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تقديم :
تندرج املصوغة حول طرق التنشيط والتواصل وتسيير جماعة القسم في إطار ُع َّدة تكوين
منشطي ومنشطات محو األمية .وجذير بالذكر أن هذه العدة تشكل شقا من مشروع أعدته
الوكالة الوطنية ملحاربة األمية في صيغة مصوغات للتكوين خصصت لتعزيز وتقوية قدرات
منشطي ومنشطات محو األمية.
وتهدف هذه االستراتيجية إلى الرفع من مستوى التكوين ،وإعداد الفاعلين واملمارسين
واملتدخلين في مجال محاربة األمية وذلك بهدف تحسين األداء ،وتطوير الكفايات واملقاربات
املعتمـدة وتوحيدها ،وتهدف الوكالة الوطنية ملحاربة األمية ،من وراء هذا املشروع ،إلى الرفع
من جودة التكوين وتحسين األداء املنهي للمكونين لبلوغ االحترافية ،إيمانا منها أن تأهيل املوارد
البشرية يعتبر عامال أساسيا في ضمان النجاح لبرامج محو األمية .
وجدير بالذكر ،أن هذا العمل يستوحي مرتكزاته من املواصفات والكفايات املنشودة لدى
املكون(ة) ،وكذا املقاربات التي اعتمدها قطاع محو األمية للرفع من قدرات املكونين واملكونات
على مواكبة الخطوات واملستجدات ذات الصلة ببرامج القرائية في مختلف أوجهها..
ولبلوغ هذه املقاصد تم اعتماد مقاربة متعددة األبعاد وفق ما يلي:
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مقاربة منفتحة على الخبرات والتجارب ؛ حيث تعتبر هذه الخبرات والتجارب دائمة التحول والتغير
بفعل التطورات التي يعرفها حقل محو األمية.
مقاربة تشاركية تعتبر الفئات املستهدفة شركاء وفاعلين في بناء كفاياتهم.
مقاربة سوسيو مهنية تؤهل الكتساب الكفايات املهنية الالزمة ملزاولة املهام املنوطة بهم.
وتتضمن هذه املصوغة أربعة أقسام متمحورة حول العناصر التالية :
القسم األول  :خصص لخطة املصوغة واهدافها ومضامينها وطرق تنفيذها؟
القسم الثاني :يتناول هذا القسم مفاهيم ومعطيات حول طرق ومداخل التكوين(،املدخل السسيو
وجداني ،آليات التواصل وتدبير،وتنشيط جماعة القسم).
القسم الثالث  :يقترح هذا القسم أعماال تطبيقية في صيغة ورشات وقراءات ومناقشات من شأنها
تعزيز الجانب التطبيقي العملي للمصوغة.خاصة فيما يتعلق ب:خصائص وأدوار الجماعة ،من
جهة ،وتدبير النزاع وضبط التواصل داخل جماعة القسم ،من جهة ثانية)
القسم الرابع :خصص هذا القسم لتقديم وثائق ونصوص داعمة.
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القسم األول



السياق العام للمصوغة

في إطار استراتيجية قطاع محاربة األمية الهادفة إلى الرفع من مستوى التكوين،
وإعداد الفاعلين واملمارسين واملتدخلين في مجال محاربة األمية لتحسين األداء،
وتطوير الكفايات واملقاربات املعتمـدة وتوحيدها ،أعدت الوكالة الوطنية ملحاربة
ُ
األميةع َّدة تتكون من مصوغات خاصة بتعزيز وتقوية قدرات املنشطين واملنشطات.
ومما ال شك فيه أن املكون هو الفاعل األساس في تجسيد برامج محاربة األمية على
أرض الواقع واملمارسة ،كما أنه العنصر املحوري في تفعيل األوراش والخطط
والبرامج املرتبطة بهذا املجال .وإيمانا منا بالدور املركزي الحساس الذي يضطلع به
هذا املكون ،كان لزاما علينا وضع هذا املدخل لبيان الشروط التي يتعين أن تتوفر
فيه ،واملواصفات التي تشتق مننها الكفايات املطلوب تمكينه مننها  ،وبذلك صار
االهتمام موجها إلى تأهيل املوارد البشرية الفعالة التي تحقق اإلنتاجية املنشودة،
وتسهم في تأهيل املنشطين ملزاولة مهامهم على أفضل وجه.
وجدير بالذكر ،أن هذا العمل يستوحي مرتكزاته من املواصفات والكفايات املنشودة
لدى املكون،وكذا املقاربات التي اعتمدتها املديرية للرفع من قدرات املكونين
واملكونات على مواكبة الخطوات واملستجدات برامج القرائية في مختلف أوجهها..
وتسعى العدة بوجه عام ،إلى بلوغ مقاصد عامة من أهمها ما يلي :
 توسيع قاعدة املتدخلين في مجال محاربة األمية؛
 تطوير املقاربات املعتمدة في مجال وضع خطط التكوين وتدبيرها وتقويمها؛
 االستجابة للطلب املتزايد على التكوين؛
 اعتماد مبدأ الالتمركز والالتركيز في تدبير ملف محو األمية وضمنه
التكوين.
لهذا الغرض تم إدراج خطة التكوين في ضوء مرجعية كفايات املكون التي أعدتها "الوكالة
الوطنية ملحاربة األمية" ،والتي تعتمد مواصفات وكفايات مستهدفة محددة .ويقصد
باملواصفات مجموع الكفايات والقدرات التي تشكل دورا من أدوار املكون أو وظيفة من
وظائف التكوين ،فهي وصف لآلثار والغايات املرجو بلوغها بفضل عمليات التكوين.
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أهداف ومضامين املصوغة

أهداف املصوغة :
تساعد املصوغة املكون على قنوات االتصال مع املستفيد ومع محيطه ومع الفاعلين
واملتدخلين ،كما ينشط وضعيات التواصل باستعمال وسائل التنشيط وتقنياته بهدف مساعدة
الكبار على التعلم ،وخلق الرغبة والقبول لديهم ،وإدماجهم في األنشطة فرادى وجماعات،
وتحفيزهم للقيام بأعمال ومهام ،وحل النزاعات فيما بينهم.
أما أهدافها العملية ،فهي :
 يعرف آليات التواصل في أقسام محو األمية ،وتقنيات التنشيط
 يدبر العالقات والنزاعات داخل جماعة القسم
 يوظف تقنيات التنشيط والتواصل داخل الجماعة

مضامين املصوغة :
تتناول املصوغة املضامين التالية :
 .1تقديم خطة املصوغة من حيث مضامينها أهدافها وطرق صياغتها:
 .2مداخالت حول التكوين:
أ .املدخل السوسيو وجداني للتعامل مع مستفيدي ومستفيدات محو األمية
ب .آليات التواصل مع مستفيدي ومستفيدات محو األمية
ج .تنشيط جماعة القسم في برامج محو األمية
د .تدبير جماعة القسم في محو األمية
 .3ورشات:
النشاط  : 1تحليل خصائص الجماعة
النشاط  : 2اكتشاف أدوار الجماعة
النشاط  : 3تدبير النزاع داخل الجماعة
النشاط  : 4معيقات التواصل داخل الجماعة
 .4أعمال تطبيقية تتعلق بالتمرن من خالل األنشطة التالية :
الوثيقة  : 1مفهوم التواصل وعناصره
الوثيقة  : 2معيقات التواصل ومشكالته
الوثيقة  : 3تفاعالت جماعة القسم
الوثيقة  : 4الزعامة داخل القسم
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املقاربات املعتمدة

