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1.1املقدمة
 11,1كلمة مؤسسة فيصل احلسيني
تــدرك مؤسســة فيصــل احلســيني أن اإلشــكالية األساســية يف النظــم التربويــة التــي ال يكــون الطالــب
فيهــا محــور العمليــة التعليميــة تكمــن يف أن مكانــة الطالــب يف هــذه النظــم تقــع يف أســفل الهــرم ،تنعكــس
هــذه املكانــة الدونيــة بجــاء يف نوعيــة املهــارات التــي يتــم التركيــز عليهــا يف إعــداد الطلبــة لالندمــاج يف
املجتمــع.
تعتمــد هــذه النظــم بالعــادة علــى التلقــن كأداة أساســية لنقــل املعرفــة ،فتنتــج (خزانات) حفــظ للمعلومات
قــادرة علــى اســتعادة املعلومــة أو بعضهــا ،وتنتــج مــن الناحيــة التربويــة أفــراداً ال ميتلكــون احلــد الــكايف
مــن مهــارات التعبيــر عــن الــذات واملشــاركة والقــدرة علــى مواجهــة املشــاكل أو حــل النزاعــات.
مــن أجــل حــل هــذه املشــكلة فإننــا نــرى أن علــى اإلدارات املدرســية ،اإلقــدام علــى تبنــي نهــج جديــد يتــم
مــن خاللــه الســعي نحــو إجــراء خلخلــة يف ســلم القيــم الــذي يضــع الطالــب يف املكانــة الدنيــا ،وعليهــم
الدفــع باجتــاه جعــل شــعار «الطالــب محــور العمليــة التعليميــة» حقيقـ ًة علــى أرض الواقــع.
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اعضاء الطواقم املدرسية الكرام،
يف هــذا اإلطــار ،واســتكماال لسلســلة األدلــة التعليميــة التــي تقدمهــا مؤسســة فيصــل احلســيني ،نضــع
بــن أيديكــم هــذا الدليــل الــذي طــوره مستشــار املؤسســة الســيد جــواد دويــك يف ختــام جتربتــه التدريبيــة
يف عــدد مــن مــدارس القــدس ضمــن مشــروع مســاندة التعليــم يف القــدس الــذي تنفــذه مؤسســة فيصــل
احلســيني .يقتــرح الدليــل أســلوبا مجربــا للتعامــل مــع النزاعــات الطالبيــة ،وهــو موجــه لكــم بشــكل
مباشــر ،ولطالبكــم وطالباتكــم بشــكل غيــر مباشــر ،ويحتــوي علــى مــادة غنيــة حــول النزاعــات بجوانبهــا
وعناصرهــا املختلفــة ،وحــول مهــارة الوســاطة أو التجســير كاداة ملعاجلــة جــذور تلــك النزاعــات .هــو دليــل
تطبيقــي مســاند لعمليــة تدريــب مقترحــة تتبنــى املــدارس يف ختامهــا برنامــج الوســاطة الطالبيــة.
أود ،يف النهايــة ،أن أقــدم الشــكر للســادة الصنــدوق العربــي لإلمنــاء االقتصــادي واالجتماعــي ،والســادة
مؤسســة التعــاون علــى متويــل مشــروع مســاندة التعليــم يف القــدس ،وعلــى التعــاون مــن أجــل إجناحــه يف
عــدد مــن املــدارس ،والــذي جــاء هــذا الدليــل كأحــد مخرجاتــه التــي نأمــل أن تســهم يف تعميــم الفائــدة
علــى قطــاع التعليــم الفلســطيني برمتــه.
عبد القادر فيصل احلسيني
رئيس مجلس اإلدارة
مؤسسة فيصل احلسيني

5

 1,2مشروع مساندة التعليم يف القدس ومشروع التطوير الشامل

أطلقــت مؤسســة فيصــل احلســيني يف العــام « 2003مشــروع التطويــر الشــامل» مــن أجــل خدمــة مــدارس
القــدس ،واســم املشــروع يحيــل قطعــا علــى طبيعتــه .هدفــت املؤسســة مــن وراء هــذا املشــروع إلــى تقــدمي
دعــم شــمولي – صفتــه التنامــي منــذ انطالقــة املشــروع حتــى اآلن – لــكل مناحــي العمليــة التعليميــة
التعلميــة ،وصــوال الــى أدق التفاصيــل املختصــة بالبنــى التحتيــة ومتعلقاتهــا.
مــن أهــداف «مشــروع التطويــر الشــامل» ،جتذيــر فكــرة البحــث العلمــي واإلنتــاج األدبــي يف مــدارس
العاصمــة ،وتأمــن بيئــة فكريــة تقبــل اختــاف اآلراء  ،وحتييــد التلقــن الــذي يصــادر كل إمكانيــة للفكــر
التحليلــي واالســتنتاجي والنقــدي واإلبداعــي.
هــذه األهــداف اســتدعت أهدافــا أخــرى بالضــرورة ،نحــو :حتويــل محــور العمليــة التعليميــة باجتــاه
الطالــب ،واعتمــاد أســاليب تربويــة كالعمــل يف فريــق ،وأســلوب حــل املشــكالت ،وغيرهــا مــن االســاليب
التــي تعــن الطلبــة علــى تذويــت املعــارف.
عملــت املؤسســة علــى هــذا املشــروع بتمويــل ذاتــي خــال األعــوام  ،2005-2003وعملــت بتمويــل مــن
التعــاون اإليطالي/احلكومــة اإليطاليــة عبــر صنــدوق البلديــات الفلســطيني خــال األعــوام ،2008-2006
وعملــت خــال األعــوام  2010-2008بتمويــل مــن االحتــاد األوروبــي ،وعملــت يف العــام 2011-2010
بتمويــل فلســطيني عــام ،وبــن األعــوام  2014-2011بتمويــل آخــر مــن االحتــاد األوروبــي .يف االعــوام
 2015-2011عملــت املؤسســة حتــت مســمى «مشــروع مســاندة التعليــم يف القــدس» ،وذلــك بتمويــل مــن
الصنــدوق العربــي لإلمنــاء االقتصــادي واالجتماعــي -الكويــت ضمــن منحــة بإشــراف مؤسســة التعــاون.
عدد املدارس املقدسية التي أفادت من املشروع منذ انطالقته حتى اآلن ثالثون مدرسة ( ،)١منها عشرون
()3
مدرسة ( )٢أفادت منه بني الفترة من متوز  2011وحتى حزيران  .2015يذكر أن العمل يف ثالث عشرة مدرسة
من املدارس العشرين م ّول بشكل كامل من خالل «مشروع مساندة التعليم يف القدس».

1.1مدرســة الفتــاة الالجئــة الثانويــة ،مدرســة جبــل املكبــر  ،مدرســة االيتــام االســامية «ج» ،مدرســة الفتــاة الثانويــة الشــاملة ،مدرســة النهضــة
االســامية «أ» ،مدرســة النهضــة االســامية «ب» ،مدرســة الشــابات املســلمات ،مدرســة الفتــاة الالجئــة «د» ،مدرســة الروضــة االســامية احلديثــة ،مدرســة
االيتــام االســامية «د» ،مدرســة الفتــاة الالجئــة «أ» ،مدرســة الدوحــة ،مدرســة عمــر بــن اخلطــاب ،مدرســة التركمنشــاتس (االرمــن) ،مدرســة مارمتــري،
مدرســة دار االوالد ،مدرســة روضــة الزهــور ،مدرســة دار الطفــل العربــي ،مدرســة النظاميــة الثانويــة ،مدرســة النظاميــة االساســية ،مدرســة االيتــام
االســامية – الثــوري ،مدرســة الفتــاة الالجئــة (ج)  ،مدرســة تيراســنطا للبنــن ،مدرســة ماريوســف ،مدرســة املطــران ،مدرســة عثمــان بــن عفــان ،مدرســة

بنــات ابــو بكــر الصديــق ،مدرســة جيــل االمــل ،مدرســة االيتــام الصناعيــة يف العيزريــة ،املدرســة االرثوذكســية يف العيزريــة.
2.2مدرســة النهضــة االســامية (أ) ،مدرســة االيتــام االســامية «ج» ،مدرســة الفتــاة الالجئــة الثانويــة ،مدرســة الفتــاة الثانويــة الشــاملة ،مدرســة تيراســنطا
للبنــن ،مدرســة الفتــاة الالجئــة ج ،مدرســة الدوحــة ،مدرســة روضــة الزهــور ،مدرســة دار الطفــل العربــي ،مدرســة النظاميــة الثانويــة ،مدرســة االيتــام

االســامية – الثــوري ،مدرســة ماريوســف ،مدرســة املطــران ،مدرســة النظاميــة االساســية ،مدرســة عثمــان بــن عفــان ،مدرســة ابــو بكــر الصديــق ،مدرســة
جيــل االمــل ،مدرســة االيتــام الصناعيــة يف العيزريــة ،املدرســة االرثوذكســية يف العيزريــة ،الروضــة احلديثــة.
3.3مدرســة روضــة الزهــور ،مدرســة دار الطفــل العربــي ،مدرســة النظاميــة الثانويــة ،مدرســة االيتــام االســامية -الثــوري ،مدرســة ماريوســف ،مدرســة املطــران،
مدرســة النظاميــة االساســية ،مدرســة عثمــان بــن عفــان ،مدرســة ابــو بكــر الصديــق ،مدرســة جيــل االمــل ،مدرســة االيتــام الصناعيــة يف العيزريــة ،املدرســة
االرثوذكســية يف العيزريــة ،الروضــة احلديثــة ( انضمنــت الــى املشــروع خــال الســنة االخيــرة منــه).
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م ّولــت بعــض مــن احتياجــات املــدارس الســبع ( )٤الباقيــة (كالعــروض الســينمائية الهادفــة واآلالت
الصفيــة واملكتبيــة ،وأهمهــا األلــواح التفاعليــة األلكترونيــة) ،عبــر املشــروع نفســه ،يف حــن مت متويــل
باقــي مناحــي املشــروع فيهــا مــن خــال مشــروع التطويــر الشــامل بدعــم مــن االحتــاد األوروبــي.
وقــد وفــر «مشــروع مســاندة التعليــم يف القــدس» للمــدارس الثــاث عشــرة خدمــات يف مجــاالت التدريــب
التربــوي  ،والنشــاطات املوجهــة للطلبــة ،وترميــم البنــى التحتيــة وإضافــة املرافــق .وقــد أفــاد مــن التدريــب
التربــوي معلمــو ومعلمــات املــواد األساســية (اللغــة العربيــة ،واللغــة اإلجنليزيــة ،والعلــوم ،والرياضيــات)،
ومجموعــة مــن معلمــي املــواد اإلنســانية ومعلمــي التكنولوجيــا.
قــدم املشــروع للمــدارس املســتفيدة  -بالتــوازي مــع االستشــارات التربويــة ملعلمــي املــواد املختلفة-خدمــات
استشــارية خاصــة بطواقــم اإلدارة واإلرشــاد ،وعســر /صعوبــات التعلــم وحقــوق الطفــل ومــا يتبعهــا
مــن عمــل علــى الدســتور املدرســي وجلــان الوســاطة الطالبيــةّ ،
ونظــم دورات حاســوب يف مجــاالت
تطبيقيــة ،ودعــم الزيــارات امليدانيــة الهادفــة والرحــل التعليميــة .امــا علــى صعيــد النشــاطات املوجهــة
للطلبــة تضمــن املشــروع مســابقات قــراءة القصــص القصيــرة والروايــات باللغتــن العربيــة واإلجنليزيــة،
ونــوادي خاصــة بالبحــث العلمــي واألدبــي واالنســاني واالجتماعــي ،كمــا اســهم يف تغطيــة تكاليــف تدريــب
املرشــدات وتكاليــف التنســيق اخلاصــة مبشــروع الســينما لطــاب املــدارس وبالتعــاون مــع مركــز يبــوس.
هــذا وقــد مت مــن خــال املشــروع التعاقــد مــع كليــة وجــدي نهــاد أبــو غربيــة اجلامعيــة التكنولوجيــة،
والتــي قامــت علــى مــدار عامــن دراســيني بتدريــب معلمــات ومعلمــن وطــاب مختاريــن مــن اثنتــي عشــرة
مدرســة ( )٥يف مجــال برمجــة الروبوتــات واســتخدامها إليجــاد حلــول ابداعيــة ملشــاكل بيئيــة وتعليميــة.
أمــا علــى صعيــد البنــى التحتيــة فقــد أســهم املشــروع يف تطويرهــا مبــا يلــزم مــن ترميمــات ،وأثــاث،
ومختبــرات علــوم وحاســوب ،وتأهيــل ســاحات ومرافــق رياضيــة ،وبحســب األولويــات احملــددة مــن قبــل
مؤسســة فيصــل احلســيني واملــدارس معــا ،وبتوجيــه مــن مفــردات أهــداف املشــروع بجعــل املــدارس مكانــا
ينعــم فيــه الطلبــة ببيئــة مدرســية صديقــة وبتعليــم نوعــي.
وجتــدر اإلشــارة أيضــا إلــى أن مديريــة التربيــة والتعليــم وثالثــا وأربعــن مدرســة تابعــة لهــا قــد افــادت
مــن برنامــج الربــط االلكترونــي الــذي و ّفــره مشــروع مســاندة التعليــم يف القــدس ،لتصيــر العاصمــة بذلــك
رائــدة يف مجــال تطويــر برنامــج أرشــيف محوســب وتعامــات مدرســية محوســبة تربــط املــدارس مبكتــب
املديريــة ،وتتيــح الفرصــة حلفــظ البيانــات وجتميعهــا وتصنيفهــا بشــكل منظــم وســريع ،يســهم بالتالــي يف
اتخــاذ القــرارات الســليمة لــدى املخططــن علــى صعيــد املــدارس والتربيــة.

4.4مدرســة الدوحــة االساســية ،مدرســة النهضــة االســامية «أ» ،مدرســة االيتــام االســامية «ج» ،مدرســة الفتــاة الالجئــة الثانويــة ،مدرســة الفتــاة الثانويــة
الشــاملة ،مدرســة تيراســنطا للبنــن ،مدرســة الفتــاة الالجئــة «ج».
5.5مدرســة املطــران ،مدرســة النظاميــة الثانويــة ،مدرســة النظاميــة االساســية ،مدرســة الكليــة االبراهيميــة ،مدرســة دار الطفــل العربــي ،مدرســة امليســون،
مدرســة عثمــان بــن عفــان ،مدرســة االميان-ذكــور ،مدرســة االميــان -انــاث ،مدرســة الفتــاة الالجئــة «د» ،مدرســة ذكــور ابــو عبيــدة ،مدرســة الشــابات
املســلمات.
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 1,3حول الدليل
تطمــح املــدارس إلــى أن يعيــش الطلبــة يف بيئــة آمنــة وخاليــة مــن العنــف ،يف بيئــة حتتــرم كرامــة الطالــب
وتصــون حقوقــه .تنتهــج املــدارس ،لتحقيــق ذلــك ،طرقــا مختلفــة للحــد مــن النزاعــات بــن الطلبــة،
وتختلــف هــذه الطــرق باختــاف رؤيــة وتوجهــات وقيــم املدرســة .تتعامــل بعــض املــدارس مــع نزاعــات
الطلبــة وفــق اإلجــراءات اإلداريــة املتبعــة يف املدرســة فقــط ،وينفّــذ بعضهــا ،إلــى جانــب اإلجــراءات
اإلداريــة ،بعــض البرامــج التربويــة التــي تهــدف إلــى إكســاب الطلبــة مهــارات مت ّكنهــم مــن التعامــل مــع
النزاعــات بشــكل شــخصي ودون تدخــل الكبــار.
عملي ـ ُة التعامــل مــع النزاعــات ،كمــا ســيرد يف املــادة املعروضــة يف هــذا الدليــل ،عملي ـ ٌة مركبــة ،ولهــا
تأثيــرات وأبعــاد علــى أطــراف النــزاع تتعــدى احلــدث املعــن الــذي كان موضــوع اخلــاف .وبالتالــي فــإن
التعامــل اإلداري مــع اخلالفــات الطالبيــة قــد يحــل النــزاع املوجــود بشــكل تقنــي* ،دون أن يتعامــل مــع
حقيقتــه أو أصلــه؛ األمــر الــذي يــؤدي إلــى تكــرار حــاالت الصــدام بــن طــريف النــزاع مــن جديــد.
لتفــادي تكــرار مواقــف النــزاع بــن الطلبــة ،ولتمكينهــم مــن حــل نزاعاتهــم البــن -شــخصية بأنفســهم،
وبالتراضــي بــن أطــراف النــزاع ،يأتــي دليــل الوســاطة الطالبيــة هــذا ليطــرح علــى الهيئــة اإلداريــة يف
املدرســة برنامجــاً تدريبيــاً للطلبــة يســمى «برنامــج الوســاطة الطالبيــة» .هــذا البرنامــج مجــ ّرب يف
العديــد مــن الــدول ،ولــه الكثيــر مــن الفوائــد علــى الصعيــد الفــردي للطالــب/ة ،وعلــى صعيــد املنظومــة
التعليميــة .يتضمــن هــذا الدليــل الكثيــر مــن األدوات والنمــاذج التطبيقيــة لكيفيــة تفعيــل البرنامــج خطــوة
خطــوة ،وبعــد أن يحصــل أفــراد الطاقــم التعليمــي ،أو بعــض منهــم ،علــى تدريــب كاف لتفعيــل البرنامــج
يف مدرســتهم ،ميكنهــم االســتعانة بــاألدوات والنمــاذج لتنفيــذ عمليــة التطبيــق بشــكل سلســل وبســيط.

•أي وفق ما تنص عليه قوانني ،وإجراءات أو دستور املدرسة ،دون التعامل مع لب النزاع واألسباب التي أدت إليه.
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 1,3,1الفئات املستهدفة من الدليل:
 .أفئــة مســتهدفة بشــكل مباشــر :االدارات واملعلمــون/ات واملرشــدين/ات واملركــزون/ات الذيــن
ســيحصلون علــى تدريــب خــاص يف طريقــة تفعيــل وتطبيــق «برنامــج الوســاطة الطالبيــة»،
كــي يتمكنــوا ،مبســاعدة التدريــب ودليــل الوســاطة ،مــن تدريــب مجموعــة الطلبــة الوســطاء يف
مدرســتهم .ســيم ّكن التدريــب والدليــل املعلمــن/ات واملركزيــن/ات مــن اكتســاب معرفــة علميــة
يف مجــال النزاعــات وفهــم طبيعتهــا وحاالتهــا ،وسيكتســبون قــدرة علــى حتليــل النزاعــات البــن-
شــخصية مــن أجــل الوصــول إلــى اجلــزء اخلفــي غيــر الظاهــر منهــا ،وسيكتســبون مهــارات يف
تطبيــق جلســات الوســاطة بشــكل مهنــي ومبهــارة عاليــة.
 .بفئــة مســتهدفة بشــكل غيــر مباشــر :طلبــة الصفــوف مــن اخلامــس وحتــى العاشــر الذيــن مت
انتخابهــم بشــكل دميقراطــي ليحصلــوا علــى التأهيــل املناســب لهــذا البرنامــج.
 1,3,2األهداف السلوكية للدليل:
 .أ

األهداف املعرفية

1.1أن يكتسب الطلبة عامة والوسطاء خاصة معرفة بالنزاعات والوساطة الطالبية.

2.2أن يكتسب الطلبة الوسطاء معرفة بحاالت النزاع وطرق حتليلها والتعامل معها.
3.3أن يكتسب الطلبة الوسطاء معرفة بخطوات إدارة جلسة الوساطة الطالبية.
 .ب

األهداف الوجدانية

1.1أن ينبذ الطلبة عامة والوسطاء خاصة العنف.

2.2أن يق ّدر الطلبة عامة والوسطاء خاصة أهمية احلوار والتفاهم يف حل النزاعات.
3.3أن يشعر الطلبة الوسطاء بالفخر لقيامهم بدور هام يف احتواء النزاعات بني الطلبة.
 .ت األهداف النفس حركية
1.1أن يتم ّكن الطلبة الوسطاء من تطبيق مهارات إدارة جلسة الوساطة بكفاءة عالية.
2.2أن يتم ّكــن الطلبــة الوســطاء مــن شــرح دور الوســيط مــن خــال الفــن ،والتمثيــل ،والغنــاء ،أو
أيــة طريقــة أخــرى.
3.3أن يبــرز الطلبــة الوســطاء مــن خــال تصرفاتهــم مبــادئ وقيــم برنامــج الوســاطة أثنــاء
تعاملهــم مــع طلبــة املدرســة.
9
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 .2النزاعات
 2,1حول النزاعات
النــزاع هــو خــاف فعلــي بــن طرفــن أو أكثــر -وقــد يكــون بــن مجموعــات أو منظمــات -يتواجــدان
علــى طــر ّ
يف نقيــض بأفكارهمــا و/أو أحاسيســهما و/أو أهدافهمــا و/أو قيمهمــا ،إذ يعتقــد كل منهمــا أن
أفــكاره ومشــاعره وأهدافــه وقيمــه ال تتوافــق مــع اآلخــر .يو ّلــد هــذا االعتقــاد صراعــا علــى املصالــح و/
أو املــوارد ،يف حــن أن وجهــات نظرهمــا املختلفــة تشــير إلــى صعوبــة إجــراء توافــق وانســجام بينهمــا
بشــكل متزامــن ،فــكل منهمــا يتصــ ّور أن تلبيــة رغبــة اآلخــر ســتضر بــه ،والعكــس صحيــح( .ويلمــوت
وهوكــر ،1991،روبريــت وبرويــت ،2005 ،ميتشــل ،1981،فريدريــش غالســل.)1990 ،
يف تعريــف آخــر لـــ (ديفيــز )2009 ،يلخــص مــن خاللــه العديــد مــن التعريفــات للنــزاع ويختزلهــا بتعريــف
واحــد ،يقــول :النــزاع هــو «عبــارة عــن مجموعــة مــن اإلدراكات جلملــة مــن األهــداف غيــر املتوافقــة».
بالنظــر إلــى املقاربــات الســابقة للنــزاع ،يظهــر أن مركزيــة النــزاع تــدور حــول إدراكات طــريف النــزاع
املختلفــة لنقــاط اخلــاف فيمــا بينهمــا ،مــا يعنــي أن دخــول وســيط/ة حيــادي ماهــر ميكــن أن يق ـ ّرب
وجهــات النظــر ،ويوجــد القواســم املشــتركة ،ويســاعد األطــراف علــى إيجــاد حلــول لنقــاط اخلــاف
بشــكل مــرض لكليهمــا .هــذا هــو ،باختصــار ،الغــرض مــن عمليــة الوســاطة (ربــح  -ربــح) لــكال الطرفــن.
ســتجد املــدارس ،مــن خــال املــادة املعروضــة يف هــذا الدليــل ،أن النــزاع جــزء شــرعي وطبيعــي وحتمــي
مــن حيــاة الطلبــة ،وعليــه فــإن مــن واجــب املــدارس إكســاب الطلبــة مهــارات التعامــل مــع النزاعــات،
واحتــرام وجهــات النظــر املختلفــة ،واالرتقــاء بالتفكيــر اإلبداعــي وباحللــول املبتكــرة التــي مت ّكــن طــر ّ
يف
النــزاع مــن التوصــل إلــى حلــول مرضيــة لكليهمــا.
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 2,2حاالت النزاع
.

أحالــة النــزاع الســطحي :ليــس لهــذا النــوع مــن النزاعــات جــذور تاريخيــة بــن طــريف النــزاع،
وينتــج عــادة عــن ســوء فهــم ألهــداف الطــرف اآلخــر ،ويحــدث عــادة يف بدايــات التعــارف .مــن
املفضــل يف هــذه احلالــة العمــل علــى زيــادة التعــارف مــع اآلخــر لتقليــل ســوء الفهــم ،وتوضيــح
املواقــف بــن األطــراف وعمــل مالءمــة توقعــات .بعــض الطلبــة ،علــى ســبيل املثــال ،ال يحبــون
الدراســة يف مجموعــات زوجيــة ،ويفضلــون أن يدرســوا وحدهــم؛ األمــر الــذي ميكــن أن يو ّلــد،
يف البدايــة ،خالفــا بــن طالبــن مييــل أحدهمــا إلــى الدراســة يف مجموعــات واآلخــر ال يرغــب
يف ذلــك ،ولكــن مــع زيــادة التعــارف يصبــح األمــر عاديـاً ويحتــرم ٌّ
كل اآلخــر ،وال يحــدث بالنتيجــة
نــزاع ظاهــر.

.

بحالــة النــزاع الكامــن :هنــا يكــون النــزاع مبطنــا (حتــت الســطح) ،بحيــث يتــم إغالقــه أو
جتاهلــه وكأنــه غيــر موجــود .مــن األمثلــة علــى مثــل هــذه احلالــة مــن النــزاع أن يشــتكي طالــب
إلــى املعلمــة قيــام طالبــة العرافــة ،وبشــكل متكــرر ،بتســجيل اســمه والترصــد لــه طــوال الوقــت
وبــدون أي ســبب .يف حــال جتاهلــت املعلمــة شــكوى الطالــب واعتبرتهــا غيــر مهمــة ،أو ب ـ ّررت
أعمــال طالبــة العرافــة بأنهــا تقــوم بدورهــا ومســؤوليتها ،فــإن النــزاع يظــل يف حالــة مــن الســكون،
وقــد تأتــي حلظــة وينفجــر املوقــف ويتحــول إلــى نــزاع ظاهــر .هــذا الوضــع مــن كبــت األمــور
غيــر جيــد وغيــر صحــي للعالقــات ،ذلــك ألن موضــوع النــزاع ســيبقى ،وقــد ينفجــر يف وقــت مــن
األوقــات بصــورة عنيفــة .ميكــن تشــبيه هــذه احلالــة مــن النــزاع بالبــركان اخلامــد ،والســبيل إلــى
التعامــل معــه يكــون مــن خــال إظهــاره إلــى الســطح وفتحــه والتحــاور حولــه.

