تفهــم بعمــق ، وتنتبــه وتطبــق الجوانــب التاليــة فــي عملــك. لذلــك ، ســتزودك المعلومــات التاليــة بنظــرة 
عامــة علــى أكثــر مــن غيرهــا الجوانــب الهامــة التــي تحتــاج إلــى أخذهــا فــي االعتبــار أثنــاء قيــادة ورشــة عمــل 

.ICD حــول

6.1 ما هي الورشة؟

قبــل اكتشــاف ورشــة العمــل ومــا الــذي يجعلهــا ناجحــة ، يجــب أن تكــون كذلــك علــى درايــة بمناطــق التعلــم. 
تــم تطويــر نمــوذج منطقــة التعلــم بواســطة Tom Senninger اســتناًدا إلــى نموذج »منطقــة التنميــة القريبة« 
ــم النفــس ليــف فيجوتســكي. اليوضــح نمــوذج Senninger أنــه مــن أجــل التعلــم بنجــاح يجــب أن نتحــدى  لعال
ألننــا إذا لــم يتــم »دفعنــا« بمــا فيــه الكفايــة ، فــإن فرصــة الخــروج مــن منطقــة الراحــة الخاصــة بنــا تقتــرب مــن 
الصفــر. ولكــن ، عندمــا يتــم الضغــط علينــا بشــدة ، فقــد نشــعر بالذعــر واالرتبــاك. لذلــك ، فــي الثقافــات البيئــة,  

يجــب أن نأخــذ فــي االعتبــار الخلفيــة الثقافيــة للشــخص المعنــي فــي النشــاط.

عــادة مــا تكــون ورشــة العمــل أصغــر مــن المؤتمــر وتســتمر لمــدة يــوم أو يوميــن مــع ملــف مناقشــة موضوع 
مخصــص. أفضــل ورشــة عمــل لهــا هــدف وهــدف عملــي المنحى التــي تولــد إجابــات حقيقيــة للقضايــا الحالية. 
مــن خــالل هــذا النشــاط ، يمكــن للحضــور تطويــر مهــارات جديــدة والتعــرف علــى موضــوع غيــر معــروف. يمكــن 

ألي شــخص حضــور ورشــة عمــل ، هــم فقــط تريــد المشــاركة والبــدء فــي التغيير.

)Zimmerman, 2015(
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6.2 ورشة عمل ناجحة - نصائح وحيل

1. دور الميسر

3. االستعداد

2. موقف الميسر

4. تعرف على جمهورك

5. لديك رؤية وأهداف مشتركة

إدارة ورشــة عمــل نوعيــة تمخضــت عنهــا األفــكار ، الفريــق المهــارات والمعــارف المتعاونــة والجديــدة التــي 
ــح  ــض النصائ ــك بع ــدم ل ــك ، نق ــم. لذل ــا يتعل ــام به ــخص القي ــتطيع أي ش ــدرة يس ــي ق ــا ه ــرف عليه ــم التع ت

والحيــل المهمــة لتشــغيل ملــف ورشــة عمــل مذهلــة بنتائــج جيــدة جــدا.

اختــر ميســرين مــن خلفيــات ثقافيــة ودينيــة ولغويــة متنوعــة لتعكــس تنــوع المجموعــة. ضــع فــي اعتبــارك 
الحساســية المتعلقــة بالجوانــب االجتماعيــة والسياســية والثقافيــة ســياق المشــاركين. ركــز علــى خلــق بيئــة 
تعليميــة آمنــة و التحفيــز علــى استكشــاف / مناقشــة القضايــا الدقيقــة والمعقــدة. كميســر ، راقــب بعنايــة 

جوانــب الهويــة وعالقــات القــوة داخــل المجموعــة.

قــم بإعــداد جــدول أعمــال يحتــوي علــى األنشــطة والجــداول الزمنيــة ، وقــم بإعــداد منطقــة النشــاط ، وجمع أي 
منهــا المــواد أو األدوات الالزمــة. تأكــد مــن إعــداد مــدة ورشــة العمــل ونطاقهــا فــي وقــت مبكــر ، بمــا فــي 
ذلــك فتــرات الراحــة. إذا كان هنــاك أي نشــرات ســيحتاجها الحاضــرون اقــرأ مســبًقا ، وتأكــد مــن أنهــا بتنســيق 
ســهل الوصــول إليــه وقابــل للمشــاركة. اســتخدم وأدوات االختبــار المتوفــرة لجميــع المشــاركين فــي ورشــة 
ــع  ــل م ــة عم ــوم بورش ــت تق ــارك إذا كن ــق مش ــك منس ــون لدي ــد أن يك ــن المفي ــه م ــا. إن ــل عرضه ــل قب العم

مجموعــة كبيــرة مــن األشــخاص.

يحتــاج الميســرون إلــى تشــجيع التعاطــف والتضامــن خــالل األنشــطة ، عليهــم أن يفعلــوا ذلــك ممارســة تحمــل 
الغمــوض مــن خــالل أدوات مختلفــة والحفــاظ علــى بيئــة مــن االحتــرام مــن أجــل »اآلخــر«. عندمــا تفكــر فــي 
ورشــة عمــل ناجحــة ، عليــك التفكيــر فــي الوقــت الحالــي االجتماعيــة والقضايــا األخــرى ذات الصلــة مــن وجهات 
ــم  ــاء فهمه ــادة بن ــك وإع ــى تفكي ــاركين عل ــاعدة المش ــبة لمس ــتخدام األدوات المناس ــددة ، واس ــر متع نظ

للهويــة والقــوة وغيرهــا مــن القضايــا الملحــة وذات الصلــة.

ال تختلــف ورشــة العمــل عــن أي منتــج أو خدمــة أخــرى مصممــة إلفــادة النــاس. أنــت تقــدم تجربــة ، والجميــع 
يريــد الحصــول علــى أقصــى قيمــة ممكنــة منــه. تعــرف علــى مــن ســيحضر ورشــة العمــل الخاصــة بــك ومــا 

هــي متطلباتهــم وألمهــم النقــاط تتعلــق بــه. هــذه هــي القضايــا التــي تحتــاج إلــى معالجتهــا.

ليــس هنــاك مــا هــو أكثــر إحباًطــا مــن إضاعــة وقتــك ووقــت اآلخريــن. لــذا ال تفعــل. حــدد وتوافــق علــى ســبب 
 S.M.A.R.T قيامــك بورشــة العمــل مســبًقا. وضــع رؤيــة واضحــة و ضــع أهداًفــا قابلــة للقيــاس. اســتخدم تقنيــة
ــذه  ــى ه ــًدا عل ــور وتأكي ــب آراء الحض ــاركي واطل ــج تش ــاع نه ــى اتب ــفافة ، أو حت ــم ش ــك. اجعله ــام بذل للقي
ــن  ــاح. يمك ــك النج ــة ب ــل الخاص ــة العم ــم ورش ــزك وتقيي ــى تركي ــاظ عل ــي الحف ــذا ف ــاعدك ه ــداف. سيس األه

ــة واألهــداف والقيــم والقواعــد والمســؤوليات مــن خــالل اســتخدام لوحــة الفريــق. ــد الرؤي تحدي
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6. قم بإشراك جميع المشاركين

8. األنشطة المركزة

10. لعب األدوار

7. احتواء المعضلة

9. قواطع الجليد - استخدم كاسحة الجليد لتأسيس الثقة.

بــذل جهــد لتشــمل الجميــع ؛ دعوتهــم باســتمرار للمشــاركة. تجنــب التركيــز أيًضــا الكثيــر علــى فرد أو شــخصين 
أو الســماح لهــم بالســيطرة علــى المناقشــة ألن هــذه اإلرادة ثنــي بقيــة المجموعــة عــن المشــاركة. 

