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 نص العرض التقد��ي  
 

أداة ب��ة لتخط�ط العمل  –رحلتنا إ� التغي�ي   
 

ائح   ي ال�ث
 الجلسة.  PowerPointمن   ��- �هذا النص المتعلق بالجلسة الثامنة ترد رسومه التوض�ح�ة �ن

 
 

 ما �ي خطة العمل ولَم �ي مهمة؟
 

 

 
ي ُت��نا "ك�ف" سننتقل مما نحن   ، ما �ي خطة العمل ولَم �ي مهمة؟ خطة العمل �ي الخطة اليت إذا�

 ف�ه إ� ح�ث ن��د أن نصل.  
ي رحلة سفر ط��لة، من الج�د أن �كون بحوزتنا خ��طة تفّصل سفرنا.  

عندما نذهب �ن
ي للوصول إ� محطة الباص وركوب الحافلة ثم القطار ومن  بعدها  ف��ما علينا الم�ث

استئجار س�ارة للوصول إ� وجهتنا النهائ�ة! ومن دون الخارطة والخطة، قد ال نصل إ�  
 أطول.  

�
 وجهتنا النهائ�ة أو ر�ما �ستغرق الرحلة وقتا

 
 

 
 
  

 
ي ن��د اّتباعها للوصول إ� غايتنا    – وخطة العمل �ي أشبه بخارطة السفر   ف�ي تحدد الخطوات اليت

تنا.   ي مس�ي
ن �ن ن ومتنّبهني ات�جيني ي �ساعدنا ع� أن نكون اس�ت  واليت

ي بعض األح�ان �س�طة جدا� وحيت فط�ّ�ة و�سهل علينا  
نا نضع خطط عمل تكون �ن

�
كل

ق األمر ب
�
رها. ول�ن عندما يتعل

�
ها من قبل أو علينا  تذك مشا�ل أ��� تعق�دا� أو بأمور لم نخت�ب

الق�ام بها ضمن مجموعة، نحتاج حينها إ� التخط�ط بحذر وتدو�ن خطط عملنا ل�ي  
رها.  

�
ن الجميع من تذك

�
 يتمك

 

 

 
م ك�ف�ة استخدام أداة ب��ة �س�طة و�ي "رحلتنا إ�  

�
من خالل هذا العرض سوف نتعل

" لوضع خطة عملنا.    التغي�ي

 المسافرون  
 

 

 
، السؤال األول الذي ُ�ط�ح هو "من نحن؟" من هم   عندما نضع خطة عمل لرحلة آ�لة إ� التغي�ي

 مثلما ُ�ضطّر بعض المساف��ن إ� الس�ي ع�  
�
؟  وتماما ي ط��قهم نحو التغي�ي

المسافرون وهل هم �ن
و المنظمات  األقدام بينما �مكن آلخ��ن ركوب س�ارة أو طائرة، هكذا هو حال األفراد أو المجموعات أ 

وعندما نبدأ �سؤال "من نحن؟"  ح�ث تختلف الفرص المتاحة أو نقاط القّوة أو الضعف أو المخاطر.  
ر كل تلك األمور.  

�
 �ساعدنا ذلك ع� تذك

 

 

 
 من باب الخ�ال نحو التغي�ي ولنتخّ�ل أننا أصدقاء من مختلف المجتمعات 

ً
فلنبتكر رحلة

ي بلدتنا.  
 الدين�ة �ن

 نقطة االنطالق  

 

تبدأ رحلة التغي�ي  لدى وضع خطة أل�ة رحلة، أول ما نحتاج لمعرفته هو نقطة االنطالق. 
وكلما كان تع��فنا للمشكلة محددا�   بمشكلة وخطوتنا األو� �ي تحد�د هذە المشكلة. 

 .  سهل علينا رسم الط��ق نحو إحداث التغي�ي
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ها "عدم التسامح"، �مكن أن نكون 
ّ
 عن تع��ف المشكلة ع� أن

�
ع� سب�ل المثال، عوضا

لديهم أصدقاء من مجموعات دين�ة أخرى". نحن  أ��� تحد�دا� ونقول إّن "األطفال ل�س 
ي الوقت نفسه مسّبب الستمرار حالة انعدام التسامح. 