.

جحالــة النــزاع الظاهر-املفتــوح :تســمى هــذه احلالــة بالنــزاع الظاهــر – املفتــوح ،الظاهــر
ألنــه يظهــر علــى شــكل ســلوكيات عنيفــة ،أو أعمــال تخريبيــة نتيجــة بعــض اخلالفــات التــي
تظهــر وكأنهــا خالفــات بســيطة حــول (مــكان جلــوس طالــب/ة يف الصــف) ،أو (ترتيــب الطلبــة
التحصيلــي)  ،أو (مــن يحصــل علــى العرافــة) ...إلــخ؛ واملفتــوح ألن هــذه األعمــال متجــددة،
والنــزاع مفتــوح طــوال الوقــت نتيجــة للعوامــل الباطنيــة املخفيــة للنــزاع (تاريــخ ســابق ،وأفــكار
مســبقة ،واحتــداد باملشــاعر ،وقيــم مختلفــة ،ومــا إلــى ذلــك) ،والتــي تتفجــر كل مــرة مــن جديــد
علــى شــكل تبــدو معــه يف ظاهرهــا بســيطة وميكــن أن حتــل تقنيــا ،ولكنهــا عميقــة ومركبــة.
ميكــن تشــبيه هــذه احلالــة مــن النــزاع ،الــذي يظهــر لنــا أمــورا للعيــان ويخفــي أمــورا أعظــم،
بجبــل اجلليــد ( ســيرد تفصيلــه الحقـاً ص )30املكـ ّون مــن جزئــن :أحدهمــا ظاهــر فــوق الســطح
واآلخــر مخفــي حتتــه( ،بــدوي ،1997 ،ســليم.)2002 ،
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يجــدر التأكيــد هنــا علــى أن موضــوع اخلــاف الظاهــر ليــس يف احلقيقــة موضــوع النــزاع ،فخفايــا األمــور
مــن إدراكات أو مشــاعر جتعلنــا نحــس بالضيــق مــن اآلخــر ،ويكفــي أن يكــون هنــاك حــدث معــن كــي
نفســر ســلوك هــذا اآلخــر وفــق إدراكاتنــا ومشــاعرنا ،ليــزداد ســوء الفهــم شــيئا فشــيئا ،وتكبــر بالنتيجــة
الفجــوة بــن طــريف النــزاع .هــذا األمــر يحــدث توتــرا يف العالقــة بــن الطرفــن ،ويظهــر هــذا التوتــر مــن
خــال ردود فعــل مبطنــة ،كتعليقــات يف غيــر مكانهــا ،أو مــزح جــارح ،أو جتاهــل وإهمــال لآلخــر  . ...يف
نهايــة هــذه املرحلــة يحــدث ،يف الغالــب ،التصــادم العنيــف.
لتقريــب الصــورة حــول حالــة النــزاع األخيــرة ،ميكــن أن نتخيــل طالبــن لــدى كل منهمــا خلفيــة مــا للشــعور
بالضيــق مــن اآلخــر .يحــدث أن يفــوز أحــد الطالبــن مبســابقة مدرســية ،ليبــدأ الطالــب الــذي لــم يفــز
بتفســير ســلوكيات الطالــب الفائــز بالطريقــة التــي يرتئيهــا ،ووفــق مكنوناتــه املبطنــة ،كأن يعتبــر جلــوس
الطالــب الفائــز يف مقدمــة الصــف (تكبــرا ،أو خيانــة ،أو أنانيــة) ،بينمــا يفســر الطالــب الفائــز تعليقــات
الطالــب الــذي لــم يفــز علــى أنــه (غيــور ،أو حاســد ،أو كاره) .هــذه التفســيرات تزيــد مــن ســوء الفهــم
بــن الطالبــن ،وتو ّلــد مشــاعر غيــر مريحــة تضــع عالقتهمــا يف حالــة مــن التوتــر ،وتقودهمــا إلــى التلفــظ
بعبــارات غيــر الئقــة ،أو القيــام بإميــاءات منفــرة ،أو بتجاهــل يزيــد مــن حــدة التوتــر .هــذا التوتــر املتراكــم
شــيئاً فشــيئاً ،ويف حلظــة مــا ،يقــدح الشــرارة التــي تــؤدي إلــى نــزاع ظاهــر وصــدام عنيــف بــن الطرفــن.
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 2,3مراحل تطور النزاع

Clauss, 2006

مســؤوليتنا كإدارة تربويــة ومعلمــن/ات ومربــن/ات يف املــدارس أن نعــي حاالت النــزاع ومراحل تطورها،
وأن نتــدارك األمــور قبــل تفاقهمــا ،وأن نعمــل علــى إزالــة مشــاعر الضيــق بــن األطــراف املتنازعــة،
ونوضــح ســوء الفهــم ،ونطـ ّور قنــوات االتصــال والتواصــل البنــاء بينهــا ،ونزيــد مــن وعــي الطلبــة ألنفســهم
وتصرفاتهــم ،ونكســبهم آليــات ملواجهــة النزاعــات بطريقــة مباشــرة وســلمية دون اللجــوء إلــى العنــف.
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 2,4إدراكنا للنزاع :إيجابي أم سلبي؟
النــزاع أمــر طبيعــي وشــرعي يف حياتنــا وحيــاة طالبنــا ،ومييــز عالقاتنــا اإلنســانية .اإلنســان ميـ ّر يوميــا
يف مواقــف نــزاع يف البيــت ،واملدرســة ،واجلامعــة ،ويف املجتمــع ككل ،والرغبــة يف أن ال تكــون هنــاك
نزاعــات علــى اإلطــاق ليســت مبكانهــا ،وحلــم يصعــب حتقيقــه .تتذمــر اإلدارات املدرســية كثيــرا مــن
النزاعــات بــن الطلبــة ،وتضجــر مــن كثرتهــا ،ولكــن الصعوبــة يف التعامــل مــع النزاعــات تكمــن أيضــا يف
افتقــار الطلبــة للمهــارات الضروريــة الالزمــة للتعامــل مــع هــذه النزاعــات .جديــر بالذكــر أن كثيــرا مــن
العاملــن يف حقــل التربيــة يــرون يف النزاعــات فرصــة لتطويــر مهــارات الطلبــة مبــا يتماشــى مــع التربيــة
التعدديــة* ،وفرصــة لصقــل شــخصياتهم علــى نحــو أفضــل مي ّكنهــم علــى املــدى البعيــد مــن تقليــص
النزاعــات وحلهــا بأنفســهم.
يشــير ســليم ( )2002أن إدراكنــا للنــزاع يحــدد طريقــة تعاطينــا معــه ،ففــي حــال أدركنــاه علــى أنــه ب ّنــاء
(إيجابــي) ،فهــو خيــر فرصــة للتعلّــم ولتطويــر مهاراتنــا ،ومــن خاللــه نصيــر أفضــل ،وعليــه ســتكون
نتائجــه أمــرا محمــودا ،أمــا اذا أدركنــاه علــى أنــه أمــر ه ـ ّدام (ســلبي) فســنتعامل معــه بوســائل هدامــة
نحــو :لــوم اآلخريــن ،وتذنيبهــم ،والتشــكيك يف نواياهــم ،وامليــل إلــى التعصــب والتطــرف وغيرهــا مــن
الوســائل الهدامــة ،وبالتالــي ســتكون نتائجــه ســلبية وغيــر محمــودة.
علــى ضــوء هــذه الرؤيــة للنــزاع بــن اإليجابيــة والســلبية جنــد أن الرمــز الصينــي ملعنــى كلمــة نــزاع يتكـ ّون
مــن كلمتــن :األولــى فرصــة ،والثانيــة مجازفــة (خطــورة) ،وهــذا مــا يحــدث فعليــا عندمــا نقــع يف نــزاع،
فإمــا أن جنــد فيــه الفرصــة للنمــو والتطــور ،أو جنــد فيــه املخاطــر والتهديــد ،وبالتالــي ســتأتي ردود فعلنــا
يف احلالتــن مبــا يتــاءم مــع إدراكنــا.

•يقصد بها التربية من أجل التعامل مع االختالفات وتقبلها ،كالتعددية الفكرية ،والدينية ،والثقافية ،والتعليمية،
والسياسية ... ،إلخ.
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ملاذا فرصة؟
وفق سليم ( )2000:25التعامل مع النزاع هو فرصة لعدة أسباب ،منها:
•فرصة لتطور ومنو أطراف النزاع.
•فرصة للتعارف والتحاور والتفاهم وحل املشكالت بطريقة إبداعية .
•فرصة للتأمل الذاتي يف طرق تفكيرنا ،واجتاهاتنا ،وقيمنا ،ومشاعرنا.
•فرصة نفحص من خاللها مدى مساهمتنا يف وجود النزاع.
•فرصة نروض من خاللها أنفسنا على التربية التعددية واحترام اآلخرين.
•فرصة نستوضح من خاللها منطنا الشخصي عند الدخول يف نزاع.
•فرصة للتعاون مع اآلخرين بهدف العيش بسالم.
•فرصة للتعامل مع مشاعرنا ومشاعر اآلخرين وليس فقط مع سلوكياتهم.
ملاذا مجازفة؟
إلى جانب الفرص اجليدة التي جندها يف عملية التعامل مع النزاع ،هناك بعض املجازفات التي علينا
أن نعيها جيداً-:
•قد يحدث النزاع تراكماً من املشاعر السلبية الفياضة التي تسبب جرح مشاعر اآلخرين
(غضب ،قهر ،إحباط ،خيبة أمل ،نقمة  ...الخ).
•قد يحدث استهزاء و/أو عدم تعاطف طرف مع الطرف اآلخر.
•قد يعتبر شخص صراحته عبارة عن حرية تعبير ،بينما هذه الصراحة قد تسبب خدشاً
لكرامة واحترام الطرف اآلخر.
•قد يتفوق طرف على آخر بالفصاحة والبالغة الكالمية مما يزيد شعور الطرف اآلخر
بالضعف ّأل حول ّ
وأل قوة.
•قد يكتشف الشخص يف نفسه أو يف اآلخر قيماً ومبادئ ،معتقدات  ...تختلف عما كانت قبل
النزاع ،مما يسبب شعوراً بخيبة األمل والتشتت.
•قد نتواجه مع أفراد أثناء النزاع ال يستطيعون حتمل مسؤولية أعمالهم ،ويلقون باللوم فقط
على اآلخر ،مما يسبب لنا شعوراً باليأس والغضب.
•مواجهتنا ملواقف النزاع قد تشعرنا باخلوف من الفشل ،ومن تشوه صورتنا عن انفسنا  ،أو
صورتنا يف اعني اآلخرين  ،خصوصاً إن لم نستطع حل موضوع النزاع.
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 2,5االجتاهات الرئيسية يف التعامل مع النزاعات
هناك اجتاهان رئيسيان للتعامل مع النزاع وهما :تصعيد النزاع  /احتواء النزاع.
أوال :تصعيد النزاع
إظهار موضوع اخلالف (املشكلة) من خالل استعمال أساليب العنف بأشكاله املختلفة.
أسباب اللجوء إلى هذا االجتاه:
·اقتناع أطراف النزاع بأنها على صواب واآلخرين على خطأ.
·اقتناع أطراف النزاع بسياسة العني بالعني والسن بالسن.
·سيطرة مشاعر االنتقام ورد االعتبار على أطراف النزاع.
·شعور أطراف النزاع بأن أحد أفراد النزاع سيتنازل يف النهاية.
·عدم وجود هدف مشترك حلمايته واحملافظة عليه.
ثانيا :احتواء النزاع
جعــل النــزاع مرئيــاً بطريــق إبــرازه إلــى الســطح ،وفتحــه بطــرق غيــر عنيفــة بهــدف أن يتعامــل معــه
أطــراف النــزاع ويحلــوه بالشــكل املناســب.
أسباب اللجوء إلى هذا االجتاه:
·اقتناع أطراف النزاع بأن التغلب على النزاع ممكن.
·اقتناع أطراف النزاع بأن النزاع فرصة للنمو والتطور.
·نبذ أفراد النزاع لألساليب العنيفة والهدامة يف التعامل مع النزاعات.
·شــعور أطــراف النــزاع بــأن هنــاك هدفــا مشــتركا ميكــن احملافظــة عليــه ،كاحملافظــة علــى عالقــة
جيــدة فيمــا بينهــم.
·شــعور أطــراف النــزاع بــأن املكاســب التــي ميكــن احلصــول عليهــا يف حــال احتــواء النــزاع هــي أكبــر
بكثيــر ممــا ميكــن احلصــول عليــه يف حــال عــدم احتوائــه.
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 2,6الطرق املتعارف عليها يف تسوية مواقف النزاعات
 .أاملفاوضــات :تأتــي مــن رغبــة حــرة لــدى الطرفــن املتنازعــن يف التحــاور ،وتكــون بهــذه الطريقــة كل
القــوة والتأثيــر واملســؤولية عــن القــرارات بيــد الطرفــن املتنازعــن فقــط .هنــا يتناقــش طرفــا النــزاع
حــول أوجــه النــزاع ،ويجــد أن لــه بالتوافــق احللــول املالئمــة دون تدخــل مــن طــرف ثالــث.
 .بالوســاطة :هــو اجلهــد الــذي يقــوم بــه طــرف ثالــث ،مســتقل عــن أطــراف النــزاع الرئيســية ويتســم
باحلياديــة ،ملســاعدة األطــراف يف تســوية النــزاع .تبقــى كل القــوة والتأثيــر واملســؤولية عــن القــرارات
بيــد الطرفــن املتنازعــن ،وتنحصــر مهمــة الوســطاء يف تيســير عمليــة االتصــال والتفــاوض بــن
الطرفــن ،ويف تهيئــة األجــواء املناســبة للحــوار.
 .جالتحكيــم :يلجــأ الطرفــان املتنازعــان إلــى طــرف ثالــث مهمته االســتماع لألطــراف املتنازعة ،وإصدار
قــرارات ُملزمــة تهــدف إلــى تســوية النــزاع .كل القــوة والتأثيــر واملســؤولية تكــون هنــا بيــد احمل ّكــم
الــذي يقــر احللــول ،والــذي يكــون يف العــادة معلمــا/ة أو مديــرا/ة .مــن حســنات طريقــة التحكيــم أن
احملكــم ميكــن أن يكــون أكثــر ســرعة يف تســوية النزاعــات ،ومــن ســلبياتها أنهــا ال تكســب األطــراف
املتنازعــة طرقــا ومهــارات لتســوية النزاعــات بنفســها ،وقــد يخــرج احــد الطرفــن مــن النــزاع غيــر
راض عــن عمليــة التحكيــم.
ٍ
 .داحلكــم :يــو ّكل كل طــرف مــن األطــراف املتنازعــة محاميــا ميثلــه ،ويتباحــث احملاميــان حــول طــرق
تســوية النــزاع ،ويلجــأ كل منهمــا إلــى القاضــي إلصــدار قــرار ُملــزم .تكــون كل القــوة والتأثيــر
واملســؤولية يف هــذه الطريقــة حملامــي كل طــرف وللقاضــي ،ويبقــى الطرفــان املتنازعــان بــا اتصــال
وتواصــل فيمــا بينهمــا ،وينحصــران بعــدد محــدود مــن البدائــل.
طريقــة احلكــم طريقــة يتبعهــا ،مــع فروقــات بســيطة ،بعــض الطلبــة واألهالــي .علــى ســبيل املثــال ،عندمــا
يحــدث نــزاع بــن طالبني/طالبتــن يقــوم كل طالــب/ة مــن طــريف النــزاع بالتوجــه إلــى األهــل ويشــتكي مــن
زميله/تــه .يأتــي األهــل إلــى املدرســة ويقومــون بــدور محامــي الدفــاع عــن أبنائهــم وبناتهــم ،ويتحدثــون
إلــى إدارة املدرســة التــي تســتمع بدورهــا إلــى ادعاءاتهــم وتتخــذ القــرارت التــي جتدهــا مناســبة.
ال يخفــى أن هــذه الطريقــة غيــر محبــذة ألنهــا تعلــم الطلبــة االتــكال علــى األهــل ،وتقلــل مــن اعتمادهــم
علــى أنفســهم يف مجابهــة مواقــف النــزاع التــي يواجهونــا .ال يطــور الطلبــة ،بالنتيجــة ،مهــارات يف
حــل النزاعــات ،ويتعــزز لديهــم الشــعور بالعجــز وعــدم املقــدرة ،ويحتاجــون دائمــا إلــى مــن يدافــع عــن
حقوقهــم .يف الطريقــة األولــى (املفاوضــات) و/أو الطريقــة الثانيــة (الوســاطة) تنمــو لــدى الطلبــة مهــارة
املرافعــة الذاتيــة ،أي أنهــم يترافعــون عــن أنفســهم ويطالبــون بحقوقهــم بطريقــة ســلمية.
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مــن املجــدي أن يســعى األهــل إلــى تنميــة قــدرة أبنائهــم وبناتهــم علــى املرافعــة الذاتيــة ،ومســاندتهم
للحديــث عــن أنفســهم دون وســاطة أو تدخــل .دور األهــل هنــا هــام ،وعليهــم أن يعــوا حــاالت النــزاع التــي
ميكــن ألبنائهــم مواجهتهــا بأنفســهم .ميكــن لألهــل يف بعــض احلــاالت أن يرافقــوا أبناءهــم وبناتهــم ،لكــن
مــع احلفــاظ علــى أن يتحــدث الطالــب/ة عــن نفســه/ا .تبــرز هنــا مســألة الفروقــات الفرديــة بــن الطلبــة
ال شــك ،وعلــى األهــل أن يكونــوا واعــن وحساســن ملــا ميــر بــه ابناؤهــم وبناتهــم يف املدرســة.
رسم توضيحي لطرق احتواء النزاعات
مفاوضات

أطراف النزاع :

وساطة

حتكيم

حكم

و ـ وسيط/ة  ،ح ـ حكم/ة  ،م ـ محامي/ة  ،ق ـ قاضي/ة

 2,7جلسة الوساطة الطالبية
كما يظهر يف الرسم أعاله ،هناك نوعان من جلسات الوساطة:
1.1جلسة وساطة بوسيط واحد.
2.2جلسة وساطة بوسيطني.
مــن املعــروف أن مهمــة الوســيط صعبــة وحتتــاج إلــى تدريــب ومهــارات وجهــد ،لذلــك مــن املتبــع يف
املــدارس التــي طبــق فيهــا برنامــج الوســاطة أن تتــم جلســات الوســاطة ،يف بدايــة تأهيــل الوســطاء،
بوجــود وســيطني يدعــم أحدهمــا اآلخــر ويعــزز ثقتــه بنفســه .ميكــن أن يقــوم الطلبــة الوســطاء الحقــا،
بعــد أن يتمكنــوا مــن العمليــة ويكتســبوا املهــارات الالزمــة ،بــإدارة جلســة الوســاطة منفرديــن.
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 2,8أمناط األشخاص عند حدوث نزاع

التعامــل مــع النزاعــات يتطلــب فهــم األطــراف املوجــودة يف النــزاع ،وفهــم ديناميكيــة العمــل املوجــودة بينهــا ،وإلــى
أي مــدى هــي بنــاءة أو غيــر بنــاءة يف حــل النــزاع .لفهــم أعمــق ألمنــاط األشــخاص عنــد النــزاع ،نســتعرض هنــا
منــوذج لتومــاس وكيلمــان يحتــوي علــى خمســة أمنــاط رئيســية ،ويتبــع النمــوذج شــر ٌح لــكل منــط مــن األمنــاط
اخلمســة ،ومثــال تطبيقــي علــى كل منــط.

منوذج توماس وكيلمان  2010ألمناط األشخاص عند النزاع

حازم

املشارك/ة
الفعال/ة

املساوم/ة

متعاون

غير حازم

املساير/ة

املمتنع/ة عن
املواجهة

احلزم  /اإلهتمام باألهداف الشخصية

املتنافس/ة

غير متعاون
املعاونة /االهتمام بالعالقات

The Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument, 2010

1.1املشــارك/ة الفعــال/ة :هــو منــط إيجابــي يتميــز باحلــزم والرغبــة يف حتقيــق أهدافــه الشــخصية ،إلــى
جانــب تعاونــه مــع اآلخــر واهتمامــه بالعالقــات اإلنســانية معــه .شــعار هــذا النمــط ( أنــا بخيــر وأنــت
بخيــر) ( ،أنــا بســام وأنــت أيضـاً ).
2.2املســاوم/ة :هــو منــط وســطي ،حــازم بعــض الشــيء ،ومهتــم ،بشــكل جزئــي ،بعالقاتــه مــع اآلخريــن.
ال يبالــي إن لــم يحقــق جميــع أهدافــه ،كمــا أنــه ال يســعى إلــى إرضــاء اآلخريــن بشــكل كامــل ،ويحــاول
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دائم ـاً احتــواء نزاعاتــه مــن خــال إيجــاد حلــول وســط .يربــح هــذا النمــط ،بالنتيجــة ،بعــض الشــيء،
ويخســر بعــض الشــيء.

3.3املســاير/ة :هــو منــط استســامي مييــل إلــى القبــول باألمــر الواقــع ،حيــث يخضــع إلــى ســلطة
وســيطرة طــرف النــزاع اآلخــر ،فيســتغني عــن أهدافــه واحتياجاتــه مقابــل كســب ود ورضــى
الطــرف اآلخــر .يضحــي هــذا النمــط بنفســه مــن أجــل اآلخريــن ،وشــعاره (أنــا لســت بخيــر لكــن
املهــم أن يكــون اآلخــرون بخيــر).
4.4املتنافــس/ة :هــو منــط مســيطر مييــل إلــى ردود فعــل عنيفــة بشــتى األشــكال والطــرق .يتجاهل
هــذا النمــط التعامــل مــع احتياجــات ومخــاوف الشــخص اآلخــر ،وال يهمــه غيــر حتقيــق أهدافــه
اخلاصــة دون مبــاالة بعالقتــه مــع هــذا اآلخــر .ينــاور هــذا النمــط ويلقــي باملســؤولية علــى الغيــر
ويذنبــه طــوال الوقــت ،وينكــر وجــود مشــكلة ،وشــعاره (أنــا علــى حــق وأنــت علــى باطــل)( ،علــي
وعلــى أعدائــي)( ،أنــا ومــا بعــدي الطوفــان)( ،العــن بالعــن والســن بالســن والبــادي أظلــم).
5.5املمتنــع/ة عــن املواجهــة :ميتنــع هــذا النمــط ،بوعــي أو بغيــر وعــي ،عــن املواجهــة عندمــا
يفــرض عليــه أمــر واقــع مــن قبــل طــرف النــزاع اآلخــر ،وينســحب عندمــا يكــون هنــاك خلــل يف
موازيــن القــوى بــن املتنازعــن .ال يتجــرأ هــذا النمــط علــى الــرد بهجــوم مضــاد ألنــه يعــد الطــرف
املقابــل قويــا جـ ًدا وال ميكنــه مواجهتــه .يحمــل الطــرف املمتنــع عــن املواجهــة يف داخلــه كتلــة مــن
الغضــب لشــعوره بالظلــم وباالضطهــاد مــن جانــب الطــرف اآلخــر ،يســتخدم نتيجــة لعــدم قدرتــه
علــى القيــام باملواجهــة اســتراجتيتني يف الغالــب للتعامــل مــع النزاعــات :الكبــت الداخلــي،
ويظهــر ذلــك عــادة مــن خــال تراجــع أدائــه األكادميــي يف املدرســة ،ويف االنســحاب واالبتعــاد
عــن اآلخريــن ،حتــى عــن الذيــن لــم يعتــدوا عليــه ،واالنقطــاع عــن التواصــل ،أو حتويــل النــزاع
إلــى أطــراف أخــرى ال عالقــة لهــا بــه ،كأن يعتــدي علــى مــن هــم أقــل قــدرة منــه ،كاالعتــداء علــى
طلبــة آخريــن ،أو علــى أخيــه أو أختــه يف البيــت ،أو علــى أوالد اجليــران ،أو حتــى علــى حيوانــات
وممتلــكات.
االستفادة من أمناط االشخاص عند حدوث نزاع
وعــي الطلبــة للنمــط املســيطر عليهــم ،والقيــام بعمليــات تأمــل ذاتــي ،همــا املفتــاح األول إلدراك الكيفيــة
التــي يقعــون فيهــا  -مــرارا وتكــرارا -يف مواقــف نــزاع ،ومفتــاح الوعــي مبســاهمتهم الذاتيــة ومســاهمة
اآلخريــن يف وجــود النــزاع .يســهم هــذا الوعــي ،الحقــا وبشــكل ف ّعــال ،يف تطويــر مهــارات االمتنــاع
عــن الدخــول يف نزاعــات ،ويطــور إمكانيــات الطلبــة ومهاراتهــم للســيطرة علــى أنفســهم عنــد مواجهــة
مواقــف النــزاع إن كان ال بــد منهــا.
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ملحوظة:
وجود طالب/ة يف منط معني ال يعني أنه ال ميكن أن يكون يف منط آخر .يكون لدى بعض الطلبة منط
مسيطر على تصرفاتهم ،ولكن هذا ال ينفي ،بذات الوقت ،أن يتصرفوا وفق منط آخر يف ظروف مغايرة ،ويف
سياق ما ،ومع أشخاص معينني.