الشــخص الــذي تحــدث فــي الغرفــة هوعلــى األرجــح للقيــام بذلــك مــرة أخــرى. ابــدأ بمهمــة فرديــة صغيــرة 
حتــى يعتــاد عليهــا الجميــع التحــدث والمشــاركة. ثــم ، عنــد االقتضــاء ، أدخــل أنشــطة مجموعــة فرعيــة أكبــر 
واألنشــطة المزدوجــة. حتــى لــو كان المشــاركون يعرفون بعضهــم البعض ، فهــذه اإلســتراتيجية مفيدة وهي 
كذلــك أمــر حيــوي بالنســبة ألولئــك الذيــن ال يفعلــون ذلــك. الهــدف هــو جعــل الجميــع يرتاحــون ويضحكــون 

.)2020 ، .Swetha S.J( وينشــطون يمكنهــم الحصــول علــى عمــل

ــي  ــع ف ــا ض ــق دائًم ــك ، اب ــل! لذل ــة العم ــدف ورش ــع ه ــا م ــط له ــطة المخط ــع األنش ــى جمي ــب أن تتماش يج
ــارك أن الحضــور يجــب أن يشــعروا أنهــم قــد اكتســبوا بعــض المعرفــة / المهــارات بحلــول ذلــك الوقــت  اعتب
تــم االنتهــاء مــن ورشــة العمــل ، مــع التركيــز علــى األنشــطة القائمــة علــى النتائــج. يجــب أن يكــون لألنشــطة 

التــي ســتقترحها فــي ورشــة العمــل هــدف تعليمــي واضــح!

ــاط  ــب األدوار نش ــي لع ــاركة ف ــاركين المش ــن للمش ــات ، يمك ــن الثقاف ــوار بي ــي الح ــك ف ــى هدف ــول إل للوص
مثــل ســيتم توزيعهــا فــي مجموعــات مختلفــة حيــث يجــب أن تكــون الموضوعــات حــول الهويــة ناقــش. ســيتم 
معالجــة المشــاكل والتحديــات مــن قبــل جــزء واحــد مــن المجموعــة ، فــي العــودة ، الجزء اآلخــر ســيوفر الحلول 
والخيــارات المواتيــة. نشــاطات تفاعليــة مثــل لعــب األدوار يعطــي قيمــة مهمــة لورشــة العمــل الناجحــة ألنــه 
ــر فــي  يوفرمســاحة تنمــي مهــارات التحــدث واالســتماع والتفاعــل ، فضــاًل عــن الســماح المشــاركين للتفكي

وتطويــر معرفتهــم حــول الموضــوع ، أثنــاء إثــارة وتعزيــز اإلبــداع والخيــال.

ــى  ــن الفوض ــات م ــة«. لحظ ــالم ومحب ــن »س ــارة ع ــت عب ــوال الوق ــك ط ــة ب ــل الخاص ــة العم ــون ورش ــن تك ل
ســتحدث لكــن ال تقلــق! هــذا أمــر جيــد! هــذا يعنــي أنــه تــم طــرح العديــد مــن األســئلة الجيــدة تــم تقديــم أفــكار 

متنوعــة.
عندمــا تظهــر االختالفــات ، فهــذا يعنــي أن اإلبــداع واالبتــكار ينشــأان ، وتنشــأ وظيفتــك كمســؤول الميســر هــو 

توجيــه المتدربيــن ولكــي تكــون منتًجا.

تعمــل كاســحات الجليــد علــى إشــراك النــاس وتجعلهــم ســعداء. هــذا مفيــد بشــكل خــاص عندمــا التعامــل مــع 
مواضيــع غيــر مألوفــة للجميــع أو عندمــا يحتــاج النــاس إلــى التعــرف علــى أحدهــا اخــر. يمكــن اســتخدام أدوات 

تكســير الجليــد والمنشــطات بعــدة طــرق.
مــن الجيــد قضــاء بعــض الوقــت فــي بدايــة اليــوم لبنــاء الثقــة ومشــاركة البعــض المعلومــات الشــخصية أو 

الحكايــات ، خاصــة إذا كان المشــاركون غيــر مألوفيــن لبعضهــم البعــض.
علــى الرغــم مــن أن كســر الجليــد مثــل هــذا قــد يبــدو أحمــق ، إال أن الحالــة المزاجيــة الســعيدة التــي ستشــعر 
بهــا نتيجــة لذلــك تســتحق اإلحــراج المؤقــت. إنهــا فكــرة جيــدة دائًمــا أن تبدأ بها شــيء تعرفــه لبــدء المحادثة. 

المقدمــات الشــخصية هــي األبســط طريقــة لتحقيــق ذلــك ، حيــث يســتمتع األفــراد بالحديــث عن أنفســهم.
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11. عرض الفيديو

12. ماذا يحدث عندما تنتهي ورشة العمل؟

فكــرة أخــرى عــن كيفيــة التفاعــل والحفــاظ علــى تفاعــل الجمهــور ، مقاطــع الفيديــو القصيــرة هــي إجابــه. 
ســيتم عــرض مقاطــع الفيديــو حــول مختلــف مكونــات الحــوار بيــن الثقافــات. ســيتم إجــراء مناقشــة جماعيــة 
لتحديــد الجوانــب المختلفــة وتحديدهــا وتحليلهــا للمشــكلة والخــروج بالتوصيــات المناســبة. مــن المهــم أن 
تكــون مقاطــع الفيديــو معروضــة ألنهــا ال تنســى بشــكل أكبــر. يتحولــون إلى قــدرة المشــاركين علــى االنخراط 
ــوع.  ــل الموض ــف تفاصي ــحين مختل ــر المرش ــة تذك ــن احتمالي ــد م ــا يزي ــة ، مم ــة تفاعلي ــوى بطريق ــع المحت م
فــي المقابــل ، تتيــح مقاطــع الفيديــو للمشــاهدين التحكــم فــي »مــا يجــب فعلــه بعــد ذلــك« والتفكيــر فــي 

الكواليــس التــي تســتجيب لقرارهــم وســلوكهم.

ــي  ــة الت ــة ، والتجرب ــي الوظيف ــر ف ــت تفك ــي. أن ــم حقيق ــن تصمي ــي تمري ــل ه ــة العم ــط ورش ــة تخطي مرحل
ــاركون. ــا المش ــيحصل عليه س

ــاء  ــاك أثن ــن هن ــف م ــل للخل ــة والعم ــة التالي ــى المرحل ــروع إل ــل المش ــتحتاجه لنق ــا س ــارك م ــي اعتب ــع ف ض
التصميــم. حــدد مــا ســتفعله بالمحتــوى بمجــرد انتهــاء ورشــة العمــل. خلــق أنشــطة ورشــة العمــل الخاصــة 

بــك ووضــع الخطــوط العريضــة لهــا بعــد ذلــك.

يجــب أن توجــد أيًضــا إمكانيــة للمشــاركين إلرســال فكــرة متابعــة أو التعليقــات / التقييــم للرجــوع إليهــا فــي 
المســتقبل بشــكل عــام والتــي قــد تكــون مفيــدة بعــد نهايــة ورشــة العمــل. عــادة مــا يكــون هــذا تكتيــًكا 
ــض  ــكل بع ــد تتش ــا أو ق ــر وضوًح ــكار أكث ــض األف ــح بع ــن أن تصب ــوم يمك ــرور ي ــد م ــه بع ــج ألن ــى نتائ ــؤدي إل ي

ــة للتحليــل التالــي. األفــكار الجديــدة. ال ينبغــي أن يضيعــوا فقــط ألن ورشــة العمــل مكتملــة ألنهــا ضروري
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6.3 ما هو الميسر

6.4. كيف تسهل

الميســر هــو فــرد يعــزز التعلــم للجميــع ويســاعد المجموعــة علــى ذلــك أن يصبحــوا فريًقــا ، خــالل االجتماعــات,  
وورش العمــل ، والتدريــب ، ومــا إلــى ذلــك مــن خــالل المناقشــة أو األنشــطة مثــل لعــب األدوار. الميســر 
»محايــد«, لذلــك فهــو ال ينحــاز إلــى أي طــرف وهــو يقــدم فرًصــا للحضــور لمشــاركة المعرفــة والتعلــم مــن 
بعضهــم البعــض ، وأكثــر مــن ذلــك مــن الوقــت الــذي يقضيــه فــي طــرح األســئلة ، وتحفيــز المشــاركين علــى 
ــون  ــرون ال يعمل ــن. الميس ــئلة المتعلمي ــى أس ــة عل ــة / اآلراء ، واإلجاب ــاركتهم المعرف ــف ومش ــاذ موق اتخ

للمجموعــة ، ولكــن بــداًل مــن ذلــك ، يوجهــون المتعلميــن نحــو نتيجــة تعليميــة محــددة.
 

