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  الحوار
  لـيـمثـتـال

  

  التبليغ     الحوار     المشاركة 

  

  ةـيـراطـديمق

  

   هو مبادرة تواصل من طرف واحد ليس لآلخر أو للجماعة أي تأثير على عملية اتخاذ القرار فيها:التبليغ

  

   هي مبادرة تواصل لآلخر أو للجماعة تأثير قوي ومباشر على عملية اتخاذ القرار فيها:المشاركة

  

 هو وسيلة إلشراك الجماعات في صناعة القرار بحيث يعطي التمثيل للجماعة سلطة حقيقية :التمثيل

  .فيجلس الممثلون في محافل حيث تؤخذ قرارات ملزمة لها

  

 هو عملية تواصل تسير في اتجاهين فهي من جهة تبليغ ومن جهة أخرى الحصول على إجابة من :الحوار

  .ن وطريقة سهلة لدفع الجماعة إلى المشاركة في اتخاذ القرارالفرقاء اآلخرين، وهو عمل مر

  

  مهارات الحوار: أوالً

بحيث يثبت الشخص حاجاته " إثبات الذات ودعم اآلخر: "يشمل الحوار حركتين تبدوان متناقضتين

  .واهتماماته وفي الوقت عينه يدعم حاجات واهتمامات اآلخرين

فالعديد من األشخاص لديهم المهارة في . هما تعمالن بالجذب والدفعالتحدي يكمن في فعل الحركتين معاً ألن

  .إحدى الحركات، في حين أن أقلية فقط يبرعون في اإلثنين معاً

  .إن جمعهما فعال جداً، ومع التمرين كل شخص يستطيع التعلم

  "جذب االستماع: "مهارات الدعم 

 كيف ولماذا؟: إعادة الصياغة .١

 اإلنفتاح .٢

 فاقالتصريح عن اإلت .٣
  

  "دفع المتحدث: "مهارات الجزم 

 كيف ولماذا؟: رسائل األنا .١

 تصريحات التفضيل .٢

  تصريحات الهدف .٣
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  تقنية الحوار: ثانياً

يميل معظم الناس إلى تجنب الحوار حول المسائل الخالفية، وينتج عن ذلك أن األمور التي لم يتم حلها 

  تتراكم ألن أحداً ليس مستعداً للتعامل معها

ـّاءةإليك هذ...    :ه النصائح من أجل أن تكون المواجهة بالحوار بن

 متى تبادر إلى الحوار .١

 خطط للحوار .٢

 اختر مكاناً آمناً .٣

 أطلب اإلذن والموعد المناسب .٤

 كن حازماً مع الموضوع وليناً مع الشخص .٥

 عبر عن مشاعرك وقناعاتك الخاصة .٦

ـّا تفضله .٧  كن صادقاً عند كالمك عم

 كن مستعداً لالستماع .٨

 واجهة كجزء طبيعي من الحياةإقبل الم .٩

  كن مستعداً ألن تواجه، كاستعدادك ألن تواِجه  .١٠

   
  التحضير الذاتي للحوار: ثالثاً

  أحضر ملفي  أحضر نفسي

  إلمامي بكافة جوانب الموضوع   موقفي الذاتي من الحوار 

  إلمامي بموقع الطرف اآلخر   موقفي المسبق من الفريق 

انسجامي مع ذاتي، مع أحاسيسي  

فعاالتي، ومع الهدف والمضمون وان

  المطروح

  إلمامي بوجهة نظر الطرف اآلخر 

تحديدي لنقاط التوافق ونقاط االختالف    شعوري وتحليلي لتكافؤ الفرص للطرفين 

  المتوقعة سلفاً

تحديدي للنقاط والحجج التي قد تدعم    وضوح دوري ودور زمالئي 

  وجهة نظري وملفي
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  معوقات الحوار: رابعاً

ض تقنية الحوار بعض المعوقات غالباً ما تكون هي السبب في إفشاله من الوصول إلى الغاية قد يعتر

  :المرجوة منه، وأهم تلك المعوقات هي

أو المواقف المعلبة وكانها أيات ال تُمس وممنوع التفكير حتى عادة " stereotype"اللغة المقولبة  .١

 .صياغتها

 "ى شيءهذا الحوار لن يؤدي إل"األحكام المسبقة  .٢

 "كل أفراد الجماعةت هم نسخة طبق األصل"التعميم الخاطئ  .٣

 .اآلخر هو عدو وليس شريك، الربح لي هو خسارة لك، والربح لك خسارة لي .٤

 المزايدة في الوطنية والتقليل من دور اآلخر في بناء الوطن وحتى اتهامه بالخيانة .٥

بح للوطن هو ربح لكل جماعة كبيرة النضال حصراً لتأمين المكاسب للجماعة دون اعتبار أن الر .٦

 .كانت أم صغيرة، وليس الربح لهذه الجماعة أو تلك هو ربح للوطن

التصلّب في المواقف الهادف إلى المكابرة أما الرأي العام، واستخدام منبر الحوار بذاته منبراً  .٧

 .جديدياً لمواصلة المعركة

ة المتحاورين على فصل العاطفة عن تسلّط اإلنفعال والعاطفة على مسار الحوار، وعدم قدر .٨

 .المنطق تجاه الشخص والمشكلة

استهداف الشخص المحاور بذاته وتعريضه لإلهانات الشخصية وعدم قدرة المتحاورين على فصل  .٩