مثال تطبيقي على أمناط األفراد عند حدوث نزاع
علي من الصف اخلامس ،وزميلته حنان من الصف اخلامس.
طرفا النزاع :الطالب ّ

علي مينع حنان من املشاركة يف مباراة كرة القدم.
موضوع اخلالفّ :
1.1املشارك/ة الفعال/ة

يف هــذه احلالــة تقــوم حنــان باجللــوس مــع علــي ،وتعبــر لــه عمــا تشــعر بــه حيــال تصرفاتــه التــي تســيء
إليهــا .تســتوضح حنــان عــن مشــاعر علــي حيالهــا ،وعــن معتقداتــه  ...إلــخ ،وتطالبــه بالتعــاون معهــا
ـرض للطرفــن.
إليجــاد حــل ُمـ ٍ
حنــان :تشــعر باالضطهــاد والغضــب مــن تصرفــات علــي ألنــه مينعهــا مــن املشــاركة يف املباراة ،ويســتهزئ
بهــا وبقدراتهــا ،وتعتقــد أنــه يحــب الســيطرة ،ومغــرور ،وعنصــري جتــاه البنــات.
علــي :يشــعر باخلــوف والتهديــد مــن حنــان ألنهــا تكســب تعــاون الفريــق ،وألنهــا حت ـ ّرض باقــي الطلبــة
كــي ال يلعبــوا معــه .علــي يعتقــد أن حنــان أنانيــة حتــب كل شــيء لنفســها ،وســوف يخســر الفريــق املبــاراة
بســببها.
يتباحــث الطرفــان ،علــي وحنــان ،برغبــة حــرة يف تصويــب العالقــة وإيجــاد الوفــاق ،ســواء مــن خــال
مفاوضــات مباشــرة بينهمــا أو مــن خــال الوســاطة الطالبيــة ،ويحــاول كل طــرف منهمــا توضيــح مشــاعره
ومعتقداتــه جتــاه الطــرف اآلخــر بهــدف إيجــاد حلــول مرضيــة لكليهمــا.
مفاوضات

(ح :حنان)( ،ع :علي)( ،و :وسيط/ة)
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جلسة بوسيط واحد

جلسة بوسيطني

2.2املساوم/ة:
يف هــذه احلالــة ال يتــم فتــح موضــوع النــزاع احلقيقــي ،وتتــم معاجلــة األمــر مــن خــال اتفــاق تقنــي يقــوم
ـي أن يشــارك يف مبــاراة كــرة القــدم يف االســتراحة
علــى مبــدأ التبادليــة ،كأن تعــرض حنــان علــى علـ ّ
علــي
الصباحيــة ،بينمــا تشــارك حنــان يف مبــاراة كــرة القــدم يف االســتراحة الثانيــة ،أو أن يتقاســم
ّ
وحنــان أيــام املباريــات فيمــا بينهمــا .تتــم معاجلــة األمــر مــن منطلــق تبادلــي دون معاجلــة ماهيــة النــزاع
واألســباب العميقــة وراءه.

3.3املساير/ة:
يف هــذه احلالــة تتنــازل حنــان عــن حقهــا يف املشــاركة مببــاراة كــرة القــدم نتيجــة ضغــط وســيطرة علــي،
وذلــك رغبــة منهــا يف عــدم تفاقــم املشــكلة ،واحملافظــة علــى عالقــة جيــدة مــع علــي ،واخلــوف مــن أبعــاد
املواجهــة وتأثيــر ذلــك علــى صداقتهمــا .حتــاول حنــان ،باختصــار ،أن تتــودد إلــى علــي كــي تكســب
رضــاه.

4.4املتنافس/ة
يف هــذه احلالــة تقــوم حنــان بتنفيــذ هجــوم علــى علــي ألنــه ال يســمح لهــا باملشــاركة يف مبــارة كــرة
القــدم .األســاليب التــي يتبعهــا هــذا النمــط أســاليب عنــف يف الغالــب ،كأن تقــوم حنــان بشــتم علــي،
وضربــه ،وتكســير ممتلكاتــه ،وتهديــده بأهلهــا أو بأخوتهــا ،وإقحامــه يف مشــاكل مــع اإلدارة ،وحتريــض
طلبــة آخريــن عليــه ،وإصــدار إشــاعات ضــده ...إلــخ .هكــذا تبقــى عمليــات االنتقــام مســتمرة طــول
الوقــت.

5.5املمتنع/ة عن املواجهة
يف هــذه احلالــة ال تقــوم حنــان بالــرد علــى تصرفــات علــي ،وتخــاف مــن مواجهتــه ،وتشــعر بأنهــا عاجــزة
عــن الوقــوف أمامــه .شــعورها بالضعــف يقودهــا إلــى االمتنــاع عــن مواجهــة املوقــف والهــروب بطريقتــن:
الطريقــة األولــى أن تكبــت مشــاعر الغضــب داخلهــا ،وهــذا يســبب لهــا الكثيــر مــن اللــوم وحتقيــر
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ـي .قــد تُالحــظ مظاهــر التأثيــرات الســلبية لهــذا
الــذات ،وبالتالــي يــزداد الغضــب علــى نفســها وعلــى علـ ّ
الهــروب مــن خــال انخفــاض يف الدافعيــة لديهــا و/أو انخفــاض يف األداء االجتماعــي واألكادميــي .زيــادة
الغضــب الداخلــي والضغــط قــد يؤديــان أيض ـاً إلــى االنفجــار ،ويف وقــت مــن األوقــات قــد يتحــول نــزاع
حنــان املخفــي إلــى نــزاع مفتــوح ومتفجــر كالبــركان.
الطريقــة الثانيــة للهــروب تكــون مــن خــال عمليــة التحويــل ،أي أن حتــ ّول حنــان غضبهــا وقلــة
قدرتهــا علــى الــرد املباشــر إلــى أطــراف أخــرى أو ممتلــكات ليــس لهــا عالقــة بالنــزاع ،كأن تعتــدي علــى
طلبــة آخريــن ،أو علــى أخوتهــا يف البيــت ،أو علــى أطفــال اجليــران ،وقــد يصــل اعتداؤهــا إلــى احليوانــات
واملمتلــكات  ...إلــخ.

كبت

حتويل

ط= طرف جديد أو اعتداء على ممتلكات أو حيوانات
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2,9

حتليل مواقف النزاع

هناك عدة طرق لتحليل النزاعات ،سوف نستعرض هنا ثالث طرق لتحليل النزاع تتناسب مع البيئة
املدرسية ،هذه الطرق هي:
 أمنوذج ABC بمنوذج  -حدث  -تفسير  -شعور  -ردة فعل جمنوذج جبل اجلليد Icebergأ .منوذج ABC
عملية حتليل مواقف النزاع التي تتم وفق منوذج  ABCال بد أن تأخذ بعني االعتبار
ثالث نقاط هي -:
 أتوجهات أطراف النزاع. بسلوك أطراف النزاع. -جالسياق الذي حتدث فيه السلوكيات.

أ .منوذج ABC
يَعتبــر منــوذج  ABCأن توجهــات أطــراف النــزاع هــي احملــرك األساســي وراء ســلوكيات أطــراف النــزاع
التــي تظهــر يف ســياق معـ ّـن .وعليــه ،مــن أجــل أن نتعامــل مــع ســلوكيات أطــراف النــزاع مــن عنــف كالمــي،
وجســدي ،ومعنــوي وخالفــه ،ال بــد لنــا مــن الســير يف اجتاهــن :أوال ،التعامــل مــع توجهــات أطــراف
النــزاع ،ومعتقداتهمــا احلقيقيــة واملتخيلــة ،واألفــكار املســبقة املوجــودة لــدى كل طــرف عــن الطــرف
اآلخــر .وثانيــا ،التعامــل مــع الســياق الــذي تظهــر فيــه تلــك النزاعــات ،والبحــث عــن قاســم مشــترك
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قــد يربــط بــن مواقــف النــزاع املختلفــة مــن ناحيــة مــكان حــدوث النــزاع ،أو الزمــان ،أو االشــخاص
احمليطــن .يكــون التدخــل يف احتــواء أي نــزاع ،وفــق هــذا النمــوذج ،علــى مســتويني :األول علــى مســتوى
األفــراد املتنازعــن ،والثانــي علــى مســتوى تدخــل اإلدارة يف التعامــل مــع أشــكاليات لهــا عالقــة بســياق
حــدوث النزاعــات .يف حــال تبــن ،علــى ســبيل املثــال ،أن مــكان وجــود املشــربيات يخلــق الكثيــر مــن
النزاعــات بــن الطلبــة ،فعلــى اإلدارة املدرســية أن تفكــر بإيجــاد بدائــل أخــرى أو نظــام آخــر يقلــل مــن
االحتــكاك بينهــم.
بعلي وحنان نالحظ:
بالرجوع إلى املثال السابق اخلاص
ّ
 .1توجهات أطراف النزاع
علي :يعتقد أن كرة القدم حكر على الذكور ،ويشعر بالغرور ،ويحب السيطرة.

حنان :تعتقد انها العبة كرة قدم ماهرة ،وحت ّرض الطلبة على عدم املشاركة يف مباراة كرة القدم
التي يشارك فيها علي ،وذلك بسبب رفضه ملشاركتها.
 .2سلوك أطراف النزاع
شتائم متبادلة ،وعنف جسدي ،واستهزاء ،وحتريض
 .3السياق
املكان  :ساحة املدرسة

الزمان  :يف الصباح أثناء اللعب احلر ،وقبل دخول الطلبة إلى احلصص الدراسية.
األشــخاص احمليطــن :طلبــة املدرســة ،وخاصــة طلبــة الصــف اخلامــس ،مــع غيــاب املناوبــن مــن
املعلمــن/ات.
عندمــا يصيــر احلديــث عــن الســياق ال بــد مــن اســتيضاح الظــروف التــي حتــدث فيهــا النزاعــات ،فعلى
ســبيل املثــال :هــل هنــاك سياســة واضحــة مــن قبــل املدرســة لعقــد مباريــات كــرة القــدم؟ إن انعــدام
سياســة واضحــة مــن قبــل املدرســة خاصــة باللعــب احلــر يف الصبــاح ،وعــدم وجــود مناوبــن/ات يف
ســاحة املدرســة ،أمــران قــد يســهمان يف نشــوب النزاعــات ،وبالتالــي يجــب أال يقتصــر التدخــل علــى
أطــراف النــزاع ،وإمنــا يجــب أن يلقــي بظاللــه علــى السياســة العامــة للمدرســة لتضــع أنظمــة تخــدم
املصلحــة العامــة للطلبــة ،وحتميهــم جميعــا مــن أي انتهــاك حلقوقهــم.
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ب .منوذج حدث  -تفسير  -شعور  -سلوك E.T.F.B MODEL
ـير هــذا الفــرد للحــدث،
ينظــر هــذا النمــوذ ُج إلــى ردة فعــل الفــرد جتــاه حــدث مــا باعتبارهــا نتيجـ ًة لتفسـ ِ
ثــم شــعوره الــذي ينتــج عــن هــذا التفســير ويــؤدي إلــى قيامــه بســلوك مــا .بالنظــر إلــى الســلوك باعتبــاره
نتيجــة للطريقــة التــي نفكــر فيهــا باألحــداث ،ير ّكــز هــذا النمــوذج علــى إمكانيــات التفســير املتعــددة
حلــدث أو واقــع واحــد ،ويركــز علــى أن كيفيــة التعامــل مــع هــذا احلــدث تــؤدي إلــى اختــاف الســلوك.
مــن هنــا يصيــر اختــاف ردات أفعــال أو ســلوك شــخصني يتعرضــان لنفــس احلــدث مرتبطــا بالطريقــة
التــي فســر فيهــا كل منهمــا احلــدث ،ومرتبطــا باملشــاعر التــي تولــدت نتيجــة هــذا التفســير ثــم قــادت
إلــى الســلوك الظاهــر.
يــرى أصحــاب هــذا النمــوذج ،بالنتيجــة ،أن مصــدر املشــاعر ومــا ميكــن أن تقــود إليــه مــن ســلوكيات ليــس
احلــدث ذاتــه ،بــل الكيفيــة التــي يتــم فيهــا تفســير هــذا احلــدث .وهــم يؤكــدون علــى أن تغييــر ســلوك
وفســرها مــن زوايــا نظــر
الفــرد ميكــن أن يتحقــق إذا غيــر هــذا الفــرد مــن طريقــة تعاملــه مــع األحــداث ّ
مختلفــة ،ويبــرزون أهمي ـ َة تأمــل الفــرد يف أفــكاره وتفســيراته ومشــاعره التــي أدت إلــى هــذا التصــرف
أو ذاك.

مســألة تأمــل الفــرد يف أفــكاره وطــرق تفســيره ومــدى واقعيتهــا أو ال واقعيتهــا مســألة مهمــة يف حــال
كان احلــدث خالفــا بــن طالبــن أو مجموعــة طــاب .مــن األهميــة مبــكان أن نعمــل مــع الطلبــة علــى
معــاودة النظــر يف تفســيراتهم للحدث/اخلــاف ،ومــدى موضوعيتهــا ،وعلــى أي أســاس تســتند ،ثــم مــا
هــي املشــاعر التــي تتولــد عــن هــذه التفســيرات وكيــف قــادت إلــى الســلوك الظاهــر .حــن نحقــق ذلــك
ســترتفع درجــة وعــي أطــراف النــزاع مبــدى مســاهمتهما الذاتيــة يف النــزاع ،وســتبدأ عمليــة التغييــر .
بالرجوع إلى املثال السابق لعلي وحنان
علي مينع حنان من املشاركة يف مبارة كرة القدم.
موضوع اخلالفّ :
احلــدث :علــي مينــع بالســيطرة والقــوة مشــاركة حنــان يف مبــارة كــرة القــدم ،وحنــان تســتعمل القــوة
والتحريــض ضــد علــي ملنعــه مشــاركتها يف مبــارة كــرة القــدم.
األفــكار :عندمــا نســتوضح عــن أفــكار علــي وحنــان حــول هــذا احلــدث ،فإننــا جنــد أن لديهمــا بعــض
األفــكار الواقعيــة ،وجنــد بعــض األفــكار غيــر الواقعيــة و/أو أفــكارا مســبقة غيــر صحيحــة بالضــرورة.
علــي :يعتقــد أن البنــات ال يُ ِجــدن لعــب كــرة القــدم ،وأن كــرة القــدم للذكــور فقــط ،وحنــان تترصــد لــه
ألنــه ينافســها أكادميي ـاً  ...إلــخ.
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حنــان :تعتقــد أن علـ ّـي يســيطر علــى الطلبــة ،ويفــرض قوانينــه اخلاصــة عليهــم ،ويترصــد لهــا ألنهــا
محبوبــة واختيــرت لتكــون عريفــة الصــف.
عمليــة البحــث يف املعتقــدات ،واألفــكار ،والقيــم التــي يحملهــا ك ّل مــن علــي وحنــان جتــاه اآلخــر وجتــاه
موضــوع اخلــاف قــد تغيــر طريقــة التفكيــر جتــاه احلــدث املعــروض .يف حــال تغيــرت طريقــة التفكيــر،
أو متــت عمليــة تعديــل أو تصويــب طريقــة التفكيــر ،فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى تغ ّيــر يف مشــاعر ك ّل منهمــا
جتــاه اآلخــر ،وبالتالــي ســيتغير ســلوكهما وردود فعلهمــا.
الشعور
علي :يشعر بالغيرة من حنان ،ويغضب لقيام حنان بتسجيل اسمه أثناء العرافة ،ويشعر بالظلم.
حنــان :تشــعر بالغيــرة مــن علـ ّـي ،وتشــعر بالتهديــد ألن علـ ّـي منافــس قــوي لهــا ،وتشــعر بأنهــا منبــوذة
وغيــر مرغــوب فيهــا مــن قبلــه.
السلوك :شتائم متبادلة ،وعنف جسدي ،واستهزاء ،وحتريض.
هذه العمليات األربع (حدث ،تفكير ،شعور ،سلوك) تسير ضمن دائرة متكررة ،ودائماً سيكون هناك
حدث جديد تختلف حوله حنان وعلي ،وبالتالي ستكبر دائرة النزاع بينهما وتتسع .ال بد ،من أجل
احتواء النزاع ،من كسر هذه احلركة الدائرية ،والعمل على تغيير تفكير كل طرف جتاه الطرف اآلخر
من أجل أن تتغير مشاعرهما التي ستغ ّير بشكل تلقائي سلوكهما نحو األفضل.
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ج .منوذج جبل اجلليد The Iceberg model

ـلوكيات الظاهــرة للعيــان ،ويحــاول
اخلارجية/السـ
.Goodman,
منــوذج جبــل اجلليــد يســعى إلــى إذابــة طبقــة اجلليــد)M. (2002
الغــوص يف أعمــاق أطــراف النــزاع ليكشــف عــن حقيقــة النــزاع ،أو اجلــزء اخلفــي غيــر الظاهــر منــه.
عمليــة الكشــف هــذه تتطلــب استكشــاف أمنــاط األفــراد عنــد دخولهــم يف عمليــة نــزاع ،وتتطلــب
استكشــاف قناعاتهــم جتــاه النــزاع ،وطريقــة تفكيرهــم ،ودوافعهــم احلقيقيــة ،وقيمهــم ،ومــدى تقبلهــم
لالختــاف  ...وغيرهــا مــن القضايــا الــواردة يف األســفل (منــوذج جبــل اجلليــد) .علــى ضــوء جلســة
الوســاطة قــد يتوصــل أطــراف النــزاع إلــى اســتنتاجات تزيــد مــن وعيهــم لذواتهــم ،وجتعلهــم يدركــون أن
مبــدأ التغييــر هــو تغييــر النفــس وليــس تغييــر اآلخــر ،ويف حــال غ ّيرنــا مــا بأنفســنا فــأن ذلــك ســيجنبنا
الدخــول يف نزاعــات ،ليــس فقــط مــع طــرف النــزاع احلالــي وإمنــا مــع أطــراف نــزاع أخــرى.
إن كانــت النمــاذج الســابقة متيــل إلــى التركيــز علــى اجلانــب الذهنــي املتعلــق بتفكيرنــا وتفســيراتنا التــي
نعطيهــا ملواقــف النــزاع ،فــإن لهــذا النمــوذج نظــرة أوســع وأشــمل وأعمــق ،بحيــث يستكشــف مــا هــو حتــت
اجلليــد (اجلانــب اخلفــي مــن النــزاع) ،واملتعلــق باملعتقــدات ،والقيــم ،واملبــادئ واألمنــاط التــي تســلكها
األطــراف املتنازعــة .ومــن هنــا فــإن عمليــة تســليط الضــوء علــى هــذه اجلوانــب اخلفيــة يف تصرفــات
أطــراف النــزاع تســمح بعمليــات تفكيــر ارتــدادي ،وقــد تســهم يف إحــداث تغييــرات بطــرق تفكيرنــا لنكــون
محســني الظــن أكثــر ،أو متســامحني أكثــر ،أو متفهمــن أكثــر ،أو متقبلــن لالختــاف أكثــر  ...وهكــذا.
بالرجوع إلى املثال السابق لعلي وحنان
اجلــزء الظاهــر مــن النــزاع هــو ســلوكيات حنــان وعلــي التــي تظهــر مــن خــال الشــتائم املتبادلــة ،والعنــف
اجلســدي ،واالســتهزاء ،والتحريــض.
مــن املهــم ،وفــق هــذا النمــوذج الــذي ينبــش اجلــزء اخلفــي مــن جبــل اجلليــد ،اســتيضاح نظــرة علــي
وحنــان لقــدرات وإمكانيــات اجلنــس اآلخــر للمشــاركة يف لعبــة كــرة القــدم .قــد تكــون هنــاك أمــور مبهمــة
وغيــر مدركــة متامــا مــن قبلهمــا ،مثــل:
 مــا مــدى التوافــق بــن علــي وحنــان يف امليــول والهوايــات و/أو املعتقــدات ،ومــا مــدى احتــرام علــي مليــولحنــان وهواياتهــا و/أو معتقداتهــا املختلفــه عــن ميولــه وهواياتــه و/أو معتقداتــه ،ومــا مــدى احتــرام حنــان
لــكل ذلــك باملقابــل؟
 مــا مــدى حتلّــي علـ ّـي بقيــم االحتــرام والتقبــل لفتــاة حتــب املشــاركة يف مبــاراة كــرة القــدم ،ومــا درجــةتقبلــه لعــدم فــرض آرائــه علــى باقــي الزمــاء ،ودرجــة حتلــي حنــان بقيــم االحتــرام والتقبــل لعلــي الــذي
ال يرغــب يف اللعــب مــع األنــاث ،وتقبلهــا لعــدم فــرض آرائهــا علــى باقــي الزمــاء؟

29

 مــا هــي األمــور التــي يفعلهــا علــي وتفعلهــا حنــان وت ّولــد مشــاعر بالرفــض ،والكــره ،والغيــره ،والتهديــدلــدى كل منهمــا؟
قــد تفعــل أطــراف النــزاع األمــور أو التوجهــات املضمنــة يف األســئلة بوعــي وقــد تفعلهــا بغيــر وعــي ،ولكــن
عندمــا يتــم فتــح هــذه املواضيــع يف إطــار جلســة الوســاطة يصبــح علــي وحنــان أكثــر وعي ـاً بعباراتهمــا
امللفوظــة وغيــر امللفوظــة ،وبالســلوكيات واإلميــاءات وتأثيرهــا علــى الطــرف اآلخــر .هــذا النمــوذج يقــوم،
مــن جهــة ،علــى إعــادة إصــاح العالقــة بــن أطــراف النــزاع مــن خــال تقليــل مشــاعر الغضــب ،والتهديــد،
والغيــرة  ...إلــخ ،ويزيــد ،مــن جهــة أخــرى ،مــن قيــم التقبــل ،واالحتــرام املتبــادل ،والتســامح ،والتعايــش
مــع االختــاف ،والتعــاون املشــترك  ....إلــخ.

تلخيص
جنــد ،كمــا يظهــر مــن النمــاذج ســابقة الذكــر ،أن لــكل منــوذج جانبــا معينــا يركــز عليــه ،وبالتالــي فــإن
التعامــل مــع منــوذج واحــد فقــط ال يكفــي .إن عمليــة الدمــج بــن هــذه النمــاذج تع ـ ّد خطــوة هامــة يف
التعامــل مــع حتليــل موضــوع النزاعــات بشــكل شــمولي مــن ناحيــة الســياق ،ومــن ناحيــة تفســيرات
ومعتقــدات أطــراف النــزاع ،وأمنــاط املتنازعــن ،والقيــم واملشــاعر التــي يحملهــا كل طــرف مــن أطــراف
النــزاع جتــاه نفســه وجتــاه اآلخريــن .كل ذلــك يصيــر بحســب درجــة تعقيــد موضــوع النــزاع ،وبحســب
طبيعــة األطــراف املتنازعــة.
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 3الوساطة الطالبية

 3,1ماهية الوساطة والوساطة الطالبية
هــذا القســم مــن الدليــل يركــز علــى برنامــج الوســاطة الطالبيــة ،وفيــه ســيتم التطــرق إلــى تعريــف
الوســاطة والوســاطة الطالبيــة ،وأهــداف البرنامــج ،والتصــور الفكــري لــه ،وأهميتــه ،واملبــادئ التــي
يســتند عليهــا .أمــا اجلــزء اآلخــر مــن الفصــل فســيركز أكثــر علــى التطبيقــات العمليــة لعمليــة الوســاطة
الطالبيــة مــن حيــث التفكيــر بتأســيس هــذا البرنامــج والتخطيــط للتدريــب عليــه ،والتخطيــط لتطبيقــه،
ومتابعتــه ،وتقييــم فعاليتــه.
الوساطة

الوســاطة يف اللغــة مــن الـــ «وســط» ،والوســيط هــو املتوســط بــن متخاصمــن ،ودوره الوســطي هــذا
يحيــل علــى تفعيــل احلــوار ،وانتهــاج الطــرق الســلمية التــي تنــأى عــن العنــف يف حــل النزاعــات بــن
األطــراف .إن الوســاطة ،باعتبارهــا فعــا اتبعــه البشــر لتســوية نزاعاتهــم منــذ القــدم ،ممارســة إراديــة
تتبناهــا أطــراف النــزاع ،وتؤشــر علــى مقبوليــة الوســيط الــذي يســاعد أطــراف النــزاع حتــى يتوصلــوا
ـرض .األصــل يف الوســاطة أن يتــم التوصــل مــن خاللهــا إلــى االتفــاق بشــكل نشــط مــن
إلــى اتفــاق مـ ٍ
قبــل أطــراف النــزاع ،وبتيســير مــن الوســيط املؤهــل ذي اخلبــرة يف تطبيــق نهــج الوســاطة (بخطواتــه
املمنهجــة واملبينــة الحقــا) الــذي يقــوم بإفســاح املجــال لــكل طــرف مــن األطــراف املتنازعــة حتــى يوصــل
مواقفــه ،ووجهــات نظــره ،وأحاسيســه ،واحتياجاتــه .بهــذا كلــه تتهيــأ األرضيــة للوصــول إلــى نتائــج يرضــى
عنهــا طرفــا النــزاع ويشــعران معهــا بالربــح ،وبهــذا يتــم جتســير الفجــوة بــن أطــراف النــزاع مــن ناحيــة
إدراكاتهــم املتباينــة للحدث/النــزاع ،وبهــذا تتقلــص إمكانيــة تفاقــم املشــكلة/النزاع مســتقبال.
الوساطة الطالبية