مقاربة منفتحة على الخبرة والتجربة
تعتبر خبرات املكون وتجاربه مدخال أساسا الكتساب الكفايات املستهدفة ،وهي خبرات وتجارب تتشكل من
تكوينات سابقة ،وممارسة ميدانية ،وتجارب شخصية.
املقاربة التشاركية
ال تتحقق أهداف التكوين إال باعتماد مقاربة تشاركية تعتبر املشتركين في التكوين شركاء وفاعلين في بناء
كفاياتهم ،وذلك عن طريق املمارسة املعملية داخل ورشات ،وتقاسم التجارب بين املشاركين ،واتخاذ القرارات
التوافقية.
املقاربة بالكفايات
إن كفايات املكون هي املستهدفة بالتكوين الذي يتعين أن يراعى فيه ما يأتي:
 الخبرة املبنية على النشاط الفعلي الذي يقوم به املكون أثناء مشاركته في التكوين.
 قابلية مكتسبات التكوين للنقل إلى مجال املمارسة والتكيف مع وضعيات مختلفة.
 إسهام مكتسبات التكوين في حل املشكالت التي يصادفها املكون أثناء مزاولته ملهامه.
مقاربة أندراغوجية
يندرج التكوين ضمن مقاربة أندراغوجية لتكوين الكبار ،وهذا يفرض أن يكون مؤسسا على املقومات اآلتية:
 تلبية حاجات املكونين املعبر عنها خالل حلقات التكوين
 اعتبارهم شركاء أكثر منهم متعلمين
 بناء التعلمات على أساس توافقي وتشاركي
مقاربة سوسيو  -مهنية
تقوم خطة التكوين املقترحة على اعتبار عملية التكوين مقاربة سوسيو مهنية مؤهلة الكتساب الكفايات
املهنية الالزمة ملزاولة التكوين:
 إعداد مكون قادر على املبادرة والتجديد
 إعداد املكون التخاذ القرارات وحل املشكالت
مقاربة الجودة:
يجب أن يحقق التكوين قدرا من الجودة وفق مسار للضبط قبل حلقات التكوين وخاللها وبعدها ،ويتم ذلك
اعتمادا على ما يأتي:
 تحضير عدة وأدوات تيسر عمليات التكوين ،وتسهل اكتساب الكفايات املستهدفة
 إجراء وقفات لترشيد عمليات التكوين ضبط عند نهاية كل مقطع من التكوين
 تقويم حصيلة التكوين واستشراف آفاقه.
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طرق تنفيذ املصوغة

الخطوات :
تنجز املصوغة وفق الخطوات التالية :
 مداخلة ومناقشة حول املوضوع
 أعمال مجموعات تمتد لساعة اعتمادا على البطاقات املقترحة
 تقاسم نتائج أعمال املجموعات وتثبيت املكتسبات وجرد حصيلة الجلسة
 تتخلل األعمال أنشطة لتذويب الجليد
التنشيط :







االهتمام بحاجات ورغبات املشاركين وإثارة تفكيرهم،
اعتبار جميع املشاركين متساوين ،وقبول كل األفكار والعمل على تقويمها،
تشجيع التواصل الجماعي ،واملساعدة على توضيح األفكار التي تبدو غامضة.
إيجاد حلول ل وإعادة التذكير باملوضوع عند الضرورة،
معالجة املشاكل غير املتوقعة والحسم في اتخاذ القرارات ،
تلخيص املداخالت وإعادة صياغتها وتبويبها.

الوسائل والوسائط :
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ملفات Power Pointاملقترحة
ملفات وأنشطة لتذويب الجليد
بطاقات للمداخالت وألعمال املجموعات أدرجت في الدليل
كتاب "القرائية من أجل التمكين" و"دليل املنشط (ة)" و"دليل التقويم" و"مرجعية
الكفايات"
بطاقة املعلومات الخاصة بكل مستفيد
بطاقة الحضور اليومية
نموذج تقرير املؤطر (ينجزه املؤطر)
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إجراءات التكوين ومساطره

أوال  :التحضير للورشة :
 .1تحضير املداخالت وتكييفها حسب ما يرتئيه املؤطر
 .2تحضير الوثائق التنظيمية والتربوية
 .3تحضير وسائل لتذويب الجليد
 .4الحضور نصف ساعة قبل انطالق التكوين من أجل التأكد من الفضاء ومن توفر
الوسائل
ثانيا :افتتاح أعمال الورشة :
 .5الترحيب باملشاركين
 .6شرح السياق العام للمشروع اعتمادا على مدخل الدليل
 .7تقديم األهداف والبرنامج
 .8توزيع بطاقة املعلومات وبطاقة الحضور ( توضع بطاقات الحضور في امللف)
 .9التعارف بين املشاركين واملشاركات
ثالثا :إنجاز أعمال الورشة :
 .11عند انطالق كل ورشة يجب على املشارك التوقيع في بطاقة الحضور
 .11يقدم البرنامج اليومي ويقرأ املقرر تقرير اليوم السابق ويقدمه للمؤطر كي يضعه في
امللف
 .12االلتزام بالبرنامج املقدم وبفحوى الدليل
 .13االستعانة بالوثائق املقدمة
 عند نهاية كل يوم يحرص املؤطر على جمع ما يلي بطاقة املعلومات  ،وبطاقة
الحضور ،ومحضر األعمال الذي أعده أحد املشاركين إضافة إلى تقرير
املؤطر
رابعا :اختتام أعمال الورشة :
 .14عند نهاية الورشة يتم اختتام أعمالها وتحديد الحصيلة
 .15توزع بطاقة التقويم وجمعها
 .16من األفضل فرز املعطيات في الحين حتى يكتمل امللف دون تأخير

8

الوكالة الوطنية ملحاربة األمية .منهاج محو األمية .عدة تكوين املنشطين واملنشطات.
املصوغة  : 7التواصل والتنشيط وتسيير الجماعات



تقويم أعمال املصوغة

يتم تقويم التكوين في ضوء املعايير اآلتية:
التأطير

تحقق األهداف

املشاركة

 مالءمة املداخالت
لألهداف

 املشاركة في املناقشة
العامة

 تنشيط الورشات

 املشاركة في أعمال
الورشات

 اإلملام باملفاهيم واملبادئ
األساس
 تطبيق الطرق واألساليب
املقترحة

 املشاركة في جلسات
التقاسم

 إنتاج نماذج وأمثلة

 تنظيم الورشات

أدوات التقويم :
يمكن ،االستئناس بعدة أدوات للتقويم ،مثل:
 أدوات التقويم الذاتي عن طريق قائمة .Check list
 أدوات التصويرية .Evaluation graphique

 مقاييس التقدير املتدرجة
(سلم التقدير تصاعدي من ( :1قليل أو ضعيف جدا) إلى ( :5كثير أو ممتاز))
موضوع التقويم
التنظيم

التنشيط

الخبرة املكتسبة

 .1استثمار النتائج:

9

بن ـ ــود التقـوي ـ ـ ــم
توزيع مواد املصوغة وأنشطتها
ظروف وفضاءات تنفيذ التكوين
املداخالت ولعروض والشروح
املناقشات واملوائد املستديرة وجلسات التقاسم
األعمال التطبيقية والورشات
الوسائل والوثائق والدعامات
مفاهيم التنشيط والتواصل
طرق التعامل مع جماعة القسم وتسييرها وتنشيطها
تدبير النزاعات والتفاعالت داخل القسم

 توثيق األعمال املنجزة. وضع خطط عمل مستقبلية. -توضيح آفاق العمل.
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مداخلة حول طرق التكوين

.1
.2
.3
.4
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املدخل السوسيو وجداني للتعامل مع مستفيدي ومستفيدات محو
األمية
آليات التواصل مع مستفيدي ومستفيدات محو األمية
تنشيط جماعة القسم في برامج محو األمية
تدبير جماعة القسم في محو األمية
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القسم الثاني



املدخل السوسيووجداني للتعامل مع مستفيدي ومستفيدات محو األمية

يتشكل املدخل السوسيو وجداني من خصائص البيئة االجتماعية للقسم ،ومن قيم الجماعة
والعالقات التي توجد بين أفرادها .ويمكن ،في هذا الصدد ،تعريف جماعة القسم على أنها
مجموعة من األفراد (منشط (ة) وتالميذ) يتفاعلون بينهم تفاعال مباشرا ،ويؤدي كل منهم دورا
أو أدوار محددة قد تكون مؤسسة أو تلقائية بارتباطهم مع أوضاعهم ومكاناتهم ،ووفقا ملعايير
محددة ،ويهدفون إلى تحقيق غايات فردية وجماعية .ومن أهم ما يميز جماعة القسم كونها
جماعة مؤسسية ،قد تكون ممتدة أو واسعة ،وأن الهدف األساس ي من وجود األفراد فيها هو
إحداث تغيرات وتعديالت على سلوكهم واتجاهاتهم ومهاراتهم ،سلوكه وتصرفاته على مناخها
السوسيو – انفعالي.
ومن أهم املقومات السوسيو وجدانية التي سيتم شرحها في سياق الفقرة الخاصة بالتواصل
وتدبير جماعة القسم ما يأتي:
-

التركيز على تقنيات التواصل باعتبارها آلية تحدد أشكال ومظاهر العالقات التي تربط
املنشط بأفراد الجماعة أنفسهم.
التحكم في وضعيات تفاعلية من أجل التأطير والتسيير ،والتواصل الحر ،والتواصل من
أجل التوجيه واإلرشاد.
إقامة عالقات مبنية على التواصل والحوار ،والحد من نزاعات الصراع ،وإكساب
املستفيد الثقة بنفسه ،وهو ما يعزز قابليات التعلم لديه.
اإلصغاء إلى مشكالت عالئقية أو شخصية والعمل على حلها ،وتوقع املشكالت قبل
وقوعها ،فضال عن إدماج املستفيدين في املناخ الجديد.
مشكالت بعضهم بعضا.
إتاحة فرص التعاون والتآزر بين املستفيدين لحل
ِ