الميســر هــو فــرد يمكــن أن يأتــي مــن أي خلفيــة وبتنــوع مــن مســتويات الخبــرة. المهــارات الرئيســية للميســر 
هــي: االســتماع ، والتســاؤل ، وحــل المشــكالت ، وإدارة الصــراع ، وتحفيــز المشــاركة ، وقبــول اآلخريــن ، 

ــادة. ــف, وقي والتعاط

فــي الوقــت الحاضــر ، العيــش فــي عالــم يعتبــر فيــه االتصــال البشــري من أكثــر األماكــن المحظــورة اإلجــراءات, 
ســيكون حلًمــا حقيقًيــا أن تكــون جــزًءا مــن ورشــة عمــل حيــث يمكنــك التخلــص مــن يــد الزميــل ، أو تحــدث مــع 

فريقــك دون احتــرام أي مســافة. 

ــوء  ــليط الض ــل تس ــذا الفص ــد ه ــد ، يري ــتعود بالتأكي ــخصية س ــل الش ــم أن ورش العم ــع العل ــال ،م ــى أي ح عل
علــى الخصائــص الرئيســية للتيســير مقابــل. أحــد أهــم جوانــب تيســير ورشــة العمــل هــو دورالميســرين. يقــوم 
الميســر بتوجيــه المشــاركين خــالل عمليــة اإلبــداع المشــترك والنشــط الحــوار ومســاعدتهم علــى الوصــول إلى 
هــدف مًعــا. الميســر هــو جيــد حًقــا إذا اســتخدم المهــارات واألســاليب المناســبة لمواقــف مختلفــة لضمــان 

دعــم المشــاركين بــداًل مــن اإلدارة والتحكــم. إذن ، مــا هــي الخطــوات الرئيســية؟

بــادئ ذي بــدء ، تعــرف علــى النــاس ، ركــز علــى النــاس ، حــاول أن تفهــم مــن هــم المشــاركون وكيــف يمكــن 
مطابقــة معارفهــم مــع ورشــة العمــل. ثــم قضــاء الوقــت الــذي يحــدد الغــرض مــن ورشــة العمــل ، لتحديــد 
هــدف واضــح. هــذه لحظــة مشــتركة ،ســيعبر الجميــع عــن هدفهــم ، وفقــط عندمــا يشــعر الميســرون بالثقــة 

فــي أن الجميــع لديــه مجموعــة مشــتركة مــن التوقعــات يمكــن أن تبــدأ األنشــطة.

ــد  ــة بالكلمــات والمفاهيــم واألفــكار ، وهــذا أمــر جي مــن المؤكــد أن ورشــة العمــل حــول ICD ســتكون مليئ
حًقــا األداة التــي يمكــن أن تدعــم العمــل هــي الســبورة البيضــاء حيــث تــدون كل شــيء. يمكــن أيًضــا أن تكــون 
مالحظــات Post it طريقــة ممتــازة يمكنــك مــن خاللهــا جمــع وعــرض كل ملفــات المفاهيــم التــي تظهــر خــالل 
ــاعة  ــاعد الس ــن أن تس ــف يمك ــتخدام مل ــإن اس ــك ، ف ــى ذل ــة إل ــل. باإلضاف ــة العم ــة لورش ــوات المختلف الخط
ــط  ــًزا للضغ ــون رم ــي أن يك ــة ال ينبغ ــذه اآلل ــطة ؛ ه ــاء األنش ــه أثن ــذي يقضي ــت ال ــاة الوق ــي مراع ــة ف الرملي

ولكــن مجــرد وســيلة إلدارة ورشــة العمــل والتطويــر بأفضــل طريقــة ممكنــة.

ــة  ــالل ورش ــة خ ــة المتبع ــع الخط ــة م ــو المتابع ــم ه ــة ، المه ــة للعملي ــة االجتماعي ــي المرحل ــا تنته عندم
العمــل ، ممــا يحافــظ علــى مشــاركة األشــخاص مــن خــالل إرســالها تذكيــرات تســاعدهم علــى االســتمرار فــي 
التركيــز. هــذه الخطــوة األخيــرة مهمــة حًقــا ألنهــا مكانهــا ســتبدأ ورشــة العمــل فــي الحيــاة ، حيــث ســيدعم 

مــا شــاركته إجــراءات مســتقبل.

التيسير الشخصي
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6.5. قائمة الموارد

ــل الحاضــر. فــي الوقــت الحاضــر ، الرقــم ازدادت المرافــق  ــم تعــد المســتقبل ، ب ــت ل ــر اإلنترن ورش العمــل عب
البعيــدة وأصبحــت حقيقــة ال مفــر منهــا للعديــد مــن األفــراد. لــذا ،ســواء كنــت معتــاًدا علــى العمــل بهــذه 
ــت  ــر اإلنترن ــير عب ــب التيس ــدة. يتطل ــة جدي ــل رقمي ــة عم ــع بيئ ــك للجمي ــد نفس ــك أن تع ــة أم ال ، علي الطريق
ــت ومــا  ــر اإلنترن ــة الســبورة البيضــاء والمالحظــات الالصقــة واأللعــاب عب ــل افتراضي ــدة ، مث اســتعدادات جدي

ــك ، ويجــب أن تكــون مســتعًدا لتشــغيل ملــف جلســة بطريقــة مختلفــة جــدا. ــى ذل إل

ــع  ــزة؟ الجمي ــت ُمجه ــر اإلنترن ــرة عب ــع األدوات المتوف ــل جمي ــة: ه ــل التالي ــا التفاصي ــارك دائًم ــع فــي اعتب ض
ــت  ــى اإلنترن ــك عل ــة ب ــيط الخاص ــل التنش ــود / عوام ــر الجم ــف أدوات كس ــم تكيي ــل ت ــاركون؟ ه ــارك المش ش
بيئــة؟ هــل هنــاك مشــاركة متســاوية؟ بجانــب كل هــذه األســئلة ، كــن مســتعًدا دائًمــا لمشــكلة فنيــة ، لــذا 

ــا علــى خطــة ب. ــت واحصــل دائًم ــك باإلنترن ــك واتصال ــر أدوات اختب

التيسير عبر اإلنترنت

أ. في أنشطة ورشة العمل الشخصية

6.5.1. فرق الخط
90 دقيقة

 من 10 إلى 30 شخًصا

لتصبــح أكثــر وعيــا باالختالفــات الثقافيــة والتعــرف عليهــا خصائــص كل منهمــا 
وتفــرده.

أوراق؛ أقالم / أقالم رصاص

يكتــب المشــاركون علــى قطعــة واحــدة مــا يعتقــدون أنهــم يمتلكونه مشــترك 
ــون  ــرى أواًل ، يكتب ــة أخ ــي مجموع ــة وف ــن المجموع ــخاص م ــم األش ــع معظ م

شــيًئا يجعلهــم فريديــن فــي المجموعــة.
يقــوم الميســر بجمــع األوراق ويقــوم المشــاركون بوضــع خــط أمامــه. قــام 
ــاركين  ــد والمش ــرى واح ــو األخ ــدة تل ــاٍل واح ــوت ع ــل بص ــراءة الجم ــر بق الميس
ــورة أو  ــة المذك ــي الجمل ــهم ف ــدوا أنفس ــام إذا وج ــى األم ــوة إل ــذون خط يأخ
البقــاء فــي نفــس الموقــف ، إذا لــم يكــن كذلــك. بعــد، بعدمــا تــم االنتهــاء مــن 

ــة. ــة النهائي ــت للمناقش ــراءة جمع ــادي الق ــاء ن ــل أعض ــع الجم جمي

ما هي انطباعاتك ومالحظاتك من النشاط؟
ما الذي لفت انتباهك؟

ما هو الجزء المفضل لديك؟
ماذا يشير هذا؟

كيف يمكننا أن نصبح أكثر وعيا باختالفاتنا الثقافية
وأوجه الشبه؟

أم في حياتنا اليومية وعملنا؟
ما هي أفكارك الحالية عن المجموعة؟

مدة

رقم

هدف

المواد

وصف

استخالص المعلومات
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10-15 دقيقة

 < 4 أشخاص

باســتخدام تقنيــة التيســير هــذه ، يمكنــك تضمينهــا علــى الفــور الجميــع بغــض 
النظــر عــن حجــم المجموعــة. يمكنــك توليــد ملفــات أفــكار أفضــل وأكثــر ســرعة 
ــذي يتــم  ــال ال مــن أي وقــت مضــى. تســتطيع االســتفادة مــن المعرفــة والخي
توزيعــه علــى نطــاق واســع أماكــن غيــر معروفــة مســبًقا. كمحادثــة مفتوحــة 
وتوليــد تتكشــف ، واألفــكار ويتــم غربلــة الحلول بطريقة ســريعة. االكثــر اهمية, 
يمتلــك المشــاركون األفــكار ، لذلــك إذا كانــت هنــاك متابعــة ، فــإن تــم تبســيط 
التنفيــذ. ليســت هنــاك حاجــة الســتراتيجيات الشــراء فقــط برنامــج بســيط وأنيــق.