الوســاطة الطالبيــة مــن البرامــج التربويــة الوقائيــة التــي يتــم تفعيلهــا داخــل املــدارس لتخفيــف ظاهــرة
النــزاع ،ومنــع العنــف بــن الطلبــة ،وتطويــر قنــوات االتصال بينهــم ،وتنمية املهــارات االجتماعية واحلياتية
التــي تؤهلهــم لتســوية نزاعاتهــم بطــرق ســلمية تعتمــد علــى مبــدأ ربح-ربــح لــكل مــن الطرفــن املتنازعــن.
تصيــر الوســاطة عبــر تدخــل الطلبــة الوســطاء ،أو محققــي الســام كمــا يســميهم البعــض ،ممــن مت
تأهيلهــم للقيــام بهــذه العمليــة بطــرق وأســاليب موضوعيــة ومحايــدة.
 3,2أهداف برنامج الوساطة الطالبية
 .أالهــدف علــى املــدى البعيــد :غــرس مبــادئ هــذا البرنامــج لتصبــح جــزءا مــن النهــج احلياتــي اليومــي
للطلبــة ،وتربيــة جيــل يحتــرم التربيــة التعدديــة ،ويحتــرم حقــوق اإلنســان ،وينبــذ العنــف بشــتى
أشــكاله .تكســب الوســاطة الطلبــة علــى املــدى البعيــد مهــارات التفكيــر اإلبداعــي ،ومهــارات النقــاش،
واالتصــال ،واحلــوار ،وترجمــة األفــكار واألحاســيس بطريقــة ســلمية وواضحــة .عندمــا يتحقــق كل
ذلــك ،أو بعضــه ،تصبــح األجــواء التعليميــة والتربويــة مريحــة وآمنــة للطلبــة واملعلمــن/ات ،وتتهيــأ
الفــرص لإلبــداع و التميــز.
.بالهدف على املدى القصير :تسوية النزاعات بني الطلبة بطرق سلمية بعيدة عن العنف.
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3,3
ّ
ال تســتطيع املــدارس ،ألن النــزاع جــزء ال يتجــزأ مــن احليــاة اليوميــة يف املدرســة ،أن تتعامــل مــع النزاعات
مــن خــال الدســتور املدرســي ،واســتناداً إلــى اإلجــراءات والعقوبــات الــواردة فيــه فقــط .دور املــدارس
التربــوي يتعــدى حــدود األنظمــة والقوانــن إلــى تربيــة أجيــال واعيــة متعلمــة ومتمكنــة مــن التعامــل مــع
نزاعاتهــا بنفســها ،وهــذه املهــارة  -كغيرهــا مــن املهــارات احلياتيــة  -لــن ميتلكهــا الطلبــة دون ممارســة
وتطبيــق .هــذا األمــر مر ّكــب مركــزي وأساســي يف برنامــج الوســاطة الطالبيــة ،فعمليــة املمارســة تتيــح
الفرصــة لألطــراف املتنازعــة حتــى يواجهــوا املواقــف بأنفســهم ،وتصقــل مهاراتهــم ،وتــذ ّوت مبــادئ
وأســس هــذا البرنامــج يف شــخصياتهم ،ليتمكنــوا مــن نقلهــا إلــى طلبــة آخريــن ،وإلــى أقربائهــم يف البيــت
واحلــي ،وإلــى أطفالهــم يف املســتقبل.
 3,4املبادئ التي يقوم عليها برنامج الوساطة الطالبية
يرتكز برنامج الوساطة الطالبية على ستة مبادئ أساسية جتعل منه برنامجاً مميزاً:
أ) مبدأ مركزية الطالب/ة

النــزاع يف املدرســة يشــمل الطلبــة واملعلمــن/ات ،ومبــا أن الطلبــة جــزء منــه فــإن االفتــراض املنطقــي
أن يكونــوا جــزءا مــن احلــل أيض ـاً ،وأال تبقــى احللــول منقوصــة ويف بعــض أجزائهــا غيــر مكتملــة .ألن
الفرضيــات التربويــة تــرى أن الطالــب/ة هــو مركــز ومحــور العمليــة التربويــة ،لــذا يجــب أن يكــون
أيضـاً مركــز ومحــور برامــج التدخــل التــي تنفذهــا املدرســة حلــل النزاعــات .إن االســتثمار يف شــخصية
ّ
وتدخــل
الطالــب/ة ومهاراته/هــا ال يقــل أهميــة عمــا تكســبه لــه املدرســة مــن علــم ومعرفــة وثقافــة،
البالغــن حلــل مشــاكل الطلبــة ينقــل إليهــم رســالة ضمنيــة بأنهــم عاجــزون عــن القيــام بذلــك .لهــذا كلــه
جــاء برنامــج الوســاطة ،مــع التدريــب املناســب والنمذجــة والتوجيــه ،ليعيــد ثقــة الطلبــة بقدرتهــم علــى
حــل مشــاكلهم.
ب) مبدأ الشراكة احلقيقية

برنامــج الوســاطة مبنــي علــى مبــادئ جوهريــة يف حيــاة األطفــال والطلبــة ،وهــذه املبــادئ تعـ ّد احتياجــا
نفســيا وشــخصيا بالنســبة لهــم .عندمــا يكــون الطلبــة شــركاء حقيقــن مــع البالغــن يف تخطيــط وتطبيــق
وتقييــم برامــج للحــد مــن النزاعــات املدرســية ،فســوف تــزداد مــن جهــة مســؤوليتهم عــن حمايــة أنفســهم
وزمالئهــم ومدرســتهم مــن أشــكال النزاعــات التــي قــد يتعرضــون لهــا ،ويــزداد مــن جهــة أخــرى التزامهــم
باألهــداف التــي جــاء مــن أجلهــا هــذا البرنامــج.
ـد الشــراكة مــع الطلبــة ركيــزةً مــن ركائــز جنــاح البرنامــج،
برنامــج الوســاطة الطالبيــة هــو أحــد البرامــج التــي َت ُعـ ّ
ذلــك ألن:
-1

املشــاركة حاجــة نفســية لــدى الطلبــة وهــي تنمويــة ،وتطوريــة ،وتقــوي اإلحســاس بالقــدرة ،وتزيــدالشــعور بقيمــة الــذات واالعتمــاد عليهــا مــن أجــل إعــداد مســتقبلي أفضــل.
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-2

-املشاركة تساعد على حتمل املسؤولية واتخاذ القرارات.

-3

لتحقيــق مبــدأ الشــراكه هــذا ،يتطلــب األمــر ،أوال ،تغ ّيــر نظــرة املــدارس إلــى الطلبــة ،مــن متلقــنومســتمعني وســلبيني إلــى أنــاس مســهمني يف تغييــر واقعهــم ،وأصحــاب قــدرات علــى التعقــل
والتفكيــر والوعــي مبــا يجــري حولهــم .يتطلــب األمــر ،ثانيــ ًا ،تغ ّيــر نظــرة املعلمــن/ات لدورهــم
مــن دور امللقنــن/ات إلــى دوراملوجهــن/ات واملرشــدين/ات للطلبــة ليجربــوا بأنفســهم“ .إن اإلرشــاد
اإليجابــي مــع حريــة التصــرف والعمــل ميكــن أن يســاعد األطفــال علــى املشــاركة يف املجتمــع بوصفهــم
مواطنــن/ات مســؤولني/ات” .ورشــة املــوارد العربيــة  1998ص ،20ملزيــد مــن املعلومــات انظــر ســلم
هــارت (ورشــة املــوارد العربيــة) وامســتاين للمشــاركة ( ملحــق رقــم .)1

ج) مبدأ الوساطة كنهج حياة
مــن مبــادئ برنامــج الوســاطة الطالبيــة أن يكــون نه ـ َج حيــاة ولغ ـ َة حــوار ،وليــس دورة تدريبيــة تنتهــي
أثارهــا بانتهــاء تنفيذهــا .كــي يتحقــق هــذا املبــدأ ،يقــوم البرنامــج علــى تعزيــز قيــم إيجابيــة لــدى الطلبــة،
كالتســامح ،والتعــاون ،واالحتــرام ،والصــدق وغيرهــا .مي ّكــن البرنامــج الطلبــة مــن مجموعــة مهــارات
حياتيــة هامــة نحــو :مهــارة اإلصغــاء ،واالتصــال ،واحلــوار ،والتفــاوض ،واإلقنــاع ،وإيجــاد البدائــل
واحللــول ،وغيرهــا مــن املهــارات التــي تســاعد علــى حــل املشــاكل والنزاعــات بطــرق بديلــة وســلمية تعــود
بالفائــدة علــى الفــرد واحمليــط ،وتســاعد يف تشــكيل عالقــات جيــدة واحملافظــة عليهــا مــع الزمــاء،
وبالتالــي يتحســن أســلوب حيــاة اجلميــع.
د) املبدأ احلقوقي للبرنامج
يعـ ُّد تعزيــز ونشــر املبــادئ احلقوقيــة بــن الطلبــة وحتفيزهــم علــى تطبيقهــا مــن الركائــز الهامــة لبرنامــج
الوســاطة .مــن هــذه املبــادئ :احتــرام اآلخريــن بالرغــم مــن االختالفــات التــي قــد جندهــا يف امليــول
والتفكيــر واالعتقــاد والهوايــات  ، ....املســاوة والعــدل دون متييــز علــى أســاس اجلنــس أو العــرق أو
الطبقــة االجتماعيــة أو التحصيــل األكادميــي  ، ...احلــق يف احلمايــة مــن أشــكال العنــف واإلســاءة.
نســتطيع ،مــن خــال تطبيــق برنامــج الوســاطة ،أن نقلــل مــن حــاالت التصــادم والعنــف ،ونتيــح الفرصــة
للطلبــة للتعبيــر بالــكالم عمــا يغضبهــم بــدالً مــن اســتخدام األيــدي ،ونوفــر امللجــأ للمعتــدي ملراجعــة
نفســه والتأمــل بذاتــه وتطويــر مهارتــه علــى ضبــط النفــس ،ونتيــح الفرصــة للضحيــة للمراجعــة وتأمــل
الــذات وتطويــر املهــارات يف الدفــاع عــن النفــس كــي ال يكــون الفــرد عرضــة إلســاءة اآلخريــن لــه.
هـ) مبدأ االستدامة (من طالب/ة إلى طالب/ة )
ال شــك أن للطلبــة تأثيــرا كبيــرا علــى بعضهــم البعــض ،فالتأثيــر االجتماعــي للطلبــة يؤثــر علــى العالقــات
بــن األفــراد واملجموعــات الصفيــة واملدرســية ككل ،وأحيانـاً يكــون أقــوى مــن تأثيــر البالغــن .أن تكــون
مجموعــة األقــران هــي الوســيط لتســوية النــزاع بــن الطلبــة املتخاصمــن/ات يشــكل خطــوة إيجابيــة
كبيــرة ،ذلــك ألنــه يســمح بدميومــة البرنامــج لفتــرات زمنيــة طويلــة ،فهــو يدخــل منــاذج إيجابيــة (وســطاء
جــدد) يقتــدي بهــم الطلبــة األصغــر ســناً .واقــع احلــال اآلن أن املعلــم/ة املديــر/ة اللــذان ميثــان الســلطة
ال يوجــد لديهمــا الوقــت الــكايف حملــاورة الطلبــة املتخاصمــن/ات والوصــول معهــم إلــى حــل مــرض
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للطرفــن (ربــح  -ربــح) ،وعليــه يتــم اســتخدام الســلطة لفــرض حــل مــا وبشــكل غيــر مــرض وغيــر
منصــف للطلبــة أحيان ـاً ،فيخــرج بالنتيجــة دائم ـاً طــرف رابــح وآخــر خاســر .كل ذلــك يصيــر مــن أجــل
الوصــول إلــى حلــول ســريعة وآنيــة ،األمــر الــذي يخلــق إحباطــا عنــد الطالــب/ة غيــر الراضــي عــن
النتيجــة ،والــذي يعبــر عــن إحباطــه مبشــكلة جديــدة أو نــزاع جديــد .هكــذا تتكــرر املشــاكل مــن جديــد،
وهكــذا ميكــن أن تتفاقــم أيضــا.
و) مبدأ اإليجابية احلياتية
تتعامــل الوســاطة مــع املشــاعر باحلاضــر ،وتســعى إلــى تطويــر وضــع أفضــل يف املســتقبل ،وهــي بذلــك
تختلــف عــن عمليــات التســوية األخــرى كالتحكيــم واحملكمــة ،التــي تتعامــل مــع مــا حــدث يف املاضــي
تفجــر خــاف مت حلــه بطريقــة
فقــط ،ودون وضــع أســس وقائيــة لعــدم تكــراره .إن إمكانيــة إعــادة ّ
التحكيــم مــن قبــل املعلــم/ة أو املديــر/ة هــي أكبــر ممــا هــي عليــه يف الوســاطة.
جلــوءُ الطرفــن املتنازعــن لعمليــة الوســاطة تعبيـ ٌر عــن رغبــة مشــتركة بــأن يكونــا علــى عالقــة إيجابيــة
يف املســتقبل ،ويعكــس حقيقــة أن كل طــرف معنــي باآلخــر ،وباحملافظــة علــى االتصــال والتواصــل معــه.
تــزرع الوســاطة يف النفــوس أن (ال للمســتحيل) ،وأن ( لــكل مشــكلة أكثــر مــن حــل) ،وتنمــي األحســاس
بالتفــاؤل والتفكيــر خــارج الصنــدوق* ،وتفســح مجــاال لإلبــداع يف إيجــاد احللــول املرضيــة لألطــراف
املتنازعــة.

•التفكير خارج الصندوق :يقصد به التفكير بطرق مبتكرة غير اعتيادية،
بطرق تكسر املألوف واملتعارف عليه ،وتخرج بأفكار إبداعية وجديدة.

37

 3,5مميزات الوسطاء :أدوار ،وطرق اختيار
يســتطيع الوســطاء اكتســاب معظــم املهــارات املميــزة لهــم مــن خــال التدريــب الــذي ســيحصلون عليــه،
وســيرد الحقـاً تفصيــل لــدورة التأهيــل التــي يفتــرض أن ميــر بهــا كل وســيط/ة مــن أجــل إعــداده بطريقــة
جيــدة ملهمــة الوســاطة .هنــاك ،مــع ذلــك ،ميــزة واحــدة علــى األقــل ال بــد مــن أن توافرهــا يف الوســطاء
قبــل البــدء بعمليــة التأهيــل ،وهــي أن ال يكــون مــن النمــط املنافــس يف اخلالفــات ،كــي ال يتعــزز هــذا
النمــط لــدى بقيــة الطلبــة ،وكــي اليعـ ّدوه قــدوة لهــم.
سيكتســب الطلبــة الوســطاء ،مــن خــال التأهيــل الــذي ســيحصلون عليــه للقيــام بهــذا الــدور ،مهــارات
يف حتليــل النزاعــات ،ومهــارات يف الوســاطة الطالبيــة .إن هــذه املهــارات غايــة يف األهميــة كــي يتمكــن
الوســيط/ة مــن القيــام بــدوره علــى أكمــل وجــه ،وكــي يكســب ثقــة أطــراف النــزاع .ســيتحلى الوســيط/ة
شــيئاً فشــيئاً بصفــات تس ـ ّهل عمليــة الوســاطة وتزيــد رغبــة أطــراف النــزاع يف اللجــوء إليــه .مــن هــذه
الصفــات :الصبــر ،واحلياديــة ،واملوضوعيــة ،والتفهــم ،والتعاطــف ،والســرية ،واملرونــة الفكريــة ،والثقــة
باآلخريــن ،وغيرهــا مــن الصفــات اإليجابيــة التــي تتراكــم مــن خــال املمارســة والتجربــة.
الــدور األساســي املتوقــع مــن الوســطاء القيــام بــه هــو إدارة عمليــة الوســاطة بخطواتهــا املتسلســلة،
وبتســيير وتوجيــه عمليــة الوســاطة دون حت ّمــل مســؤولية النتائــج ،أو مســؤولية إيجــاد حلــول لألطــراف
املتنازعــة.
 3,6خطوات عملية يف اختيار الوسطاء
 .أتعريــف الطلبــة ،واملعلمــن/ات ،واألهــل مباهيــة الوســاطة والوســاطة الطالبيــة ،وبأهدافهــا،
وفوائدهــا علــى املســتوى الشــخصي للوســطاء واملتنازعــن وعلــى املنــاخ التربــوي يف املدرســة،
يجســد عمليــة
وبالــدور املتوقــع مــن الوســطاء القيــام بــه .يفضــل ،أيضـاً ،متثيــل ســكتش مســرحي ّ
الوســاطة وخطواتهــا( .أنظــر/ي امللحــق رقــم )2
 .بيرشح الطلبة الراغبون أنفسهم لبرنامج الوساطة الطالبية ،كما يستطيع الطلبة أو طاقم
املعلمني/ات ترشيح طلبة مناسبني للقيام بهذا الدور.
 .جيقوم الطلبة املرشحون بعمل دعاية انتخابية ألنفسهم.

 .دتتم عملية التصويت احلرة والدميقراطية وينتخب الطلب ُة املرشحني املالئمني بحسب رأيهم.
 .هجترى عملية فرز نتائج االنتخابات ،ويتم اإلعالن عن أسماء الطلبة الذين سيتم تأهيلهم
للقيام بهذه املهمة.
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 3,7مراحل عملية الوساطة الطالبية
متر عملية الوساطة الطالبية بثالث مراحل :التحضير ،والتهيئة ،وعقد جلسة/ات الوساطة الطالبية،
وتفصيل هذه املراحل على النحو اآلتي:
.

أمرحلة التحضير للوساطة الطالبية
•يحصــل طاقــم املعلمــن/ات يف املدرســة علــى تدريــب مكثــف يف الوســاطة الطالبيــة كــي يتمكنــوا مــن
تدريــب طالبهــم الحق ـاً( .انظــر/ي املالحــق .)4-2

•يتضمن التدريب التط ّرق إلى املواضيع اآلتية:
التعــرف علــى اآلخــر ،وبنــاء مجموعــات ،ووعــي الــذات ،ومقدمــة يف مهــارات االتصــال ،ومقدمــة حــول
أنــواع النزاعــات وكيفيــة التعامــل معهــا ،وأمنــاط األشــخاص عنــد النزاعــات ،وطــرق حتليــل النزاعــات،
ومفهــوم الوســاطة والوســاطة الطالبيــة ،واملبــادئ ،واخلطــوات ،واملراحــل ،واملهــارات ،وتطبيــق خطــوات
جلســة الوســاطة مــن خــال لعــب األدوار.
• تصل مدة التدريب إلى ما يقارب  40ساعة تدريبية ،ويفضل توزيعها على ستة أيام مركزة.
•يتواصل مدير/ة املدرسة مع اجلهات ذات الصلة يف املجتمع احمللي من أجل تنفيذ هذا التدريب.
•يُعـ ّـن أحــد املعلمــن/ات مــع نهايــة تدريــب طاقــم املعلمــن/ات ليقــوم بــدور مر ّكــز/ة برنامــج الوســاطة
الطالبيــة ،ويكــون مســؤوال عــن تخطيــط عمليــة انتقــاء الطلبــة الوســطاء ،وعــن بنــاء خطــة تدريبيــة لهــم،
وعــن مرافقــة عمليــة التدريــب واإلشــراف علــى عمــل الطلبــة الوســطاء بشــكل دوري (مــرة كل أســبوع).
•نشــر ثقافــة الالعنــف ،واحلــوار الب ّنــاء ،والقيــم اإلنســانية التــي بنــي عليهــا البرنامــج بني الطلبــة واألهل.
ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة املبــادئ التــي بنــي عليها البرنامــج ( ص)36-34
•تنفيــذ سلســلة مــن الفعاليــات التمهيديــة عــن النزاعــات واملشــاعر املرتبطــة بهــا ،وعــن أمنــاط األفــراد
عنــد حــدوث نزاعــات ومواقفهــم جتاههــا ،وعــن احللــول اإلبداعيــة والتفكيــر خــارج الصنــدوق  ...إلــخ.
(ميكــن االســتعانة باملالحــق وخاصــة ملحــق رقــم .)7،6
•تنفيــذ دورة تدريبيــة مكثفــة لتأهيــل فريــق الوســطاء مــن الطلبــة (يفضــل أن تكــون مدتهــا مــن  4-5أيــام
متواصلــة) ،ومــن يجتــاز هــذه الــدورة وينجــح يف االختبــارات التطبيقيــة يحصــل علــى شــهادة وســيط،
ويبــدأ بتنفيــذ مهامــه بشــكل عملــي ،ومــن لــم يحقــق النجــاح املطلــوب يســتمر يف التدريــب.
•تهيئة غرفة للوساطة الطالبية متنح األطراف الوسطاء واملتنازعني الهدوء والسرية واخلصوصية.
•حتضير قميص خاص بالوسطاء ،وشريط ،وشارة ،وقبعة.
•حتضير نشرة تعريفية عن الوسطاء ،وأسمائهم ،وبرنامج املناوبة ،وطريقة التوجه إليهم.
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بمرحلة التمهيد لعملية الوساطة الطالبية

يتجــول الطلبــة الوســطاء بزيهــم اخلــاص بــن الطلبــة أثنــاء االســتراحات وقبــل بــدء الــدوام املدرســي،
وعنــد مالحظــة خــاف بــن الطلبــة يتوجــه الوســطاء إلــى كل طــرف مــن أطــراف النــزاع بشــكل منفصــل،
ويقدمــون لــه معلومــات عــن عمليــة الوســاطة ،ومــاذا ميكــن أن حتقــق ألطــراف النــزاع ،ويحاولــون تشــجيع
املتخاصمــن/ات علــى حــل مشــكلتهم عــن طريــق التوجــه لفريــق الوســاطة الطالبيــة.
مبــا أن عمليــة الوســاطة الطالبيــة مبنيــة علــى رغبــة حــرة لــدى املتخاصمــن/ات يف طلــب الوســاطة،
يطلــب إلــى الراغبــن بالتوجــه إلــى فريــق الوســطاء تعبئــة طلــب خــاص بذلــك (غالبـاً مــا يكــون موجــودا
عنــد غرفــة الوســاطة الطالبيــة) ،ووضعــه يف الصنــدوق املخصــص لطلبــات التوجــه( .إنظــر/ي امللحــق
رقــم .)12
يعقــد مر ّكــز برنامــج الوســاطة الطالبيــة مــع فريــق الوســاطة اجتماع ـاً دوري ـاً كل أســبوع ،تــوزع خاللــه
طلبــات التوجــه علــى الوســطاء ،وتؤخــذ مســألة احلياديــة بعــن االعتبــار؛ هكــذا يدخــل الوســيط/ة إلــى
الصــورة فقــط عندمــا يحصــل علــى طلــب الوســاطة اخلطــي ،ثــم يتوجــه إلــى طــريف النــزاع لتحديــد
موعــد اجللســة.
مــن املقبــول يف بعــض األحيــان ،خصوصــا عندمــا يستشــعر الوســيط/ة ارتفــاع حــدة النــزاع بــن طرفــن،
أن يجتمــع مــع كل طــرف علــى حــدة لســماع ادعاءاتــه ،مــع االنتبــاه إلــى احلياديــة واملســاواة ،ومــن ثــم
يجمــع طــريف النــزاع يف جلســة مشــتركة.
يوضــح الوســطاء لطــريف النــزاع ،وقبــل البــدء باملرحلــة الثالثــة مــن عقــد جلســة/ات الوســاطة ،بــأن هنــاك
مســارين للتعامــل مــع اخلــاف احلاصــل وهمــا :املســار اإلداري  ،أي عــن طريــق مربــي الصــف واإلدارة،
أو مســار الوســاطة الطالبيــة الــذي يســبق املســار اإلداري .يشــجع الوســطاءُ األطـ َ
ـراف املتنازعــة علــى
الوســاطة ملــا لهــا مــن فوائــد يف إيجــاد حلــول مرضيــة للطرفــن ،مــع التذكيــر بــأن لــكل طــرف مــن أطــراف
النــزاع احلــق يف االنســحاب مــن عمليــة الوســاطة والتوجــه إلــى املســار اإلداري.
جتــدر االشــارة ،هنــا ،إلــى أن نقــاط اخلــاف التــي يتــم حســمها يف املســار اإلداري ال ميكــن بحثهــا
مجــدداً يف مســار الوســاطة الطالبيــة ،لكــن يظــل البــاب مفتوحــا للتوجــه إلــى الوســاطة الطالبيــة عنــد
حــدوث خــاف جديــد.
.

جاملرحلة الثالثة عقد جلسة/ات الوساطة الطالبية

تتكــون جلســة الوســاطة مــن خمــس خطــوات متتاليــة ،وميكــن لهــذه اخلطــوات أن تتــم يف جلســة واحــدة،
وميكــن أن تــوزع علــى عــدة جلســات بحســب طبيعــة النــزاع وحدتــه ،ومــدى تعــاون طــريف النــزاع .مــن
الضــروري أن تتــم جلســة الوســاطة يف غرفــة الوســاطة ،أو يف مــكان هــادئ تتوفــر فيــه طاولــة وكــراس،
فوجــود الطاولــة يســاعد علــى الشــعور باجلديــة والراحــة واألمــان ،ويعطــي املجال للمواجهــة مع احملافظة
علــى بعــد معــن بــن طــريف النــزاع.
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 3,8خطوات إدارة جلسة الوساطة
•اخلطوة األولى :الترحيب والتعارف
يتــم يف هــذه املرحلــة الترحيــب بطــريف النــزاع ،وإجــراء تعــارف بســيط ،وشــكر أطــراف النــزاع علــى
توجههــم للوســاطة الطالبيــة ،ومــن ثــم يتــم عــرض أدوار الوســطاء ،وقواعــد الوســاطة ،واخلطــوات
املســتقبلية.
أدوار الوسطاء

قواعد الوساطة

اخلطوات املستقبلية

احملافظة على السرية،
واحليادية ،واملوضوعية،
وإدارة العملية وتوجيهها،
وعدم إصدار األحكام،

االحترام،
واإلصغاء املتبادل،
واالبتعاد عن العنف (االبتعاد
عن توجيه االتهامات و/أو
اإلهانات و/أو العنف الكالمي

توضيح اخلطوات القادمة:
الطرف األول يطرح وجهة نظره والطرف الثاني
يستمع ومن ثم العكس .يقوم الوسطاء بتلخيص
موضوع النزاع ،لذلك قد يحتاج الوسيط/ة إلى
تسجيل مالحظات تساعده يف عملية التلخيص.