 هنا أمام نت�جة و�ن
 

 

 

 
ن هذە العوامل �مكن ذكر   ي بروزها. من بني

تنطوي مشا�ل مثل هذە ع� عوامل مختلفة �ساهم �ن
  :  التا�ي

 سلوك�ات إشكال�ة لدى بعض األشخاص  ●
 تّ�فات إشكال�ة لدى بعض األشخاص  ●
ن أو قواعد أو س�اسات إشكال�ة    ●  أو قوانني
 

كة.    لهذە السلوك�ات والتّ�فات والقواعد مش�ت
ً

ي المشكلة نت�جة
ي  تأيت ، ع� ضوء المشكلة اليت بالتا�ي

ها؟   ي ن��د تغي�ي  قمنا بتحد�دها، ما �ي السلوك�ات والتّ�فات والقواعد اليت
 

 

 

 
ن األهل عن سلوك�ات سلب�ة تجاە   بالعودة إ� المثال السابق ذكرە، �مكننا أن نقول "يبنيّ

أ�ة صداقات يبنيها أبناءهم مع أطفاٍل من مجتمعات دين�ة أخرى" أو "تتساهل إدارة 
ي  

�
ن أطفال من مجتمعات دين�ة مختلفة" أو "�دعو رجل دين مح� المدرسة إزاء التنّمر بني

ن أطفال من مجموعات دين�ة أخرى". تلك �ي السلوك�ات  إ� عدم السماح بالص داقات بني
ي حّددناها.  ي �ساهم بوجود المشكلة اليت  والتّ�فات والقواعد اليت

 
 وجهتنا 
 

 

 
، من المهم أن نعرف إ� أين نّتجه!   ي رحلة نحو التغي�ي

 عندما ننطلق �ن
 ! ن  ول�س من السهل تحد�د الوجهة. فكلنا ن��د تحقيق السالم والعدالة وعدم التمي�ي

ي   ي إطار زمين
ن من تحق�قها �ن

�
ي سنتمك ن من ح�ث اإلنجازات اليت ول�ن علينا أن نكون واقعيني

 محّدد. 

 

 

 
ي األطفال صداقات مع آخ��ن من   ع� سب�ل المثال، �مكن أن �كون هدفنا أن "يبين

ر بالسلوك�ات والتّ�فات  
�
مجموعات دين�ة مختلفة". من أجل تحقيق هذا الهدف نفك

ي ن��د استبدالها.    والقواعد القد�مة أو السيئة اليت
مثً�: "�شّجع األهل األطفال ع� بناء صداقات مع آخ��ن من مجموعات دين�ة مختلفة" أو  
ن المجموعات   "تعالج إدارة المدرسة موض�ع التنّمر بجّد�ة" أو "�شّجع رجال الدين الصداقات بني

 الدين�ة المختلفة".  
 

 

 

 
ي حّددناها �ي كمرآة تعكس بعضها البعض.    كما ترون، إّن المشكلة واألهداف اليت

ورة التغي�ي و�� أين ن��دها   . أين تبدأ س�ي وتحدد المشكلة واألهداف إطار رحلتنا إ� التغي�ي
 أن ّتتجه؟ 

 
ي الط��ق 

 أشخاص نلتقيهم �ف

 

 
ي بال�ث�ي من األشخاص 

ي االّتجاە    –خالل أ�ة رحلة ط��لة، قد نلت�ت
ون �ن مسافرون �س�ي

نا   دون من تذا�ر سفرنا أو أشخاص ينشئون حواجز توقف س�ي
�
نفسه، أو مراقبو تذا�ر يتأ�

ي ط��قنا؟ 
ي �ن

، بمن سنلت�ت  أو تحّول اتجاهه. إذا�
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 س�كون هناك:  
ي طرحناها)  ● ي الحالة اليت

رون بالمشكلة (أطفال �ن
ّ
 أشخاص متأث

أشخاص لديهم القدرة ع� التّ�ف ح�ال مشكلتنا (مجلس إدارة المدرسة   ●
فوها، األهل ورجال الدين مثً�)  وموظ�

 
 

 

 
  :