يصف املدخل السوسيو وجداني الجوانب املتصلة بالتفاعالت والعالقات بين املنشط وجماعة
القسم أو بين أفراد الجماعة بعضهم بعضا .ويتعلق األمر بآليات التواصل ،وأساليب تدبير
الجماعة ،وأعراف التعامل مع طبيعة العالقات القائمة بين أفرادها.
من هذا املنطلق ،يسعى املدخل التالي إلى تحقيق األهداف ما يلي:
 اإلملام بمقتضيات وآليات التواصل مع الجماعة في وضعيات محو األمية. تعرف خصائص جماعة القسم وأشكال التفاعالت بين أعضائها. التمكن من تدبير نزاعات أو حل خالفات بين أعضاء الجماعة.11
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وتتألف األبعاد السوسيو وجدانية من ثالثة مكونات متفاعلة فيما بينها ،هي:

 املنشط باعتباره وسيطا بين البرنامج التكويني والفئات املستهدفة. القس ممم باعتب مماره جماع ممة ت ممربط ب ممين أعض ممائها عالق ممات وص ممالت ،وتس ممعى إل ممى تحقي ممق أه ممدافمعينة.
 القسم باعتباره أفرادا يتمتع كل منهم بخصوصيات وحوافز وقدرات واستعدادات خاصة به.ويحدد هذا املعطى وضعيات التعليم والتعلم Situation d’enseignement :
apprentissageوهي تصف وضعيات التعليم والتعلم وضعية تتم في سياق معين ،هو القسم
الدراس ي غالبا ،وتتفاعل فيها أطراف مشاركة تتكون من املنشط (ة) واملستفيدين واملستفيديات.
()1
وتتكون كل وضعية تعليمية من عناصر أساسية ،وهي :
 املادة التعليمية التي يكتسبها املتعلم.
 املنشط (ة) باعتباره عناصرا فاعال في التعلم.
 املتعلم الذي يتفاعل مع املادة واملنشط (ة) معا.
 املوارد واملصادر والوسائل التي تستخدم في هذا التفاعل.
 السياق الذي يقع فيه التفاعل  :زمان – مكان.
ويتم تحديد العالقات داخل القسم تبعا لثالثة عناصر أساس:

البعد البيداغوجي
الخاص بتدبير
التعلمات
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البعد التنظيمي
الخاص بتدبير
فضاء ومكان التعلم

البعد العالئقي
الخاص بتدبير
جماعة القسم
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آليات التواصل مع مستفيدي ومستفيدات محو األمية

التواصل آلية من آليات تنفيذ أنشطة البرنامج ودروسه ،ويتضمن كافة الوسائل والعمليات
التي تمكن من تبادل الخطابات بين جماعة توجد في وضعية من وضعيات التكوين األساس ي
للكبار ومحو األمية .وفي هذه املداخلة ،ستتم مراجعة آليات التواصل مع التركيز على
الجانب النفس ي -االجتماعي.
تتعدد األبعاد التواصلية وفقا لثالثة مكونات متفاعلة فيما بينها ،وهي:
 املنشط باعتباره وسيطا بين البرنامج التكويني والفئات املستهدفة. القسم باعتباره جماعة تربط بين أعضائها عالقات وصالت تسعى إلى تحقيق أهداف معينة. القسم باعتباره أفرادا يتمتع كل منهم بخصوصيات وقدرات واستعدادات خاصة به.وإذا كانت كل عملية تواصلية تقوم على تبادل رسالة بين مرسل ومستقبل من أجل تحقيق
هدف معين ،فإن لكل متغير من متغيرات هذه العملية وظيفة محددة:
متغير املرسل:
املرسل هو كل شخص يبلغ خطابا أثناء العملية االتصالية ،ويمارس دور اإلرسال لتحقيق
مقاصد وأهداف معينة ،كتبليغ معلومات إلى املتلقي مثال ،والتأثير فيه بغية تغيير مواقفه
أو سلوكه ،والتعبير عن مواقف وآراء شخصية.
تعامل املرسل  -االنطالق من مواقف وتمثالت تجاه املتلقي باعتباره عاجزا عن الفهم.
مع املتلقي
 استعمال لغة تفوق مستوى املتلقي دون مراعاة مستوى إدراكه. -التأثر بحاالت نفسية غير عادية ( كالقلق ،والعدوانية  ..إلخ )

نجاح عملية  -أن تكون التمثالت تجاه املستفيدين واملستفيدات إيجابية ال تنبني على
اإلرسال
أفكار مسبقة ،بل تؤمن بأن الجميع قادر على أن يتعلم إذا ما تمت
مساعدته.
 البساطة والوضوح والتركيز على املوضوع دون إغراق في اعتباراتشخصية أو في مواقف انفعالية.
 اعتبار ردود فعل املتلقي ،وإظهار االهتمام به عن طريق التشجيعوالدعم واملؤازرة.
متغير الرسالة:
13
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الرسالة هي فحوى وشكل الخطاب الذي يوصل للمتلقي ،وقد تكون لفظية تعتمد على اللغة،
أو غير لفظية تتجلى في لغة الحركة واألبعاد والتموضع.

الرسالة
اللفظية

تتطلب كل رسالة لفظية أو لغوية في مجال التواصل ما يأتي:
 أن تكون الشفرة مشتركة بين املرسل واملتلقي وفي مستوى مداركه بحيث التشكل غموضا لديه.
 أن يكون محتوى الرسالة مناسبا للهدف املقصود؛ فال نغرق محتواها فيخطابات هامشية.
 أن يكون شكل الرسالة مالئما للكبار في شكل سرد قصص ي ،أو مشاهدةبصرية ،أو تشخيص أدوار.

الرسالة
غير
اللفظية

هي الرسالة التي ال تستخدم فيها األلفاظ أو الكلمات .ويتم نقل الرسالة غير
اللفظية أدوات اتصال مختلفة .ومن الجوانب املؤثرة في عملية التواصل ما يأتي:
 املواقع التي يتم اختيارها أثناء عملية التواصل سواء بالنسبة إلى املنشط أو إلىاملستفيدين.
 نبرات الصوت وإيقاعه ( مرتفع ،منخفض .).... لغة الجسد :كتعبيرات الوجه  -حركة العينين والحاجبين  -اتجاه وطريقةالنظر  -حركة ووضع اليدين والكفين  -حركة ووضع الرأس  -حركة ووضع األرجل -
وضع الجسم ...إلخ.
-

عوائق
عملية
التواصل

رسالة مشبعة بمعلومات غزيرة ترغم املتلقي على االنتقاء.
رسالة فقيرة من حيث املعلومات فال تمكن املتلقي من فهم مضمونها.
عدم اشتراك املرسل واملتلقي في املرجع واللغة.
عدم تنويع قنوات وصيغ وأشكال تبليغ الرسالة.

متغير املتلقي:
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ليس متلقي الرسالة سلبيا ،فهو يتلقى ويرد الفعل في آن ،لذلك يجب اعتبار التلقي عنصرا
أساسا في عملية التواصل.
خصائص
التلقي

 يختلف املستفيدين في درجة تلقي الرسالة وفقا لقدرات كل فرد منهم. ال يتلقى املتلقي الرسالة كاملة ،بل يعزل وينتقي منها تبعا لدرجة فهمهوحوافزه وحاجاته.
 ال يتلقى املتلقي الرسالة بكيفية سلبية ،بل يعزل وينتقي ويقوم بردود فعلإزاء ما يتلقاه.

عوائق التلقي

 االنطالق من مواقف وتمثالت غير إيجابية تجاه املرسل. -التأثر بحاالت نفسية غير عادية ( القلق – العدوانية.)..

