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ا ملقد مة:

إن مرشوع املهاجرين والالجئني كمعيدي بناة املجتمع (رواد األعامل بني الثقافات واملجتمعات عرب الحدود كا  )2هي رشاكة عدة منظامت من اململكة املتحدة
وتركيا والسويد واسبانيا بدافع تطويراستجابات تدريبية مبتكرة لدعم املهاجرين والالجئني من القرن اإلفريقي والرشق األوسط واملغرب وأمريكا الالتينية .و يستهدف
املرشوع املعلمني البالغني الذين يدعمون استقراراملهاجرين والالجئني يف مجتمعاتهم الجديدة و إعادة بناء حياتهم واملساهمة يف نهاية املطاف يف تنمية بلدانهم
األصلية .
و يقدم املرشوع منه ًجا للمعلمني البالغني وأدوات لتقييم كفاءتهم يف تقديم املواد وتقييم فعالية تدريبهم لدمج املهاجرين والالجئني.
ويأيت الرشكاء من أكادمييني ومنظامت غري حكومية ذات خلفية مشرتكة للعمل مع املهاجرين والالجئني وتقديم التدريب عىل تنمية املهارات والقيادة .الرشكاء هم:
 .مبادرات التغيري يف اململكة املتحدة هي املنسق الرئييس ،ووضعت تدريبات يف مجال االتصاالت وبناء الثقة خاصة للمهاجرين والالجئني من القرن األفريقي.
 .تقدم رشكة رابطة بروجسشن التي تتخذ من مدريد مقرا لها خدمات لشتات شامل أفريقيا وأمريكا الالتينية الذين هم عرضة لخطر اإلقصاء االجتامعي .وهي تدير
مدونة نصائح قانونية عملية  ،تضم أكرث من مليون زائر.
 .تعترب كيستا فولكوكستوفا كلية أخرى للتعليم يف السويد ذات طابع إسالمي.
 .مركز أبحاث الهجرة والسكان والتعليم والتوظيف يف جامعة حسن كاليونكو يف غازي عنتاب  ،تركيا ،يبحث أيضاً يف احتياجات أرس الالجئني السوريني يف تركيا.
نحن قادمون من قطاعات تعليمية مختلفة بحيث نقدم تعليم البالغني من خالل مواقع رسمية وغري رسمية .فهذه فرصة لهذه املؤسسات التعليمية الثالث للعمل
معا لفهم كيفية تفكينا بشأن التعليم .وهذا يعني أن جميعنا نتحرك و نعمل م ًعا و بنفس الوقت من مواقعنا بكل أريحية ،إنها فرصة عظيمة لتأمني أسبقية التي
من إمكانية العمل م ًعا للحصول عىل نتائج من هذا التالقح الفكري للثقافات والنهج التعليمية املختلفة .وهذا هو السبب يف أن القيادة التي يتوالها كل رشيك هي
فرصة عظيمة للتعلم من أساليبنا وطرق تفكرينا املختلفة أو املشرتكة لجعل التعليم والتدريب مفي ًدا للكثري من األشخاص املهمشني عاد ًة يف مجتمعاتهم الجديدة
يف املهجرأو حتى يف مجتمعاتهم يف وطنهم األم.
و يعترب إطار تقييم الكفاءة أداة افرتاضية تفاعلية مفتوحة املصدر و التي ميكن من خاللها للمعلمني البالغني تقييم قدراتهم الخاصة ،و يعتمد اإلطار عىل خربتنا
الجامعية يف األشكال التعليمية املختلفة.
يتحدى العمل مع املهاجرين والالجئني دور “املعلم والطالب” .تعترب الصدمات والخوف والقلق من العوامل الهامة  ،ويجب عىل اختصاصيي التوعية البالغني أن
يأخذوا كل هذه العوامل يف اعتبارهم وتعديل نهجهم وفقًا لها .و يحتاج اختصاصيو تعليم البالغني إىل الخوض يف خرباتهم الخاصة الكتشاف كيفية إجراء العالقة.
قد يكون املهاجر الذي وصل حديثاً يف أفضل األحوال  ،فيستقر رسيعا يف البلد الجديد .وتتحدد نوعية مرحلة االستقرار بدرجة كبرية وفقا ملستوى ثقة املهاجر أو
الالجئ يف نفسه وقدرته عىل إنشاء شبكات إيجابية .من املرجح أن يكون املعلم أحد أهم مناذج القدوة يف هذه العملية .لذلك يجب عىل املعلمني تطوير صفاتهم
ومهاراتهم الخاصة لتحسني دورهم يف توجيه املهاجرين أو الالجئني ضمن النظام الجديد واللغة الجديدة والسياق الجديد بشكل عام .بعض أهم الصفات التي يحتاج
إليها اختصاصيو التوعية البالغني هي املرونة والحدس  ،وهام أكرث أهمية من املعايري الثابتة للتقييم.