�
 قد �كون هناك أ�ضا

ي   ●
مسافرون آخرون، أي أشخاص �شاركوننا الهدف و�مكن أن �ساعدونا ع� الط��ق. �ن
ن األد�ان مثً�.   كة بني ناە �مكن أن نجد حلفاء لدى لجنة محل�ة مش�ت  المثل الذي اخ�ت

��ن ع� مواقع   ●
ّ
تنا. مثً� أحد المؤث أو أشخاص �عارضون أهدافنا و�حاولون عرقلة مس�ي

ي مجتم
.  التواصل االجتما�ي �ن  عنا المح�ي

 
 

 

 
ي  

لدى وضع خطة العمل، من الج�د التفك�ي بهؤالء األشخاص والمنظمات والمؤسسات و�بقائها �ن
 ذهننا عندما نختار التكت�كات ونخطط للعمل.  

من �مكنه إحداث التغي�ي معنا؟ من الذي نحتاج إقناعه و�ماذا؟ من س�حاول عرقلة  
؟   التغي�ي

 
 اخت�ار الط��ق  
 

 

 
تتعّدد الطرق ووسائل النقل. لذا، أي    – عادًة ما تتعّدد الطرق لالنتقال من النقطة أ إ� النقطة ب  

 ط��ق سنسلك؟  
روا أّن لدينا 

�
ي نعتمدها. تذك من   – تكت�ك نختار منها  ١٥ط��قنا تحّددها التكت�كات اليت

فكار العمل�ة  ��ث الو�ي إ� المنا�ة إ� توثيق االنتها�ات. وقد وضعنا ال�ث�ي من األ
 الخاصة باستخدام هذە التكت�كات! وهنا �مكنكم اللجوء إ� هذە األفكار!  

 
 

 

 
ز ع� تغي�ي عقل�ة األطفال من خالل إ�شاء ف��ق كرة قدم  

�
ناە: هل سوف نرك بالنسبة للمثل الذي اخ�ت

ق حاالت التنّمر واستخدام هذا التوثيق  
ّ
ن األد�ان أو سوف نوث ك بني للمنا�ة أمام مجلس إدارة  مش�ت

ن لتع��ز العالقات   المدرسة بهدف اّتخاذ اإلجراءات المناسبة أو ر�ما سوف نعرض محّفزات للمدّرسني
ام داخل الصف. أو   ي تع��ز التنّ�ع و�ضمن االح�ت

اإل�جاب�ة مثل تقد�م جائزة للمدّرس الذي �ساهم �ن
ورة �شجيع الصداقات  ن    ر�ما سنختار إقناع رجال الدين ب�ن ن األد�ان. أو سنعتمد مقار�ة تجمع بني بني

 كل هذە األفكار. 
ي نفس الوقت  

ء �ن ي
ي �مكننا الق�ام بها. ال �مكننا الق�ام بكل �ث هناك ال�ث�ي من األمور اليت

إ� اّتخاذ أ��� من خطوة إذا ما أردنا النجاح. ع� سب�ل المثال، قد ال   نحتاجول�ن قد  
�كون من المجدي إ�شاء ف��ق كرة قدم إذا ما عارض القادة الدينيون الفكرة و�التا�ي لم  

 �عد أحد �جرؤ ع� المشاركة. 
 تتضّمن خطط العمل الناجحة عادًة عدد من التكت�كات المختلفة ول�ن المتكاملة. 

 
ي الرحلة  

 خطوات �ف
 

 

 
ي   ر بك�ف�ة استخدامها. ما �ي الخطوات الملموسة اليت

�
ي سنستخدمها نفك عندما نختار التكت�كات اليت

ناە؟   ي س�اق كل تكت�ك اخ�ت
 ألي ترت�ب؟ من س�قوم بأ�ة خطوة وميت �ن

�
 نحتاج إ� اّتخاذها ووفقا

ك�ف سننظم عمل�ة إ�شاء ف��ق كرة القدم أو ك�ف سُنجري االستب�ان؟ من سيتحّدث إ�  
 أي رجل دين؟ 
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 الرسالة  
 

 

