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القادة الشباب األعزاء
)أنت تبدع( فرصة ليك تنموا وتتعلموا، ليك تصبحوا أفضل قادة بقدر اإلمكان. يف هذه الحزمة الفنية، 

بنينا عملية سرتشدكم عرب رحلة استكشاف. عىل مدار الرحلة، ستبنون عالقات قوية وتتعلمون طرقاً 

جديدة الستخدام الفنون يف خلق تغيري إيجايب يف مجتمعاتكم.

كقائد شاب، ستقود أنشطة مع مجموعة من الشباب هي مجموعتك الشابة. ميكنك استخدام هذه 

 الحزمة الفنية لدعمك يف القيام بهذه األنشطة مع أقرانك، وأن تبقى متابعاً للعمل الذي تقومون 

به معاً.

كل أنشطة الحزمة الفنية مصممة ليك تقودها. وسيكون لديك أيضاً دعٌم من الحلفاء الكبار أو 

الداعمني الذين ميكن أن يساعدوك يف الخروج من األزمات طوال الطريق.

من خالل عملية )أنت تبدع(، ستبدأ رحلة استكشاف مع أقرانك ملعرفة جوانب من حياتهم تعترب 

إيجابية، وأخرى بها تحديات يف نفس الوقت. ومعاً ستقودون مجموعتكم الشابة لتطوير مرشوع 

عمل فني يستخدم الفنون لخلق تغيري إيجايب يف حياتكم.

تتضمن الحزمة الفنية سلسلة من األنشطة القامئة عىل الفنون، باإلضافة إىل بعض االقرتاحات بألعاب 

طريفة. كن حراً يف تبني أو تعديل األنشطة بالطريقة التي تناسب مجموعتك.

كونك قائداً شاباً مسألة ممتعة، وهي أيضاً مسئولية كبرية. نتمنى أن تتعلم الكثري وتدعم مجموعتك 

الشبابية من خالل هذه الخربة. 

نتمنى لك األفضل يف رحلتك.

مع الشكر والتقدير 

فريق )أنت تبدع( بهيئة تري دي زوم واملعهد الدويل لحقوق الطفل والتنمية.

أهالً بكم يف
الحزمة الفنية )أنت تبدع(
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تعـريفـات مهـمة 

الكلامت التالية تُستخَدم عىل مدار الحزمة الفنية، ولهذا وضعنا تعريفاتها هنا ليك تعودوا إليها.

الفنون
تتضمن الفنون املرئية، واألدائية، والحرف، والرقص، واألفالم، 

واملوسيقى، واإلعالم الرقمّي، وفنون الطهي )الطعام(، واألشكال الفنية 

 التقليدية، وأشكال أخرى من األعامل اإلبداعية مثل فن األداء

املبارش والجرافيتي. 

حقوق الطفل
ترسد اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل )UNCRC( الحقوق التي 

يحتاجها األطفال للعيش، وأن يكونوا آمنني، ويطورون كامل إمكاناتهم. 

األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 0 إىل 18 عاًما هم برش، ولكل منهم 

حقوقه الخاصة. 

إدماجية مجتمعات 
مجتمعات تتضمن برش من أنواع، وأعراق، وإثنيات، وأديان، وأعامر، 

وقدرات مختلفة، يتم فيها التشجيع عىل العيش يف تناغم، وكل شخص 

فيها ميكن أن يصبح عضواً فاعالً يف املجتمع. 
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بحث إجرايئ تشاريك
البحث اإلجرايئ التشاريك هو عملية يقوم بها الباحثون )القادة الشباب( 

واملشاركون )املشاركون الشباب( لفهم نقاط القوة والتحديات يف مجتمعاتهم، ثم 

يخططون ويقودون مشاريع تبني عىل نقاط القوة وتستهدف مواجهة التحديات 

من أجل تعزيز التغيري االجتامعي اإليجايب. بعد أن يقودوا املرشوعات، ميكنهم أن 

يتأملوا فيام تعلموه لجعل املرشوعات أفضل يف املستقبل.

الشباب تكيُّف 
التكيف هو أن يستطيع الشباب القيام بأفعال من أجل البقاء والنجاح 

برغم التحديات التي يواجهونها يف حياتهم. وميكنهم أن يستندوا إىل موارد 

شخصية وأرسية ومجتمعية للتعامل مع التحديات، وميكن أيضاً دعمهم من 

قبل األشخاص والخدمات. من خالل خربات الحياة الصعبة، يتعلم كثري من 

الشباب دروساً حياتية قيمة، ومن ثمَّ يخرجون منها أقوى.