دليل يستند عىل الحاجات و املقدرات
من أجل تطوير معايير التقييم الذاتي  ،قمنا بالعمل الميداني في بالدنا بين المعلمين البالغين ومتعلميهم (طالبهم) .كان
هدفنا هو معرفة ما هي القيمة أو الطموح أو الحاجة في حياتهم اليومية والعمل المهني .لقد أجرينا مقابالت جماعية في كل من
فئات “الواصلين الجدد” و “المستوطنين” و “المستقرين” من المهاجرين والالجئين وذلك لتحديد “أي المعايير التي تحدد كل مجموعة
بشكل أفضل؟”  ،وخلق مقياسًا لألهمية لكل من المعايير .مع أخذ هذه المعلومات في االعتبار  ،قمنا بإجراء مشاورات مع معلمين
بالغين من مختلف مؤسسات تعليم الكبار للمهاجرين والالجئين في المجتمعات التي يعملون فيها  ،في السويد والمملكة المتحدة
.وتركيا وأسبانيا
ما اكتشفناه هو أنه  ،على عكس المناهج الدراسية للمعلمين البالغين الذين قمنا بتطويرهم في وقت سابق  ،لم تلعب
المستويات المختلفة لالستقرار في بلد أي دور رئيسي .يبدو أن هذه المستويات مهمة عندما يتعلق األمر بـ “ما يجب تدريسه”
 ،ولكن ليس “كيفية التدريس ”.يبدو أن االختصاصات التي يحتاج إليها اختصاصيي التوعية البالغين  ،بخالف معرفتهم بالموضوع ،
.متشابهة جدًا بين المجموعات المختلفة للمهاجرين والالجئين
ما اتضح أيضا في عملية التحضير هو أن أهم أداة للتعلم والتطوير للمعلمين البالغين هو متعلميهم .عندما يلتقي المعلم
مع المتعلمين  ،يحدث التعلم  ،ألن كل لحظة وكل مجموعة وكل فرد تكون فريدة أو يكون فريد من نوعه .و لعل األهم من المناهج
الدراسية والمواد التعليمية  ،و الذي يعتبرالعامل الرئيسي في تجربة التعلم ،هو قدرة المعلم على فهم احتياجات الطالب وقدراتهم
.وحقوقهم ومسؤولياتهم واالستجابة لهم بأفضل طريقة ممكنة في الظروف المعينة المعطاة
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املعايري األولية لتقييم الكفاءات
تستند مبادئ اإلطار القائم على الكفاءة على ما يلي (مولدر :)7102 ،
 .تستند الكفاءات إلى منهج دراسي للمعلمين البالغين.
 .يتم تقييم كفاءة تطوير المعلمين البالغين في كثير من األحيان من قبل أنفسهم والموجهين (قبل وأثناء وبعد عملية
التعلم).
 .في عمليات التعلم والتقييم  ،يتم دمج كل من المعرفة والمهارات والمواقف والسياق.
 .يتم تحفيز المسؤولية الذاتية والتأمل الذاتي للمعلمين البالغين.
 .يقوم اختصاصيو التعليم البالغين في المدارس والمجتمعات بأداء أدوارهم كمدربين وموجهين وخبراء بشكل متوازن.
كشراكة  ،نحن نقر بأن مفهوم الكفاءة متعدد األبعاد  ،ويعتمد استخدام والتفسير المحدد للمفهوم على السياق الذي
يعمل فيه المعلمون البالغين .و يرتبط تقييم الكفاءة هذا بمناهج “المهاجرون والالجئون” من قبل اختصاصيي التوعية
البالغين الذي تم إنشاؤه من قبل الشركاء بست لغات مختلفة [ .]1يتضمن هذا المنهج وحدات مهارات حياتية خمسة:
 .سبل العيش المستدامة :وهي فن تغطية االحتياجات والحقوق اإلنسانية األساسية.
 .المودة واالنتماء :وهي فن العناية باآلخرين وقبول رعاية اآلخرين.
 .الوقاية والحماية :وهي فن تعزيز األمن البشري.
 .الفهم :وهو فن تطوير التفكير الناقد والبناء والمشاركة.
 .المشاركة في مبادرات تنظيم المشاريع االجتماعية :و هو فن تعزيز القيمة االجتماعية واالقتصادية للمجتمعات.
وتستند وحدات تدريس الحياة هذه إلى:
( )1اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 8491؛
( )2االحتياجات البشرية األساسية لمانفرد ماكس-نيف[ ]2؛
( )3القدرات البشرية المركزية ألمارتيا سين ومارثا نوسباوم ؛
( )4تصنيفات التعلم المعرفي والعاطفي والحركي النفسي لبنيامين بلوم وديفيد كراثووهل.
تم بناء وحدات المهارات الحياتية بعد األخذ في االعتبار أكثر من  052حاجة وقدرة عبر عنها المهاجرون والالجئون الذين
كانوا على اتصال مع الشركاء.
وتعتبر هذه االحتياجات والقدرات بمثابة نظام قائم على القيمة تتشاركه جميع الثقافات  ،وهو ما يترابط ويتفاعل مع تحرر
المجتمعات المحلية وعزمها على كيفية أن تعيش هذه القيم من أجل رفاهها.
ومع أخذ كل هذا في عين االعتبار ،أنشأنا إطارًا تكميليًا يستند إلى نظرية تقرير المصير(سي دي تي) [ ، ]3والذي يؤكد
أن كل شخص لديه نفس االحتياجات األساسية الثالثة للحياة اآلمنة ذات المعنى.

مهارة التحكم الذاتي هو
حاجة الفرد إلى أن يكون
مستقال ومترابطا جسديا
وروحانيا وعاطفيا

مهارة التواصل وهي حاجة
االنتماء بشكل هادف إلى
المجتمع

مهارة الحياة وهي الحاجة
إلى معرفة مهارات التنقل
في الحياة اليومية (الداخلية
والخارجية)
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عندما يلتقي أحد المعلمين البالغين بالمتعلم أوالً ،من الضروري فهم وضعه .في الواقع ،يواجه المهاجرون والالجئون مجموعة واسعة
من العواطف عند وصولهم إلى بلد آخر .و يتم تحديد فرصهم في الحياة بشكل كبير من وفقا ألسلوب و تعامل المعلمين البالغين مع
وضع هؤالء المتعلمين المهاجرين ،بحيث سيؤثر موقف المعلمين البالغين عليهم بشكل كبيرمن حيث نوعية حياتهم ومتابعة تعليمهم
ومشاركتهم في مجتمعهم الجديد الذي هاجروا إليه.

يوضح الجدول أدناه صلة المعايير المذكورة أعاله بالوحدات التعليمية الخمسة للمنهج الدراسي.