وعدم إيجاد احللول.

و/أو العنف اجلسدي)،
والتمسك باحلقائق،
واحلديث بالدور،
واحلديث بلغة أنا وليس بلغة
أنت،
وأن وجود طريف النزاع يف
اجللسة اختياري.

سيتم أخذ موافقة األطراف على التلخيص الناجت
واإلجابة عن استفسارات ومخاوف  ..إلخ .أخذ
التزام كل من طريف النزاع بقواعد الوساطة،
واالتفاق على من سيبدأ باحلديث.

•اخلطوة الثانية :االستماع للقصص
يطــرح كل طــرف مــن أطــراف النــزاع ،بالتنــاوب ،روايتــه اخلاصــة حــول موضــوع النــزاع ،وينقــل الوســطاء
لــكل طــرف مــن أطــراف النــزاع اإلحســاس بأنــه مت االســتماع لقصتــه بشــكل جيــد ،ومت فهــم مــا يريــد
قولــه .بعــد ذلــك يقــوم الوســيط/ة بتهدئــة اخلواطــر وتفريــغ الضغــط املوجــود ،ويقــوم بتوضيــح نقــاط
االلتقــاء ونقــاط اخلــاف ،نحــو :التفســيرات ،واملشــاعر ،وردود الفعــل ،واالحتياجــات .تعــرف يف نهايــة
هــذه اخلطــوة املشــكلة والعامــل املســبب للنــزاع ،ويتــم فحــص مــدى موافقــة كل مــن الطرفــن علــى
التعريــف الــذي مت التوصــل إليــه ،وتتــم معاجلــة األمــور الغامضــة أو غيــر املفهومــة إن وجــدت.
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•اخلطوة الثالثة :خلفية النزاع
الهــدف املركــزي لهــذه اخلطــوة عم ـ ُل صيانــة للعالقــة بــن طــريف النــزاع ،لذلــك تع ـ ّد أهــم خطــوة مــن
خطــوات عمليــة الوســاطة اخلمــس ،وبدونهــا لــن يتــم التوصــل إلــى اتفــاق مــرض للطرفــن ،وإن مت لــن
يــدوم طويــ ً
ا ،وال يضمــن حتســن العالقــات بــن طــريف النــزاع يف املســتقبل .إن االســتثمار يف هــذه
اخلطــوة وإعطاءهــا حقهــا مــن الوقــت يضمــن حــل موضــوع النــزاع مــن جــذوره ،ويتجــاوز التعامــل مــع
اإلشــكاليات الســطحية التــي جــاء مــن أجلهــا طرفــا النــزاع.
قبــول طــريف النــزاع بعمليــة الوســاطة برغبــة حــرة ،يعنــي أن كل طــرف معنـ ّـي باآلخــر ،وبإصــاح العالقــة
وحتســن مهــارات االتصــال والتواصــل معــه .يتطلــب األمــر مــن الوســطاء ،كــي يتــم إصــاح العالقــة
بصــورة صحيحــة ،التعمــق يف جوانــب النــزاع غيــر املرئيــة ،وطــرح الكثيــر مــن األســئلة املفتوحــة التــي
حتلــل النــزاع علــى ضــوء أحــد النمــاذج الثالثــة ســابقة الذكــر ،بغيــة أن يســتطيع كل طــرف مــن أطــراف
النــزاع فهــم ذاتــه بشــكل أكبــر وإجــراء عمليــات مــن التأمــل الذاتــي.
يتوصــل كل طــرف مــن أطــراف النــزاع إلــى مســاهمته الشــخصية يف
مــن أهــم إجنــازات هــذه اخلطــوة أن
ّ
وجــود النــزاع .علــى ســبيل املثــال ،هــل هنــاك منــط معــن مييــزه؟ هــل هــذه النزاعــات تتكــرر يف مواقــف
أخــرى؟ مــا هــي الصفــات واألفــكار والقيــم التــي يحملهــا طــرف النــزاع وتخلــق صدامــات متكــررة؟ .
قــد يســتنتج الطلبــة ،علــى ضــوء نتائــج هــذه اخلطــوة ،أن التغييــر يبــدأ بتغييــر النفــس وليــس بتغييــر
اآلخــر ،وعندهــا ميكــن لهــم أخــذ مســؤولية أكبــر جتــاه أنفســهم وســلوكياتهم ،وحت ّمــل مزيــد من املســؤولية
يف البحــث عــن حلــول تأتــي يف اخلطــوة الرابعــة.
•اخلطوة الرابعة :إيجاد احللول
تعتمــد اخلطــوة الرابعــة علــى اخلطــوة الثالثــة بشــكل كبيــر ،وتنفيــذ اخلطــوة الثالثــة علــى أمت وجــه يهــيء
أجــواء مواتيــة إليجــاد احللــول يف هــذه اخلطــوة ،وبتعــاون متبــادل بــن طــريف النــزاع.
أهــم مــا مييــز هــذه اخلطــوة اإلبــداع ،والتفكيــر املتشــعب ،والتفكيــر خــارج الصنــدوق ،وطــرح العديــد مــن
احللــول الختيــار احلــل األنســب.
يحصــل كل طــرف مــن طــريف النــزاع علــى ثــاث بطاقــات ،حتتــوي كل بطاقــة علــى ســؤال ،وعلــى أطــراف
النــزاع اإلجابــة عنهــا بشــكل ذاتــي .تُعطــى البطاقــات بالتوالــي ،األولــى ثــم الثانيــة ثــم الثالثــة.

42

األسئلة التي حتتويها البطاقات هي-:
األولى :مباذا ميكنك أن تسهم من أجل الوصول إلى احلل؟
الثانية :ما الذي ترغب يف أن يقوم به الطرف اآلخر؟
الثالثة :ما الذي ميكنكما أن تقوما به سوية من أجل الوصول إلى حل؟
عنــد االنتهــاء مــن اإلجابــة عــن األســئلة ،يقــوم الوســطاء بقــراءة اإلجابــات جهــراً ،ويتــم ،يف حــال
موافقــة الطــرف الثانــي علــى احلــل املطــروح ،االنتقــال إلــى البطاقــة التاليــة ،ويف حــال عــدم
املوافقــة تعــاد البطاقــة إلــى الطــرف األول ليقــوم بأعــادة الصياغــة و/أو طــرح حلــول جديــدة،
وهكــذا تســتمر العمليــة مــع باقــي األســئلة حتــى يخــرج الطرفــان بحلــول مرضيــة لكليهمــا.
يف حــال االتفــاق ُيســأل الوســطاء الســؤال اآلتــي :هــل تظنــان أن احللــول املقترحــة
عادلــة؟
لتنفيذ هذه اخلطوة ميكن االستعانة بامللحق رقم 10

•اخلطوة اخلامسة :مرحلة االتفاق
اخلطــوة اخلامســة والنهائيــة مــن خطــوات الوســاطة هــي توثيــق االتفاق الذي توصــل إليه الطرفان
يف اخلطــوة الســابقة يف منــوذج خــاص .يقــرأ الوســطاء صيغــة االتفاقيــة واحللــول التــي أقرهــا
الطرفــان ،ويتــم تســجيل بعــض التفاصيــل علــى النمــوذج ،وترفــق معــه أوراق األســئلة واحللــول مــن
اخلطــوة الرابعــة .مــن الضــروري حــث الطرفــن ،حتــى يتعلــم الطلبــة احتــرام االتفاقيــات وااللتــزام
بهــا ،علــى التوقيــع علــى االتفاقيــة التــي تلزمهمــا بتنفيــذ اجلــزء املطلــوب منهمــا.
يف نهايــة هــذه اخلطــوة يقتــرح الوســطاء علــى طــريف النــزاع عقــد جلســة متابعــة بعــد فتــرة مــن
الزمــن يُتفــق عليهــا ،ويكــون هدفهــا متابعــة جنــاح االتفــاق ،ويف حــال رغــب طرفــا النــزاع بذلــك
يتــم تدويــن موعــد جلســة املتابعــة هــذه.
توضــع االتفاقيــة ،وأوراق احللــول يف مغلــف ،ويــد ّون علــى املغلــف أســماء الوســطاء ،وأســماء
املتنازعــن ،وتاريــخ االتفاقيــة.
لتنفيذ هذه اخلطوة ميكن االستعانة بامللحق رقم 13
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 3,9مهارات عملية الوساطة الطالبية
تتطلــب عمليــة الوســاطة عــدة مهــارات ال بــد مــن أن يكتســبها الطلبــة الوســطاء خــال عمليــة تأهيلهــم،
واكتســاب هــذه املهــارات يتطلــب ممارســة ،ومتثيــل أدوار ،وتطبيــق جلســات وســاطة متثيليــة وحقيقيــة.
يصيــر بإمــكان الوســطاء ،مــع املمارســة والتوجيــه مــن قبــل مركــز/ة برنامــج الوســاطة الطالبيــة ،تنفيــذ
جلســات الوســاطة بشــكل أســهل ومبهــارة أعلــى.
املهارات التي يحتاجها الوسطاء هي:
 .أمهــارات االتصــال والتواصــل :وتضــم مهــارة اإلصغــاء ،والتواصــل بالعــن ،ولغــة اجلســد،
ونبــرة الصــوت ،والدقــة يف اســتعمال الكلمــات ،وإظهــار االهتمــام مبــا يقــول املتحــدث،
واحلديــث بلغــة أنــا وليــس بلغــة أنــت( .انظــر/ي امللحــق رقــم )16
.بمهــارة إدارة احلــوار :وتضــم إعطــاء فــرص حديــث متســاوية لطــريف النــزاع ،واحملافظــة
علــى قواعــد الوســاطة كاحلياديــة ،وتوجيــه احلــوار نحــو الهــدف ،وعــدم إطــاق األحــكام،
وتنظيــم احلديــث ،واحملافظــة علــى اتصــال بــن األطــراف املتنازعــة ،واحتــرام وجهــات النظــر
املختلفــة.
 .جمهــارة طــرح األســئلة :وتضــم طــرح أســئلة مفتوحــة تســاعد األطــراف علــى اإلســهاب يف
احلديــث  ،نحــو أســئلة “كيــف؟” و”مــاذا؟” ،واالبتعــاد عــن األســئلة املغلقــة التــي تقتصــر إجاباتهــا
علــى نعــم أو ال ،أو اجاباتهــا محــدودة بكلمــة ،واملوازنــة بــن األســئلة التــي تركــز علــى الفكــر
(مــاذا تفكــر؟) واألســئلة التــي تركــز علــى املشــاعر (مبــاذا تشــعر؟) .هنــاك ضــرورة لالبتعــاد
عــن األســئلة التــي تشــعر املتلقــي باللــوم أو بالتذنيــب كأســئلة “ملــاذا؟” ،والتركيــز علــى طــرح
أســئلة مبســتويات تفكيــر عليــا تســمح بتنفيــذ عمليــات تأمــل ذاتــي ،وطــرح أســئلة تهــيء
أجــواء مناســبة للتفاهــم ،وأخــرى تركــز علــى املســتقبل .مــن األهميــة مبــكان االبتعــاد عــن
أســئلة تتطــرق إلــى املاضــي ،وطــرح أســئلة تركــز علــى احلقائــق .يجــب أن يســأل الوســطاء
املتنازعــن إن كان هنــاك شــيء يجــب أن يقــال أو يُســأل حولــه( .ملزيــد مــن املعلومــات ميكــن
االســتعانة بامللحقــن رقــم .)18،17
 .دمهــارة التأثيــر علــى اآلخريــن :وتضــم مهــارة الوســطاء يف مخاطبــة العقــل باإلقنــاع،
ومخاطبــة مشــاعر اآلخريــن والتأثيــر إيجابيــا عليهــا ،كأن يتلفــظ الوســطاء بعبــارات نحــو:
(مــا تقــول يعبــر عــن اهتمــام بالطــرف اآلخــر)( ،مــا تقــول يشــير إلــى رغبــة يف اســتمرار
العالقــة بينكمــا) ،باإلضافــة إلــى تعزيــز ثقــة أطــراف النــزاع بعمليــة الوســاطة ،واحملافظــة
علــى اخلصوصيــة والســرية ،واســتعمال تكتيــكات تؤثــر علــى تعاطــف أطــراف النــزاع بعضهــم
مــع بعــض ،ولفــت الوســطاء نظ ـ َر األطــراف املتنازعــة إلــى األحاســيس واالنفعــاالت( .ملزيــد
مــن املعلومــات ميكــن االســتعانة بامللحــق رقــم .)18
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 .همهــارة التغذيــة الراجعــة ،إعــادة الصياغــة والتلخيــص :وتضــم مهــارات يف حتديــد
النقــاط اجلوهريــة والنقــاط الثانويــة ،والتركيــز علــى النقــاط اجلوهريــة وعكســها ألطــراف
النــزاع ،وتوضيــح وجهــات النظــر ،وتلخيــص موضــوع النــزاع مــن حيــث نقــاط االلتقــاء ونقــاط
االختــاف .إن ملهــارة عكــس فحــوى مــا يقولــه أطــراف النــزاع بطريقــة املــرآة ،أو مــا يســمى
بصــدى الصــوت ،فائدتــن :مــن جهــة تســتعمل للتأكــد مــن فهمنــا للطــرف اآلخــر ،ومــن جهــة
أخــرى تهيــئ لطــريف النــزاع فرصــة ســماع صــدى مــا قالــوا ،ورمبــا إدراك مــا قالــوه بطريقــة
مختلفــة يســتطيعون معهــا إعــادة صياغتــه ،أو تعديلــه ،أو تصويبــه.
 3,10محدودية عملية الوساطة الطالبية
.

أمتى ال تستخدم الوساطة الطالبية؟

وحسم أمر اخلالف هناك.
1.1عندما يكون طرفا النزاع قد توجها إلى املسار اإلداري ُ
2.2عندما ترتكب أعمال عنف جسدي ،ويحدث اعتداء جنسي ،ويُهدد بأدوات حادة.
3.3عندما يرفض أحد أطراف النزاع مسار الوساطة الطالبية.
.

بمن املهم االنتباه إلى أن:

1.1الوساطة ليست محكمة.
2.2الوساطة ليست عالجا نفسيا أو سلوكيا.
3.3الوساطة ال تتم بني جماعات يف املدرسة.
4.4الوسطاء ليسوا شرطة أو جلنة نظام حملاسبة ومعاقبة أطراف النزاع.
5.5الوســاطة ميكــن أن تؤثــر علــى قيــم ،ومعتقــدات ،وآراء املتخاصمــن/ات ولكــن ال تغيرهــا
بالضــرورة.
6.6الوساطة ال تق ّدم حلوالً ألطراف النزاع.
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.

جأخطــاء شــائعة قــد يرتكبهــا الوســيط/ة أثنــاء إدارتــه لعمليــة الوســاطة
الطالبيــة

وقوع الوسطاء بني طريف النزاع.الوقوف إلى جانب طرف من أطراف النزاع.تقدمي النصائح واحللول أو إمالؤها على األطراف املتنازعة.سيطرة النزاع على الوسيط/ة.اتخاذ الوسيط/ة ملوقف احلكم أو املهدد.إظهار التوتر وعدم الثقة.التملق بالتعاطف أو إظهار مشاعر وأحاسيس غير حقيقية.التحدث بشكل رجل آلي (روبوت).انتقاد األطراف املتنازعة.التقليل من أهمية النزاع أو تصغير حجم املشكلة.املس بأحد األطراف أو إهانته.
 ّامليل إلى التفسير واالستنتاج املسبق.شرح موقف طرف إلى الطرف اآلخر.ترك املجال ألحد األطراف كي يسيطر على اجللسة ومجرياتها.االنشغال يف أمور أخرى أثناء عملية الوساطة.طرح أسئلة غير مفيدة هدفها حب االستطالع.التعمق يف نقاط يصعب حلها ،وال جدوى من مناقشتها.التعبير بالنبرة أو لغة اجلسد عن تذمر الوسطاء من األطراف املتنازعة.بلورة اتفاق غير قابل للتنفيذ.السماح لألطراف املتنازعة بذكر أسماء أشخاص غير شركاء يف عملية الوساطة.46

 .4اخلامتة
يقــوم دليــل الوســاطة الطالبيــة علــى محوريــن أساســيني :األول يقــارع طبيعــة النزاعات ،وأمنــاط األفراد
عنــد النــزاع ،وطــرق حتليــل النزاعــات؛ والثانــي يشــتمل علــى مــادة نظريــة حــول برنامــج الوســاطة
الطالبيــة ،ومراحــل تطبيــق البرنامــج املختلفــة ،واملهــارات اخلاصــة بذلــك كلــه.
جنــاح برنامــج الوســاطة الطالبيــة يعتمــد علــى كفــاءة الوســطاء ،ومــدى متكنهــم مــن القيــام بعمليــة
الوســاطة علــى أكمــل وجــه .كفــاءة الوســطاء تعتمــد ،بدورهــا ،علــى مــدى االســتثمار الــذي توليــه إدارة
املدرســة يف تدريبهم ،وهل تســمح لهم مبمارســة هذه العملية وتطبيقها على أرض الواقع ،وتوفراملرافقة
واإلرشــاد والتوجيــه خــال عمليــة التطبيــق الفعلــي.
مــن أجــل أن نقطــف ثمــار هــذا البرنامــج ،ال بــد لنــا مــن أن نكــون صبوريــن ،ونســتمر بإصــرار ومتابعــة
حثيثــة يف تطبيــق جميــع مراحــل الوســاطة الطالبيــة كل ســنة مــن جديــد ،بحيــث تفتتــح يف كل ســنة دورة
متخصصــة يف إعــداد وســطاء .تتســع بالنتيجــة ،بعــد عــدة ســنوات ،دائــرة التاثيــر وتنتشــر روح وثقافــة
البرنامــج بــن الطلبــة وبــن املعلمــن/ات ،ويصبــح الوســطاء قــدوة لغيرهــم مــن الطلبــة غيــر الوســطاء،
وتســود املدرســة ثقافــة احلــوار والتفاهــم بــدالً مــن ثقافــة العنــف واســتخدام القــوة.
مــن املفيــد أن تقــوم املــدارس املف ّعلــة لبرنامــج الوســاطة الطالبيــة بعمــل زيــارات تبادليــة مــع مــدارس
أخــرى تطبــق هــذا البرنامــج ،وذلــك بهــدف التعلّــم مــن اآلخريــن وتبــادل اخلبــرات معهــم ،والقيــام بتعديــل
منــوذج تطبيــق البرنامــج مبــا يتــاءم مــع البيئــة املدرســية واحمليــط.
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ملحق رقم ( )1سلم هارت وامستاين للمشاركة
درجة
السلم

عدم املشاركة/
درجة املشاركة

التسيير
(الكبار يتحكمون بالصغار)

1

3

50

مظاهر عدم املشاركة

2

تسمية الدرجة

دور الطفل والبالغ

يفعل األطفال ويقولون ما يوحي به البالغون،
ولكنهم ال يفهمون األمور حقا.
يسأل األطفال عن آرائهم ،ويستمع البالغون
إلى بعض األفكار ،لكنهم ال يقولون لألطفال
شيئا عن تأثير تلك األفكار على النتيجة
النهائية.

اإلشراك املظهري
(وجود الصغار مجرد زينة)

يشترك األطفال يف نشاط ما كالغناء والرقص
ولبس القمصان التي تزينها الشعارات ،ولكنهم
ال يفهمون األمور حقا.

اإلشراك الشكلي
(االعتراف اللفظي فقط
بآراء األطفال)

يسأل األطفال عن رأيهم يف موضوع ما ،ولكن
يكاد ال يكون لهم رأي يف اختيار وسيلة التعبير
عن آرائهم ،أو مدى األفكار التي ميكنهم
التعبير عنها.

درجة
السلم

عدم املشاركة/
درجة املشاركة

4

5

7

8

درجة املشاركة

6

تسمية الدرجة

دور الطفل والبالغ

تكليف مع تزويد معلومات يقرر البالغون املشروع ويتطوع األطفال
للمشاركة فيه ،يفهم األطفال املشروع،
(الكبار يقررون ويبلغون
ويعرفون ملاذا يقررون االشتراك فيه ،وسبب
الصغار)
احترام البالغني لرأيهم.
البالغون هم الذين يصممون املشروع
يستشار األطفال ويبلغون
(الكبار يستشيرون والصغار ويديرونه ،ولكن يستشيرون األطفال الذين
يفهمون األمر فهما كامال وتؤخذ آراؤهم على
يبلغونهم)
محمل اجلد.
املبادرة للبالغني والقرارات يبادر البالغون بالفكرة ولكن األطفال يشاركون
يف كل خطوة تخطيطا وتنفيذا ،ال يكتفى بأخذ
املشتركة مع األطفال
رأي األطفال بل يشركون يف اتخاذ القرارات
أيضا.
يبادر األطفال ويقررون طريقة تطبيق املشروع،
املبادة واإلدارة لألطفال
البالغون متواجدون ولكنهم ال يتحكمون
(املبادرة من األطفال
باملشروع.
والتوجيه من الكبار)
املبادرة لألطفال والقرارات الفكرة تنبع من عند األطفال وهم الذين
يخططون للمشروع ثم يأتون إلى البالغني طلبا
مشتركة مع البالغني.
للمشورة واملساندة ،ال يأخذ البالغون زمام
اإلدارة ،لكنهم يقدمون إلى األطفال خبرتهم
فينظر هؤالء فيها.
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ملحق رقم ( )2سيناريو لسكتش مسرحي عن الوساطة الطالبية
شخصيات السكتش املسرحي
سليم :الوسيط األول  -الصف السادس االبتدائي (أ).
ليلى :الوسيطة الثانية  -الصف السادس االبتدائي (ب).
خليل :املتنازع األول  -الصف اخلامس االبتدائي (أ).
رمي :املتنازعة الثانية  -الصف اخلامس االبتدائي (أ).
حسام :مربي الصف اخلامس االبتدائي (أ).
سعاد :مر ّكزة برنامج الوساطة الطالبية.
--------------------------------------------------------------------------------