الرفاه النفيس اإلجتامعي
الرفاه النفيس اإلجتامعي هو عندما تشعر بتحسن يف العقل، والجسد، 

والروح، والقلب. كل شخص لديه أشياء مختلفة تجعله يشعر بتحسٍن. 

من األشياء التي تساهم يف الرفاه النفيس اإلجتامعي العالقات القوية مع 

األصدقاء، واألرسة، واملجتمع الداعم، واألنشطة التي تستمتع بها، مام يجعلك 

تشعر بالسعادة، والحصول عىل الرعاية الثقافية والصحية واالجتامعية، وأن 

يكون لك دور تلعبه يف أرستك ومجتمعك.

الشباب
تعرف األمم املتحدة الشباب بأنَّهم أيَّ شخص يرتاوح عمره بني سن 15 و24 

سنة. ويف بعض األحيان، بعض الدول واملناطق تعرِّف الشباب تعريفات 

 مختلفة. ميثاق الشباب األفريقي مثالً ينطبق عىل الناس يف العمر من 15 

إىل 34 سنة.

الرصد والتقييم والتعلُّم
أنشطة تساعدنا عىل النظر فيام يعمل بشكٍل جيد أو غري جيد يف أّي برنامج. 

الرصد هو أن نستمر يف التعرف عىل كيفية سري الربنامج من خالل جمع 

املعلومات. التقييم هو أن نقيض املزيد من الوقت يف قياس برنامٍج يف وقت 

معني. التعلم مهم للبناء يف الربنامج ما نتعلمه أثناء عملية الرصد والتقييم.
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القسم التايل عبارة عن مقدمة ملرشوع )أنت تبدع( ودورك كقائٍد شاٍب. كن متأكداً من السري يف هذا 

مع حليفك الكبري. ميكنك أيضاً أن تستخدم هذا كأساٍس ملا تعرضه عىل املشاركني الشباب عندما تقوم 

برشح )أنت تبدع(. 

ملن هذه الحزمة الفنية؟ 
لك أنت. أيُّ شاب بني عمر 15 و25 سنة من القادة الشباب ألحد مشاريع )أنت تبدع(، ومهتم بأن 

يكون له تأثرٌي إيجايٌب عىل أقرانه، وأرسته، ومجتمعه، من خالل الفنون اإلبداعية والرقمية. حلفاؤك 

 الكبار ميكن أن يقرؤوا أيضاً هذه الحزمة الفنية ملعرفة املزيد عن املرشوع وأفضل السبل 

لدعم الشباب. 

الحزمة الفنية هي موردك األسايس لقيادة املشاركني الشباب عرب عملية )أنت تبدع(، لذلك يُرجى 

قراءتها بعناية. 

ما موضوع مرشوع )أنت تبدع(؟ 
هذا املرشوع يدعمك يف العمل مع أقرانك عىل استكشاف دور الفنون اإلبداعية والرقمية التي تدعم 

الرفاه النفيس اإلجتامعي للشباب. ستعمل أيضاً مع شباب آخرين عىل فهم حياتهم اليومية، والخروج 

مبشاريع قامئة عىل الفنون تبنى عىل األشياء الجيدة يف حياتهم وتواجه التحديات. 

ما هدف )أنت تبدع(؟ 
خلق مساحة إيجابية للشباب املتأثر بالهجرة واملحن، لتحسني رفاهيتهم، ومرونتهم، وشعورهم 

باالنتامء، وتطوير مهارات القيادة والفنون، ودعم مجتمعاتهم بشكل فعال. 

ما دوري كقائد شاب؟

ما هو موضوع
الحزمة الفنية )أنت تبدع(؟

•

•

•

•

 
املشاركة يف ورشة عمل تدريبية للمعرفة، عن التيسري، والقيادة، وتدوين امللحوظات، واألنشطة 

املثرية املوجودة يف هذه الحزمة الفنية. 

ستعمل كقائد شاب توجه مجموعتك الشابة يف مختلف األنشطة يف الحزمة الفنية. 

ستساعد مجموعتك الشابة يف تنفيذ مرشوع فعل فني. 