مهارة التواصل
العاطفة واالنتماء

مهارة التحكم الذايت

مهارة الحياة
(الداخلية والخارجية)

الوقاية والحماية

سبل العيش المستدامة
المشاركة في مبادرات
تنظيم المشاريع االجتماعية
الفهم

نظرية تقرير املصري
منهج
“املهاجرين
والالجئني
كمعيدي بناء”

يوضح الرسم البياني التالي الرابط بين المناهج الدراسية للمهاجرين والالجئين كمعيدي بناء واالطار المشترك التصميم لمقدرة التقييم
الذاتي.

1ـ سبل العيش املستدامة:
هي فن تغطية االحتياجات والحقوق
اإلنسانية األساسية
الصحة البدنية والصحة العقلية والصحة البيئية
2ـ العاطفة واالنتامء:

6ـ القدرات وتقييم االحتياجات:

هي فن العناية باآلخرين وقبول رعاية اآلخرين،
كالذكاء العاطفي واملدين و اإلهتاممات الدينية
والروحية والثقافية و النفسيةـاالجتامعية
والعمل.

هي فن تقدير خربة اآلخرين واملعرفة لديهم،
قبل وبعد التدريب.

3ـ الوقاية والحامية:

مهارة
التحكم الذايت

مهارة
التواصل

مهارة الحياة

هي فن تعزيز األمن البرشي ،كالقيم الشخصية
والتامسك االجتامعي و املراقبة القانونية
واألخالقية.
4ـ ااﻟﻔﻬﻢ واﳌﺸﺎرﻛﺔ
ﻫﻮ ﻓﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻔﻜﺮ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺒﻨﺎ ء و
اﻣﻠﺸﺎرﻛﺔ :ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻴﴪ ﺿﺪ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
واﻟﻠﻐﺎ ت
واﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
وﻧﻮع اﻟﺠﻨﺲ.
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5ـ املشاركة و املشاريع
االجتامعية:
هو فن تعزيز القيمة االجتامعيةـاالقتصادية
للمجتمعات ،كمبادرات مؤسسات املجتمع؛ و
الحساب واملعرفة املالية؛ و القيادة األخالقية
و قيادة الفريق.

و بناءا ً عىل أساس هذه املعايري واملواد التي جمعناها خالل عملنا امليداين  ،قمنا بتجميع ثالثة أدوات نأمل أن تكون مفيدة للمعلمني البالغني يف إعادة الحياة إىل محتوى وحدات
املناهج يف تعليمهم وعالقات األقران مع املهاجرين والالجئني وتقييم كيفية تلبية احتياجاتهم الخاصة واحتياجات مجتمعاتهم.
* “مصفوفة تقييم املصري الذايت” هي تطبيق مبارش لنظرية تقرير املصري من حيث االحتياجات النفسية لوضع املعلم.
* يعد “التقييم الذايت للبوصلة الداخلية للمعلمني البالغني” أداة تجريبية تستند إىل العمل امليداين لزمالئنا األسبان.
* وأخ ًريا  ،فإن “البحث الجذري والعمل التكيفي” هي أدوات استعارناها من نظرية التعقيد ،وبشكل أكرث تحديدًا  ،من ديناميكيات األنظمة البرشية التي ترتبط بنظرية تقرير
املصري ،وهي توفر أدوات إضافية لحاالت الرصاع وعدم اليقني.

[1] www.uk.iofc.org/M-R-Rebuilders
[2] Max-Neef, M., Elizalde, A., & Hopenhayn, M. (1992). Development and human needs. Real-life economics:
Understanding wealth creation, 197-213.
[3] Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the selfdetermination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227-268.
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األداة  :1مصفوفة تقييم التقدير الذايت
تستند املصفوفة عىل نظرية تقرير املصري .و لقد فصلنا كفاءة الحياة إىل فئات داخلية وخارجية لتوفري بحث أكرث تفصيالً يف هذا الجانب املهم ج ًدا.
مهارة الحياة (الداخلية)

عالقتي مع نفيس

هل أنا بحالة جيدة؟

عالقتي مع نظرايئ

كيف أتعامل مع مشاعري؟

عالقتي مع الذين أعلمهم هل أفهم احتياجات ومشاعر
الذين أعلمهم و هل أساعدهم
يف مخاطبتها؟

مهارة الحياة (الخارجية)

مهارة التواصل

هل أثق بنفيس لتحمل مسؤولية هل أشعر باالنتامء؟
حيايت؟

مهارة التحكم الذايت
كيف هو التوازن بني العمل
والحياة؟
هل أشعر باألمان والسعادة مع
زماليئ ،وهم يشعرون بنفس
اليشء معي؟

هل يثق يب زماليئ عند القيام
بعميل؟

هل أنا العب فريق؟

هل ميكنني أن أكون جرسا ً
للذين أعلمهم مع مجتمعهم؟

هل ميكنني خلق جو من الثقة هل أساعد املتعلمني عىل
تطوير ثقتهم وإحساسهم
واالنتامء يف الصف؟
بقيمة الذات؟ هل أعزز الشعور
باملسائلة فيام يتعلق باستقاللية
املتعلمني؟
هل لدينا ثقافة للنمو فيها؟ هل هل ميكنني إنشاء قيم إيجابية
نحن مثل مجتمع يف املؤسسة؟ وأخالقيات عمل جيدة تسمح
كيف يرتبط عميل بتلبية طلبات ملؤسستي باالزدهار؟
املهاجرين والالجئني؟

عالقتي مع مؤسستي

هل أساهم يف بناء املجتمع
هل يعكس عميل قيمي يف
مؤسستي؟ كيف أمارس قيمي يف وخلق رأس املال االجتامعي؟
هل أنا عىل علم بكيفية تأثري
مجتمعي؟
أسلوب تدرييس يف سلوك
املتعلمني؟