الورق ، أقالم التحديد.

ــات  ــا مجموع ــيع نطاقه ــا توس ــهل حًق ــن الس ــكار م ــد األف ــة لتولي ــذه طريق ه
كبيــرة ، ومــع ذلــك ال يــزال يســمح لــكل مشــارك بالمشــاركة بنشــاط فــى 
المعالجــة. أنــت قســم الجمهــور إلــى مجموعــات مــن أربعــة ، شــارك التحــدي 
ــركل مــن التسلســل  ــم ال ــه ، ث ــز علي ــذي يجــب علــى النــاس التركي أو الســؤال ال
التالــي لألنشــطة فــي المجموعــات الموازيــة: فــي أواًل ، التأمــل الذاتــي الصامت 
ــكار  ــور األف ــارك وط ــم ش ــي أزواج ، ث ــكار ف ــد األف ــم تولي ــراد ، ث ــل األف ــن قب م
ــة ، أفضــل األفــكار  ــة العملي ــرة أربعــة أشــخاص. فــي نهاي الموجــودة فــي دائ

ــه.  ــور بأكمل ــع الجمه ــة م ــاركة المجموع ــب مش ــا يج ــن كل منهم م
هــذه الطريقــة يســمح لــك باالســتفادة مــن ذكاء المجموعــة بأكملهــا والتأكــد 
ــة  ــجع عميق ــي تش ــطة الت ــة األنش ــع. مجموع ــن الجمي ــيتم تضمي ــك س ــن ذل م
ــل  ــة. العم ــر فعالي ــاركين األكث ــع المش ــن جمي ــاركة م ــون المش ــا تك ــا م غالًب
علــى تضميــن مزيــج مــن أنشــطة ورشــة العمــل لقــد يكــون إشــراك المجموعــة 

ــة. ــا للغاي ــاركتها مجزًي ــا ومش بأكمله

1. هيكلــة الدعــوة اطــرح ســؤااًل رًدا علــى عــرض قضيــة ، أوحــول مشــكلة لحــل 
اقتــراح مطــروح.

ــل  ــاركين للعم ــاحة للمش ــة مس ــواد الالزم ــاء والم ــب الفض ــم ترتي ــف يت 2. كي
وجًهــا لوجــه فــي أزواج ورباعيــة هنــاك حاجــة ، والكراســي والطــاوالت اختياريــة 

ــيضمن المشــاركون تســجيل المالحظــات واألفــكار. ــورق لـ ــر ال مــع توفي

ــا  ــم تضميــن كل فــرد فــي المجموعــة )غالًب ــع المشــاركة يت ــم توزي 3. كيــف يت
ليــس الميســر( و يجــب أن يحصــل الجميــع علــى فرصــة متســاوية للمســاهمة.

ــم رباعــي ،  ــم فــي أزواج ، ث ــدأ بمفــردك ، ث ــن المجموعــات اب ــم تكوي 4. كيــف يت
ــة. ــرًا ككل مجموع وأخي

نصائح
ــن  ــب م ــة ؛ اطل ــات المزدوج ــل المحادث ــادئ قب ــي اله ــكاس الذات ــهيل االنع تس
ــر الصامــت ؛ اســتخدم األجــراس لإلعــالن  ــاء التفكي ــة أفكارهــم أثن ــع كتاب الجمي
عــن التحــوالت ؛ التمســك بالتوقيــت الدقيــق ، وقــم بجولــة أخــرى إذا لــزم األمــر; 
ــي  ــة ؛ ف ــة أو أربع ــتركة لثالث ــكار المش ــدد األف ــدد ع ــرة ، ح ــة كبي ــي مجموع ف
ــر مشــترك ; ــرة ، اســتخدم الميســر أوحصــاد لتســجيل اإلخــراج غي مجموعــة كبي

مدة

رقم

هدف
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استخالص المعلومات

6.5.2. 1-2-4-الكل
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90 دقيقة

 < 15 شخصا

بنــاء الفريــق )يســاعد علــى تطويــر التواصــل والتعــاون و مشــاركة؛ لتحديــد 
القيــم المشــتركة / المشــتركة ، واالحتياجــات ، وتطلعــات(.

ورق مقــوى ، ورق رســم ، أقــالم تعليــم متنوعــة ، مقــص ، شــريط ،الغــراء 
واألقــالم وورق الكتابــة ، إلــخ.

المهمــة هــي ابتــكار بلــد وهمــي. أنــت مــن البلــد X وهدفك هــو تصــور وتقديم 
/ وصــف إلــى المجموعــات األخــرى باســتخدام المــواد الموجــودة علــى طاولتــك. 
إلــى عــن علــى مثــال. أعــط اســم بلــدك ، ارســم خريطــة لبلــدك وقــم بتســميتها, 

وتوصــل إلــى القيــم األساســية لبلــدك الــذي اخترعتــه.
يمكنــك تضميــن المعالــم الجغرافيــة مثــل المــدن والجبــال ، األنهــار والغابــات 
والموانــئ ومــا إلــى ذلــك ، وتســميتها. يمكنــك تصميــم ويصنــع العلــم ويؤلــف 
النشــيد الوطنــي. ثــم قــم بعمــل مخطــط أوالجــدول يعطــي حقائــق مهمــة عــن 

بلــدك. قــم بتضميــن مــا يلــي:
اللغــة )اللغــات( ، الديــن )اللغــات( ، أســلوب اللبــاس ، النظــام الغذائــي ، التعليــم ، 
النقــل نظــام ، رياضــة ، عطــالت ، أحــداث ثقافيــة / ثقافيــة ، نظــام رعايــة صحيــة, 
ــن  ــك ، يمك ــى ذل ــا إل ــكان ، وم ــكانية ، والس ــة الس ــم ، والتركيب ــاخ ، والحج المن
أن يكــون لديــك مــا يصــل إلــى 30 دقيقــة لتقديــم بلــدك للمجموعــة بأكملهــا 

بشــكل أكثــر إبداًعــا طريــق.

يمكــن أن يتبــع الجلســة مناقشــة حــول كيــف ولمــاذا اختــر ميــزات معينــة 
لبلــدك؟ فكــر فــي القــرار- صنــع العمليــة ، هــل كانــت شــاملة؟ هــل عبــر الجميــع 

عــن رأيهــم؟ إلــخ.

دعــوة كل مجموعــة للمشــاركة نظــرة ثاقبــة واحــدة ولكــن ليــس لتكــرار 
ــكار  ــن األف ــل م ــة جي ــرق وحماي ــل ؛ متف ــاركتها بالفع ــت مش ــي تم ــكار الت األف
مــن المجموعــة بأكملهــا نقــاش؛ تأجيــل الحكــم وجعــل األفــكار مرئيــة ؛ عندمــا 
تضغــط هضبــة ، القفــز إلــى شــكل آخــر مــن أشــكال التعبير )علــى ســبيل المثال,  
االرتجــال ،رســم ، قصــص( ؛ حافــظ علــى قاعــدة محادثــة واحــدة فــي كل مــرة في 
المجموعــة بأكملهــا قــم بجولــة ثانيــة إذا لــم تتعمــق كافــي؛ تســجيل الــرؤى 
ــع  ــًا عنــد ظهورهــا مــن المجموعــات ؛ اســتخدم المالحظــات الالصقــة لتتب بياني

جميــع األفــكار.