التصرفات
 يبدي املنشط اهتماما مرهفا بما يصدر عن املستفيدين ،ويثمنه.واملواقف التي  -يبدي املستفيد تحفزا وانتباها للرسالة يدفعانه لإلسهام بفعالية في
تجعل
التواصل.
التواصل
 تقوم بين املنشط واملستفيدين عالقات إنسانية واجتماعية إيجابية تستبعدالبيداغوجي األفكار املسبقة والنمطية.
حقيقيا
 تصاغ الرسالة بلغة تسهل على املستفيد فهمها ،ثم تقدم بصيغ متنوعة. يتم تعزيز التواصل عن طريق "الفيد باك" ،واالنتباه إلى وضعيات املتلقي.ما التصرفات واملواقف اليت جتعل التواصل البيداغوجي حقيقيا ؟
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عندما يبدي املنشط اهتماما مرهفا بما يصدر عن املستفيدين ويثمنه.
عندما يبدي املستفيد تحفزا وانتباها للرسالة يدفعانه لإلسهام بفعالية في
التواصل.
عندما تقوم بين املنشط واملستفيدين عالقات إنسانية واجتماعية إيجابية
تستبعد االستناد إلى األفكار املسبقة والنمطية.
عندما تكون الرسالة مصاغة بلغة يسهل على املستفيد فهمها ،وتقدم
بصيغ متنوعة.
عندما يتم تعزيز التواصل عن طريق "الفيد باك" ،واالنتباه إلى وضعيات
املتلقي.
تنشيط جماعة القسم في برامج محو األمية
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 .1في مفهوم التنشيط

:

1

التنشيط عمليات وإجراءات يتم بها تيسير وتوجيه وضبط التواصل بين األفراد ،أو تيسير
مهام وأعمال يقومون بها .وهو كذلك مجموع التقنيات التي يقوم بها املنشط من أجل بث
الحياة في جماعة القسم بوجه خاص ،وإدماج الجماعة عن طريق خلق الشروط املساعدة
على تحقيق التوازن الوجداني ،الفردي والجماعي.
 يتضمن التنشيط كل فعل يمارس داخل مجموعة أو وسط ،أو يمارس عليها بهدف تنميةالتواصل وتنظيم الحياة االجتماعية .ويتوسل التنشيط بطرائق اإلدماج واملشاركة.
 يعتمد التنشيط مجموعة من التقنيات التي تساعد على تسيير وتدبير حياة الجماعاتبصفة عامة ،وحياة القسم بصفة خاصة من أجل ضمان انسجام عضوي للجماعات،
وإقامة عالقة تعاون بين أفرادها.
 .2أسس الـتنشيط:
األسس التي يقوم عليها التنشيط في إطار جماعة القسم الخاص بمحو األمية هي:












احترام حاجات الراشدين واهتماماتهم ومشاكلهم.
االنطالق في التنشيط من خبرة الراشدين ومن تجربتهم امليدانية.
احترام إيقاع التعلم لدى الراشدين.
تشجيع املبادرة واملشاركة.
احترام الوعي بالذات ،وبالحاضر.
اإليمان بإيجابية املشارك وتفرده وأهميته.
احترام شخصية املشارك واستقالليته.
ارتباط التنشيط بالبيئة الثقافية واالجتماعية للمشاركين الكبار.
احترام قدرات الراشدين ومؤهالتهم وطاقاتهم الفكرية والجسدية والوجدانية.
العمل في إطار تعاوني مع كل عناصر املجموعة.
العمل على انفتاح وتنمية وتدريب القدرات واملؤهالت والكفاءات واألحاسيس الخاصة
بالراشدين.

 .3أشكال التنشيط :

1

 نقال عن وثائق :دعم الكفايات التربوية :ورشة تدبير المنشط (ة)ة في أفق الشراكة التربوية :مديرية العمل التربوي ،بشراكة معمشروع .MEG
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املداخالت :

2

ّ
املداخالت  :تمكن من عرض قدر كبير من املعلومات في فترات قصيرة من الوقت .والتحكم
فيه عبر مستوى جودة الكلمات املنطوقة:
ً
 اجعل صوتك مسموعا للكل. تجنب الكلمات الغامضة. تجنب النغمات الصوتية غير املألوفة. تجنب الحديث السريع أو البطيء على حد سواء. استخدام قائمة في تقديم املحاضرة يساعد على ترتيب األفكار.ً
 الكلمة امللفوظة تتطلب اتصاال غير لفظي مناسب: oتأكد من أن الكل يراك بوضوح.
 oتجنب الحركات والعادات التي تشوش على الحضور.
 oال تكرر نفس األلفاظ الكالمية.
 تجنب التطويل واالختصار الشديد: oاالختصار الشديد قد يخل باملحاضرة.
 oالتطويل يقلل الفاعلية.
 اختيار املعينات التكوينية املناسبة: oحدد متى سيتم طرح األسئلة (يفضل طرح األسئلة عند انتهاء املحاضرة إال إذا
كان هناك ضرورة لذلك).
 oاستخدم أساليب تدريب أخرى خالل املحاضرة (العصف الذهني أو مجموعات
املناقشة) لتزيد من فاعلية املحاضرة
للحمموار أهميممة قصمموى فممي منهمماج التربيممة االجتماعيممة ؛ وذلممك باعتبمماره أداة للتممدريس سممواء بالنسممبة
إلى سمير التمدريس أو بالنسمبة إلمى تحقمق عمليمة المتعلم ؛ فبواسمطة السمؤال يكمون بمقمدور املنشمط
(ة) إث ممارة انتب مماه املس ممتفيدين واملس ممتفيديات ،وتوجي ممه تفكي ممرهم ،وح مممهم عل ممى التأم ممل ،أو تنش مميط
عمليات عقلية معينة لديهم ،كما يكون بإمكانمه ترشميد فعمل التمدريس ذاتمه بنماء علمى رجمع املمردود.