عالقتي مع مجتمعي

هل بإمكاين إيجاد التوازن
إىل أي مدى أتعامل مع حاالت كيف أدير نفيس يف بيئة معقدة ما مدى االندماج يف سياق
تعددية الثقافات؟ كيف يرتبط الصحيح بني الحرية واالعتامد
عدم التأكد والتغيريات الرسيعة؟ ومتنوعة؟ هل أنا عىل علم
كيف أمارس قيمي يف مجتمعي؟ بكيفية تأثري أسلوب تدرييس يف عميل بتلبية حاجيات املهاجرين املتبادل؟ كيف ميكنني إعداد
املتعلمني ليكونوا مسؤولني
والالجئني؟
سلوك املتعلمني؟
جامعيا عن أفعالهم؟

عالقتي مع املجتمع العاملي

ما هي قيمي الشخصية
واملؤسسية واملجتمعية التي
ميكن أن تغذي مسؤولية
اجتامعية عاملية للجنس
البرشي؟

كيف أع ّرف نفيس بأنني جزء
من مجتمع عاملي وكيف أقوم
بعرض ذلك؟

كيفية استخدام هذه األداة:

كيف أقوم بتغذية املتعلمني
ليكون لديهم إحساس باالنتامء
العاملي والعناية بالكوكب؟

بأي طريقة سوف أعرض عىل
املتعلمني املسؤولية العاملية عن
مواقفنا وسلوكنا؟

خذ بعض الوقت للتفكري يف هذه األسئلة بانتظام .ميكنك املشاركة يف تسجيل يوميات لتسجيل مالحظاتك .تصبح األداة أكرث فاعلية إذا قمت
بالتبادل مع زميل موثوق به.
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األداة  :2البوصلة الداخاية للمعلمني البالغني

العطف

العمل التكيفي والمرونة

5

4

الصبر والفهم

3

2

1

الذكاء
الثقافي

الحساسية
بين الجنسين

القدرة على
بناء الثقة والسرية

اندراغوجيا
الموهوبة

يفية استخدام هذه األداة
فكربكل من األبعاد التالية ،وأجب عىل األسئلة أدناه:
1ـ كيف تشعر أنك كنت تنجزوفقا لهذا البعد؟ ميكنك تقييم نفسك من  1إىل “ 1( 5بشكل يسء” و “ 5جيد جدًا”) .ضع نقطة عىل املستوى املعني عىل الرسم التخطيطي.
2ـ مبجرد أن تفكر عىل جميع األبعاد و تستجيب لها كلها ،قم بتوصيل النقاط .كيف تبدو؟ هل تبدو “شائكة” مع درجات عالية يف بعض األحيان و درجات منخفضة يف األخرى؟ من الناحية
املثالية ،ينبغي أن يكون الرسم التخطيطي الخاص بك دائرة متقاربة ،أقرب ما ميكن إىل الحافة الخارجية.
3ـ الحظ الخطوة العملية الواحدة لكل بعد التي ستساعدك عىل تحسني الرسم البياين الخاص بك يف املرة القادمة.
4ـ قد ترغب يف مشاركة رسمك التخطيطي مع رسوم معلمني آخرين ودعوتهم إلنشاء حساب خاص بهم ،بحيث ميكنك مقارنتهم وتبادل األفكار حول كيفية دعم بعضهم البعض يف إجراء
التحسينات.
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العطف

:
يدور التعاطف حول الحفاظ عىل انفصال مهني ،مع الفهم والدخول يف مشاعر اآلخرين  ،دون عبور حدود امللكية للمسألة الفعلية.
يف التقييم الذايت ،قد يكون من املفيد أن تسأل نفسك ما إذا كنت تأخذ معك إىل البيت أعباء الناس اآلخرين أو مشاكلهم .يف أفضل الحاالت ،يحافظ املستمع التعاطفي عىل التوازن كونه
موضو ًعا بني املواضيع األخرى .ويتمثل التحدي يف االستامع بقلب مفتوح لقضايا وخربات اآلخرين ،دون أن تستحوذك املشكالت شخصياً.
اسأل نفسك“ :إىل أي درجة استطعت أن أصغي بقلب مفتوح؟ هل ميكنني االستامع بدون حكم أو الحاجة إىل السيطرة عىل الوضع أو محاولة إصالح األشياء؟ هل ميكنني االستامع دون التفكري
يف اليشء التايل الذي سأقوله؟”

العمل التكيفي واملرونة:

الستخدام نفس األساليب ملختلف األشخاص أو املواقف ،يجب أن تكون املعلم صارماً .و نظ ًرا ألن العينني تتكيفان مع درجات الضوء املختلفة ،يحصل املعلم البالغ عىل نتيجة أفضل عند البدء
بأْسئلة “ما هو” أو “كيف حال املجموعة اليوم؟” أو”هل حدث يشء منذ البارحة؟” أو “ماذا يعني هذا بالنسبة لتعلمنا اليوم؟”
اسأل نفسك“ :إىل أي درجة استطعت مالحظة حالة املجموعة؟ هل أنا عىل علم مبا يحدث اآلن؟ هل ميكنني مالحظة التحوالت يف ديناميكيات املجموعة من يوم إىل آخر؟ هل ميكنني تكييف
الشكل أو وترية عميل مع هذه الديناميكيات  ،إذا كان هذا يحسن النتيجة؟”

كفاءة ’أندراغوجي‘:

تختلف كلمة أندراغوجي‘ عن مصطلح ’علم الرتبية‘ (اللغة اليونانية’ :قيادة الطفل‘ وهي يف األصل أيضا كلمة يونانية تعني ’قيادة الرجل‘ .أثناء تعليم الكبار ،قد يكون من الجيد متييز
االختالف عن تعلم الطفل.