 .الشخص عن المشكلة

نقل السجال إلى طاولة الحوار بتبادل المواقف المتعارضة بدل البحث عن حلول تلبي حاجات  .١٠

 .ازعين وذلك بسبب عدم إلمام المتحاورين بفصل الموقف عن الحاجةاألفرقاء المتن
  

  النزاع المؤدي إلى اإلنقسام  النزاع الذي يؤدي إلى الوحدة

أمر ال بد منه : ينظر إلى النزاع على أنه .١

وليس صائباً، فرصة ودليل إلى اإلهتمام 

  والمشاركة

خاطئ، خطير، دليل : ينظر إلى النزاع على أنه .١

  على عدم اإلهتمام وأمر يجب تجنبه بأي ثمن

  يخلط األعضاء ما بين المواضيع واألشخاص .٢  يفضل األعضاء المواضيع على األشخاص .٢

يكون التعامل مباشراً حتى عندما يكون  .٣

  ذلك صعباً

يتكلم األعضاء عن . يزداد التعامل غير المباشر .٣

  يس معهماآلخرين ول

  حسابات قديمة ال تنتهي .٤  حسابات قصيرة األمد ومتوازنة .٤

يعطي األعضاء أبعاداً روحية للنزاع حتى  .٥يستمد األعضاء قوة من األمور الروحية  .٥
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حتى يستطيعوا الدخول في نزاع مع 

  الحفاظ على روح لطيفة

  يتجنبوه ويقللوا من شأن اآلخرين

يتحمل األعضاء المسؤولية من أجل إحداث  .٦

  غييرت

يتردد المشاركون ما بين مشاعر قوية جداً أو  .٦

  ضعيفة جداً

  تسيطر ردات الفعل على الجو .٧  يتميز الجو بالمشاركة .٧

  يرفض القادة اإلختالف ويتجاهلون المشكالت .٨  يرحب القادة باإلختالف .٨

المناقشة الجماعية تدور أساساً حول  .٩

  المشكلة والمسار أو بعد ذلك تناقش
  إلى فكرة الوصول إلى حلنقاش الجماعة يرتكز  .٩

الهدوء والثقة يمكنان األعضاء من تحمل  .١٠

فترات انعدام الوضوح الضرورية لكل 

  عملية ناجحة التخاذ القرار

  يمكن احتمال األمور غير الواضحة .١٠

  

  إدارة النزاعات ضمن المجموعة: خامساً

جسم البشري كل مجموعة أو مؤسسة معرضة لشتى أنواع النزاعات في أي وقت ضمن أعضاء ال

فالمجموعة المعافاة ال نزاع يمكن أن يفرق فيما بين أعضائها، بل يعطي كل نزاع . الذي يشكلها

الذي يوحد المجموعة " جامع اإلختالفات"فرصة لهم ليتعاونوا مع أناس مختلفين والنتيجة هي التأثير 

  .ضمن تحالفات مختلفة

  
  
  
  
  
  

كس ذلك تماماً، إذ يفرق النزاع المجموعة، وكل أما المجموعة المتصدعة، فالذي يحدث هو ع

موضوع خالف يعمق الهوة ما بين المجموعتين المختلفتين اللتين نادراً ما تتواصـالن، ويمكن لكل 

  .موضوع حساس أن يجمد عمل المؤسسة ويقسمها إلى مجموعتين
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  :تحويل النزاع داخل المجموعة: سادساً

 . على العادات البناءة لتكون بديالً لهاحدد العادات المدمرة واتفق .١

أدرس أمثلة مختلفة عن النزاع، ويمكن أن تستعمل هنا أمثلة من التاريخ وما تقول به أديان  .٢

 ومعتقدات األعضاء أو المجموعات

 :شكّل أدوات مجدية إلدارة النزاع .٣

 رحب باإلختالف واقترب منه  ) أ

 واجه وكُن مرتاحاً مع ذاتك  ) ب

 س عنهمتكلم مع اآلخرين ولي  ) ت

 إدعم أو شجع اطراف النزاع عند طرح المواضيع .٤

 خطط على المدى البعيد للقرارات المهمة .٥

 خطط للمسار مع كل المجموعات  ) أ

 أمن طرق عدة للنقاش  ) ب

 كن مستعداً لمتابعة النقاش  ) ت

 قـو الترابط وحافظ عليه .٦

 واهبرحب باإلختالف من خالل تقديرك لإلنجازات الفردية والتقديمات والنشاطات والم  ) أ

 شجع على قيام مجموعات صغيرة  ) ب

 خطط لمشاريع عمل واستراحات وغداءات  ) ت

 ركز على تقنيات اإلبالغ والحوار .٧

 قـدم تقارير عامة ووثائق  ) أ

 تبادل التقارير مع المجموعات ا لقيادية  ) ب

 أطلب التعليق بشكل دائم على القرارات  ) ت

  – التمثيل المناسب –أدرس مدى الدعم للقرارات الجيدة   ) ث

ـّر  .٨ أو " القادة العظام"مع اآلخرين في مراحل ومحطات التاريخ وأعِط وقتاً للحزن على فـك

 .الغابرة" المراحل الذهبية"

 إقترح خيارات للتعاون المستقبلي .٩

فكر بتطوير مؤسسات قائمة أو استحداث مؤسسات جديدة تـلّـبـي حاجات األفراد أو  .١٠

 .المجموعات

ـّر بشكل جدي لتقييم القيادة وبشكل  .١١  .مستمر وتغييرها إن دعت الحاجةحض

 دة فرصة للتدريب على خبرات معينةاأعِط الق .١٢