مدة

رقم

هدف

المواد

وصف

استخالص المعلومات

6.5.3. البلد المثالي
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30 دقيقة

فصل دراسي )20 مراهًقا(

ــياق  ــي س ــة ف ــع ، خاص ــس الواق ــة لنف ــورات المختلف ــول التص ــي ح ــر الوع لنش
متعــدد الثقافــات حرفــان )حــروف تبارليــس وفيرليــاس( ، مطبوعــان ومقطعــان 

إلــى 10 قطــع مــن أجــل كل فقــرة. 

يجب أن يكون لكل قطعة رقم خلفها ، يجب االحتفاظ بها ترتيب النص.

1. يشــرح الميســر قصــة كزافييــه وتبرليــس: القصــة األولــى يعيــش علــى كوكــب 
األرض وذهــب لزيــارة كوكــب آخــر يســمى Glorbuld ،حيــث اســتضافه طبرليــس. 
يكتــب كزافييــه عندمــا يعــود إلــى المنــزل رســالة إلــى صديقــه فينســنت 
لمشــاركة تجربتــه. مــن ناحيــة أخــرى ،يكتــب Tabarlis رســالة إلــى صديقــه 
Verlias ويشــرح مــا حــدث مــع مجموعــة الطــالب مــن كوكــب األرض أنهــم رحــب 

.Glorbuld فــي

2. يــوزع الميســر قطعــة واحــدة مــن الــورق علــى كل طالــب )حتــى10(. تأكــد مــن 
وجــود رقــم خلــف كل قطعــة لالحتفــاظ بترتيبهــا القصــة.

3. اطلــب مــن كل طالــب أن يقــرأ القصــة بصــوت عــاٍل علــى ورقتــه / ورقتهــا ، 
بــدًءا برقــم 1 مــن حــرف Tabarlis ثــم رقــم 1 مــن حــرف Xavier ،وهلــم جــرا. الهــدف 

هــو مقارنــة كال التصوريــن علــى الفورمــن نفــس اللحظــات )مثــل الوصــول(.

مدة

رقم

هدف

المواد

وصف

10-15 دقيقة

3 مجموعات من 3 أشخاص كل منها على 3 مواضيع مختلفة.

ــة  ــوم الهوي ــه مفه ــي تواج ــات الت ــريح التحدي ــى تش ــاط إل ــذا النش ــدف ه يه
ــة. ــكلة المعالج ــول للمش ــر و حل ــق المباش ــر التطبي ــي توفي ــه وبالتال وتطبيق

تقنيات إجراء الحوار. دعائم المسرح / المسرح.

يســعى هــذا النشــاط إلــى بنــاء قــدرات المشــاركين مــن حيــث استكشــاف 
ــل  ــن أج ــه م ــًا لوج ــة وجه ــان المناقش ــكار ، وإتق ــح األف ــدة ، وتوضي ــاد جدي أبع
الخــروج بنتائــج مناســبة فــي خدمــة مفهــوم الحــوار بيــن الثقافــات وتطبيقــه. 
المواضيــع قــد تشــمل التعليــم ، والثقافــة ، والتكامــل ، والحــوار بيــن األديــان ، 

ــات. ــدد اللغ وتع

ســتجلس المجموعــات المعينــة وجًهــا لوجــه لمناقشــة المشــكلة وإيجــاد حــل 
مناســب وســلمي. هــذا التمريــن سيســاعدهم علــى تعزيــز مهاراتهــم التحليلية 
بالمواضيــع  المتعلقــة  والكفــاءات  المناهــج  مهاراتهــم  إلــى  باإلضافــة 
المختلفــة والمواقــف التــي قــد يواجهونهــا فــي ظــل الحــوار بيــن الثقافــات.

مدة

رقم

هدف

المواد

وصف

استخالص المعلومات

6.5.4. لعب األدوار

6.5.5. رؤيتان لواقع واحد
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ــهيل  ــك تس ــة ، يمكن ــراءة القص ــن ق ــاركين م ــع المش ــي جمي ــا ينته 4. عندم
عمليــة اســتخالص المعلومــات. تأكــد مــن اإلشــارة إلــى كل ســوء الفهــم، 
ــر أو  ــرض للخط ــن أن تع ــي يمك ــة الت ــي القص ــكام ف ــبقة واألح ــكام المس األح

ــة. ــؤذي صل ت

يجــب أن يفهــم الطــالب أننــا جميًعــا لدينــا اختــالف تمثيــل نفــس الواقــع ، بنــاًء 
علــى تجربتنــا ، لدينــا الثقافــة والســياق وتصورنــا للحيــاة. إنــه نــوع من الشــخصية 
»النظــارات« التــي نــرى مــن خاللهــا العالــم ونفهمــه. هــؤالء ثــم تؤثــر التمثيالت 

بشــكل مباشــر علــى لقاءنــا مــع اآلخــر.
عنــد مقابلــة شــخص مــا ألول مــرة ، إذا تــم تحديــد األحــكام المســبقة ،يمكننــا 
محاولــة تجاوزهــا لتأســيس عالقــة تســتمر وراء الصــور النمطيــة التــي ينقلهــا 
ــق« ، أي  ــة »الالئ ــة كيفي ــروري معرف ــن الض ــر م ــذا األم ــام به ــا. للقي مجتمعن
التعــرف علــى تمثيــالت ، مــا هــي النظــارات التــي تمكننــا مــن رؤيــة العالــم وأخذ 
المســافة الالزمــة للتغييــر ، ولديهــم تصــور مختلــف لألشــياء ،وبالتالــي تحويــل 

الرؤيــة التــي يمكــن أن يمتلكهــا المــرء علــى اآلخــر.

استخالص المعلومات

15-20 دقيقة

< 15 شخصا

لمعرفــة أن النــاس مــن العديــد مــن الثقافــات واألصــول لديهــم قيــم متشــابهة 
والمعتقــدات مــن نــواح كثيــرة. أن تعــرف مــا يعنيــه أن ُتتــرك خــارج المجموعــة 
أو أن يتجاهلهــا أعضائهــا. للتحقيــق فــي العناصــر التــي التأثيــر علــى الســلوك 

الداخلــي والخارجــي.

قطع من الورق وقلم / قلم رصاص / قلم تحديد تحديد.

عــدد المشــاركين فــي المجموعــة وكــم عددهــم مجموعــات يمكنــك تكوينهــا 
مــع العديــد مــن الطــالب فــي كل مجموعــة.

إلــى بعــض المتطوعيــن. يختارعــدد  أنــك ســتحتاج  بإخبــار المجموعــة  ابــدأ 
ــى  ــر. )عل ــا ابك ــي حددته ــات الت ــدد المجموع ــاوي ع ــن يس ــن المتطوعي كاٍف م
ســبيل المثــال ، افتــرض أن لديــك 30 مشــارًكا الســماح بخمــس مجموعــات مــن 
ــار خمســة  ــى اختي ــك ســتفعل بحاجــة إل ســتة أشــخاص فــي كل مجموعــة. لذل

متطوعيــن.(
اطلــب مــن المجموعــات االنتظــار دقيقــة واحــدة فقــط أثنــاء إخــراج المتطوعيــن 
فــي القاعــة. أخبــر المتطوعيــن أنــك ســتعود لمنحهــم التعليمــات فــي دقيقــة.
ــات  ــى مجموع ــموا إل ــم أن ينقس ــب منه ــرة واطل ــة الكبي ــى المجموع ــد إل ع
ــأس إذا  ــرة. ال ب ــكلوا دائ ــاركين وش ــراد المش ــتة أف ــة أو س ــن خمس ــة م مكون
كان للمجموعــات مختلفــة عــدد مــن أعضــاء. أخبــر المشــاركين أن الهــدف مــن 
كل دائــرة هولمنــع المتطوعيــن مــن أن يصبحــوا جــزًءا مــن مجموعتهــم. يجــب 
عليهــم اختــر أي موضــوع وتحــدث مــع بعضكمــا البعــض. يمكــن للمجموعــات 
اســتخدام أي وســيلة ممكــن ، باســتثناء العنــف ، لمنــع المتطــوع مــن أن يصبــح 
جــزًءا مــن المجموعــة. قــد تختــار المجموعــة الوقــوف علــى مقربــة شــديدة من 
بعضهــا البعــض أن المتطــوع ال يســتطيع الدخــول فــي الدائــرة. يجــوز ألعضــاء 