2برنامج تنمية المجتمعات المحلية الجمهورية اليمنية-منظمة األغذية و الزراعة التابعة لألمم المتحدة
(الفاو) )Community-BasedRegionalDevelopment Programme (CBRDP
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ويمك ممن للمنش ممط (ة) ك ممذلك أن يعل ممم املس ممتفيد كيفي ممة ط ممرح األس ممئلة بفض ممل تمكن ممه م ممن مه ممارات
صوغها وطرحها .ولهذا ينبغي أن يوظف املنشط (ة) الحوار في املواقف اآلتية :
 إثارة االهتمام وحفز املستفيدين واملستفيديات.
 تركيز االنتباه على موضوع الدرس ،أو معاودة تركيزه على موضوع أغفل من قبل .
 تقويم عمل املستفيدين واملستفيديات خالل الدرس.
 تلخيص ما سبق شرحه وتفسيره وتحليله.
 مس مماعدة املس ممتفيدين واملس ممتفيديات عل ممى إدراك عالق ممات جدي ممدة ،وتمكي ممنهم م ممن اس ممتخراج
مفاهيم وتعميمات.
 تنشيط الفكر الناقد وإثارته ،واملساعدة على صوغ األسئلة.
 التدريب على البحث في معلومات جديدة اعتمادا على الجهد الذاتي.
من أنماط األسئلة ما يلي :
 األسئلة املفتوحة :األسئلة التي يمكن استخدامها في تشجيع العفوية والتلقائية ،وهي
تسمح للمتدربين باستخدام لغتهم وتعبيراتهم الخاصة ،عند االستجابة لألسئلة ،وبذلك
ً
ً
يعتبر هذا أسلوبا ناجحا في استمرار النقاش واالهتمام والتشجيع على املشاركة.
 األسئلة املغلقة :وهي األكثر جدوى في قيادة النقاش وتركيزه في نقاط محددة ،حيث أنها
تتطلب إجابات محددة ألسئلة محددة وهي بالتالي تذكر املتدربين بالنقاط الرئيسة في
املناقشة.
املناقشات:
أسلوب يتم فيه طرح موضوع  ،وتتم مناقشته بشكل تشاركي مع املشاركين والوصول إلى
استنتاجات ومقترحات تغني هذا املوضوع .وعند إجراء املناقشات يتم استخدام نوعين من
األسئلة:
وتختلم ممف املناقشم ممة عم ممن الحم مموار مم ممن حيم ممث إنهم مما منفتحم ممة علم ممى خبم ممرة املم ممتعلم ،ومتقبلم ممة ملبادرتم ممه
؛فماملتعلم ال يممتعلم باإلصممغاء والتلقممي فقممط ،بممل إنممه يبممادر بالتممدخل .ولممذلك يسممهم املنشممط (ة) فممي
إدارة املناقش ممة ب ممين املتعلم ممين م ممن خ ممالل أداء مجموع ممة م ممن األدوار والوظ ممائف األساس ممية مث ممل :
اإلسم ممهام فم ممي تحديم ممد موضم مموع املناقشم ممة ووضم ممع أهم ممدافها وت م م املم مموارد الضم ممرورية لتكم ممون مفيم ممدة
للمس ممتفيدين ،وحفم ممز ه ممؤالء – وخاصم ممة املتم ممرددين م ممنهم – علم ممى املشم مماركة ف ممي املناقشم ممة ،وضم ممبط
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التممدخالت ،وتممدبير العالقممات السوسمميو-وجدانيممة وغيرهمما مممن املهممام .ويمكممن تفصمميل بعممض هممذه
الوظائف واألدوار التي يؤديها املنشط (ة) أثناء أنشطة املناقشة كما يلي :
 مساعدة املستفيدين واملستفيديات على عمدم الشمرود عمن موضموع املناقشمة ،وذلمك
من خالل اتخاذ مجموعة من اإلجراءات والتدخالت مثل :
 oالسم ممؤال ،مم ممن حم ممين إلم ممى آخم ممر ،عم ممن جم مموهر موضم مموع املناقشم ممة ؛ ممم مما يم ممدعو
املستفيدين واملستفيديات إلى معاودة التركيز عليها.
 oالتلخيص بين آن وآخر؛ مما يساعد على تقدم املشاركة.
 oتدوين العناصر األساسية للمناقشة على اللوح.
 مسمماعدة املسممتفيدين واملسممتفيديات علممى اسممتخدام كممل املعلومممات واملعطيممات ذات
العالق ممة بموض مموع املناقش ممة ،وط ممرق مختل ممف جوان ممب ه ممذا املوض مموع م ممن خ ممالل لف ممت
انتبمماههم إلممى مصممادر املمموارد التممي قممد يغفلممون عنهمما  ،والتركيممز علممى ممما هممو أساسم ي منهمما،
وتحليلها واملوازنة بين جوانبها.
العمل الجماعي :
العم ــل الجم ــاعي أو العم ــل ف ــي مجموع ــات ش ــكل م ــن أش ــكال تنظ ــيم التعل ــيم  ،وذل ــك ب ع ــداد
وض ــعيات تعلمي ــة تش ــترك ف ــي إطاره ــا مجموع ــات م ــن املس ــتفيدين واملس ــتفيديات املتع ــاونين
فيما بينهم من أجل إنجاز مهمة محددة ،بفضل القيام بمجموعة من األنشطة.
يتوخى اعتماد التدريس بأساليب العمل الجماعي تحقيق عدد من األهداف لدى املتعلمين ،وهي
أهداف تتعلق بكيفية وجود الفرد سواء بالنسبة إلى ذاته أو بالنسبة إلى اآلخرين .ومن هذه
األهداف ما يلي :
 اكتساب عوائد العمل املستقل ،وبناء معرفة ب من خالل التفاعل مع اآلخرين.
 التعبير عن آراء ومواقف ،وتوضيحها ،والدفاع عنها ،وتبادل الخبرات واملعارف والتجارب.
 تنمية مواقف التعارف واالستقاللية وروح املبادرة ،واحترام الرأي اآلخر،
 القدرة على النقد والنقد الذاتي ،والتقويم ،وإقامة العالقات االجتماعية.
وسواء تم العمل في املجموعمات بهمذه الصميغة التنظيميمة أو تلمك ،فإنمه ينطموي علمى مجموعمة ممن
الفرضيات من بينها :
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 إن الفرد الذي يشارك في عمل جماعة ما يتعلم بكيفية أفضل مقارنة مع فرد يتعلم بمفرده.
 إن إنتاجي ممة العم ممل باملجموع ممات تك ممون أعل ممى بفض ممل التف مماعالت والتب ممادالت الت ممي تح ممدث ب ممين
األعضاء أثناء القيام بنشاط ما.
 إن نمو شخصية الفرد بكيفية أكمل وأكثر توازنا يتحقق بفضل التفاعالت االجتماعية.
ويتم العمل الجماعي بأساليب متعددة من أهمها ما يلي :








يقترح املنشمط (ة) علمى املسمتفيدين واملسمتفيديات املوضموع المذي سيشمكل محمور البحمث
واملالحظة .
ينقسم القسم إلى مجموعات بحرية تامة إلى مجموعات صغرى.
تختار كل مجموعة املوضوع الذي ستعمل على بحثه.
يضع املنشط (ة) تحت تصرف املجموعات وسائل العمل الضرورية  :مراجع ووثائق ...
تعرض كل مجموعة  ،عند االنتهاء من العمل ،نتائج أعمالها علمى بما ي أعضماء املجموعمات
األخرى.
تفتتح مناقشة عامة حول هذه النتائج.
يك ممون التق ممويم جماعي مما يمك ممن م ممن تتب ممع تق ممدم املجموع ممات ف ممي إنج مماز امله ممام املوك ممول إليه مما
إنجازهم مما ،و تشخيصم مميا يتم مميح إمكانيم ممة وضم ممع اليم ممد علم ممى الثغ م مرات والنقم ممائص التم ممي تعتم ممري
عمليات التعلم.

املالحظة:
تساعد املالحظة املتعلم على تجميع املعلومات واملعطيات من املحيط عن طريق أدوات بسيطة
تساعده على مالحظة الظواهر والحاالت وغيرها .واملالحظة ،في معناها العام ،وسيلة من وسائل
الحصول على بيانات ومعلومات حول موضوع معين (شخصية ،حدث ،ش يء ،ظاهرة )...بكيفية
منهجية ومنظمة بغية تحقيق هدف محدد.
تستعمل املالحظة باعتبارها وسيلة لتحقيق أنشطة تعليمية في مجاالت متعددة .ومن بين
األهداف التي يمكن أن تتحقق لدى املتعلمين من جراء استعمالها ما يلي :
 القدرة على جمع معطيات وبيانات حول موضوع معين بكيفية منهجية.
 تحديد شروط حدوث حدث معين ،وإبراز دالالته.
 تحديد مراحل ظاهرة ما ،وتعيين آثارها.
 تحليل ظاهرة معينة ،وتفكيكها إلى عناصرها املنشط (ة)ة ،وإدراك خالفاتها وبنيتها.
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تدبير جماعة القسم في محو األمية

يشكل القسم الدراس ي مجتمعا مصغرا ،قد يتسم بنفس الخصائص العالئقية والتفاعلية
املحددة لدينامية املجتمع ،خاصة وأن جماعة القسم تتكون من أفراد يتميزون من حيث
إمكاناتهم واستعداداهم وميوالتهم ،ومن حيث أصولهم السوسيو ثقافية والسوسو
اقتصادية...؛ إضافة إلى هذا كله ،ف ن جماعة القسم ،داخل املؤسسة التعلمية ،تتفاعل
مع غيرها من العناصر املكونة لبنية هذه املؤسسة ،إلى جانب إمكانات العالقات التفاعلية
املحتملة داخل املحيط الخارجي املباشر أو غير املباشر لتلك املؤسسة التربوية.
املنشط (ة)  ،كأحد العناصر الرئيسية داخل جماعة القسم ،تتوقف نجاعة مهامه التربوية
والبيداغوجية في تسيير وتدبير مختلف العالقات واألنشطة ،على مجموعة من القوانين
والقواعد املستقاة اساسا من مجال علم النفس االجتماعي التربوي ،املرتبط بالخصوص
بالعناصر التالية :
إن وعي املنشط (ة)ين بأنهم يعملون مع "جماعة" ال مع أفراد منعزلين شرط أساس ملمارسة
سليمة ملهنتهم ،فقد غدا واضحا أن فهم سلوكات املستفيدين واملستفيديات وتصرفاتهم وردود
أفعالهم ال يمكن أن يتم بمعزل عن نمط الحياة الجماعية الذي يطبع جماعة القسم ،وصار
مؤكدا كذلك أن الكثير من ملشكالت السلوكية أو النفسية والعديد من معيقات التعلم غير
قابلة ألن تفهم إال بربطها بدينامية الجماعة التي يوجدون داخلها ،أي جماعة املستفيدين
واملستفيديات.
ينصب اهتمام دينامية الجماعات على مستويات متعددة من حياة الجماعة ،فهي إذ تبحث،
عموما ،في العمليات النفسية االجتماعية التي تحدث داخل الجماعة نتيجة التفاعل بين أفراد
الجماعة ،تالمس مجموعة من ظواهر هذه الحياة (التواصل ،األدوار ،املعايير ،أهداف
الجماعة ،التواصل )...وأبعادها الوجداني ،العقلي ،)...كما يشمل اهتمامها السيرورات العالئقية
في مستواها الواعي (التبادالت العقلية ،عمليات اتخاذ القرار )...والالواعي (عمليات التقمص ،و
التوحد ،واالسقاطات واالستيهامات الجماعية).
ويخلص الدارس إلى اقتراح تعريف يعده "خالصة" تعريفات الجماعة صاغه كما يلي " إن مفهوم
الجماعة يشير إلى شخصين أو أكثر من شخصين يتميزون باالشتراك في مجموعة شائعة من
املعايير واملعتقدات والقيم ،كما توجد بينهم عالقات محددة ومعروفة بالنسبة لبعضهم
البعض ،واملثال على ذلك أن سلوك كل فرد له نتائجه على اآلخرين ،وهذه الخصائص (قيم
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ومعايير )...بدورها تظهر وتؤثر على تفاعالت األفراد والدين هم بالتالي بتحركون لتحقيق
أهدافه م ،وتنطبق هذه الخصائص واملحكات املتعلقة بمقوم الجماعة على كثير من الجماعات
مثل األسرة والعصابة" (.)19
أما خصائص الجماعة فتتحدد في نظر أبو النيل في ست أساس ،فهناك أوال الشعور املشترك
باالنتماء ،أي إحساس أفراد الجماعة بانتمائهم إلى الجماعة وبوجود تشابه بينهم ،ثم مفهوم
الجماعة املرجعية الذي يفيد أن "األفراد يتخدون الجماعة التي ينتمون لها إطارا مرجعيا
ألفكارهم وأعمالهم" .وهناك خاصية ثالثة أساسها مدى اشتراك الفرد في الجماعة ،فهل هو
اشتراك كلي أم اشتراك جزئي ،أما الخاصية الرابعة فهي ،مدى مطابقة سلوك األعضاء
واتجاهاتهم ألحكام الجماعة ،أي درجة التزام تصرفات الفرد فيما يؤديه من أدوار بمعايير
الجماعة وقواعدها" .والخاصية الخامسة تتعلق "بنوع العالقة في الجماعة" هل هي جماعة
متعاونة يتساوى فيها األفراد أم جماعة متفاعلة ؟ أما الخاصية األخيرة فتتعلق بدوام الجماعة
واستمراريتها ،إذ هناك جماعات مؤقتة وأخرى أكثر دواما واستمرارية(.)21
خصائص جماعة القسم:
من مميزات الجماعة في وضعيات محو األمية أنها:
 جماعة مؤسسية تحكمها معايير وأعراف وضوابط. جماعة متوسطة الحجم ( القسم الدراس ي) جماعة خاضعة ملعايير وأهداف مؤسسية وشخصية.الحجم
المعايير
محددات
الجماعة