 
ي من  ل ر بما سنقوله. ما �ي المعلومات أو الحجج اليت

�
دى التحّدث إ� الناس، علينا أن نفك

ن باالنضمام إ� جهودنا أو إقناع الناس بتغي�ي سلوك�اتهم أو   شأنها إقناع الحلفاء المحتملني
ورة التحّرك؟ وهل من   ت�فاتهم؟ ما الذي س�قنع النافذين أو أصحاب السلطة ب�ن

 سالة �شكٍل �جّنبنا المعارضة؟ ط��قة لتأط�ي الر 
 ع� سب�ل المثال:  

قد �حتاج األهل إ� سماع رسائل مشّجعة حول فوائد بناء العالقات مع مجتمعاٍت أخرى  
ومنافع ذلك بالنسبة لمستقبل أبنائهم وقد �حتاجون إ� معلومات عمل�ة تطمئنهم أّن 

ي ف��ق 
ي �ن

 كرة القدم.   أوالدهم س�كونون بخ�ي وس�حظون باالهتمام ال�ا�ن
ن   اك البالغني ن األد�ان بمعرفة ك�ف سيتم إ�ث ك بني وقد يهتّم المجلس المح�ي المش�ت

 من مختلف المجموعات الدين�ة بق�ادة ف��ق كرة القدم.  
 لسماع ك�ف �مكن استخدام س�اسة 

�
وقد �كون مجلس إدارة المدرسة متشجعا

 مكافحة التنمر لتع��ز صورة المدرسة. 
 

 والمخاطر العوائق  
 

 

 
ي الرحالت الط��لة والصعبة، قد يواجه المسافرون عقبات ومخاطر وعواصف �حتاجون إ�  ف 

نوا من الوصول إ� وجهتهم النهائ�ة. كذلك تنطوي كل مسارات التغي�ي ع� عقباٍت  
�
تخّطيها ليتمك

 وأن نعّد خطط لمعالج 
ً

 ونختار أ��� الطرقات سالمة
�
ر مسبقا

�
ة  ومخاطر. وقد �كون من المف�د أن نفك

ي قد تطرأ.    مختلف المواقف اليت
ي   ي حال اّتخذنا الخطوات اليت

ي قد تواجهنا �ن ، ما �ي العقبات والمخاطر اليت إذا�
حّددناها؟ هل تنطوي أي من هذە الخطوات ع� خطورة شد�دة وهل من سبٍل  

 للتخف�ف من هذە المخاطر؟ 
و�ــــج لف��ق كرة القدم المش�ت  ي بعض الس�اقات، قد يؤّدي ال�ت

ن األد�ان ع�  مثً�: �ن ك بني
ي قد ترّد بحركٍة معارضة. قد �كون   إذاعة الراديو إ� لفت أنظار المجموعات المتطّرفة اليت

ي هذە الحالة إطالق هكذا مبادرة وتعبئة الدعم المجتم�ي لها من دون  
من األفضل �ن

 ترو�ــــج أو دعا�ة. 
 

 الخاتمة  
 

 

 
، قمنا بتحد�د ما   ها قد انتهينا من االطالع ع� مسار وضع خطة العمل. والستكمال رحلتنا إ� التغي�ي

  :  ��ي
 المشكلة  –نقطة االنطالق  ●
 الهدف  –الوجهة  ●
ي الط��ق  ●

أصدقاء، معارضون أو أشخاص ن��د التأث�ي   –األشخاص الذين سنلتقيهم �ن
 عليهم. 

ي نحتاج إ� اّتخاذها   – الط��ق  ● ي سنستخدمها والخطوات العمل�ة اليت التكت�كات اليت
 .

�
 لنس�ي قدما

ي الط��ق.   ●
ي قد تواجهنا �ن ي ن��د توجيهها و�المخاطر اليت رنا بالرسالة اليت

�
 كما فك

 �مكن استخدام هذا المسار لوضع خطة عمل �س�طة أو متعمقة ألي تكت�ك تختارونه.  
وها قد آن األوان لتجّ��وە بأنفسكم ولتضعوا خطة عمٍل لرحلة التغي�ي الخاصة بكم  

 والمتمحورة حول مشكلة ت��دون أنتم معالجتها! 
 
 