مدة

رقم

هدف

المواد

وصف

6.5.6. التضمين / االستبعاد
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امنــح كل   . تتحــدث معهــم.  المتطوعيــن وال  تجاهــل  ببســاطة  المجموعــة 
ــر  ــة األكب ــرك المجموع ــا. ات ــم عليه ــم مجموعته ــل رق ــة تحم ــة أ ورق مجموع
إلــى  العــودة  عنــه.  نتحــدث  لهــا  مواضيعهــا  وتحديــد  دوائرهــا  لتشــكيل 
ــوا  ــو أن يصبح ــم ه ــك هدفه ــن بذل ــر المتطوعي ــة. أخب ــي القاع ــن ف المتطوعي
جــزًءا مــن الدائــرة التــي ســتعينهم إليهــا. خصــص رقًمــا لــكل متطــوع وذكــره 
أن هدفــه هولتصبــح عضــًوا فــي المجموعــة بهــذا الرقــم. أحضــر الدخــل 

المتطوعــون إلــى الغرفــة واطلبــوا مــن الدوائــر رفــع أرقامهــم.
اســمح للتفاعــل باالســتمرار لمــدة ثــالث دقائــق تقريًبــا. ثــم اســأل علــى الجميــع 

العــودة إلــى مقاعدهــم.

أواًل ، اطلــب مــن الجميــع أن يصفــق المتطوعــون لوجودهــم شــجاًعا بمــا يكفــي 
ليكونــوا متطوعيــن لهــذا النشــاط وشــكرهم. ثــم يقودهــم فــي مناقشــة هــذا 

النشــاط. اســأل المتطوعيــن:
- ما هو شعورك حيال استبعادك من المجموعة؟

- ما مدى صعوبة محاولتك أن تصبح جزًءا من المجموعة؟
-ماذا فعلت لمحاولة الدخول؟

- ما الذي قالته لك المجموعة أو فعلته إلبعادك؟
اسأل أعضاء المجموعة:

- ما هو شعورك حيال استبعاد المتطوع؟
- إلى أي مدى كنت على استعداد للذهاب إلبعاد المتطوع؟

أخبرهــم أنــه فــي هــذه الحالــة ُطلــب منهــم االحتفــاظ بالمتطوعيــن خــارج 
مــن  األشــخاص  اســتبعاد  يتــم   ، الواقعيــة  الحيــاة  فــي  لكــن  المجموعــة. 
ــم  ــد أنه ــه يعتق ــبب أن ــك بس ــون ذل ــان يك ــن األحي ــر م ــي كثي ــات وف المجموع

مختلفــون عــن النــاس فــي المجموعــة.

استخالص المعلومات

ب. أنشطة ورشة العمل عبر اإلنترنت

15 - 30 دقيقة

من 10 إلى 15 شخًصا

- لتمكين المتعلمين من التفكير في فهمهم للثقافة.
- تقديم نموذج للثقافة والتأثيرات الثقافية.

- زيادة الوعي بالمكونات المرئية وغير المرئية للثقافة.

يتــم تقديــم خمســة تعريفــات بديلــة للثقافــة علــى الشاشــة )تــم تســليمه مــن 
)PPT / Word / PDF خــالل

أي منصة مؤتمرات فيديو بها شاشة مشاركة خاصية.

ــره  ــح عناص ــة؟« ويوض ــة مهم ــاذا الثقاف ــف »لم ــيط يستكش ــن بس ــذا تمري ه
المرئيــة واألقــل وضوًحــا. الميســر يقــدم للمشــاركين 5 تعريفــات بديلــة للثقافة, 

مــن خــالل اســتخدام شاشــة مشــاركة:
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6.5.7. البصل الثقافة
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- كيف تصف ثقافتك؟
- مــا هــي األمثلــة النموذجيــة مــن ثقافتــك أو ثقافــات أخــرى التــي تؤكــد 

المختــارة؟ التعريفــات 

ســيختار العديــد مــن المتعلميــن واحــًدا أو اثنيــن مــن العبــارات ، بــداًل مــن رؤيــة 
كل واحــد كجــزء مــن مفهــوم أكبــر للثقافــة.

يعكــس كل وصــف جانًبــا واحــًدا مــن الثقافــة. الستســتفيد المناقشــة مــن 
اســتخدام رســم Iceberg )المقدمــة فــي القــراءة 1( الستكشــاف كيفيــة تناســب 

ــا. ــارات مًع ــن العب كل م
والمواقــف  للقيــم  كإطــار  اللثقافــة  أشــمل  فهــم  تكويــن  هــو  الهــدف 

والســلوكيات.

استخالص المعلومات

التوصيات

التعريــف رقــم 1- المشــغوالت المرئيــة موضوعيــة مثــل الطقــوس ،الخرافــات 
واألبطــال واألســاطير والرمــوز والمحرمــات ؛

التعريــف رقــم 2 - حقائــق أساســية عــن الهويــة والعالقــات والوقــت والفضــاء 
وطــرق التفكيــر والتعلــم وطــرق العمــل و التنظيــم وطــرق االتصــال ؛

التعريــف رقــم 3 - المثــل المشــتركة مــن قبــل أعضــاء المجموعــة التــي قويــة 
العواطــف مرفقــة

التعريــف رقــم 4 - الطــرق »الصحيحــة« و »الخاطئــة« لعمــل األشــياء. القواعــد 
التــي يعيشــها النــاس فــي الممارســة ؛

التعريــف رقــم 5-التوجــه الســلوكي الذاتــي هــو القيــام بأشــياء بطريقــة دون 
ــم  ــاليب التعل ــر وأس ــة والتفكي ــاط العالق ــي أنم ــا ف ــر وضوح ــم األكث ــرى. ه أخ
والتنظيــم و أســاليب العمــل وأنمــاط االتصــال. يطلــب الميســر مــن المشــاركين 
ــدد  ــار أي ع ــم اختي ــون. يمكنه ــم يفضل ــف( ه ــف )التعاري ــي التعري ــر ف التفكي
يرغبــون فيــه. ثــم ، يطلــب الميســر مــن المشــاركين اإلشــارة إلــى مــا يفضلونــه

االختيار )الخيارات( ، مع ذكر أسباب القرار.

يمكن تعديل الوقت.

يمكــن اســتخدام mentimeter ألي حجــم للجمهــور، بغــض النظــر عمــا إذا كان 
موجــوًدا فــي الخطــة المجانيــة أو األساســية أو االحترافيــة!

أنشــئ عــروض تقديميــة تفاعليــة باســتخدام اإلنترنــت الســهل االســتخدام 
منشــئ العــروض التقديميــة. أضــف اســتطالعات الــرأي إلــى العــرض التقديمــي 
ــاء جمــع  ــة أثن ــك لخلــق المتعــة والمشــاركة فــي العــروض التقديمي الخــاص ب

ــكار. ــة واألف ــات القيم المعلوم

كمبيوتر / كمبيوتر محمول / كمبيوتر لوحي / هاتف متصل باإلنترنت.

www.mentimeter.com

يمنحــك Mentimeter القــدرة علــى تصميــم مجموعــة متنوعــة من اســتطالعات 
الــرأي التفاعليــة فــي الوقــت الفعلــي. يمكــن أن يكــون اســتطالع رأي جمهورك 

هــو الطريقــة األكثــر فعاليــة لزيــادة المشــاركة وجعــل العــرض التقديمي 
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Mentimeter 6.5.8. استطالع تفاعلي مباشر بواسطة
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ديناميكًيــا وال ُينســى. بغــض النظــر عــن مــدى تعقيــد األســئلة أو الخيــارات 
العديــدة، فــإن اســتطالعات الــرأي لدينــا ســريعة وســهلة البنــاء. ســتظهر ردود 
جمهــورك فــي الوقــت الفعلــي بفضــل تصوراتنــا الرائعــة. يســتخدم جمهــورك 
هواتفهــم الذكيــة لالتصــال بالعــرض التقديمــي حيــث يمكنهــم اإلجابــة علــى 

ــئلة. األس

بمجــرد انتهــاء العــرض، يمكــن تقاســم النتائــج وتصديرهــا للتحليــل أو حفظهــا 
للمراجــع المســتقبلية.