موضوع اخلالف حسب ادعاءات أطراف النزاع كما متت تعبئته يف طلب الوساطة
خليــل :رمي عريفــة الصــف وتكــون لــي دائمــا باملرصــاد ،ومــا إن أحتــرك مــن مكانــي أو أتكلــم أي شــيء
حتــى تســجل اســمي وتقدمــه للمعلمــة ،ثــم أنــال عقابــا .رمي ال تتصــرف هكــذا مــع باقــي الزمــاء،
ـجل أســماءهم.
وتســامح البعــض منهــم ،وتنبههــم أكثــر مــن مــرة قبــل أن تسـ ّ
رمي :خليــل يفتعــل الكثيــر مــن املشــاكل والفوضــى ،وبأفعالــه يشــجع طالبــا آخريــن علــى الفوضــى،
وعندمــا يصبــح الصــف يف حالــة فوضــى لــن يكــون مربــي الصــف راضيــا ،وســوف مينعنــي مــن العرافــة
ويســتبدلني بزميــل/ة آخــر.
موقف اخلالف :داخل الصف أثناء االستراحة بني احلصص
خليــل يغ ّنــي ويشــجع طالبــا آخريــن علــى مشــاركته يف الغنــاء ،ويرمــي أوراقــا علــى زمالئــه ،ويقــوم مــن
مكانــه ،وال يصغــي لتعليمــات عريفــة الصــف رمي ،ويشــتمها ،وال يحتــرم مــا تقــول أو يهتــم بــه.
تســجل رمي عريفــة الصــف أســماء الطــاب املشــاغبني علــى اللــوح وتتوعدهــم بعقــاب مــن املعلمــة ،ويف كل
مــرة يقــوم خليــل بــأي تصــرف تســجل اســمه علــى اللــوح .بكــت رمي عندمــا قــام خليــل بشــتمها ،وهددتــه
بعقــاب مــن املعلمــة ألنــه فعــل ذلــك ،وألنــه ال ينصــاع للتعليمــات.
يدخــل مربــي الصــف حســام ويُجلــس الطــاب ،ويســتمع ملــا حــدث مــن قبــل الزمــاء يف الصــف .يف نهايــة
احلصــة يســتدعي مربــي الصــف خليــل ورمي ويقــول لهمــا :يف الفتــرة األخيــرة تكــررت خالفاتكمــا أكثــر
مــن مــرة ،وهــذا األمــر مقلــق ،وال يحســن أن تكــون عالقتكمــا علــى هــذا الشــكل ،لذلــك أعــرض عليكمــا
أن تتوجهــا إلــى جلنــة الوســاطة الطالبيــة يف املدرســة حلــل اخلــاف ،هــل أنتمــا موافقــان؟
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خليل :نعم.
رمي :نعم.
توجه األطراف لتعبئة طلب وساطة طالبية
طلب الوساطةُّ :
يتوجه خليل إلى غرفة الوساطة الطالبية ،ويأخذ طلبا ويقوم بتعبئته.
تتوجه رمي إلى غرفة الوساطة الطالبية ،وتأخذ طلبا وتقوم بتعبئته.
فرز الطلبات :اجتماع لدراسة وتوزيع طلبات الوساطة على الوسطاء
جتتمــع مركــزة برنامــج الوســاطة الطالبيــة ســعاد بالطــاب الوســطاء ،وتســتعرض الطلبــات التــي حصلــوا
عليهــا خــال األســبوع املاضــي ... ،ثــم يأتــي دور اســتعراض طلــب خليــل وطلــب رمي.
ســعاد :لقــد توجــه الطالبــان خليــل ورمي مــن الصــف اخلامــس االبتدائــي (أ) بطلــب وســاطة طالبيــة،
وذكــر كل منهمــا يف طلبــه أســماء الوســطاء املرشــحني .ســليم وليلــى ،هــل أنتمــا علــى عالقــة بالطالبــن
خليــل ورمي؟ هــل أنتــم جيــران؟ هــل هنــاك أي عائــق أمــام أن تكونــا أو يكــون أحدكمــا وســيطا حياديــا يف
هــذا اخلــاف؟
سليم :ال ،ليس هناك أي عائق ،وأستطيع أن أكون وسيطا حياديا بينهما.
ليلى :ال ،ليس هناك أي عائق وأستطيع أن أكون وسيطة حيادية بينهما كذلك.
التوجه إلى أطراف النزاع:
ســليم( :متوجهــا إلــى رمي) يبــدو لــي أنكمــا منزعجــان مــن بعضكمــا البعــض ،وبالرغــم مــن ذلــك فأنــت
توديــن تصفيــة اخلــاف بينــك وبــن خليــل ،هــل مــا فهمتــه صحيــح؟
رمي :نعم صحيح.
ســليم :ممتــاز ،ســنحاول مســاعدتكما ،فلرمبــا تســتطيعان حــل اخلــاف بينكمــا .امنحــي نفســك فرصــة
ولــن تخســري شــيئا .هــل لديــك أيــة مخــاوف أو استفســارات حــول جلســة الوســاطة الطالبيــة؟
رمي  :ال ،أنا أعلم أنها جلسات ودية ،وليس هناك شيء مقلق.
ســليم :عظيــم ،مــن املهــم ،حتــى تنجــح عمليــة الوســاطة ،أن يكــون الطرفــان مســتعدان ومتعاونــان للقيــام
بهــذه العمليــة ،وإن لــم تلــق عمليــة الوســاطة رضــى أحدكمــا فســيظل البــاب مفتوحـاً للتوجــه إلــى املســار
اإلداري لتســوية اخلــاف .هــل أنــت مســتعدة للقيــام بجلســة وســاطة؟
رمي :نعم.
ســليم :يبقــى أن نتفــق علــى موعــد وســاعة ،ســنلتقي مــع ليلــى زميلتــي يف الوســاطة ومــع خليــل لنحــدد
املوعــد.
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ليلــى( :متوجهــة إلــى خليــل) يبــدو لــي أنكمــا منزعجــان مــن بعضكمــا البعــض ،وبالرغــم مــن ذلــك فأنــت
تــود تصفيــة اخلــاف بينــك وبــن رمي ،هــل مــا فهمتــه صحيــح؟
خليل :نعم صحيح ،ولكني ال اعتقد بأن هناك أية فرصة لتصفية ما حصل!!
ليلــى :دعنــا نحــاول ،علّنــا نســتطيع مســاعدتكما حلــل هــذا اخلــاف ،امنــح نفســك فرصــة ولــن تخســر
شــيئا .هــل لديــك أيــة مخــاوف أو استفســارات حــول جلســة الوســاطة الطالبيــة؟
خليل :ليس لدي مخاوف ،ولكن هل جنحت جلسات وساطة سابقة يف تسوية خالف بني طالبني؟
ليلــى :نعــم وبــكل تأكيــد ،مــن املهــم ،كــي تنجــح عمليــة الوســاطة ،أن يكــون الطرفــان مســتعدين ومتعاونــن
للقيــام بهــذه العمليــة ،وإن لــم تلــق عمليــة الوســاطة رضــى أحدكمــا فســيظل البــاب مفتوحـاً للتوجــه إلــى
املســار اإلداري لتســوية اخلــاف .هــل أنــت مســتعد للقيــام بجلســة وســاطة؟
خليل :نعم
ليلــى :يبقــى أن نتفــق علــى موعــد وســاعة ،ســنلتقي مــع ســليم زميلــي يف الوســاطة ومــع رمي لنحــدد
املوعــد.
االتفاق على موعد جلسة الوساطة الطالبية
سليم ورمي يتوجهان إلى ليلى وخليل لالتفاق على موعد جلسة الوساطة.
ســليم وليلــى :هــل يناســبكما أن تعقــد جلســة الوســاطة يــوم الثالثــاء ،الســاعة الواحــدة ظهــراً يف غرفــة
الوساطة؟
خليل :نعم.
رمي :نعم.
سليم وليلى :حسنا ً،نلتقي يوم الثالثاء ،الساعة الواحدة ظهرا يف غرفة الوساطة الطالبية.
عقد جلسة الوساطة الطالبية
اليــوم الثالثــاء ،الســاعة الواحــدة ظهــراً ،واملــكان غرفــة الوســاطة الطالبيــة ،اجلميــع حضــر إلــى اجللســة،
وكل شــخص يأخــذ موقعــه حــول الطاولــة.
ليلــى :أرحــب بكمــا يف غرفــة الوســاطة الطالبيــة ،وأشــكركما علــى ثقتكمــا بنــا ،وثقتكمــا بقــدرة برنامــج
الوســاطة علــى مســاعدة الطلبــة علــى حــل خالفاتهــم.
سليم :نريد أن جنري تعارفاً بسيطاً ،أنا الوسيط سليم من الصف السادس (أ).
ليلى :وأنا الوسيطة ليلى من الصف السادس (ب).
خليل :وأنا الطالب خليل من الصف اخلامس (أ).
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رمي :وأنا الطالبة رمي من الصف اخلامس (أ).
ســليم :أود أن أوضــح لكمــا أن أدوارنــا يف هــذه اجللســة تتســم باحملافظــة علــى الســرية ،وباحلياديــة
واملوضوعيــة ،وبــإدارة العمليــة وتوجيههــا ،وبعــدم إصــدار اإلحــكام وعــدم إيجــاد احللــول.
ليلى :وأنا أود أن أوضح لكما ما هي قواعد جلسة الوساطة ألخذ موافقتكما عليها.
قواعــد جلســة الوســاطة هــي :االحتــرام ،واإلصغــاء املتبــادل ،واالبتعــاد عــن العنــف ( االبتعــاد عــن
توجيــه االتهامــات و/أو اإلهانــات و/أو العنــف الكالمــي و/أو العنــف اجلســدي )  ،والتمســك باحلقائــق،
واحلديــث بالــدور ،واحلديــث بلغــة أنــا وليــس بلغــة أنــت.
كمــا أذكــر بــأن وجودكمــا هنــا اختيــاري ،ويحــق لــكل منكمــا -يف حــال عــدم التوصــل إلــى اتفــاق مــرض
للطرفــن -أن يتوجــه إلــى املســار اإلداري ،فالوســاطة خطــوة ســابقة للمســار اإلداري .هــل أنتمــا موافقــان
علــى هــذه القواعــد؟
خليل :نعم موافق.
رمي :نعم موافقة.
ســليم :أود أن اشــرح لكمــا مــا الــذي ســنقوم بــه اآلن ،ســوف نســتمع لروايــة كل شــخص منكمــا حــول
موضــوع اخلــاف ،وكيــف ينظــر إليــه .ســيحصل كل واحــد منكمــا علــى فرصــة للحديــث ،ثــم ّ
نلخــص مــا
قيــل ،ونبــدأ بالنظــر يف موضــوع النــزاع ،والبحــث عــن طريقــة جتعــل الوضــع بينكمــا أفضــل .ســننظر
يف بعــض احللــول املمكنــة ،ثــم ننهــي اجللســة-يف حــال توصلتمــا إلــى حلــول مرضية-بكتابــة اتفاقيــة
والتوقيــع عليهــا.
سليم وليلى :نأمل أن تتوصال إلى حلول مرضية .هل نبدأ؟
ليلى :اآلن ،من يريد أن يبدأ باحلديث؟
خليل :أنا.
سليم( :يتوجه باحلديث إلى رمي) ،رمي هل أنت موافقة على أن يبدأ خليل باحلديث؟
رمي :نعم ،ليس لدي مانع.
ليلى :خليل ،تفضل باحلديث.
خليــل :رمي عريفــة الصــف ،وتكــون لــي باملرصــاد دائمـاً ،ومــا إن أحتــرك مــن مكانــي أو أتكلــم مــع زميلــي
حتــى تســجل اســمي للمعلمــة ،فيحرمنــي مربــي الصــف مــن حصــة املكتبــة ،هــي ال تتصــرف هكــذا مــع
بقيــة الزميــات والزمــاء يف الصــف ،وتســامح معظمهــم ،وتتهــاون معهــم ،وتعطيهــم فرصــا إضافيــة قبــل
أن تســجل أســماءهم.
ـض مســتخدمني
ســليم( :يتوجــه باحلديــث إلــى خليــل) ،عزيــزي خليــل مــن املفضــل أن نتوجــه إلــى بعـ ٍ
األســماء ،فنقــول «رمي» وال نقــول «هــي» .أعــرف كــم أنــت متأثــر مبــا يحصــل معكمــا ،هــل ميكنــك أن
تصف لرمي كيف تشعر؟
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خليــل( :يتوجــه باحلديــث إلــى رمي) :أشــعر بأنــي مخنــوق ،ومراقــب ،وبــأن عينيــك علـ ّـي فقــط ،وبأنــك ال
تهتمــن بالــذي يفعلــه بقيــة الطلبــة يف الصــف.
رمي( :حتاول أن تقاطع حديث خليل)  :ممم
ليلــى( :تتدخــل ليلــى) رمي لــو ســمحت ،التزمــي بقواعــد الوســاطة ،ســيكون لــك متســع مــن الوقــت
لتعرضــي القصــة مــن وجهــة نظــرك.
ليلــى :خليــل ،أود ،للتأ ّكــد ،أن أعــرض لــك مــا فهمــت أنــا ممــا قلتــه أنــت ،وص ّوبنــي إن أخطــأت .أفهــم
منــك أنــك تشــعر بالغضــب بســبب ســلوكيات تقــوم بهــا رمي (الحق ـاً ســنحدد مــا هــي بالضبــط) ،ومــن
وجهــة نظــرك تشــعر باختــاف بــن معاملــة رمي لــك وبــن معاملتهــا لبقيــة الزميــات والزمــاء ،وتســجيل
اســمك علــى اللــوح يــؤدي إلــى عقوبــة حرمانــك مــن حصــص املكتبــة .هــل فهمــت األمــر بشــكل دقيــق؟
خليل :نعم ،صحيح
سليم :كيف يكون شعورك عندما يحرمك املربي من حصص املكتبة؟
خليــل :أشــعر بالغضــب الشــديد ،فأنــا أحــب املطالعــة جــداً ،وحصــة املكتبــة تعقــد مــرة يف األســبوع،
ومكتبــة املدرســة هــي املــكان الوحيــد الــذي ميكننــي أن أحصــل منــه علــى كتــب .أنــا أشــعر بالظلــم،
وهــذا أمــر غيــر عــادل ألننــي أخســر بســببه عالمــات ،وال أســتطيع أن أشــارك كبقيــة الطلبــة يف حلقــات
النقــاش.
ليلــى( :تتنهــد) أشــعر كــم األمــر متعــب بالنســبة لــك ،وكــم يؤثــر عليــك ســلباً ،وهنــا ميكنكمــا إيجــاد حلــول
مرضية.
سليم( :يتوجه إلى خليل) هل تريد إضافة شيء؟
خليل :ال.
سليم( :يتوجه إلى رمي) تفضلي رمي ،اشرحي لنا القصة من وجهة نظرك.
رمي :أنت تفتعل الكثير من املشاكل والفوضى ،وبأفعالك تشجع طالبا آخرين على الفوضى ...
ســليم( :يقطــع حديــث رمي) :رمي لــو ســمحت ،ابتعــدي عــن كلمــة «أنــت» ،وحاولــي أن تصوغــي عباراتــك
بلغــة «أنــا» ،أكملــي مــن فضلــك.
رمي( :تكمــل) وعندمــا يصبــح الصــف يف حالــة فوضــى لــن يكــون مربــي الصــف راضيــا ،وســوف يســحب
منــي العرافــة ويســتبدلني بزميــل/ة آخــر .أنــا ال أميــز بــن الطلبــة ،فاجلميــع عنــدي سواســية.
سليم :أشعر كم أنت متأثرة مبا يحصل معكما ،هل ميكنك أن تصفي خلليل كيف تشعرين؟
رمي( :تتوجــه باحلديــث إلــى خليــل) :أشــعر بأنــي مرهقــة ،فأنــا أبــذل قصــارى جهــدي كــي أُبقــي علــى
الصــف هادئــا ،ثــم ،وبثانيــة واحــدة ،تقــوم وتثيــر الصــف معــك ،وتســتفزني وتشــتمني ،وهــذا يشــعرني
باإلهانــة ،ومــن ثــم تدخــل املعلمــة إلــى الصــف وتنظــر إلـ ّـي نظــرات مخجلــة ،أخفــض رأســي وال أســتطيع
أن أعبــر عمــا بداخلــي.
ليلــى :ســأحاول إعــادة عباراتــك ألتأكــد مــن أنــي فهمتــك كمــا تريديــن ،أنــت مســتاءة مــن تصرفــات خليــل
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(الحقــا ســنحدد مــا هــي) ،وهــذه التصرفــات ،مــن وجهــة نظــرك ،تثيــر بقيــة الطلبــة ،وبالتالــي ينعــدم
الهــدوء داخــل الصــف ،ودورك احملافظــة علــى الهــدوء يف الصــف ،وال متيزيــن بــن الطلبــة .هــل مــا قلتــه
صحيــح؟
رمي :نعم ،صحيح.
ليلى :كيف يكون شعورك عندما تدب الفوضى ،وماذا تتوقعني أن يحدث؟
رمي :أشــعر باخلــوف مــن ردة فعــل املربــي ،وعندمــا تدخــل املعلمــة الصــف أشــعر باخلجــل مــن نظراتهــا،
وأخــاف أن حترمنــي مــن العرافــة كمــا حــرم خليــل مــن حصــة املكتبــة.
ســليم :أشــعر كــم األمــر مر ّكــب ومتعــب ،وكــم يؤثــر ســلبا عليــك ،ونتمنــى أن تســتطيعا معـاً إيجــاد حلــول
مرضية.
ســليم( :يتوجــه باحلديــث إلــى خليــل) خليــل ،هــل ميكنــك أن حتــدد مــا هــو الســلوك الــذي تفعلــه رمي
ويســتثير غضبــك؟
خليل :إنها تسجل اسمي فوراً ،ودون سابق إنذار أو تنبيه.
سليم( :يتوجه باحلديث إلى رمي) رمي هل توافقني خليل على ما ذكر؟
رمي :نعــم ،هــذا صحيــح ،ولكنــي مضطــرة لفعــل ذلــك مــن أجــل الســيطرة علــى الصــف ،واحملافظــة علــى
الهدوء.
سليم :ليس هناك حاجة لتبرير املواقف ،سنفحص هذا األمر يف اخلطوة القادمة.
ليلــى (تتوجــه باحلديــث إلــى رمي) رمي ،هــل ميكنــك أن حتــددي مــا هــو الســلوك الــذي يفعلــه خليــل
ويســتثير غضبــك؟
رمي :إنه ال يهدأ أثناء العرافة ،ويستفزني كثيراً ،ويقوم بشتمي وإهانتي.
ليلى (تتوجه باحلديث إلى خليل) ،خليل ،هل توافق رمي على ما ُذكر؟
خليل :نعم ،هذا صحيح.
سليم :نريد أن ّ
نلخص ما دار يف اجللسة حتى اآلن.
النقاط املشتركة بينكما:
كالكما غاضب من اآلخر ،ومعترف بأنه يقوم بالسلوكيات املذكورة.
ليلى( :جتمل نقاط االختالف)
من وجهة نظر خليل :رمي ال تعامل جميع الطلبة باملثل.
ومن وجهة نظر رمي :ال يوجد متييز بني الطلبة ،وتقوم بدورها املطلوب.
رمي تقوم مبا تقوم به كرد فعل على خوفها من فقدان دورها كعريفة للصف.
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وخليل يقوم بتلك السلوكيات كرد فعل على حرمانه من حصص املكتبة.
سليم :هل توافقان على ما ذكرت ليلى؟
رمي :نعم.
خليل :نعم.
ليلى :هل هناك أمور غير واضحة؟
رمي :ال.
خليل :ال.
سليم :هل هناك أمور تودان إضافتها؟
رمي :ال.
خليل :ال.
ليلى :كيف كانت عالقتكما من قبل؟
خليــل :كنــا صديقــن جيديــن يف الصــف الرابــع ،نتعــاون يف كل شــيء ،ومنــرح ونلهــو مــع بعــض ،كنــت
اعتبرهــا صديقــة وفيــة لــي ،وكنــت أطلعهــا علــى أســراري.
ليلــى :مــا أجمــل مــا تقــول! ومــا أجمــل الصداقــة احلقيقــة! هــل ميكنــك أن تتوجــه إليهــا بالــكالم
مباشــرة؟
خليــل( :يوجــه حديثــه إلــى رمي) عندمــا كنــا يف الصــف الرابــع ،كنــت أشــعر بالســعادة ،كنــا جنلــس أنــا
وأنــت ســوية ،نــدرس أو نلعــب ،اعتبرتــك صديقــة وفيــة لــي ،هــل تذكريــن كيــف كنــت أبــوح لــك بأســراري.
ليلى( :تتوجه باحلديث إلى رمي) ،رمي هل ترغبني يف التعقيب على كالم خليل؟
رمي :نعــم صحيــح ،أنــا كنــت اعتبــره صديقــا وف ّيــا كذلــك ،يســاعدني ويتعــاون معــي ،ولكــن األمــور انقلبــت
يف الصــف اخلامــس ،أذكــر أنــه كان يدافــع عنــي إذا حــاول الزمــاء إغاظتــي.
ســليم :مــا أجمــل مــا تقولــن! كلمــات تعبــر عــن اهتمــام وحــب ووفــاء وإخــاص ،هــل لــك أن توجهــي
كالمــك مباشــرة إلــى خليــل.
رمي( :تتوجــه باحلديــث إلــى خليــل) كنــت صديقــا وفيــا ومخلصــا لــي ،أحببــت تلــك األيــام كثيــراً ،وأقـ ّدر
لــك مواقفــك معــي ،وكيــف كنــت تدافــع عنــي وتســاعدني يف دروســي أيضـاً.
ليلى :هل مررمت بخالفات قبل هذه املرة؟
خليــل :بــدأت مشــاكلنا منــذ أصبحــت رمي عريفــة الصــف ،نختلــف أيضــاً حــول اهتماماتنــا بكتــب
املطالعــة ،ولــم تعــد رمي ترغــب يف مشــاركتي يف حلقــات املطالعــة ،وأكثــر مــا يزعجنــي أن رمي تهــزأ مــن
املواضيــع التــي اختارهــا للمطالعــة.
ليلــى :ســأفحص إن فهمتــك جيــداً ،أنــت تقــول إن املشــاكل لــم تكــن موجــودة يف الصــف الرابــع ،وإنهــا
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بــدأت بينكمــا يف الصــف اخلامــس .األمــور التــي اختلفــت اآلن أن رمي أصبحــت عريفــة الصف ،وأصبحت
اهتماماتكمــا مبواضيــع املطالعــة مختلفــة ،لــذا ال ترغــب رمي يف مشــاركتك حلقــات املطالعــة .هــل فهمتــك
جيد اً ؟
خليل :نعم صحيح.
سليم :هل توافقني خليل على طرحه؟ هل يتناسب ما يقول مع ما تفكرين؟
رمي :حقيقــة أنــا لــم أكــن أرى األمــور علــى هــذا النحــو ،ولــم انتبــه إلــى أن معظــم املشــاكل حدثــت ونحــن
يف الصــف اخلامــس .قــد يكــون صحيح ـاً أنهــا بــدأت عندمــا أصبحــت عريفــة الصــف ،وصحيــح أننــي
انتبهــت إلــى اختــاف النصــوص التــي يختارهــا خليــل ،ولكــن هنــاك شــيء أود إضافتــه :خليــل لــم ينتبــه
إلــى أنــه توقــف عــن دعمــي أمــام الطلبــة الذيــن يزعجوننــي.
ســليم (يتوجــه باحلديــث إلــى خليــل) هــل تالحــظ مــا تقــول رمي ،أو هــل ميكنــك اســترجاع األمــور
مبخيلتــك؟
خليل :حقيقة لم انتبه إلى األمور التي ذكرتها رمي ،قد يكون كالمها صحيحا.
ليلــى :حســناً ،كالمكمــا يــدل علــى اهتمــام متبــادل كان قبــل موضــوع العرافــة ،وقبــل أن تتغيــر اهتمامــات
خليــل مبواضيــع املطالعــةِ .
كنــت يــا رمي تق ّدريــن خليــل واختياراتــه ،وتعجبــن مبــا يقــرأ ،وتشــاركينه
حلقــات املطالعــة .وأنــت يــا خليــل كنــت تهتــم بــرمي وتســاعدها إن حــاول الزمــاء إزعاجهــا.
سليم :هل توافقان على ما قالت ليلى؟
خليل :نعم.
رمي :نعم.
ليلى( :تتوجه باحلديث إلى رمي) ماذا يعجبك يف شخصية خليل؟
رمي :إنــه طالــب يتميــز بالنخــوة ،وقلبــه أبيــض ،ويحــاول املســاعدة ،وكان حنونــا يف تعاملــه معــي ،ويحــب
املطالعــة ويتميــز بهــا.
ليلى :عظيم! كالم جميل.
سليم (يتوجه باحلديث إلى خليل) ماذا يعجبك يف شخصية رمي؟

خليــل :رمي طالبــة مهذبــة ،ومرحــة ،وكانــت تشــاركني حلقــات املطالعــة ،وحتــب اجللــوس معــي حتــى لــو
لــم تكــن هنــاك دروس مطالعــة ،ولــم تكــن تهــزأ مــن اختياراتــي.

سليم :ما أجمل ما سمعت! كالم طيب.
ليلى (تتوجه إلى رمي وخليل) هل تغير شيء بداخلكما بعد سماع هذا الكالم؟
خليل :نعم ،أنا متفائل من أننا سنعود كما كنا.
رمي :وأنا أيضاً ،أمتنى لو تعود األمور كما كانت.
ســليم :أود أن أعكــس لكمــا مــا فهمــت ،أشــعر بــأن كل واحــد منكمــا يريــد أن يكــون مميــزاً .أنــت يــا رمي
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تريديــن أن تتميــزي بالعرافــة ،وجتديــن نفســك يف هــذا الــدور ،وأنــت يــا خليــل تريــد أن تتميــز باملطالعــة
وجتــد نفســك يف هــذا املجــال .هــل فهمــي لألمــور صحيــح؟

خليل :نعم.
رمي :نعم.

ليلى( :تتوجه إلى رمي) ما الشيء املميز يف دور العرافة؟
رمي :أقــوم بــدور شــبيه بــدور املعلمــة ،أفــرض النظــام وأســيطر علــى الطلبــة ،فأنــا مقربــة مــن املربــي
وهــو يحبنــي كثيــراً.
ليلى :وعندما ال تستطيعني احملافظة على النظام ،مباذا تفكرين أو تشعرين؟
رمي :أشعر بالفشل ،وبالتهديد ،وباخلوف.
ليلى :مشاعر صعبة بالتأكيد ،سنرى إن كنا قادرين على التغلب عليها.
ليلــى :هــل تســتطيعني أن حتفــزي خليــل كــي يحافــظ علــى النظــام بطريقــة أخــرى عــدا تســجيل اســمه
ومــا يتبــع ذلــك مــن عقــاب؟
رمي :رمبا ،أكون متعاونة مع خليل ،وأحتاور معه كي أجنده ملساعدتي كما كنا يف السابق.
ليلى :عظيم! فكرة جميلة وميكن تطويرها.
سليم( :يتوجه إلى خليل) ما الشيء املميز يف املطالعة؟
خليل :أحب أن أنافس زمالئي يف مسابقة املطالعة ،وأن أحصل على املرتبة األولى.
سليم :ويف حال لم تتمكن من احلصول على املرتبة األولى ،مباذا تفكر أو تشعر؟
خليل :أشعر بالفشل ،واألحباط ،وخيبة األمل.
سليم :ليس من السهل أن نعيش مع هذه املشاعر.
سليم :نقاط ليست لإلجابة حالياً ولكن للتفكير،
هل ميكن أن نكون مميزين دون أن نلجأ إلى استخدام القوة أو معاقبة اآلخرين؟
هل ميكن أن نكون مميزين دون أن نتنافس على املرتبة األولى؟
ليلى( :تتوجه إلى خليل) كيف ستتصرف لو كنت مكان رمي؟
خليــل( :علــى لســان رمي) أذهــب للحديــث مــع خليــل ،أتعــاون معــه كــي يحقــق حلمــه يف مســابقة املطالعة،
واحتــرم املواضيــع التــي يختارهــا حتــى لــو كانــت بعيــدة عــن اختياراتي.
سليم( :يتوجه إلى رمي) كيف ستتصرفني لو كنت مكان خليل؟
رمي( :علــى لســان خليــل) أتوقــف عــن شــتم رمي واالســتهزاء بهــا ،وأحتــرم دور العرافــة الــذي تقــوم بــه
ألنهــا حتبــه ويشــعرها بالتميــز ،وأتعــاون معهــا كمــا كنــت أفعــل يف الســابق ،وأشــعرها بدعمــي لهــا إذا
أقــدم أحــد مــن الزمــاء علــى إزعاجهــا.
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ليلى :حسناً ،هل ترغبا بإضافة أي شي آخر تعتقدان بأنه مهم؟
خليل :ال.
رمي :ال.
ليلى :هل أنتما جاهزان اآلن للوصول إلى حل؟
خليل :نعم.
رمي :نعم.
سليم :حسناً ،نريد اآلن أن نبحث عن حلول ممكنة من أجل التوصل الى اتفاق مرض.
ليلــى :ســيأخذ كل واحــد منكمــا بطاقــة مكتــوب عليهــا ســؤال ،عليــه/ا التمعــن يف الســؤال املكتــوب
وكتابــة أكبــر قــدر ممكــن مــن احللــول املقترحــة مــن وجهــة نظــره .مــن املفضــل ترقيــم احللــول ،وعنــد
االنتهــاء مــن كتابــة البطاقــة األولــى ،ســتحصالن علــى الثانيــة ،ومــن ثــم علــى الثالثــة.
سليم :يوزع البطاقات على خليل ورمي.
رمي وخليل :يكتبان على البطاقات.
ليلى :جتمع البطاقات.
السؤال
ما الذي ميكنك أن
تسهم به من أجل
الوصول إلى حل؟

ما الذي ترغب يف
أن يقوم به الطرف
اآلخر؟

ما الذي ميكنكما أن
تقوما به سوية من
أجل الوصول إلى حل؟

سليم يقرأ بطاقات رمي

ليلى تقرأ بطاقات خليل

 -1أن أتعاون مع خليل لتحقيق حلمه
بالفوز يف مسابقة املطالعة.