الهدف
التفاعل

التماسك
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-

تتميز كل جماعة بالتماسك واالنسجام بين أعضائها ،وتواجه في اآلن نفسه تأثيرات سلبية قد
تؤدي إلى انحاللها.
توجد بين أفراد كل جماعة تفاعالت وتأثيرات متبادلة يمارسها األفراد تجاه بعضهم ،سواء
أكانت سلبية أم إيجابية.
تسعى كل جماعة إلى تحقيق أهداف مشتركة تجمع بين أفرادها.
تتحكم معايير محددة في العالقات بين األفراد والجماعة ،كقواعد السلوك ،وأصول التعامل،
ومساطر العمل.
من العوامل املؤثرة في تدبير الجماعة ما يأتي:

 مدى اشتراك أعضاء الجماعة في مجموعة من املعايير.. تأثيراألهداف املشتركة املعلنة وغير املعلنة ،الواعية وغير الواعية. الفضاء التواصلي واملناخ السيكو -سوسيولوجي. املرجعية التي تمد الجماعة بكل مقومات أفعالها السابقة والتطورات الالحقة. الدينامية التي تتفاعل وفقها الجماعة ،سواء أكانت إيجابية أم سلبية. املعايير التي تحدد مدى انزياح الجماعة وقيادتها عن القواعد املعمول بها أواملرسومة.
 درجة االنتماء إلى قانون الجماعة.النزاعات ومظاهرها في القسم:
تحدث ،بين الفينة واألخرى ،بين عناصر جماعة القسم نزاعات وصراعات نتيجة الختالف
التصورات واآلراء والسلوكات الشخصية ،وتكون هذه النزاعات ظاهرة أحيانا ،كما تكون مستترة
أحيانا أخرى ؛ والنزاع أو النزاعات هي كل مظاهر الخالفات أو التوترات الناتجة عنالتفاعالت
التي يمكن أن تحدث بين عناصر املجموعة ،والتي قد تؤثر في مناخ جماعة القسم.
تعريف النزاع:
ينشأ النزاع ،بين فردين أو أكثر ،بسبب تعارض ناجم
عن تصوراتهما املختلفة واملتعارضة التي تمنعهما ،أو
الجماعة من التقدم نحو تحقيق األهداف الفردية
والجماعية داخل جماعة التعلم.
بعـض أنواع النزاع :يمكن عموما التمييز بين نوعين اثنين من النزاعات:
23
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 نزاعات القيم :وهي النزاعات الناتجة أساسا عن اختالف القيم عند جماعة الكبار،وأذواقهم ،وتكون هي مصدر عدم التواصل بين أفراد الجماعة ،أو مصدر اإلحساس
بالعزلة ،وعدم املشاركة في املهام املنوطة بهم.
 نزاعات الحاجات :هي نزاعات ناتجة عن تضارب حاجات أفراد الجماعة ،كتعارضهمواختالفهم حول األدوار واملهام واملسؤوليات التي ينبغي أن يتكلف بها كل فرد داخل
املجموعة.
وهذه بعض أمثلة النزاعات التي تحدث في القسم:
نزاعات حول الزعامة وممارسة التأثير في اآلخرين

نزاعات حول املواقع داخل القسم

نزاعات حول نتائج التقويم

نزاعات حول سلطة املنشط أو سلوكه أو مواقفه

أساليب حل النزاعات:
املبادئ :
 التعاون و الدعم املتبادل الحفاظ على الهدوء. عدم التشبث بالرأي ،والتعاونمن أجل حل مشترك. تحقيق األهداف املشتركة. التشارك في البحث عن الحلول. قبول الجميع مناقشة املشكل وحله بصدر رحب.اإليمان بوجود الحل املرض ي واملفيد للجميع دونما تنازل عن املبادئ.
اإلجراءات العملية
-

أتقص ى املشكالملسبب للنزاع.
أستفسر عما يشعر به كل واحد من أطراف النزاع تجاه اآلخر.
هل يعد حل املشكل أمرا ذا أهمية بالنسبة إلى الطرفين؟
أدعو كل طرف كي يقترح حال للنزاع.
أجمع كل الحلول املقترحة وأناقشها.
أبحث مع الجماعة عن الحل األنجع.
يعبر الطرفان املتنازعان عن مشاعرهما من جديد.
تتم املصادقة على الحل الذي تم اختياره.
24
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ورشات وأعمال تطبيقية

النشاط  : 1تحليل خصائص الجماعة
النشاط  : 2اكتشاف أدوار الجماعة
النشاط  : 3تدبير النزاع داخل الجماعة
النشاط  : 4معيقات التواصل داخل الجماعة

توجيهات :
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القسم الثالث

كل مجموعة أن تنطلق من أحد دروس برنامج "القرائية من أجل التمكين" كي تحلل جماعة
القسم اعتمادا على مفهوم من مفاهيمها.
األعمال املطلوبة من كل مجموعة:
 تقرأ كل مجموعة مفهوم الجماعة املقترح..
 تقدم أمثلة للمفهوم (التفاعل ،التماسك ،األدوار ،املعايير).
 تعرض نتائج عملها على املشاركين من أجل التقاسم واملناقشة والتطوير.
 تستخلص استنتاجات حول تنشيط جماعة القسم وحل النزاعات وتدبير الجماعة.
تحليل خصائص الجماعة

النشاط 1

الجماعة في جوهرها مجموعة من الروابط السوسيو -وجدانية السائدة بين أعضاء تجمع بينهم
قوى التجاذب وقوى التنافر .ويترتب عن هذه القوى ثالثة أنماط من التفاعل :منها التفاعل
اإليجابي :كالتعاون ،والتوافق ،والتأييد ،واملشاركة؛ والتفاعل املحايد :كاقتراح ،وتوجيه،
واستشارة؛ والتفاعل السلبي :كاملعارضة ،واملضايقة ،والعدوانية.
ما العوامل املؤدية إلى تماسك أو تفكك الجماعة داخل أقسام محو األمية؟

شرحها

العوامل
العوامل

العوامل التي تتدخل في تنظيم الجماعات املؤسسية

الخارجية

من حيث التزام الجماعة بنظام محدد تشترك معه في

أمثلة من أقسام محو األمية

االلتزام بعدد من املعايير ،كاحترام النظام والوقت،
وتوزيع األدوار واملهام واملسؤوليات ،وتقسيم العمل.
العوامل