اقرتح مالكوم نولز [ ]1نظرية مبنية عىل ستة افرتاضات تتعلق بدوافع تعلم الكبار:
1ـ ما تحتاج معرفته :يحتاج البالغون إىل معرفة السبب لتعلمهم أي يشء.
أساسا ألنشطة التعلم.
2ـ املؤسسة :توفر التجربة ،مبا يف ذلك الخطأً ،
3ـ مفهوم الذات :يجب عىل املتعلمني الكبار أن يكونوا مسؤولني عن قراراتهم فيام يتعلق بتعليمهم ،واملشاركة يف تخطيط وتقييم تعليمهم و توجيهاتهم.
4ـ الجاهزية :يهتم البالغون مبوضوعات التعلم ذات الصلة املبارشة بعملهم أو حياتهم الشخصية.
5ـ التوجيه :تعليم الكبار هو محور املشكلة وليس أساس املحتوى.
6ـ الدافع :الكبار يستجيبون بشكل أفضل للمحركات الداخلية مقابل الخارجية.
اسأل نفسك“ :إىل أي درجة استطعت استخدام منهج ’أندراغوجي‘؟ أي من الستة هذه هي أقوى أو أضعف نقاطي؟ ما هو ،يف رأيي ،التأثري األقوى عىل املتعلمني؟ ما هي النقاط التي سيطرت
عليها والتي تعتمد عىل العوامل الخارجية (كمؤسستي أو املواد وما إىل ذلك )...؟”
[1] Knowles, M. S., Holton III, E. F., & Swanson, R. A. (2014). The adult learner: The definitive classic in adult
education and human resource development. Routledge.
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القدرة عىل بناء الثقة والرسية:

واجه املهاجرون والالجئون تحديات كبرية .لديهم أسباب ليكونوا حذرين مع املعلومات الشخصية .فهم يدركون املخاطر التي تهدد حياتهم وحياة أقاربهم .ولذلك ،فإن قدرة املعلم الراشد عىل
خلق “مساحة آمنة” أمر بالغ األهمية .يتم إنشاء الفضاء اآلمن من خالل الثقة املتبادلة بني املشاركني واملعلمني ومكان التعلم .الرسية هي مدونة قواعد السلوك الواضحة لجميع األشخاص
امللتزمني بالعمل الحساس للتعلم الداخيل والخارجي يف البلد املضيف.
اسأل نفسك“ :إىل أي درجة استطعت تشجيع احرتام الحدود الشخصية يف غرفة صفي؟ ما املبادئ التي أستخدمها ملعالجة املعلومات الحساسة؟ هل ميكنني االستجابة بشكل كاف للمواقف
الحساسة؟ هل ميكنني أن أحرتم حدودي وأن أقدم املساعدة والدعم الكافيني دون استنزاف مواردي الخاصة؟”

الصرب والشمولية:

قد يكون “الحب والسالم والتفاهم” تعب ًريا قدميًا من حقبة “عرص القوة” .ومع ذلك ،فهي تجسد ظروفًا فعالة للتعلم ،خاصة عندما يكون املشاركون يف حالة ضعيفة إىل حد ما .من أجل
استيعاب املفاهيم الجديدة ،وعندما يعيش املرء يف وضع متوتر ،يحتاج املتعلم البالغ إىل سالم داخل قلبه .الحب كلمة قوية ،والتعلم سيكون أكرث كفاءة عندما يحب املتعلمني علمهم .وقد
يؤدي ذلك أيضً ا إىل اتخاذ موقف أكرث اسرتخا ًءا تجاه الحياة اليومية ،مام يساعد عىل فهم سياقها الجديد.
اسأل نفسك“ :إىل أي درجة استطعت أن أخلق كمعلم جوا ً مريحاً غري حكمي يف الفصل الدرايس؟ كيف أشجع املتعلمني ان يكونوا صادقني مع أنفسهم؟ كيف أجعل التعلم ممت ًعا ومالمئًا لهم؟
إىل أي درجة أجد ماديت وصيغتي ممتعة ومالمئة يل؟ ما مدى الفكاهة واملرح يف صفي؟”

الذكاء الثقايف:

الذكاء الثقايف هو قدرة الفرد عىل الربط و العمل بشكل فعال عرب الحضارات و الثقافات املختلفة .و قد يكون هناك تحيزات ثقافية بني املتعلمني .و ميكن للمعلمني استخدام الحاصل الثقايف
باعتباره عامال محفزا يف التعليم ،ليس فقط “لتدريس الطالب” بل أيضا لخلق مساحة تعليمية لألشخاص املميزين .الحضارات و الثقافات املختلفة ميكن أن تولد الهاما كبريا يف السياق الصحيح.
اسأل نفسك“ :إىل أي درجة استطعت أن أشجع املتعلمني ان يتحدَوا تحيزاتهم (أحكامهم املسبقة)؟ ما هي الطرق التي أشجع أنا بها التعددية و التنوع؟ إىل أي مدى أنا جيد يف احرتام
االختالفات وتشجيع اآلخرين لفعل اليشء نفسه ؟”

الحساسية بني الجنسني:

الحساسية بني الجنسني تدل عىل الهدف من فهم ومراعاة العوامل اإلجتامعية والثقافية التي تسبب التحامل ضد اآلخرين و استبعادهم بناءا عىل أساس نوعهم الجنيس يف املجاالت األكرث
تنوعا ،سواءا يف الحياة العامة أوالخاصة .إنها تركز بشكل رئييس عىل حاالت إساءة الرجال الستخدام السلطة والعيب الهيكيل املعطى ملراكز وأدوار النساء يف املجتمع.