 -1أن أحترم اهتمامات رمي ورغبتها بدور
العرافة ،وأن أس ّهل عليها املهمة.

 -2أن أحترم مواضيع املطالعه التي
يختارها حتى لو اختلفت عن مواضيعي
التي أحبها.

 -2أن أعود لدعمها كما كنت أفعل يف
السابق ،وأن أحاول مساعدتها يف ضبط
الصف.

 -3أن أنبهه وأكون لطيفة معه قبل أن
أسجل اسمه وأق ّدمه للمعلمة.
 -1أن يحترم رغبتي يف أن أكون عريفة
الصف.

 -3أن ال أجرحها بكلمات مهينة.

 -2أن يتوقف عن شتمي وإهانتي.
 -3أن يتعاون معي ويخفف من مشاغباته.
 -1أن نعود صديقني كما كنا يف السابق،
ومنضي وقتاً مع بعض.

 -1أن حتترم ميولي لنصوص املطالعة
املختلفة عن ميولها.
 -2أن تساعدني على حتقيق حلمي بالفوز
يف املسابقة.
 -3أن تتوقف عن كتابة اسمي التفه
األسباب.
 -1أن نتعاون مع بعض ،أريد أن نلخّ ص
مواضيع املطالعة سوية كي نعزز عالقتنا
من جديد.
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سليم :ينقل بطاقات رمي خلليل ،وينقل بطاقات خليل لرمي.
ليلى :عليكما اآلن قراءة ما كتب الطرف اآلخر قراءة صامته.
سليم :هل انتهيتما من القراءة؟
خليل :نعم.
رمي :نعم.
ليلى :هل أنتما موافقان على احللول املطروحة يف البطاقات؟
خليل :نعم.
رمي :نعم.
ليلى :هل أنتما راضيان عن هذه احللول؟
خليل :نعم.
رمي :نعم.
سليم :حسناً ،اآلن بقى أن نو ّقع على االتفاقية.
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(يظهر الوسطاء واألطراف املتنازعة وهم ميلؤون ورقة االتفاقية)
ليلى :عظيم ،لقد تقدمنا جيداً وتوصلنا إلى اتفاق مرض ،نتمنى أن يستمر الوفاق بينكما .هل ترغبان
بعد فترة من الزمن يف أن ندعوكما للقاء متابعة بهدف االطمئنان عليكما؟
خليل :ال مانع.
رمي :نعم أريد.
ليلى :حسناً ،سنتفق على يوم األثنني بتاريخ 2016/01/25

سليم :نشكر لكما ثقتكما ببرنامج الوساطة الطالبية ،ونتمنى لكما حتقيق أحالمكما دائماً.

(يظهر الوسطاء واألطراف املتنازعة وهم يسلمون على بعضهم).
(يظهر سليم وهو يضع االتفاقية وأوراق احللول يف مغلف ،ويسجل عليه أسماء الوسطاء
وأسماء املتنازعني ،وتاريخ االتفاقية).
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ملحق رقم ( )3أسئلة واجابات يف الوساطة الطالبية
س .1هل الوساطة سرية ،وال يعلم بها ّ
مركز برنامج الوساطة يف املدرسة؟
فحــوى وتفاصيــل جلســة الوســاطة تبقــى ســرية ،يتــم إشــراك مر ّكــز برنامــج الوســاطة املدرســية يف
موضــوع اخلــاف ،وموضــوع النــزاع حســب جلســة الوســاطة ،واالتفــاق الــذي توصــل إليــه طرفــا النــزاع.
س .2هل ميكن دعوة جلنة الوساطة لالجتماع بهدف املتابعة بعد مرور أسبوع أو أسبوعني
على توقيع االتفاقية؟
نعم ،محبذ جداً من أجل االطمئنان ومتابعة األوضاع ،لكن يف حال رغب طرفا النزاع يف ذلك.
س .3هل ميكن االطالع على املغلف من قبل ّ
مركز برنامج الوساطة الطالبية؟
مغلــف الوســاطة ال يحتــوي علــى تفاصيــل دقيقــة ،لذلــك ليــس هنــاك مانــع .يفضــل ،مــع ذلــك ،أن
يســتخدم مر ّكــز برنامــج الوســاطة طرقــا أخــرى ملتابعــة اتفاقيــات الطلبــة ،مــن خــال املالحظــة ومــن
خــال ســؤال املعلمــن/ات عــن أحــوال الطلبــة املتنازعــن.
س .4يف حال توجه الوسطاء الستشارة ّ
مركز برنامج الوساطة الطالبية بشأن نزاع معني،
هل من الواجب إعالم األطراف املتخاصمة بذلك؟
يُ َف َّســر لهــم يف البدايــة أن استشــارة الوســطاء ملر ّكــز البرنامــج ال متســهم بشــكل خــاص ،وإمنــا تخــص
الوســطاء وكيفيــة تعاملهــم مــع موضــوع النــزاع ،وأنهــم لــن يتطرقــوا إلــى تفاصيــل خاصــة بــأي طــرف مــن
األطــرف .يتعامــل الوســطاء مــع األمــر بأنفســهم يف حــال رفضــت أطــراف النــزاع االستشــارة ،أو يعتــذرون
مــن أطــراف النــزاع ويعطونهــم حريــة اختيــار وســطاء جــدد أو التوجــه إلــى املســار اإلداري.
س .5متى يتم تدريب الوسطاء على الوساطة الطالبية؟
مــن املفضــل تنفيــذ تدريــب مكثــف ومتواصــل (مــن ثالثــة إلــى أربعــة أيــام) قبــل بــدء الــدوام املدرســي ،أو
خــال العطلــة بــن الفصــل األول والثانــي .يف حــال اســتحالة األمــر ،ميكــن تنفيــذ التدريــب أثنــاء أيــام
العطــل ،أو تقصيــر الــدوام يف بعــض األيــام .هــذا األمــر ينفــذ باالتفــاق بــن اإلدارة واملعلمــن/ات املدربــن
وبــن الطلبــة.
س .6من أي الصفوف يأتي الطالب الوسطاء؟
يف املدرســة االبتدائيــة يفضــل أن يكــون الوســيط يف الصــف اخلامــس أو الســادس ،ويف املدرســة
اإلعداديــة يف الثامــن أو التاســع.
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س .7كم مدة جلسة الوساطة؟
ليســت هنــاك مــدة محــددة ،مــدة اجللســة محكومــة بطبيعــة النــزاع ،وقــد يضطــر الوســطاء أحيانـاً إلــى
تقســيم اجللســة لعــدة جلســات.
س .8هل من الضروري أن تكون اجللسة حول طاولة؟
نعــم ،بــل مــن الضــروري أن يكــون يف غرفــة الوســاطة طاولــة وكــراس( .انظــر املرحلــة الثالثــة مــن عمليــة
الوساطة).
س .9أين تتم جلسة الوساطة يف املدرسة؟
مــن املفضــل تخصيــص مــكان (غرفــة أو زاويــة توفــر اخلصوصيــة) الجتماعــات الوســاطة .بعــض املدارس
تخصــص غرفــة مــن البالســتك أو اخلشــب أو أي مــادة أخــرى ،وتضعهــا يف إحــدى زوايــا املدرســة.
س .10هل يجوز لطرف النزاع اختيار الوسيط/ة الذي يراه مناسبا؟
ميكــن لطــرف النــزاع أن يختــار الوســيط/ة الــذي يــراه مناســباً ،ولكــن ،مــن أجــل احملافظة علــى احليادية،
هــذا األمــر غيــر ملزم.
س .11يف حالة توجه أحد طريف النزاع إلى الوسطاء ،هل ميكن استدعاء الطرف الثاني
وإقناعه بالتوجه إلى الوساطة حلل اخلالف؟
ميكن للوسطاء احملاولة وإقناع الطرف الثاني ،ولكن ال يجوز إجباره على الوساطة.
س .12هل الوسطاء قادرون على القيام مبهامهم على أكمل وجه؟
نعــم ،يف حــال لــم يتطــور اخلــاف إلــى أزمــة ،ولكــن عندمــا تتــأزم األمــور بشــكل كبيــر وتبــرز إمكانيــة
جلــوء األطــراف إلــى العنــف ،يجــب أن تتحــول األمــور إلــى املســار اإلداري.
س .13كم من الوقت نحتاج لتأهيل الوسطاء؟
من  50-40ساعة تدريبية.
س .14هل ميكن ،يف حال تعدد أفراد طريف النزاع ،التوجه إلى الوساطة الطالبية؟
إذا كان عدد األفراد يف الطرفني املتنازعني أكثر من شخصني ،يتم حتويل األمر إلى املسار اإلداري.
س .15عندما يكون النزاع بني طالب/ة ومعلم/ة ،هل ميكن التوجه إلى الوساطة الطالبية؟
ال يجوز التوجه إلى الوساطة الطالبية ،ويح ّول الطالب/ة إلى املسار اإلداري.
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) مواقع إنترنت و مقاطع أفالم و مراجع مفيدة4( ملحق رقم
روابط الكترونية

الرقم

مناذج للوساطة يف املدرسة
https://www.youtube.com/watch?v=6_OzbsPV4Y4

1

http://www.fcps.edu/otherlanguages/translations
/PDF_FILES/publications/peermediationbr/arabic.pdf

2

https://www.youtube.com/watch?v=M_m5uiTI1Vo

3

https://www.youtube.com/watch?v=sGk6RTxqti4

4

http://www.mediation.ps/

5

مناذج للوساطة يف اجلامعة
https://www.youtube.com/watch?v=O7C1KL6rfkM

6

https://www.youtube.com/watch?v=NiV1RpXHEjU

7

كتيبات ومجالت وأدلة مهمة
http://www.ziviler-friedensdienst.org/sites/ziviler-friedensdienst.
org/files/anhang/publikation/zfd-constructive-conflict-transformation-1745.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001841/184162a.pdf
http://taawon4youth.org/files/server/magazine1.pdf

8

9
10

http://www.mediation.ps/bedata/uploads
/8301a112dec51e995ddf9c837bc82d59.pdf
http://www.mediation.ps/bedata/uploads
/245c3b961b1d5ddeb770019e4bb25ad3.pdf
http://alsaraya-center.org/sites/default/files/pubs/pdf/33.pdf

11

12

13
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ملحق رقم ( )5دفتر يوميات وسيط/ة حتت التدريب
عزيزي الوسيط/ة
خالل عملية التدريب على برنامج الوساطة سوف تنكشف على نفسك ،وتتعرف عليها من نواح جديدة
وبشكل أعمق ،لذلك من املهم أن تقوم بعملية تغذية مرتدة يف نهاية كل لقاء ،وأن متأل النموذج اآلتي:

اليوم_________________________________________________ :

التاريخ_________________________________________________ :

أشعر اليوم____________________________________________________________________________________________________________________ :
تعلمت اليوم_________________________________________________________________________________________________________________ :
اكتشفت اليوم شيئا جديدا هو______________________________________________________________________________________ :
أريد أن أطور نفسي يف____________________________________________________________________________________________________ :
عبرة اليوم____________________________________________________________________________________________________________________ :

مالحظات أخرى:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رسمة
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ملحق رقم ( )6استبانة مواقفي جتاه النزاعات
عزيزي الوسيط/ة
أمامــك مجموعــة مــن العبــارات ،يرجــى تدريــج مواقفــك مــن هــذه العبــارات بــن موافــق ،أو معــارض ،أو
موافــق أحيانـاً ،وذكــر احلــاالت التــي جتيــز فيهــا اســتخدام هــذا األســلوب.
العبارة

موافق

أحيان ًا

أنا وما بعدي الطوفان.
علي وعلى أعدائي.
أنا بسالم وأنت أيضاً.
أمشي السور السور وأقول يا رب
الستر.
الباب إلي بجيك منه الريح سده
واستريح.
فليذهب للجحيم ،أما أنا فباق هنا.
العني بالعني والسن بالسن والبادي
أظلم.
أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن
عمي على الغريب.
اخلراف ما كانت لتكون خرافاً لو لم
يكن الذئب ذئباً.

معارض

أنت جتيز استخدامها عندما :
____

مقترح لتنفيذ الفعالية:
يشــرف املعلــم/ة او املشــرف/ة املســؤول عــن تدريــب مجموعــة الوســطاء أو طلبــة املدرســة علــى اســتخدام فعاليــة
(مواقفــي جتــاه النزاعــات) بحيــث يطلــب مــن الطلبــة تعبئــة االســتمارة أعــاه ،وفيمــا بعــد يســتطيع املعلــم/ة
عــرض نتائــج االســتمارة مــن خــال التمريــن احلركــي اآلتــي :يرســم املعلــم/ة او املشــرف/ة علــى األرض خطــا
طرفــه األميــن لـــ (موافــق) وطرفــه األيســر لـــ (معــارض) ووســطه لـــ (احيانـاً).
يقرأ املعلم/ة العبارة ،ويطلب من الطلبة الوقوف بجانب اإلجابة التي قاموا باختيارها

موافق

أحيانا

معارض

ومــن ثــم يُجــري نقاشــا مــع الطلبــة حــول اختياراتهــم .يســتطيع املعلــم/ة او املشــرف/ة مــن خــال النقــاش فهــم
ميــول الطلبــة ومواقفهــم مــن النزاعــات ،ويســتطيع الطلبــة ،باملقابــل ،حتقيــق فهــم أفضــل الختياراتهــم ومــدى
مناســبتها ،واالنكشــاف علــى طلبــة آخريــن ليســوا مثلهــم متامـاً ،فزيــادة الوعــي مبواقــف الفــرد مــن النــزاع عامــل
هــام يف حــدوث تغيــر يف املواقــف الحقـاً.
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ملحق رقم ( )7استبانة أسلوبي يف التعامل مع النزاعات
عزيزي الوسيط/ة
أمامــك اســتبانة ستســاعدك علــى التعــرف علــى أســلوبك اخلــاص يف التعامــل مــع النزاعــات ،حــاول أن
تســتحضر يف ذهنــك خالفــا كنــت طرفــا فيــه ،ثــم أجــب عــن األســئلة اآلتيــة:
مــع مــن تنازعــت؟ __________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
مــا هــي صفــات هــذا الشــخص الــذي تنازعــت معــه؟ __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
مــاذا كان ســبب النــزاع؟ _____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
ما األسلوب الذي استعملته للتعامل مع هذا النزاع؟
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
هل ح ّل األسلوب الذي استعملته موقف النزاع أم ال ؟ وملاذا؟
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
لو تكرر موقف النزاع ذاته اليوم ،كيف ستتصرف؟
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
هل يتشابه موقف النزاع هذا مع مواقف نزاع أخرى حتدث معك؟ يف حال نعم  ،كيف؟
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

طريقة تنفيذ الفعالية:
يشــرف املعلــم/ة املر ّكــز/ة عــن تدريــب مجموعــة الوســطاء أو طلبــة املدرســة علــى اســتخدام فعاليــة
«أســلوبي الذاتــي يف التعامــل مــع النزاعــات » بحيــث يطلــب مــن الطلبــة تعبئــة االســتبانة أعــاه ،وفيمــا
بعــد يســتطيع املعلــم/ة نقــاش االســتبانة علــى ضــوء إجابــات الطلبــة .علــى ســبيل املثــال:
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السؤال
مع من تنازعت؟

مقترح لطريقة النقاش (ميكن للمعلم/ة ابتكار طرق أخرى)
1.1من ناحية العمر (صغير ،شاب ،كبير ،مسن)
2.2من ناحية اجلنس (ذكر ،أنثى)

ما هي صفات هذا 1.1صفات خارجية
الشخص الذي 2.2صفات داخلية
تنازعت معه؟
1.1قيم
ماذا كان سبب
النزاع؟
2.2مبادئ
3.3احتياجات
4.4معتقدات

وبهــذه الطريقــة يســتمر املعلــم/ة بنقــاش إجابــات الطلبــة كمــا وردت يف االســتبانة ،حيــث يأخــذ إجاباتهــم
إلــى تعميمــات أكبــر ،ويحــاول أن يظهــر لهــم مــا هــي القواســم املشــتركة يف إجاباتهــم ،وإن كان هنــاك أي
تناقــض أو عــدم انســجام بينهــا.
هــذه النوعيــة مــن الفعاليــات تزيــد مــن وعــي الطلبــة ،وجتعلهــم يدركــون ويفكــرون مبــا ميــرون بــه ،وهــي
عمليــات مهمــة للتأمــل الذاتــي ،وتســهم يف اكتشــاف الثغــرات التــي يقــع فيهــا الطلبــة عنــد مواجهتهــم
ملواقــف النــزاع.
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ملحق رقم ( )8منوذج مشاهدة جلسة وساطة طالبية
املهمة
 .1ترحيب وتعارف
•ترحيب وشكر.
•تعارف.
•دور الوسطاء.
•قواعد الوساطة.
•اخلطوات املستقبلية.
شرح دور الوسطاء

مالحظات

•احملافظة على السرية.
•احليادية واملوضوعية.
•إدارة العملية وتوجيهها.
•عدم إصدار األحكام.
•عدم إيجاد احللول.
توضيح قواعد الوساطة
•االحترام.
•اإلصغاء املتبادل.
•االبتعاد عن العنف (االبتعاد عن توجيه
االتهامات و/أو اإلهانات و/أو العنف
الكالمي و/أو العنف اجلسدي).
•التمسك باحلقائق.
•احلديث بالدور.
•احلديث بلغة أنا وليس بلغة أنت.
•وجودكم هنا اختياري.
توضيح اخلطوات املستقبيلة
•الطرف األول يطرح وجهة نظره والطرف
الثاني يستمع ومن ثم العكس.
•يقوم الوسطاء بتلخيص موضوع النزاع ،لذلك
قد يحتاج الوسيط/ة إلى تسجيل مالحظات
تساعده/ها يف عملية التلخيص ،ومن ثم
سيتم أخذ موافقة األطراف على التلخيص.
•اإلجابة عن استفسارات ومخاوف  ..إلخ.
•أخذ التزام الطرفني بقواعد الوساطة.
•االتفاق على من سيبدأ باحلديث.
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 .2االستماع إلى القصص

•كل طرف يقوم بعرض وجهة نظره يف
النزاع.
•يقوم الوسطاء بتوضيح:
•النقاط املشتركة يف وجهات النظر هي:
______________________
•النقاط املختلفة يف وجهات النظر هي:
______________________
•يقوم الوسطاء بإعادة صياغة العبارات
الهامة.
•يلفت الوسطاء نظر األطراف إلى األحاسيس
واالنفعاالت.
•يستفسر الوسطاء إن كانت هناك أمور
غامضة أو غير واضحة.
•يقوم الوسطاء بتلخيص موضوع النزاع.
•يأخذ الوسطاء موافقة الطرفني على
التلخيص.
 .3خلفية النزاع

•استخدام مهارة طرح األسئلة اخلاصة
باملرحلة الثالثة.
•استخدام مهارات يف حتليل النزاع.
•التعمق يف جوانب النزاع غير املرئية.
•توصيل كل طرف من أطراف النزاع إلى
إدراك دوره يف النزاع.
•التركيز على املشاعر واألحاسيس.
•البحث عن نقاط االلتقاء بني الطرفني.
•توضيح سوء الفهم.
•لإلنهاء:
•هل هناك شيء آخر مهم تودان ذكره.
•هل أنتما مستعدان اآلن للبحث عن حل.
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 .4إيجاد احللول

•يطلب الوسطاء من كل طرف تدوين إجاباته
عن األسئلة اخلاصة بهذه اخلطوة.
•يقوم الوسطاء بقراءة ما كتب كل من
الطرفني.
•يضع الوسطاء أوراق احللول املقترحة
اخلاصة بأحد طريف النزاع أمام الطرف
اآلخر.
•يف حال لم يتفق الطرفان على احللول
املقترحة يتم الرجوع إلى نفس اخلطوة مرة
ثانية من أجل إعادة الصياغة.
•يف حال االتفاق يسأل الوسطاء :هل تظنان
أن احللول املقترحة عادلة؟
 .5االتفاقية

•يقرأ الوسطاء صيغة االتفاقية واحللول التي
توافقا عليها.
•تث ّبت أوراق االتفاقية مع احللول.
•يطلب الوسطاء من الطرفني التوقيع على
االتفاقية.
•حتديد موعد الحق للتأكد من أن كل شيء
يسير على ما يرام (اختياري).
•يف حال وافق الطرفان ،يسجل التاريخ على
ورقة االتفاقية.
•يضع الوسطاء االتفاقية يف املغلف.
•يدون الوسطاء على املغلف أسماءهم وأسماء
الوسطاء وتاريخ االتفاق.
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ملحق رقم ( )9منوذج تقيم وسيط/ة لنفسه/ها أو لزميله/تـه
عزيزي الوسيط/ة
حتية طيبة،
لقد تدربنا على مهارات الوساطة الطالبية ،وقد الحظت بعض النقاط الهامة التي يجدر التنبه إليها
حتى تكون وسيطا ماهرا .ميكنك استخدام النموذج أدناه لتقييم دورك كوسيط/ة أو لتقييم زميل/ة
لك.
ُسلّم التقييم بني واحد وخمسة ،الرقم واحد يشير إلى عدم متكن الوسيط/ة من القيام بهذه املهارة،
بينما يشير الرقم خمسة إلى مت ّكن الوسيط/ة من القيام بهذه املهارة على وجه حسن.
املهارات الرئيسية

املهارات الفرعية

النظر إلى عيون الشخص اآلخر.
مهارة اإلصغاء.
1.1مهارات االتصال استخدام لغة اجلسد.
والتواصل
نبرة الصوت.
الدقة يف استعمال الكلمات.
احلديث بلغة أنا وليس بلغة أنت.
إظهار االهتمام مبا يقول املتحدث.

2.2مهارة إدارة
احلوار
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توزيع أدوار متساوية بني طريف النزاع.
احملافظة على قواعد الوساطة.
احليادية مع الطرفني.
توجيه احلوار نحو الهدف.
عدم إطالق األحكام.
تنظيم احلديث.
احملافظة على االتصال بني األطراف املتنازعة.
احترام وجهات النظر املختلفة.

سلّم

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5

املهارات الرئيسية

3.3مهارة طرح
األسئلة

سلّم

املهارات الفرعية

5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1

طرح أسئلة مفتوحة مثل (كيف وماذا).
جتنّب طرح أسئلة مغلقة (نعم وال) و(ملاذا).
املوازنة بني األسئلة التي تركز على الفكر واألسئلة التي
تركز على املشاعر.
االبتعاد عن األسئلة التي تشعر املتلقي باللوم أو التذنيب.
طرح أسئلة مبستويات تفكير عليا مما يسمح بتنفيذ
عمليات تأمل ذاتي.
طرح أسئلة تهيئ أجواء مناسبة للتفاهم.
طرح أسئلة تركز على املستقبل.
االبتعاد عن أسئلة تتطرق إلى املاضي.

5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1

طرح أسئلة تركز على احلقائق.

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1
5 4 3 2 1

دائماً نسأل هل هناك شيء يجب أن يقال ولم يذكر.

5 4 3 2 1

4.4مهارة التأثير
على اآلخرين

مخاطبة العقل باإلقناع.
مخاطبة املشاعر والتأثير على أحاسيس ومشاعر
اآلخرين.
تعزيز ثقة أطراف النزاع بعملية الوساطة.
احملافظة على اخلصوصية والسرية.
استعمال تكتيكات تؤثر على تعاطف أطراف النزاع بعضهم
مع بعض.
يلفت الوسطاء نظر األطراف املتنازعة إلى األحاسيس
واالنفعاالت.