ستنسق مع الحليف الكبري وفريق املرشوع. 
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من يف فريقي؟ 
كل فريق من فرق )أنت تبدع( سيكون لديه قائدان شابان. كل قائٍد شاٍب سيتناوب مع اآلخر عىل 

لعب دور املنسق ومدون املالحظات أثناء أنشطة )أنت تبدع(. سيكون لديك أيضاً حليف من الكبار، 

أو موظف كبري سيكون موجوداً لدعمكم طوال الطريق. ميكن أيضاً أن يكون لديك داعمون آخرون 

مثل أخصايئ الرصد والتقييم والتعلم وعامل دعم نفيس اجتامعي. أطلب من حليفك الكبري أن يؤكد 

لك من يُعترَب جزء من فريقك. 

ما هو االلتزام بالوقت؟ 
سيتم تنفيذ )أنت تبدع( عىل مدار ثالثة شهور مع مجموعتك الشابة. وميكن القيام بهذا بسهولة 

بعد املدرسة ويف عطالت نهاية األسبوع، ليك ميكن إدماج األنشطة يف حياتكم املزدحمة، وستحددون 

أوقات اللقاءات التي تناسبك وتناسب مجموعتك الشابة. وهذا يتضمن تدريبك وقيادة األنشطة 

مع الشباب، ومقابلة زميلك امليرس اآلخر وفريق الدعم من الكبار. كقائد شاب، من املهم أن تكون 

 موجوداً لقيادة العملية برمتها. 

لو مل يكن لديك كل هذا الوقت، ميكنك أن تقوم بعملية بحث فعل تشاريك مصغرة يف أسبوع واحد. 

تكلم مع حليفك الكبري لتحديد ما هو أفضل ملجموعتك. 

من هم الشباب يف مجموعتي الشابة؟ 
الشباب من سن 15 إىل 20 سنة سيشاركون يف املرشوع وأنت ستدير مجموعة من 20 شاب. 

ماذا ميكنني أن أطلب من حليفي الكبري؟ 
 حليفك الكبري هو الشخص الرئييس الذي يدعمك يف مرشوع )أنت تبدع(. وميكنه دعمك 

عن طريق:

• تنظيم املشاركني الشباب وتوفري مساحة ملجموعتك الشابة ليك تلتقي ومواد للجلسة.•

• التواجد يف كل األنشطة، مبا يف ذلك دعمك يف التخطيط لألنشطة واستخالص وإعداد ملحوظاتك •

بعد ذلك. 

• إجابة األسئلة التي لديك عن )أنت تبدع( والتفكري العميق يف األفكار، وتحديد املشكالت •

ومعالجتها معا. 

• العمل مع األعضاء الكبار اآلخرين يف الفريق، مثل عامل الدعم النفيس االجتامعي وأخصايئ •

الرصد والتقييم والتعلم. 

• االستعداد لدعمك يف مجاالت أخرى متعلقة باملرشوع أنت يف حاجة إليها. •
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ما هي مزايا املشاركة يف مرشوع )أنت تبدع(؟ 
نأمل أن تكون مشاركتك ممتعة، وتجعلك تقابل أصدقاًء جدداً، وتتأمل يف خرباتك، وتساهم لصالح 

مجتمعك، وتكتسب مهارات قيمة يف إدارة املرشوعات، ومهارات فنية، ومهارات بحثية عملية، 

ومهارات قيادية. ويف النهاية، ستحصل عىل شهادة لتقدير دورك يف املرشوع. 

ماذا يوجد يف هذه الحزمة الفنية؟ 
الحزمة الفنية تدعمك يف تخطيط تنفيذ ورصد وتقييم مرشوعات العمل الفني التي يقودها الشباب. 

أنشطة هذه الحزمة ستساعدك يف قيادة أقرانك نحو فهم أفضل لبعض التحديات التي يواجهونها، 

والبناء عىل نقاط القوة واملوارد، وتصميم املرشوعات ملواجهة بعض التحديات. 

 الحزمة الفنية عبارة عن دليل ميكنك استخدامه يف تخطيط وقيادة األنشطة، ويوفر نصائح 

لدعم عملك. 