نصائح وعملية

   1. إنشاء سؤالك
اســتخدم الشــرائح التفاعليــة لتســأل جمهــورك عــن أي نــوع ســؤال. أضف شــرائح 

نصيــة وصــورة لعمــل عــروض تقديميــة كاملة.

2. يستجيب جمهورك
يمكــن للجميــع الــرد وطــرح األســئلة والــرد علــى أي جهــاز. كل مــا يقولونــه هــو 

مجهــول ، لــذا فــإن المشــاركة ســهلة و المتعــه.

3. احصل على تعليقات فورية
ســتظهر الــردود علــى الشاشــة علــى أنهــا ديناميكيــة و مرئيــات ملونــة ، 

تســاعدك علــى التواصــل بشــكل أفضــل مــع المجموعــة.

4. المتابعة
بمجــرد انتهــاء عــرض Mentimeter ، قــم بمشــاركة وتصديــر ملــف نتائــج لمزيــد 

مــن التحليــل وحتــى مقارنــة البيانــات بمــرور الوقــت قيــاس تقــدم جمهــورك.

استخالص المعلومات

التوصيات

حسب حجم المجموعة

أي حجم للمجموعة

التفكير في الثقافات والهويات وأدوار الجنسين.

ــل  ــن أج ــاء م ــال والنس ــة للرج ــور الفوتوغرافي ــن الص ــة م ــرض مجموع ــم ع يت
ــل(.  ــر متص ــل أو غي ــة )متص مجموع

ــت  ــتركة. أن ــة المش ــزة الشاش ــالل مي ــن خ ــة م ــور المعروض ــن الص ــة م مجموع
يمكــن اســتخدام صــور فنــان واحــد مــع وجــود الفنــان علــى متنهــا لعــرض 

ــوار. ــى الح ــر إل ــًدا آخ ــف بع ــن أن يضي ــم يمك ــة عمله ومناقش

منصات مؤتمرات الفيديو مثل التقريب / اجتماعات الفريق / سكايب ، إلخ.

يختــار كل مشــارك واحــًدا الصــورة التــي يشــعرون أنهــا تمثــل المهيمنــة تجســيد 
لألنوثــة )للصــور األنثويــة( أو للذكــورة )للصــور الذكوريــة( فــي المجتمــع الــذي 
ينتمــون إليــه. يشــارك المشــاركون اختياراتهــم وأســبابهم وأفكارهــم وتأمــالت 
مــع بعضهــا البعــض ومناقشــة أوجــه التشــابه واالختالفــات في ردودهــم. يمكن 
أن يكــون النشــاط تســتكمل بمناقشــة حــول معنــى االنتمــاء إلــى مجتمــع أو 

جماعــة ؛ ســواء كانــت الصــور أم ال المعروضــة هــي تمثيــالت معبــودة.
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يمكــن لهــذه اللعبــة أن تنتــج مناقشــة ذات مغزى/عميقــة حــول الجنــس 
والثقافــات ؛ وكيفيــة إدراك أدوار الجنســين وإظهارهــا فــي ثقافاتهــا وثقافــات 

ــن. اآلخري

يمكــن أن يكــون النشــاط مفيــًدا للمشــاركين ذوي الثقافــات المختلطــة خلفيــة 
أو مــع مجموعــات دوليــة.

استخالص المعلومات

التوصيات

من 10 إلى 15 دقيقة

3 مجموعات من 3 أشخاص كل منها على 3 مواضيع مختلفة.

ــر  ــل المباش ــي و التفاع ــق العمل ــم بالتطبي ــى تزويده ــاط إل ــذا النش ــعى ه يس
فــي مواجهــة التحديــات المختلفــة التــي قــد يواجهونهــا وجهــه فــي العالــم 
ــات  ــط التحدي ــتعداد لرب ــية االس ــة المعيش ــذه التجرب ــتمنحهم ه ــي. س الحقيق
ــى  ــن عل ــابقة والتكه ــاركة الس ــع المش ــك م ــا لذل ــة وفًق ــة والثقافي االجتماعي

ــج. ــر مالءمةالنتائ األكث

ــي  ــى ف ــتركة - حت ــاحة مش ــق مس ــى خل ــي إل ــاع االفتراض ــذا االجتم ــدف ه يه
الواقــع - لطــرح أفــكار قابلــة للنقــاش ومنصــة مشــتركة للمناقشــة المفتوحــة 

والحلــول.

ســيتعلم المشــاركون كيفيــة ممارســة االســتماع الجيــد ، التواصــل بمســؤولية 
واحتــرام اآلراء المختلفــة و توقعــات - وجهــات نظــر.

نفس األساليب المستخدمة في النشاط الشخصي.
Zoom تطبيق

تــم تعييــن المناقشــة عبــر اإلنترنــت لجمــع مختلــف مجموعــة مــن النــاس 
ــل  ــة التواص ــم بفرص ــى تزويده ــدف إل ــات ته ــات والثقاف ــف الخلفي ــن مختل م
والحوارالتفاعــل ، وذروة جديــدة مــع تعريضهــم للتحــدي مواضيــع وخليط معقد. 
ــم  ــص إمكاناته ــم وفح ــار قدراته ــة الختب ــم الفرص ــة هــي منحه ــذه المهم ه

ــت: ــر اإلنترن ــات عب ــمل الموضوع ــد تش ــكالت. ق ــل المش ــة وح التحليلي
ICD تحديات وأزمات -

- حوار هادف
- االختالفات الثقافية واألسس المشتركة

- التفاهم الثقافي المتبادل
ICD التحول في الخطاب والنموذج في -
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6.5.10. لعب األدوار عبر اإلنترنت

استخالص المعلومات

التوصيات
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45 إلى 60 دقيقة

3-5 العبين لكل طاولة / غرفة

- تعريف المشاركين بموضوع اللقاءات بين الثقافات.
- إذكاء الوعي بديناميات التواصل بين الثقافات الوضع / اللقاء؛

-إذكاء الوعــي بالمضايقــات المحتملــة فــي المواقــف متعــددة الثقافــات 
المفيــدة  واالســتراتيجيات 

رمي النرد )تعليمات اللعبة( والنرد عبر اإلنترنت

قاعات االجتماعات على اإلنترنت وغرف االستراحة.

اإلعداد عبر اإلنترنت
طاوالت القمار = غرف االختراق

الالعب/المقامرون = 3-5 العب لكل طاولة/غرفة
فــي كل غرفــة، هنــاك العــب واحــد »يلــف« النــرد وشــخص واحــد يكتــب النقــاط. 

الالعــب الــذي يلــف النــرد يشــارك شاشــته.
ــح  ــع فت ــب م ــى جن ــا إل ــع جنًب ــرض، وض ــرض المع ــر: ع ــة التكبي ــدادات شاش إع
 Google الدردشــة. قــم بتحميــل تعليمــات اللعبــة لــكل مجموعــة لتشــغيل

وإنشــاء روابــط مشــاركة منفصلــة.

خطــوة بخطــوة: بعــد تقديــم اللعبــة واســتعراض التعليمــات )انظــر أدنــاه(، 
ــرف. إذا كان  ــح الغ ــاركين( وافت ــراق )3-5 مش ــرف االخت ــة لغ ــص المجموع خص
شــخص مــا ال يريــد اللعــب، فاطلــب منــه البقاء فــي غرفــة االجتماعات الرئيســية.