اسأل نفسك“ :إىل أي درجة استطعت أن أنتبه عىل األمناط الجنسانية يف مؤسستي؟ ماذا أستطيع أن أفعل ألجعل املتعلمني عىل بينة من تحيزهم الجنيس السلبي؟”
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األداة  :3التعلم من األنظمة التكيفية املعقدة
تدرس العلوم املعقدة األنظمة التي تتألف من عدة مكونات ذات مسلكية صعبة التوقع ،كاملنظامت و املجموعات البرشية .و قد تساعدنا يف تحليل األمناط التي نواجهها
يف حياتنا العملية .و بواسطة أداتنا الثالثة ،ميكننا أن نستعريمن العلوم املعقدة أدوات االستقصاء الجذري والعمل التكيفي .الوصف أدناه تم استعارته من موقع ديناميكيات
األنظمة البرشية [ ]1مبوافقة لطيفة من أحد املساهمني ،غليندا إيويانغ.

من أنا؟

ماذا أريد؟
كيف أتفاعل؟

ما هو املهم؟

االستقصاء الجذري:
االستقصاء الجذري هو عملية انعكاس و استكشاف تساعدنا يف بناء وضوحا و متاسكا عىل نطاق منظومي .و كلام أصبحت أكرث وضو ًحا
بشأن األمناط التي تحتاج إليها ،تجد طرقا أكرثللتفاعل مع اآلخرين و بيئتك للتأثري يف تفاعلية هذه األمناط.
و يستخدم االستقصاء الجذري منطية املنطق ملساعدتك:
 .فهم األمناط التي تريدها
 .تحديد الرشوط الرئيسية التي ميكن أن تشكل هذه األمناط
 .تطوير قامئة قصرية لقواعد بسيطة ميكن أن ترثي القرار والعمل
إن استعامل االستقصاء الجذري من شأنه أن يعطينا وضوحا يف الرتكيز و مقصودية لغوية تساعدتك عىل محاذاة العمل والقرار باتجاه
األمناط التي تراها األنسب لك .سواء أكملت االستقصاء الجذري كنشاط تطويري شخيص أم كعمل مع مجموعة لتصميم استقصاءا جذريا
مشرتكا ،ستوافق عىل األمناط التي تريدها ،و ستخلق وعيا بشأن هذه األمناط الهامة ،و ستوافق عىل الرشوط التي ميكن أن تشكل هذه
األمناط ،و ستلتزم باتخاذ اإلجراءات التي من شأنها وضع هذه الرشوط ضمن أفعالك اليومية الخاصة بك .االستقصاء الجذري هو وسيلة
ألخذ املسؤولية الفردية و/أو الجامعية لألداء واإلنتاجية.
[2] www.hsdinstitute.org
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كيفية استعامل االستقصاء الجذري:
هذه األداة ،يف رأينا ،تشبه يف أساسها نظرية تقرير املصري“ :من أنا؟ ما هو املهم؟ كيف أتفاعل؟” ميكن ترجمتها ،عىل التوايل ،إىل مهارة التحكم الذايت و مهارة الحياة و مهارة
التواصل .و تجلب هذه األداة السؤال الرابع “ماذا أريد؟” ،التي تدعو املعلمني للتفكري يف األمناط التي يريدون ان يروها يف حاالت عملهم .تم استلهام األسئلة أدناه من قبل
باترسون وويكسرتوم [ ]1وستيوارت وباترسون [:]2
1ـ تأمل يف السؤال “ ما هو املهم ؟”“ ،ما هو عميل؟”“ ،ما هي املهمة الرئيسية يل وللمتعلمني يف املؤسسة؟”“ ،ما هو دوري كمعلم؟”“ ،هل كالنا نتعلم من بعضنا البعض؟”“ ،ما
هو دورنا يف املجتمع؟”
2ـ تأمل يف السؤال “من أنا؟” (هل يرغب املتعلمون يف التطور؟ هل هذه تتعلق بتجربتهم التعليمية فقط أم أيضا بحياتهم يف املجتمع؟ ما هو األهم ؟ (التفاعل مع بعضهم
البعض أو اتباع القواعد؟ أن يكونوا فضوليني أم ناجحني باالختبارات؟)
3ـ تأمل يف السؤال “ كيف أتفاعل ؟” ،ما هي الهياكل واللقاءات والوثائق واألدوات التي نستخدمها م ًعا؟ ما هو شكل تفاعالتنا يف الصف و املدرسة؟ هل هي مناسبة ألغراضنا؟
ما أفعل عادة لدعم املتعلمني لتحقيق أهدافهم؟ كيف يستجيب املتعلمني ألفعايل؟)
4ـ تأمل يف السؤال “ ماذا أريد؟” اآلن وبعد أن فكرت يف األدوار ،واألولويات ،وطرق التفاعل ،فكر مبا يحتاج إىل التغيري .ميكن أن يكون شيئا يف الطريقة التي ترى بها نفسك
(دورك) ،أو ما هومهم بالنسبة إليك (أولوياتك) ،أو طريقة تفاعلك (تنسيقات الدرس والواجبات ،الخ  .)...يويص باترسون وويكسرتوم [ ]1بالرتكيزعىل ما ال يزيد عن اثنني أو
ثالثة ،وال تقلق بشأن البقية ،ألنه يف النظام املعقد يكون التغيري يف منط واحد فقط يف كثري من األحيان ،و هو يؤدي إىل العديد من التغيريات األخرى.
5ـ فكر يف خطوة واحدة أو خطوتني بسيطتني ميكنك أن تتخذهام باستمرار من أجل خلق التحوالت املطلوبة.

Patterson, L., & Wickstrom, C. (2017). How Much Support Is Enough? 3 Tools Help Us Know When to Step In
and When to Back Off. Learning Professional, 38(1), 48-53
Stewart, M. A., & Patterson, L. (2016). Authentic engagement or just” playing school”?. Emergence:
Complexity & Organization, 18.
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1

العمل التكيفي [:]1

عند استخدام العمل التكيفي تسأل نفسك ثالثة أسئلة “ :ما يساعدك عىل تسمية أمناط التفاعل واتخاذ القرارات بشكل ناجح ،أي ما يساعدك عىل إعطاء معنى لهذه األمناط.
اآلن ،ماذا يساعدك عىل معرفة العمل الذي يؤثرعليك و عىل فريقك نحو املزيد من اإلصالح والنجاح واالستدامة .هذا العمل يقرتب من املعرفة يف كل لحظة و يف كل مناسبة
أو فرصة من التفاعل مع هذا اشخص .يف عامل طارئ من األنظمة املعقدة و الذي ال ميكن التنبؤ به ،فإن االستفسار هو الطريقة الوحيدة للتقدم إىل األمام.