5 4 3 2 1
5 4 3 2 1

5.5مهارة التغذية
املرتدة ،إعادة
الصياغة
والتلخيص

حتديد النقاط اجلوهرية والنقاط الثانوية.
التركيز على النقاط اجلوهرية وعكسها ألطراف النزاع.
توضيح وجهات النظر.
تلخيص موضوع النزاع :النقاط املشتركة ونقاط
االختالف.
عكس فحوى ما يقوله أطراف النزاع بطريقة املرآة أو ما
يسمى بصدى الصوت.
التعبير بكلمات أطراف النزاع عن وجهات نظرهما جتاه
النزاع

5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
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ملحق رقم ( )10منوذج األسئلة املستخدمة يف اخلطوة الرابعة من جلسة الوساطة (البطاقات
الثالث)

ما الذي ميكنك أن تسهم فيه من أجل الوصول إلى احلل؟

ما الذي ترغب يف أن يقوم به الطرف اآلخر؟

ما الذي ميكنكما أن تقوما به سوية من أجل الوصول إلى حل؟
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ملحق رقم ( )11منوذج مناوبات الوسطاء
السبت

األحد

اإلثنني

الثالثاء

األربعاء

اخلميس

مناوبة
صباحية

االستراحة

مناوبة
نهاية
الدوام

مناوبو
غرفة
الوساطة

77

ملحق رقم ( )12منوذج طلب وساطة طالبية
التاريخ_____________________________ :

الزمالء األعزاء طلبة الوساطة الطالبية
حتية طيبة وبعد،
املوضوع :طلب جلسة وساطة طالبية
أنا

الطالب/ة ____________________________________________________

من

الصف _______________________________ :الشعبة_______________________________ :

أتوجه اليكم بطلب جلسة وساطة طالبية
موضوع

اخلالف_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ :

الطرف الثاني يف اخلالف _________________________________ :من

الصف _________________________________ :الشعبة___________________________ :

الوسطاء الذين ترغب فيهم

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(مالحظة :اختيار األسماء غير ملزم)
هل مت التوجه للمعلمة أو للمربية أو لإلدارة بخصوص هذا النزاع

		
نعم

ال

يف حال نعم ،ماذا كانت النتيجة _________________________________________________________________________________________________________________________ :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

يف حال ال ،ملاذا لم تتوجه إلى

اإلدارة______________________________________________________________________________________________________________ :

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

توقيع مقدم/ة
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الطلب______________________________ :

ملحق رقم ( )13منوذج اتفاقية وساطة طالبية
االسم
الصف

الوسيط/ة 1

طرف نزاع 1

الوسيط/ة 2

طرف النزاع 2

تواريخ جلسة الوساطة_______________________________________________________________________________________________________ :
موضوع اخلالف حسب طلب الوساطة_______________________________________________________________________________________ :
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
موضوع النزاع حسب جلسة الوساطة_________________________________________________________________________________________ :
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
متت االتفاقية بتاريخ__________________________________________ :
هل ترغبون يف عقد لقاء آخر للمتابعة :نعم

/

ال

يف حال نعم ،تعقد اجللسة بتاريخ_______________________________________ :

نحن نوافق ونوقع على هذا االتفاق

_________________
الطرف األول يف النزاع

______________
		
الوسيط/ة األول

		

________________
الطرف الثاني يف النزاع

__________________
الوسيط/ة الثاني
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ملحق رقم ( )14استبانة للطلبة الوسطاء لفحص فعالية برنامج الوساطة الطالبية

استبانة للطلبة الوسطاء لفحص فعالية
برنامج الوساطة الطالبية يف تسوية النزاعات الطالبية

عزيزي/تي الوسيط/ة .
نشــاهد يف مدارســنا العديــد مــن حــاالت النــزاع بــن الطلبــة ،وهنــاك العديــد مــن البرامــج التــي حتــث
علــى تســوية النــزاع ،أحــد هــذه البرامــج التــي طبقــت يف مدرســتنا خــال العــام الدراســي احلالــي هــو
برنامــج الوســاطة الطالبيــة.
نهــدف مــن خــال هــذه االســتبانة إلــى فحــص مــدى فاعليــة البرنامــج ،والعمــل علــى تطويــره ،وحتســن
طريقــة تطبيقــه.
تسجيل االسم اختياري ،واملعلومات ستحفظ بسرية.
باحترام
إدارة املدرسة
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االستبانة حتتوي على ثالثة أقسام :القسم األول يضم  13سؤاال مغلقا جوابها نعم أو
ال ،والقسم الثاني يحتوي على  16سؤاال مفتوحا من صنف امأل الفراغ ،والقسم الثالث
يختص بالتفاصيل الشخصية .
نرجو قراءة هذه األسئلة بعناية ،واإلجابة عنها مبنتهى الصراحة .
القسم األول  :األسئلة املغلقة
س 1هل من املهم أن يكون الوسيط/ة حاصال على عالمات عالية يف دروسه حتى يشترك يف برنامج
الوساطة؟
{ } نعم			

{ } ال

س 2هل قدرة الوسيط/ة على أن يكون اجتماعيا صفة ضرورية لتسهيل عمله كوسيط/ة؟
{ } نعم			

{ } ال

س 3هل تعتقد بأن الطلبة العنيفني هم فقط الذين يجب أن ينضموا إلى برنامج الوساطة من أجل أن
يصبحوا وسطاء؟
{ } نعم			

{ } ال

س 4هل قدرة الوسيط/ة على أن يكون قياديا صفة ضرورية لتسهل عمله كوسيط/ة؟
{ } نعم			

{ } ال

س 5هل تعتقد بأن برنامج الوساطة الطالبية برنامج ناجح؟
{ } نعم			

{ } ال

س 6هل كانت دورة التأهيل للوساطة الطالبية كافية؟
{ } نعم			

{ } ال

س 7هل ترغب يف االستمرار بالعمل كوسيط/ة؟
{ } نعم			

{ } ال

س 8هل تشعر بأنك مؤهل بشكل كاف للقيام بعملية الوساطة؟
{ } نعم			

{ } ال

س 9هل أنت مقبول كوسيط/ة بني الطلبة؟
{ } نعم			

{ } ال
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س 10هل يتقبل الطلبة فكرة التوجه إلى الوسطاء؟
{ } نعم			

{ } ال

س 11هل تشجع طالبا آخرين على االنضمام إلى البرنامج؟
{ } نعم			

{ } ال

س 12هل جتد الدعم واملساندة من طاقم املدرسة لعملك كوسيط/ة؟
{ } نعم			

{ } ال

س 13هل تشعر كطالب/ة مشترك يف برنامج الوساطة بأن البرنامج منحك األدوات الالزمة ملواجهة
مواقف فيها نزاع ،وحلها بطرق سلمية؟
{ } نعم			

{ } ال

القسم الثاني  :ملء الفراغ
س 1كيف مت اختيارك لتكون أحد أعضاء برنامج الوساطة؟
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________

س 2ما الذي جعلك تتطوع للعمل يف هذا البرنامج؟
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________

س 3ما هي املواصفات التي يجب أن يتمتع بها الطالب/ة حتى يصبح وسيطاً لتسوية النزاع يف مدرسته؟
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________

س 4على ضوء جتربتك يف برنامج الوساطة ،ما هي املميزات التي يجب توافرها لدى الوسطاء حتى يتم
قبولهم يف برنامج الوساطة؟
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________

س 5كوسيط ،ماذا تعني عملية الوساطة لك؟
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________

س 6ما هي طبيعة املشاكل التي حتاول حلها من خالل برنامج الوساطة؟
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________
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س 7ما هي طبيعة الصعوبات التي واجهتها أثناء تطبيقك جللسات الوساطة؟
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________

س 8كيف ميكن لبرنامج الوساطة أن يحد من طبيعة املشاكل التي حتدث بني الطلبة؟
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________

س 9كيف تصف دورك كوسيط/ة؟
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________

س 10كيف يتم حتويل األطراف املتخاصمة إليك؟
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ ________________
__________________________________________________________________________________

س 11ما هي املشاكل التي متتنع عن التدخل فيها؟ وملاذا؟
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________

س 12عندما يصعب عليك العمل كوسيط/ة يف مشكلة ما ،ماذا تفعل؟
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________

س 13ما هو شعورك عندما يو ّقع املتخاصمون/ات على االتفاقية ،ثم يقومون بنقضها وال يعملون بها؟
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________

س 14صديق/ة لك تخاصم مع أحد الزمالء يف املدرسة ،وطلب منك التدخل بينهما كوسيط/ة ،كيف
ستتصرف؟
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________

س 15على ضوء جتربتك يف هذا البرنامج كوسيط/ة ،حدد مدى رغبتك أو عدم رغبتك يف االستمرار
ببرنامج الوساطة الطالبية من خالل اختيار الرقم الذي يناسبك بني  1و . 5
ال أرغب على األطالق

1

2

3

4

5

أرغب بشكل كبيرجداً

س 16نرجو منك إضافة أية مالحظة ،أو اقتراح ،أو توصية.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________
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القسم الثالث  :تفاصيل شخصية
اجلنس :

{ } ذكر

العمر 		_______________________________ :

مهنة األب

		 _______________________________ :

معدلك يف السنة
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{ } أنثى
			
الصف _______________________________ :

مهنة

املاضية _______________________________ :

األم _______________________________ :

معدلك يف السنة

احلالية _______________________________ :

ملحق رقم ( )15استبانة للمعلمني/ات لفحص فعالية برنامج الوساطة الطالبية
استبانة للمعلمني/ات لفحص فعالية
برنامج الوساطة الطالبية يف تسوية النزاعات الطالبية

عزيزي/تي املعلم/ة .
نشــاهد يف مدارســنا العديــد مــن حــاالت النــزاع مــا بــن الطلبــة ،وهنــاك العديــد مــن البرامــج التــي حتــث
علــى تســوية النــزاع ،أحــد هــذه البرامــج التــي طبقــت يف مدرســتنا خــال العــام الدراســي احلالــي هــو
برنامــج الوســاطة الطالبيــة.
نهــدف مــن خــال هــذه االســتبانة إلــى فحــص مــدى فاعليــة البرنامــج ،والعمــل علــى تطويــره ،وحتســن
طريقــة تطبيقــه.
تسجيل االسم اختياري ،واملعلومات ستحفظ بسرية.

باحترام
إدارة املدرسة
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االستبانة حتتوي على ثالثة أقسام :القسم األول يضم  15سؤاال مغلقا جوابها نعم أو ال،
والقسم الثاني يحتوي على  13سؤاال مفتوحا من صنف امأل الفراغ ،والقسم الثالث خاص
بالتفاصيل الشخصية .
نرجو قراءة هذه األسئلة بعناية ،واإلجابة عنها مبنتهى الصراحة .
القسم األول :أسئلة مغلقة
س 1هل للتحصيل األكادميي عالقة بنجاح الطلبة يف برنامج الوساطة؟
{ } نعم			

{ } ال

س 2هل قدرة الوسيط/ة على أن يكون اجتماعيا صفة ضرورية لتسهيل عمله كوسيط/ة؟
{ } نعم			

{ } ال

س 3هل تؤيد فكرة انضمام طلبة عنيفني إلى برنامج الوساطة الطالبية؟
{ } نعم			

{ } ال

س 4هل قدرة الوسيط/ة على أن يكون قياديا صفة ضرورية لتسهيل عمله كوسيط/ة؟
{ } نعم			

{ } ال

س 5هل توفر املادة التدريبية للطلبة تأهيال مناسبا للقيام بدورهم كوسطاء؟
{ } نعم			

{ } ال

س 6هل تتناسب املعلومات املطروحة يف املادة التدريبية مع عمر الطلبة الوسطاء؟
{ } نعم			

{ } ال

س 7هل تشعر بأن سلوك الطلبة الوسطاء تغير إلى األفضل؟
{ } نعم			

{ } ال

س 8هل يتناسب برنامج الوساطة احلالي مع املرحلة االبتدائية واإلعدادية؟
{ } نعم			

{ } ال

س 9هل تشعر بأن الطلبة الوسطاء مؤهلون بشكل كاف للقيام بعملية الوساطة؟
{ } نعم			

{ } ال

س 10هل تشعر بأن الطلبة مقبولون كوسطاء؟
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{ } نعم			

{ } ال

س 11هل قلّت حدة النزاع يف املدرسة بعد تطبيق البرنامج ؟
{ } نعم			

{ } ال

س 12هل توجه الطلبة املتخاصمون إلى برنامج الوساطة؟
{ } نعم			

{ } ال

س 13هل تشجع طالبا آخرين على االنضمام إلى البرنامج؟
{ } نعم			

{ } ال

س 14هل كانت عملية اختيار الطلبة الوسطاء عادلة؟
{ } نعم			

{ } ال

س 15هل تعتقد بأن الطلبة اعتادوا على النزاعات وأصبح من الصعب تغيير ذلك؟
{ } نعم			

{ } ال

القسم الثاني  :امأل الفراغ
س 1كيف يتم اختيار الوسطاء للمشاركة يف هذا البرنامج؟
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________

س 2على ضوء جتربتك يف برنامج الوساطة ،ما هي املميزات التي يجب توفرها لدى الوسطاء حتى
يتم قبولهم يف برنامج الوساطة؟
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________

س 3ما هو مدى رضا الطلبة عن إدخال هذا البرنامج إلى مدرستهم؟
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________

س 4ما هي ،برأيك ،املميزات اخلاصة لبرنامج الوساطة الطالبية؟
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________

س 5ما هي طبيعة املشاكل التي يتوجه بها الطلبة إلى برنامج الوساطة ؟
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________
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س 6ما هي التحسينات التي توصي بإدخالها عند تدريب مجموعة جديدة من الوسطاء؟
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________

س 7ملاذا أدخل هذا البرنامج إلى مدرستكم؟
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________

س 8كيف يتم وصول األطراف املتخاصمة إلى الوسيط/ة يف املدرسة؟
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________

س 9هل تلمس فرقا ما بني مظاهر النزاع التي كانت تسود يف املدرسة قبل إدخال هذا البرنامج
وبعده؟
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________

س 10ما هي االستنتاجات التي استخلصت من تطبيق هذا البرنامج؟
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________

س 11ما املستقبل الذي تتوقعه لطلبة مدرستكم بعد تطبيق برنامج الوساطة الطالبية؟
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________

س 12على ضوء جتربتك يف برنامج الوساطة ،حدد مدى رغبتك أو عدم رغبتك يف استمرار هذا
البرنامج يف مدرستك من خالل اختيار الرقم الذي يناسبك بني  1و .5
ال أرغب على األطالق

1

2

3

4

5

أرغب بشكل كبير جدا

س 13نرجو منك إضافة أية مالحظة ،أو اقتراح ،أو توصية.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________

القسم الثالث  :تفاصيل شخصية
اجلنس :

{ } ذكر

العمر 		_______________________________ :
املادة التعليمية_______________________________ :
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{ } أنثى
الصفوف التي تعلّمها 		 _______________________________ :

ملحق رقم ( )16منوذج تدريبي الستعمال رسالة “أنا” ورسالة “أنت”

التصــادم البني-شــخصي يترافــق غالب ـاً مــع مشــاعر ســلبية (غضــب ،إحبــاط ،إهانــة  ...الــخ) قــد تــؤدي إلــى
تصرفــات عدوانيــة .تتولــد هــذه املشــاعرغالباً بســبب تواصــل طــريف النــزاع أو أحدهمــا بلغة/رســالة “ أنــت” –
الرســالة التــي تنقــل مــن شــخص إلــى آخــر بلغــة حتتــوي علــى مالمــة هــذا اآلخــر ،وتذنيبــه ،وإطــاق األحــكام
التــي تســيء إلــى مشــاعره.
على سبيل املثال-:
·“ أنت تتصرف كطفل صغير”
·“ أنت تد ّمر كل شيء”
·“ أنت ال ٌ ْ
تتَمل”
·“ أنت ال تفهم شيئا”
يقابــل رســالة (أنــت) رســالة (أنــا) ،وهــي رســالة ميكــن مــن خاللهــا أن ننقــل إلــى الطــرف اآلخــر مــا نشــعر بــه
إزاء ســلوك محــدد يقــوم بــه دون أن نبــدأ عباراتنــا بكلمــة (أنــت) ،ودون أن نوجــه إصبــع االتهــام واللــوم إليــه.
تركــز هــذه الرســالة علــى شــرح مشــاعرنا ،ومــا يزعجنــا يف ســلوك اآلخــر ،وكيــف يؤثــر هــذا الســلوك علينــا .إن
ويحضــر ظروفـاً ليســمع كل
اســتعمال هــذه الرســالة يدفــع طــرف النــزاع للتعــاون معنــا والتعاطــف مــع انزعاجنــا،
ّ
منــا اآلخــر ،ويؤســس ألرضيــة مواتيــة للبحــث عــن حلــول مرضيــة للطرفــن.
تتكون رسالة “أنا” من ثالثة أجزاء هي-:
اجلــزء األول :وصــف موضوعــي ومحــدد لســلوك الشــخص( ،عندمــا لــم تعيــدي لــي كتــاب العلــوم يف الوقــت
احملــدد )....
اجلــزء الثانــي  :وصــف الشــعور النــاجت عــن ســلوك اآلخــر( ،عندمــا لــم تعيــدي لــي كتــاب العلــوم يف الوقــت
احملــدد ،شــعرت بالقلــق واخلــوف )...
اجلــزء الثالــث :يقــدم شــرحا وتفســيرا للمشــاعر التــي تولــدت نتيجــة ســلوك اآلخــر( ،شــعرت بالقلــق واخلــوف
ألنــي لــم أســتطع أن أدرس لالمتحــان ،ومتوقــع اآلن أن أرســب يف مــادة العلــوم )...
الفائدة من استعمال هذه الرسالة
يــدرك أطــراف النــزاع أن اســتعمال رســائل (أنــا) يف مواقــف الصــدام يســمح بعمليــة االتصــال والتواصــل ويســهلها فيمــا بينهــم دون
جتريــح أو إســاءة ،وبالتالــي هــذا ســيحد مــن التصرفــات العنيفــة ويقلصهــا.
املجهــود املبــذول مــن قبــل طــريف النــزاع عنــد اســتعمال رســالة (أنــا) ســيكون موجهــا نحــو احللــول وكيفيــة مســاعدة الطــرف اآلخــر،
أمــا عنــد اســتعمال رســالة (أنــت) فيتحــول املجهــود مباشــرة إلــى الدفــاع عــن النفــس والهجــوم علــى اآلخــر.
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طريقــة التدريــب علــى اســتعمال رســائل “أنــا” يكــون مــن خــال متثيــل أدوار ملجموعــة مــن مواقــف
النــزاع – مرفــق بعــض األمثلــة التدريبيــة.
املوقف األول:
(أ) علياء،
التقــت عليــاء بصديقتهــا احلميمــة ســامية ،واشــتكت مــن صديقتهمــا املشــتركة منــى .اعتقــدت عليــاء بــأن
احلديــث ســيبقى ســراً بينهــا وبــن ســامية ،ولكــن تبــن لعليــاء أن منــى تعــرف مــا دار يف هــذه احملادثــة.
يف اليــوم التالــي التقــت عليــاء بســامية ،مــاذا ســتقول لهــا ؟ ...............................................
املوقف األول:
(ب) سامية،
عليــاء اشــتكت مــن منــى لســامية ،وطلبــت منهــا أن تكــون احملادثــة بينهمــا فقــط .ســامية التقــت الحق ـاً
مبنــى ونقلــت لهــا مــا دار مــن حديــث بينهــا وبــن عليــاء ،فغضبــت منــى وقالــت إنهــا ســتكلم عليــاء .يف
اليــوم التالــي التقــت ســامية بعليــاء ،مــاذا ســتقول لهــا؟ ...............................................
املوقف الثاني:
(أ) عماد
أحمــد صديــق مخلــص لــك ،اســتعار منــك الدراجــة وركبهــا بســرعة مبالــغ فيهــا .انزلقــت الدراجــة عنــد أحــد
االلتفافــات ووقــع أحمــد يف حفــرة .اســتطاع أحمــد القفــز عــن الدراجــة ،ثــم أعادهــا إليــك مــع خــدوش يف كل
مــكان تقريب ـاً .يف اليــوم التالــي التقيــت بأحمــد يف املدرســة ،مــاذا ســتقول لــه؟ ...............................

املوقف الثاني:
(ب) أحمد
صديقــك املخلــص عمــاد أعــارك دراجتــه ،وســرت عنــد أحــد االلتفافــات بســرعة مبالــغ فيهــا ممــا أدى
إلــى انــزالق الدراجــة .أعــدت لعمــاد الدراجــة مــع خــدوش كثيــرة ،يف اليــوم التالــي التقيــت بعمــاد ،مــاذا
ســتقول لــه؟ ................................................................................................
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املوقف الثالث هو عبارة عن مثال على استعمال رسالة “أنا” يف أي حديث بني معلم/ة وطالب/ة
املوقف الثالث:
( أ ) شادية  -طالبة
يف درس التاريخ أعادت املعلمة الوظائف البيتية إال وظيفتك .قالت املعلمة :لقد أعدت جميع الوظائف
التي مت تسليمها إلي ،والطلبة الذين لم يقدموا الوظيفة سيخسرون عالمات يف شهادة الشهرين
ِ
توجهت إلى املعلمة ،ماذا ستقولني لها؟ .........
القادمة .يف نهاية احلصة
املوقف الثالث:
(ب) عفاف – معلمة
أنت معلمة تاريخ يف احلصة األخيرة ،وزعت الوظائف البيتية على الطلبة ،واملتعارف عليه أن الطلبة
الذين لم يسلموا الوظيفة حتى التاريخ احملدد ال يستطيعون تسليم الوظيفة الحقاً ،وسيخسرون
عالمات يف شهادة الشهرين القادمة .يف نهاية احلصة توجهت إليك شادية مدعية بأنها قدمت
الوظيفة ولكن لم تتم إعادتها ،ماذا ستقولني لها؟ ...........
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ملحق رقم ( )17أسئلة خاصة الستعمال الوسطاء يف اخلطوة الثالثة

اخلطوة الثالثة حتتاج إلى الكثير من طرح أسئلة مفتوحة ،وإلى تلخيص ما يطرح من قبل أطراف
النزاع ،والقيام بعمليات عكس احملتوى.
اسأل طريف النزاع دائم ًا:
1.1ما السبب وراء ما حصل؟
2.2هل كان هناك موقف ملموس ميكنك احلديث عنه؟
3.3هل لديك أمثلة على ما تقول؟
4.4ما الذي حتاول أن تقوله؟ أو ماذا تقصد أن تقول؟
5.5ما رأيك بهذه النقطة؟
6.6ماذا تفكر جتاه هذا األمر؟
7.7كيف تشعر جتاه هذا األمر؟
أسئلة حول تاريخ وخلفية الصراع:
1.1هل كنتما صديقني؟ ما هو مستوى معرفتكما لبعضكما البعض؟
2.2هل مررمت بخالفات قبل هذه املرة؟ (أعط مثاال على ذلك)
3.3كيف كانت عالقتكما قبل أن يبدأ هذا اخلالف؟
أسئلة حول املشاعر:
1.1كيف كان شعورك عندما دخلت يف هذا الصراع؟ كيف كان شعورك حياله؟
2.2ما هو شعورك اآلن حيال هذا الصراع؟
3.3هل عرفت عن مشاعر .........؟
4.4هل تغير شيء اآلن بعد أن سمعت منه/ها؟
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أسئلة حول املصالح املشتركة والتجارب واللحظات املميزة التي قضيتماها معا:
1.1هل كانت بينكما أوقات جيدة قبل قبل حدوث هذا املوقف؟
2.2ما هي هذه اللحظات املميزة التي قضيتماها معا؟
3.3ما الذي يعجبك بـ  ..............؟
أسئلة تساعد يف تغيير املواقف والتوجهات:
1.1هل ميكنك أن تتخيل/ي كيف يشعر/تشعر؟
2.2كيف ستتصرف/ين لو كنت مكانه/ها؟
3.3كيف ستشعر/ين لو كنت مكانه/ها؟
األسئلة التي تساعد على خلق اتصال مباشر بني الطرفني:
1.1هل ميكنك اآلن قول هذا مباشرة له/ها؟ (مثال :اعتذار عما حدث)
2.2حا ول/ي أن تقول/ي ما فهمت للطرف اآلخر بشكل مباشر؟
أسئلة حول الرغبات واالحتياجات:
1.1ما الذي يجب أن يحدث باعتقادك حتى تتفقا؟
2.2ما الذي ميكنك عمله لتحقق هذا؟
3.3ما الذي تتمناه (عليه/ها) أن يفعله لتكون راضيا؟
أسئلة أخيرة:
1.1هل ترغب يف إضافة أي شي آخر تعتقد بأنه مهم؟
2.2هل أنتما جاهزان اآلن للوصول إلى حل؟
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ملحق رقم ( )18تكتيكات يف التعامل مع األطرف املتنازعة
1.1استعمال أسئلة مفتوحة
ووضح؟ وأعط أمثلة؟  ...إلخ .هذا النوع من األسئلة يسمح
•األكثار من أسئلة كيف؟ وماذا؟ ّ
ألطراف النزاع بإعطاء معلومات عن أنفسهم وعن النزاع.
•االبتعاد عن أسئلة إجاباتها نعم أو ال.
•االبتعاد عن أسئلة (ملاذا) ،ألنها تدفع بطريف النزاع إلى تبرير املواقف وإعطاء الشرعية لألفعال
التي قاموا بها.
2.2تكتيك املرآة
•التعبير بكلمات أطراف النزاع اخلاصة عن وجهة نظرهما يف النزاع.
•اإلشارة إلى املشاعر وعكسها.
املتنازعي فهما الفكرة التي متت إعادتها ،ويف حال لم تكن مفهومة نطلب من طريف
•التأكد من أن
ْ
النزاع توضيح وجهة نظرهما مرة أخرى.
3.3تكتيك التشبيهات واالستعارات
قد يواجه بعض الطلبة صعوبة يف التعبير عن أنفسهم ،كأن يجدوا صعوبة يف دقة الوصف ،أو يف
التعبير عن مشاعرهم ،أو يف إيجاد الكلمات املناسبة لذلك.
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نسهل هذا األمر على الطلبة ،وهناك بعض
من خالل تكتيك التشبيهات واالستعارات ّ
األمثلة على ذلك:
1.1استخدام لوحة املشاعر – لوحة حتتوي على مشاعر مختلفة وميكن للطالب/ة من خاللها وصف
ما يشعر به.
2.2استخدام مقاييس التدرج – املقاييس حتتوي على تدرج من البسيط إلى الصعب يف وصف درجة
أو حدة االنزعاج ،واجلرح ،واملوافقة ،والغضب .األمثلة التوضيحية تلحق.
3.3استخدام االستعارات – كأن أن يقوم طرفا النزاع بالتعبير عما ميران به من خالل استخدام
بعض التشبيهات الصورية التي تساعد الطرف اآلخر على إدراك املغزى بطريقة محسوسة أكثر.
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مقاييس التدرج
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