الرغبة في التواصل مع اآلخرين نزعة طبيعية لدى

الداخلية

الفرد ،وتشكل الدافع الرئيس لديه لالنتماء إلى
الجماعة ،والتوحد بها ،والدفاع عنها ،والحفاظ على
تماسكها.
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النشاط 2

اكتشاف أدوار الجماعة

تعتبر األدوار أنماطا سلوكية مقبولة ومرغوبا فيها لدى األفراد الذين يحتلون مكانة ما داخل
الجماعة ،كاملنشط داخل جماعة القسم مثال ،أو األب داخل األسرة.
– ما األدوار املؤسسية داخل أحد أقسام محو األمية؟
– ما األدوار التلقائية التي تنتج عن التفاعالت؟
لألدوار طابع إلزامي›› ،ويتم تقديم الدور‹‹ كنموذج ›› بالنسبة للسلوك الفردي ‹‹ ،ولكن
يمكن للشخصية أن تعبر عن ذاتها عبر أدوارها ›› ،وأن تعيش هذه األدوار كإسقاط للذات
(األنا) ‹‹ ،كما يمكن اعتبارها نوعا من القسم.
يمكن أن نميز بين أنماط عدة من األدوار داخل الجماعات الصغيرة ،كجماعة القسم مثال ،وهي:
• أدوار مرتبطة باملهمة ،وتعمل على تيسير وتنسيق عمل الجماعة؛ ومنها الدور الذي يقدم
األفكار ،والدور الذي يقدم املعلومات ،أو دور الخبير ...إلخ.
• األدوار املتعلقة ببناء الحياة الجماعية واملحافظة عليها،وهي التي تدعم معنوية
الجماعة ،وتخفض بؤر التوتر فيها.
على املجموعة أن تحلل خصائص األدوار داخل الجماعة تبعا ملا يأتي:
الدور املمارس

صفاته وسلوكه داخل قسم محو األمية

كيفية التعامل معه

دور منحرف
دور ممتثل
دور زعيم
دور وسيط
دور مسيطر
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تدبير النزاع داخل الجماعة

النشاط 3

النزاع أو النزاعات هي كل مظاهر الخالفات أو التوترات الناتجة عن التفاعالت التي يمكن أن
تحدث بين عناصر املجموعة ،والتي قد تؤثر على مناخ جماعة القسم.
من أمثلة النزاعات التي تحدث في القسم ما يلي:
-

نزاعات حول الزعامة وممارسة التأثير على اآلخرين.
نزاعات حول املواقع داخل القسم.
نزاعات حول نتائج التقويم.
نزاعات حول سلطة املنشط أو سلوكه أو مواقفه.

حل النزاعات:
اإلجراءات العملية










خطوات معالجة النزاع بين أفراد الجماعة

التعاون ولو على حساب األهداف  
الشخصية.

الحفاظ على الهدوء.

عدم التشبث بالرأي ،والتعاونمن أجل حل
مشترك.

تحقيق األهداف املشتركة.

الدعم املتبادل.

التشارك في البحث عن الحلول.

قبول الجميع مناقشة وحل املشكل بصدر
رحب.

اإليمان بوجود الحل املرض ي واملفيد للجميع

دون تنازل عن املبادئ.

أتقص ى املشكالملسببللنزاع.
أستفسر عما يشعربه كل طرف من أطراف
النزاع تجاه الطرف اآلخر.
هل يعد حل املشكل أمر ذا أهمية بالنسبة إلى
الطرفين ؟
أدعو كل طرف كي يقترح حال للنزاع.
يتم تجميع جميع الحلول املقترحة.
مناقشة هذه الحلول.
البحث الجماعي عن الحل األنجع.
يعبر الطرفان املتنازعان عن مشاعرهما من
جديد.
تتم املصادقة على الحل الذي تم اختياره.

تشخيص األدوار :
شخص مع زمالئك كيف ستمكن جماعة القسم منحل نزاع وقع بين بعض أعضائها.
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معيقات التواصل داخل الجماعة

النشاط 4

التواصل السلبي االستسالم لشخص ما و مسايرته على الرغم من الرغبة في الرفض
إعطاء األسبقية الهتمامات و مشاعر اآلخرين قبل االهتمامات و املشاعر الشخصية (
اإليثار)
عدم التعبير عن اهتماماتنا الخاصة
التواصل

السيطرة على اآلخرين

العنيف

إعطاء األسبقية للنفس ضدا على مصلح اآلخرين
التهديد و اللجوءإلى القوة

إثبات الذات

املطالبة بحقوقك بدونإهمال حقوق اآلخرين
االعتبارالداني و احترام اآلخرين
طلب ما أريد بطريقة صريحة و متحضرة

يقوم التواصل مع الكبار للتواصل على قواعد تختلف عن قواعد التواصل مع الصغار ،ويعود ذلك إلى
الخصائص املميزة للكبير مثل الخبرة والتجربة ،وكل ما ينتج عن التقدم في السن .تصور أنك تناقش
موضوعا ذا صلة بمحو األمية أو ما بعد محو األمية وبين من خالل البطاقة التالية كيف سيتم التواصل
معهم حول املوضوع .ثم قدم مع املجموعة نتائج عملكم إلى با ي الزمالء والزميالت قصد التداول حول نتائجه.
ما موضوع التواصل ؟

 ما الهدف من التواصل ؟ في أي وضعية يتم التواصل ؟ القسم ،بيوت ،مركز ،مقر جمعية...... -ما الخطاب الذي ستركز عليه ؟

اخلطاب

كيف سيتم التواصل ؟

29

 توعية بأمر أو قضية أو سلوك -اتخاذ قرار باالنخراط في برنامج من برامج محو األمية أو ما بعد محو األمية

-

كيف ستنطلق من تجاربهم ر وخبراتهم الحياتية ومعارفهم؟
كيف ستستثمرهذه الخبرات والتجارب الحياتية ؟
ما األمثلة والحجج التي ستدعم بها خطابك ؟.
كيف ستنظم فضاء النقاش ؟
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وثائق داعمة
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القسم الرابع

الوثيقة 1

مفهوم التواصل وعناصره

يفترض كل تواصل باعتباره نقال وإعالما مرسال ورسالة ومتقبال وشفرة يتفق في تسنينها كل من املتكلم
واملستقبل (املستمع) وسياقا مرجعيا ومقصدية الرسالة .ويعرف شارل كولي Charles Cooleyالتواصل
قائال ":التواصل هو امليكانيزم الذي بواسطته توجد العالقات اإلنسانية وتتطور .إنه يتضمن كل رموز الذهن
مع وسائل تبليغها عبر املجال وتعزيزها في الزمان .ويتضمن أيضا تعابير الوجه وهيئات الجسم والحركات
ونبرة الصوت والكلمات والكتابات واملطبوعات والقطارات والتلغراف والتلفون وكل ما يشمله آخر ما تم في
االكتشافات في املكان والزمان".1
يتبين لنا عبر همذا التعريف أن التواصل هو جوهر العالقات اإلنسانية ومحقق تطورها .وبالتالي ،فالتواصل
له وظيفتان من خالل هذا التعريف:
 وظيفة معرفية :تتمثل في نقل الرموز الذهنية وتبليغها زمكانيا بوسائل لغوية وغير لغوية؛
 وظيفة تأثيرية وجدانية :تقوم على العالقات اإلنسانية.
 وتركز الصورة املجردة للتواصل على ثالثة عوامل أساسية:
 اآللية :التي تتمثل في السلوكات اللفظية وغير اللفظية؛
 الغائية :أي الهدف من التواصل ومقصديته البارزة( البعد املعرفي أو الوجداني أو الحركي)
إذا ،فالتواصل ":هو العملية التي بها يتفاعلون املراسلون واملستقبلون للرسائل في سياقات اجتماعية
معينة".3
وللتواصل ثالث وظائف بارزة:التبادل -Echange :التبليغ - Transfert:التأثيرImpact:
 -2مفاهيم التواصل:
أثناء الحديث عن التواصل البد من استحضار بعض العناصر األساسية في عملية التبادل.
وهذه العناصر هي:
 -1زمنية التواصل temporalité
 -2املكانية أو املحلية localisation
 -3السنن أو لغة التواصل( التشفير والتفكيك)code
 -4السياقcontexte
 -5رهانات التواصلenjeux de communication
 -6التواصل اللفظي( اللغة املنطوقة) والتواصل غير اللفظي( اللغة الجسدية والسيميائية)
communication verbale et non verbale
 -7إرادة التواصل( بث اإلرسالية قد تكون إرادية أو غير إرادية)volonté de communication
 -8الفيدباك أو التغذية الراجعة ،وذلك لتصحيح التواصل وتقويته وتدعيمه وإنهائهfeedback
املصدر:الدكتور جميل حمداوي
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معيقات التواصل ومشكالته