ماذا؟

استفسارك ميكنك من جمع املعلومات التي تحتاجها لرؤية وتفهم والتأثريعىل أمناط التفاعل واتخاذ القرارات التي تشكل عاملك الخاص .عندما ال ميكن التنبؤ بعاملك أو
السيطرة عليه ،فإن األجوبة لها عمر افرتايض قصري .لكن األسئلة الجيدة تساعدك يف العثور عىل خيارات للعمل للتحرك نحو املرونة واالستدامة.

وماذا يف ذلك؟

تجمع املعلومات من بيئتك التخاذ قرارات و إجراءات يف عاملك.
يتيح لك االستفسار رؤية واضحة ومفتوحة للواقع من حولك.
• تحويل الحكم إىل الفضول
• تحويل الخالف إىل استكشاف مشرتك
• تحويل الدفاع إىل تأمل ذايت
• تحويل االفرتاضات إىل أسئلة

ماذا اآلن؟
عندما تعتمد عىل االستفسار ،تظهر أمناط السلوك التي تساعدك عىل رؤية عاملك وفهمه والتأثري عليه .عند االستفسار ،عليك أن:
• اطرح أسئلة ال ميكنك اإلجابة عنها
أشخاصا ال تتفق معهم
 حاول أن تفهمً
 استكشف أسئلة “ماذا لو  ”...لفهم العواقب املحتملة لإلجراء• البحث عن الراحة مع الغموض
ـ قم بدعوة أشخاص إىل محادثات حيث تبحث عن إجابات م ًعا
ـ اسأل اآلخرين عام يرونه استمع باصغاء إىل رؤياهم
ـ اطلب من الزمالء تبادل وجهات النظر حول تأثريك عليهم
ـ افتح نفسك للتعلم من اآلخرين حول ما يحتاجون إليه

كيفية استخدام اإلجراء التك َيفي:

إذا كان لديك رصاع أو مشكلة تظهر مرارا ً وتكرارا ً ،فكر يف الخطوات التالية:
 .1اسأل “ماذا؟” ،أي “ماذا أالحظ عن حالتي؟” ميكنك تدوين مالحظات لفرتة من الوقت ،رمبا خالل فرتة زمنية معينة ،ملراقبة األمناط التي تظهر يف سلوكيات اآلخرين
وسلوكياتك الخاصة.
 .2اسأل “ماذا يف ذلك”  ،مبعنى “ماذا يعني؟” لإلجابة عىل هذا السؤال  ،حاول استخدام اقرتاحات اإلجراءات التكيفية :هي تحويل الحكم إىل فضول و تحويل الخالف إىل
استكشاف مشرتك و تحويل الدفاع إىل تأمل ذايت و تحويل االفرتاضات إىل أسئلة .راقب ما يحدث عندما تفعل ذلك عىل مدار فرتة من الزمن .كيف يتطور منظورك تجاه الوضع؟
 .3اسأل “ماذا اآلن؟” مبعنى “ما الخطوات التي ميكنني اتخاذها يف وضعي؟” ضع يف اعتبارك النصائح الواردة يف مربع العمل التكيفي أعاله.

[1] www.hsdinstitute.org
15

كيفية استخدام هذه األدوات:
تقدم األدوات املقرتحة منوذ ًجا ملا نأمل أن يكون سهال ،ويف الوقت ذاته ممكن استخدامه كأدوات فعالة لالستفسار الداخيل للمعلمني الذين يرغبون يف التعلم املستمر
وتحسني عملهم .وإذا كنت تتساءل عن أفضل أداة تناسب أغراضك ،فإليك اقرتاح بسيط( .بالطبع ،ميكنك اختيار أي أداة تريدها ،وتكييفها وفقًا الحتياجاتك ،لذلك
يكون االقرتاح مفي ًدا إذا كنت ال تعرف من أين تبدأ).
األداة  1جيدة ألولئك الذين يعملون يف إطار مؤسيس رسمي ،حيث يتم تحديد محتوى التعليم وأهدافه إىل حد كبري من خالل املناهج الدراسية (فعىل سبيل املثال،
أنت معلم يف مؤسسة تعليمية ،وترغب يف التفكري يف عملك بشكل كيل  -ليس فقط بعالقتك مع املتعلمني ،ولكن أيضا باألقران وباملؤسسة وباملجتمع ككل.
تركز األداة  2عىل عالقتك باملتعلمني وما يحدث يف الصف الدرايس .وهي جيدة أيضا بالنسبة ألولئك الذين مييلون إىل العمل مع الالجئني واملهاجرين واحدا واحدا
عىل حدة (كمدرب ،أو مستشار ،أو مرشد ،أو معالج) .يف الحالة األخرية ،ميكنك استبدال كلامت “املتعلمني” و “الصف الدرايس” و “املجموعة” “بالشخص الذي أعمل
معه” أو”وضعه”.
ممكن استخدام األداة  3يف أي من الحالتني ،وهي مفيدة بشكل خاص للحاالت التي تتسم بدرجة عالية من عدم اليقني أو النزاع .يف بعض األحيان ،يتطلب استخدامه
ردود أفعال وتفاعالت مع اآلخرين أو حتى تطبيق مجموعة إذا كانت األمناط التي يالحظها املرء بحاجة إىل التغيري .لكن الخطوة األوىل هي التأمل واملالحظة
الشخصية للمعلم الراشد.
نود أن ندعوك ملحاولة معرفة ما يناسبك ،وال ترتدد يف استخدام عنارص محددة من األدوات والجمع بينها بطريقة مختلفة إذا كنت تشعر أنها أكرث فائدة .كن مبدعا!
القواعد الوحيدة يف هذه العملية هي أن تكون صادقاً مع نفسك وتكون لطيفاً مع نفسك .شاهد كل تجربة كفرصة تعلم و نقطة انطالق لك وألولئك الذين تعمل
معهم.
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التعلم األسايس للمعلم بعد كل األدوات:

يلعب املعلم دو ًرا رئيس ًيا يف فتح الباب للمهاجرين والالجئني يف البلد الجديد .األمر ال يقترص فقط عىل اللغة واملعلومات ،فهو يتعلق بالثقافة والسلوك وغري ذلك من األمور غري
الرسمية والسياقية .يتمتع املعلم بوظيفة مهمة ،فهو منوذج يحتذى به ،وغالبًا ما يكون هو املهاجر نفسه.
يف الفصول األخرية ،قمنا بوصف بعض الطرق أو األدوات املفيدة .ومع ذلك ،فإن األداة األكرث أهمية هي املعلم أو املعلمة ،فاحداهام قد يكون يف أغلب األحيان الشخص
الوحيد الذي يقابله املهاجرون أوالالجئون كفرصة مناسبة و كافية ،و ليست مجرد معامالت قصرية األمد  -كام هو الحال يف مكتب الهجرة أو ما شابه ذلك.
قد يكون املعلم عايل الكفاءة ،ولكن بدون تعاطفه وحضوره سيكون كل ما ميكنه فعله هو التدريس فقط .بالنسبة لألشخاص الضعفاء ،كالالجئني واملهاجرين ،يجب أن يكون
الرتكيز حقاً عىل تعليم هادف بحيث يكون الناس هم صميم السياق التعليمي.
إن التواجد واإلعداد للقاء النفس هو بداية جيدة للمعلم .ثم سوف تتطور صفاته الخاصة مع املجموعة .قد يكون أي من األدوات املقرتحة مفيدًا جدًا ملساعدة أحد املعلمني يف
بدء هذه الرحلة نحو أنفسهم .إنها فقط أمثلة ،مجرد طريقة لبدء استكشاف الذات ،ونأمل أن تلهم املعلمني يف التعمق أكرث واستخدام أدوات أخرى ،جديدة ومألوفة بالفعل.
اللقاء املحرتم هو املفتاح .كيف تقابل الناس الذين مروا باألمل واليأس ويواجهون اآلن سياقًا جديدًا متا ًما؟ طريقة واحدة للتعامل مع مثل هذا التعقيد هو خلق حوار .من خالل
إنشاء حوار ،يفتح املعلم مساحة للمبادرات الخاصة باملشاركني .عندها تبدأ عملية التعليم مدى الحياة!
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CROSS-BORDERS INTERCULTURAL AND
SOCIETAL ENTREPRENEURS
أﺗﺄﻛد ﻣن أﻧﻧﺎ ﻧﺳﺗﮭﻠك اﻟﺧﺿروات واﻟﻔواﻛﮫ
.واﻟﺑروﺗﯾن واﻟﺣﺑوب ﺑﻛﻣﯾﺎت أﻛﺛر ﺗوازﻧﺎ
– Turkey
ﻟﻘد ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻟدﻋم اﻟﻧﻔﺳﻲ وﺳﺎﻋدت
.ﻋﻠﻰ أن أﻛون أﻛﺛر راﺣﺔ ﻋﻘﻠﯾﺎ ً
– Turkey
واﺣدة ﻣن اﻟﻘﯾم اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻣﺷروع ھو
.دور اﻟﻣﮭﺎﺟرﯾن واﻟﻼﺟﺋﯾن ﻟﻌﺑت
– Spain
ﺟوة ﻓﻲ  SMIﺗﻣﻸ ﺑطﺎﻗﺎت
اﻟدراﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل
اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ
ﻟﻣﺳﺗوطﻧﺔ اﻟﻣﮭﺎﺟرﯾن
 – Spainاﻟﻌﻣﻠﯾﺎت

ھذه اﻟﺟﻠﺳﺔ ﺗﻌﻛس ﻣﺎ ﯾﺟري ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾوﻣﯾﺎ
– UK

ھذه اﻟﻣواﺿﯾﻊ ﺟﻌﻠﺗﻧﻲ اﻓﻛر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺷﺧص
وﻣﺎذا ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ ان اﻓﻌل ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
– UK

ﺷﻛرا ﻟﻣﺛﻠث اﻟﻛره واﻻﻣل,اﺳﺗطﻌت ان اﺳﺗﻣﻊ اﻟﻰ
 – Swedenاﻟﻌﻧﺻرﯾﯾن
ﻟﻘد اﻧدھﺷت ﺣ ًﻘﺎ ﻣن ﻗوة ﻣﻛﺎن آﻣن  ،ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻋدﻧﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﺗﺣﯾزاﺗﻲ وﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف اﻟﺧﺎﺻﺔ
– ﺑﻲ واﻟﺗواﺻل ﻣﻊ أوﻟﺋك اﻟذﯾن ﻟدﯾﮭم آراء ﻣﻌﺎﻛﺳﺔ
Sweden

:ﺗواﺻﻠو ﻣﻌﻧﺎ
All resources are available in
Arabic, English, Somali, Spanish,
Swedish, Tigrinya and Turkish.
)Also available in Braille (English

www.uk.iofc.org/M-R-Rebuilders

For more information, please contact:
UK: catalina.quiroz@iofc.org
and peter.riddell@iofc.org
Turkey: emel.topcu@hku.edu.tr
Sweden: ake@kistafolkhogskola.se
Spain: info@progestion.org