اآلن يمكن أن تبدأ المحاكاة:
»مرحلــة التدريــب« )4-5 دقائــق(. قــم بتوفيــر رابــط مــع تعليمــات حــول كيفيــة 

اللعــب. يتعــرف الالعبــون علــى القواعــد ويبــدأون فــي تجربــة اللعبــة.
الجولــة األولــى )4-5 دقائــق( تبــدأ المجموعــات فــي اللعــب، واآلن يتــم احتســاب 
جميــع النقــاط.! قــم بتقييــد الوصــول إلــى تعليمــات اللعبــة خــالل هــذه المرحلة!
الــدور الثانــي )4-5 دقائــق( يغــادر أحــد الالعبيــن الغرفــة، وينضــم العــب آخــر )نقل 

الالعبيــن مــن كل غرفــة اختــراق إلــى أخــرى( ؛ المجموعــة تواصــل اللعب.
الثالــث والرابــع )والحــدث. الجولــة الخامســة( العــب آخــر يغادر/ينضــم إلــى اللعبــة 

علــى طاولــة المقامــرة.

تتبــع »النســخة األساســية« مــن اســتخالص المعلومــات استكشــاف المشــاعر 
المجهــول(  لقــاء  مــن  األولــى  اللحظــة  )فــي  )التلقائيــة(  الفعــل  وردود 
واالســتراتيجيات )بعــد البــدء فــي التعامــل مــع الوضــع الجديــد غيــر المعــروف(:
كيــف كان شــعورك ؟ مــا هــي ردود أفعالــك العفويــة )األفــكار والمشــاعر 

؟ واألفعــال( 
ما هي االستراتيجيات التي استخدمتها للتعامل مع الموقف ؟

وسؤال نقل )وفًقا لسياق تدريبك عبر اإلنترنت(، على سبيل المثال:
كيــف تقــارن تجربــة المحــاكاة هــذه بتجربتــك فــي الحيــاة الواقعيــة ؟ كيــف هــو 

متشــابه ؟ كيــف يختلــف األمــر ؟

مدة

رقم

هدف

برنامج

أدوات على اإلنترنت

وصف

6.5.11. رمي النرد )كيمينغ ، 2022(

استخالص المعلومات
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20-30 دقيقة

أي حجم للمجموعة

- الســماح للمتعلميــن بتطويــر صفــات التواصــل بيــن الثقافــات األفــراد والفــرق 
والمؤسســات المنتجــة.

ــت  ــم تقدم ــة به ــات الخاص ــدد الثقاف ــدى تع ــم م ــن بتقيي ــماح للمتعلمي - للس
ــارات. المه

.MIRO مع اقتباسات من خالل منصة »post-its« افتراضية

/https://miro.com تم اقتراح

القــدرات الشــخصية  هــذا نشــاط بســيط يشــجع المتعلميــن علــى مراعــاة 
والجماعيــة التــي تدعــم الكفــاءة عبــر الثقافــات. تــم تطويــر االقتباســات أدنــاه 
مــن المحادثــات مــع األشــخاص الذيــن لديهــم الكثيــر مــن الخبــرة في العمــل عبر 
الثقافــات. ُطلــب مــن كل مســتجيب تحديــد العناصــر األساســية التــي ســاهمت 
فــي نجاحــه فــي التعــاون بيــن الثقافــات. باســتخدام منصــة MIRO، يجــب عليــك 
كتابــة االقتباســات التاليــة فــي »مــا بعــد« االفتراضيــة لتكــون واضحــة لجميــع 

ــاركين: المش
- عليــك أن تشــكك باســتمرار فــي افتراضاتــك وتصوراتــك المســبقة ؛ حتــى عــن 

األشــياء الواضحــة بشــكل صــارخ.

ــل  ــش والعم ــى العي ــم عل ــي ويحفزه ــل الدول ــخاص بالعم ــل األش ــم أفض - يهت
ــات مختلفــة. مــع أشــخاص مــن خلفي

- يعد تعلم اللغة األم للمكان جزًءا حيوًيا من فهم الشعب والبلد.

- عليــك أن تــدرك أن اآلخريــن مختلفــون وأن تنظــر إلــى األشــياء بطــرق مختلفــة. 
عــادة ليــس أفضــل أو أســوأ، فقــط مختلــف.

- لن تفهم كل ما يجري ؛ عليك فقط أن تتعلم قبوله.

- فــي بعــض األحيــان يتعيــن عليــك التكيــف وأحياًنــا يتعيــن عليــك الوقــوف علــى 
موقفك.

- بمجــرد أن تعــرف القواعــد التــي يتبعهــا النــاس ويصبــح المنطــق الــذي 
يعملــون بــه مــن خــالل كل شــيء آخــر فــي مكانــه الصحيــح.

مدة

رقم

هدف

برنامج

أدوات على اإلنترنت

وصف

6.5.12. ما الذي يجعل الفرد فعاال عبر الثقافات؟ )مجهول ، 2022(

تتبــع »النســخة األساســية« مــن اســتخالص المعلومــات استكشــاف المشــاعر 
المجهــول(  لقــاء  مــن  األولــى  اللحظــة  )فــي  )التلقائيــة(  الفعــل  وردود 
واالســتراتيجيات )بعــد البــدء فــي التعامــل مــع الوضــع الجديــد غيــر المعــروف(:
كيــف كان شــعورك ؟ مــا هــي ردود أفعالــك العفويــة )األفــكار والمشــاعر 
واألفعــال( ؟ مــا هــي االســتراتيجيات التــي اســتخدمتها للتعامــل مــع الموقــف؟

وسؤال نقل )وفًقا لسياق تدريبك عبر اإلنترنت(، على سبيل المثال:
كيــف تقــارن تجربــة المحــاكاة هــذه بتجربتــك فــي الحيــاة الواقعيــة ؟ كيــف هــو 

متشــابه ؟ كيــف يختلــف األمــر ؟

التوصيات
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بعــد تقديــم جميــع االقتباســات، تتــم دعــوة المتعلميــن لكتابــة تعليــق أو 
أفكارهــم حــول كل واحــد منهــم فــي كل مــا بعــد ذلــك. امنــح قــدًرا محــدًدا مــن 
ــا مــا إذا كان الجميــع ســيرد  الوقــت للتعبيــر عــن آرائهــم ويمكنــك أن تقــرر مًع
علــى جميــع االقتباســات أو مــا إذا كان لديهــم الحريــة فــي اختيــار مــا يفضلونــه. 
عندمــا ينتهــي الجميــع، فإنــك تقــارن وتناقــض اإلجابــات المقدمــة للتفكيــر فــي 

آراء متشــابهة أو مختلفــة.

جميــع  تعكــس  الممارســة:  هــذه  علــى  خاطئــة  أو  صحيحــة  ردود  توجــد  ال 
االقتباســات تقنيــات لتحســين المشــاركة عبــر الثقافــات. يجــب أن يكــون الهــدف 
ــذي  ــم ال ــدرات والفه ــح الق ــو توضي ــات ه ــات والمحادث ــن التعليق ــي م األساس
يدعــم كل اقتبــاس، وكذلــك تحديــد كيفيــة ارتبــاط كل منهــا بنمــوذج أكبــر 

ــات. ــر الثقاف ــج عب ــخص منت لش
قــم بعمــل قائمــة بالمواقــف والقــدرات والمعلومــات التــي تعتقــد أنهــا األكثــر 
ــك  ــات )وتجارب ــذه االقتباس ــتخدام ه ــات باس ــر الثقاف ــج عب ــخص منت ــة لش أهمي
الخاصــة(. أخيــًرا، ضــع فــي اعتبــارك كــم تمتلــك أنــت وفريقــك ومؤسســتك حالًيــا 

الموقــف والقــدرات والمعرفــة المذكــورة أعــاله.

استخالص المعلومات

يمكــن تكييــف النشــاط فيمــا يتعلــق باالقتباســات، ولكــن يجــب أن تكــون دائًمــا 
ــن الثقافــات و/أو التواصــل. كمــا يمكــن تقســيم المشــاركين  حــول التعــاون بي
ــاط  ــه نش ــاش. إن ــن النق ــوع م ــى ن ــاط إل ــول النش ــث يتح ــات 2، بحي ــى مجموع إل
مــع  االقتباســات  مشــاركة  يمكنــك  أخيــًرا،  أيًضــا.  شــخصًيا  إجــراؤه  يمكــن 
المشــاركين مســبًقا فــي نشــرة PDF إلعــداد إجاباتهــم، لكــن العــرض الفــوري 
لالقتباســات علــى مــا بعــد االفتراضــي ســيضمن اســتجابات عفويــة وحقيقيــة 

ــن. ــل المتعلمي ــن قب م

التوصيات
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