الوثيقة 2
ً
أوال  :معوقات في املرسل :
 .1دوافع تؤثر في طبية املعلومات وحجمها .
 .2اعتقاده أن سلوكه في كامل التعقل واملوضوعية .
 .3سوء إدراكه وفهمه للمعلمات التي يرسلها .
 .4الحالة االنفعالية التي تؤثر في شكل املعلومة التي يرسلها.
 .5قيم ومعتقدات املرسل  ،وميوله  ،واتجاهاته النفسية .
 .6.7االعتقاد بأن املرسل إليه يرى للمعلومات بنفس الشكل الذي ينظر هو إليها.
 .8التحيز لطبيعة األمور واألحداث .
ً
ثانيام معوقات في الرسالة .
 .1سوء اإلدراك أو الفهم للمعلومات التي تتضمنها الرسالة .
 .2عدم القدرة على انتقاء كلمات سهلة ومعبرة .
 .3افتقار الرسل إلى القدرة على تعزيز معنى الرسالة ببعض تعبيرات الوجه أو حركات الجسد .
ً
ثالثام معوقات في وسيلة االتصال .
 .1اختيار وسيلة االتصال التي التناسب مع املوضوع محل االتصال .
 .2عدم مالئمة الوسيلة للوقت املتاح لالتصال .
 .3اختيار وسيلة االتصال التتناسب مع األفراد القائمين باالتصال .
 .4عدم اتباع الراسل لإلجراءات الرسمية في استخدام الوسيلة .
 .5املساواة بين استخدام الوسائل املكتوبة والوسائل الشفوية لالتصال .
ً
رابعا م معوقات في املستقبل .
يقع املستقبل (املرسل إليه ) في الخطأ عند استقباله للمعلومات التي يرسلها الراسل .وتشابه
األخطاء التي يقع فيها املستقبل تلك األخطاء التي يقع فيها املرسل
ً
خامسام معوقات في بيئة األتصال .
 .1أحد أطراف االتصال أو كالهما على غير علم ب األهداف املشتركة بينهما .
 .2أحد أطراف االتصال تتعارض أهدافه مع الطرف األخر .
 .3أحد أطراف االتصال أو كالهما اليفهم وظيفة الطرف األخر على خير وجه  .4أطراف
االتصال أو كالهما اليفهم الفوائد التي ستعود عليه من جراء االتصال .
املصدر:الدكتور جميل حمداوي
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الوثيقة 3

تفاعالت جماعة القسم

مفهوم التماسك عنصر رئيس ي لدراسة الجماعات الصغيرة ،ويقصد به القوى التي تربط
أعضاء الجماعة إلى البعض ،والتي تقاوم كل القوى املضادة والهادفة إلى تفكيك هذه
الجماعات "ويتضمن التماسك شعور األفراد بانتمائهم إلى الجماعة و الوالء لها وتماسكهم
)15(3
بعضويتها ومعاييرها وتحدثهم عنها وعملهم معا في سبيل هدف مشترك"
أولى عناصر البعد الداخلي وأهمها في هذا النموذج هي التصور الذي يحمله املنشط (ة) عن
القسم كجماعة ،يجب أن تتوفر لها الشروط الداخلية الضرورية لتماسكها ،ومعنى الوصول
إلى تماسك ،جماعة القسم هو ت الجو املالئم لنجاح العملية التربوية .وال يعني االهتمام
بالجماعة هنا إلغاء للفرد ،بل إن االهتمام بالفرد ،حسب هذا النموذج ،كتلميذ له
خصوصياته ،ال يخرج عن اهتمامه به ككائن اجتماعي يخضع ،في جانب من سلوكه لقوى
سيكوسوسيولوجية تتحكم فيه كعضو فاعل ومنفعل في جماعة معينة.
وبناء على هذا الوعي يقع االهتمام بهذه القوى قصد استغاللها لدعم تماسك جماعة القسم،
من بين هذه القوى التي أشار إليها جونسون وباني (: )21
 التضامن  :ويتضمن الوحدة واالتفاق حول األهداف واآلراء واالهتمامات واألحاسيس.وقد يصل هذا التضامن أحيانا إلى درجة القطيعة بين املستفيدين واملستفيديات
كجماعة واملنشط (ة) .إذ كان هذا األخير ال يأخذ بعين االعتبار .ظروف الجماعة ،وال
يسعى من جانبه إلى االندماج فيها.
 االخالص  :وهو التعبير عن االنتماء إلى جماعة القسم بعينها .ويتجلى في االيمان بنظام4
من املعايير والقيم التي تميز هذه الجماعة.
تصنف الزعامة لدينا كمسؤولية تسيير الجماعات إلى صنفين  :زعامة تقوم على انتخاب
ديمقراطي فتسمى قيادة ,وزعامة تقوم على تحكم سلطوي فتسمى ورئاسة.
 معنويات الجماعة  : le moralويقصد بها ،رغم صعوبة التحديد ،تلك الروح العاليةالتي يحس بها أعضاء الجماعة ،بفعل انتمائهم لها .وتتجلى في االعتزاز بهذا االنتماء وفي
الدفاع عنه.
 -املناخ  :ويقصد به الجو السليم داخل جماعة القسم ،والخالي من التوتر.

 .3عبد السالم زهران ،علم النفس االجتماعي
Psychologie des groupes en éducation, C.F.P.C.P.R

4
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الوثيقة 4

الزعامة داخل القسم

تصطبغ األدوار في مجال املمارسة البيداغوجية بالخصوصيات املميزة لجماعة القسم
باعتبارها جماعة تعلم ،وترتبط .بمتغيرات عديدة من بينها  :العالقة منشط (ة) تالميذ ،والوضع
املركزي للمنشط (ة) وإدراكه لوظيفته ودوره ،واملعايير املؤسسية التي تحكم سلوك الجماعة
وتضبطه ،والوظائف املؤسسية املوكول إلى كل من املنشط (ة) واملستفيدين واملستفيديات
أداءها ،وطبيعة التفاعالت والتبادالت السوسيو – وجدانية داخل جماعة التعلم الخ.
 أدوار تسهم في تماسك الجماعة واملحافظة عليه وتدعيمه ،وتوصف بأدوار الحفاظ
على التماسك ومن أمثلتها تشجيع اآلخرين ،والبحث عن إقامة االنسجام بين أعضاء
الجماعة ،أو السعي إلى تسهيل االتفاقات والتواطئات بينهم.
 أدوار تعوق تحقق األدوار السابقة ،وتأخذ صيغة حاجات فردية أو صيغة أدوار
مشوشة ،ومن هذه األدوار " :العدوانية ،السعي إلى لفت االنتباه إلى الذات ،السعي إلى
بسط الهيمنة والتحكم ،االهتمام باملصالح الشخصية والدفاع املستمر عنها".
وتكتس ي الزعامة أهمية كبرى في دينامية الجماعات ملا لها من تأثير كبير على مجرى حياة
الجماعة .إذ يعتبر دورها جوهريا بالنسبة لبا ي األدوار فيها .وما دام كل عمل جماعي يتطلب
تنظيما وقاعدة للعمل وتوزيعا للمهام واألدوار قصد بلوغ الهدف ،فإن هذه األدوار تبقى
خاضعة لدور الزعامة كمسؤولية يتحملها أحد أعضاء الجماعة نظرا لتوفره على عدد من
املواصفات التي ال تتوفر في األعضاء اآلخرين.
وترتبط املمارسة الفعلية لسلطة الزعامة بعدد من املتغيرات التي تحدد نوعية هذه الزعامة
ومجالها ،ويمكن حصر هذه املتغيرات في ثالثة.
 الزعامة املبنية على القدرة على تنظيم العالقات بين أعضاء الجماعة والتخفيف منالتوتر واألزمات التي قد تهدد وحدتها ،والقدرة على خلق الجو املناسب للعمل.
 الزعامة املبنية على القدرة الشخصية والذاتية لبعض األفراد ،في التأثير على فكرالجماعة من خالل التزامهم القوي باملبادئ والقيم التي تؤمن بها الجماعة لدرجة قد
تصل إلى تقديس هذا الشخص.
 الزعامة املبنية على القدرة على تنظيم عمل الجماعة والوصول به إلى الهدف تجعل منالزعيم ،في نظر الجماعة ،أقدر األعضاء على تحمل مسؤولية العمل وتحضير خطته،
وتوزيع املهام على األعضاء ،وتقديم االقتراحات ،واتخاذ القرار املناسب.
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