هل ميكنني أن أصمم أنشطتي و/أو أقوم بتغيريات؟ 
أجل، رجاًء أبدع كام تحب. تذكر أن تحافظ عىل الهدف األسايس لألنشطة التي تريد أن تعدلها، وأن 

تتبع الرؤية التي يضعها الشباب يف مجموعتك، ولكن كن حراً يف مراجعة األلعاب واألنشطة لتجعلها 

مناسبة أكرث لكم وملجتمعكم. 

هل هذا مرشوع بحثي؟ 
)أنت تبدع( عملية بحث فعل تشاريك. وهذا يعني أنَّ القادة الشباب سيقومون بدور الباحثني 

ويعملون مع الشباب املشاركني يف البحث. وكام ذكرنا يف تعريف عملية بحث فعل تشاريك، هذه 

العملية ستساعدك عىل استكشاف نقاط القوة والتحديات يف الحياة اليومية للشباب، ثم تخطيط 

وتنفيذ املرشوعات القامئة عىل الفن معاً ملواجهة بعض هذه التحديات. 

ما الدور الذي يلعبه الفن يف )أنت تبدع(؟ 
كل نشاط يف )أنت تبدع( سيكون مستنداً إىل نوٍع معنٍي من الفنون مثل الرسم والتلوين والكوالچ 

والدراما. بالعمل مع مجموعتك الشابة، ستختار أيضاً أنواعاً مختلفة من الفنون للبناء يف مرشوعك. 

من خالل )أنت تبدع(، سيكون لديك فرصة لبناء مهارات جديدة قامئة عىل الفنون، وتعميق املهارات 

التي لديك بالفعل. 
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ما هو البحث اإلجرايئ التشاريك؟ 
البحث اإلجرايئ التشاريك هو عملية يعمل فيها الباحثون )القادة الشباب( واملشاركون )املشاركون 

الشباب( معاً لفهم نقاط القوة والتحديات يف حياة الشباب اليومية، ثم يخططون وينفذون 

مرشوعات تعزز من التغيري االجتامعي اإليجايب. من خالل بحث الفعل التشاريك، سيكون لديك ولدى 

أقرانك الوقت للتفكري يف حياتك اليومية، ثم خلق التغيري اإليجايب الذي تريد أن تراه. يف هذا املرشوع، 

أنتم كقادة شباب الباحثون أيضاً. 

ما األمر الفريد يف البحث اإلجرايئ التشاريك؟
يف )أنت تبدع(، ستستخدم منوذج بحث إجرايئ تشاريك يقوده الشباب. أنت والشباب الذين تعمل 

تها. هذا من الشباب إىل الشباب وبالشباب. الجزء اآلخر املثري هو أنَّه  معهم ستقودون العملية برمَّ

مستند إىل الفن، وهذا يعني أنَّ الفن مدمج يف كل األنشطة، وأيضاً يف مرشوعات األعامل الفنية 

النهائية التي ستعملون عىل إنجازها.

ما هي خطوات رحلة البحث اإلجرايئ التشاريك )أنت تبدع(؟
هذه املراحل الخمس يف عملية البحث اإلجرايئ التشاريك )أنت تبدع(: )1( الخريطة )2( االستكشاف 

)3( الخطة )4( العمل الفني )5( التأمل واملشاركة )انظر الشكل 1 أدناه(. فيام ييل وصف تفصييل 

لكل مرحلة من املراحل الخمسة: 

)أنت تبدع(: 
البحث اإلجرايئ التشاريك 
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4. العمل الفني: 
مبجرد أن يكون لديكم فكرة واضحة عن العمل الفني الخاص بكم، 

ستعرضونها عىل أرسكم ومجتمعك لجذب اهتاممهم. 

5. التأمل واملشاركة: 
فور اكتامل عملكم الفني، ستتأملون فيام تم بشكل جيد، وأين واجهتم 

تحديات، وأين ميكنكم إجراء التحسينات. ثم ميكنكم بعد ذلك التخطيط 

لكيفية مشاركة أفكاركم مع مجتمعكم و/أو العامل واالحتفاء بنجاحكم معاً. 

 بالعمل مع حليفك الكبري، ناقش الخطوات التالية املحتملة فور 

اكتامل املرشوع. 

2. االستكشاف: 
 ميكنك اآلن البدء يف قيادة مجموعتك الشبابية الستكشاف نقاط القوة 

والتحديات يف حياتهم اليومية املتعلقة برفاهيتهم، أو بأن يشعروا بشعور 

جيد. بعد أن تكون قد أنجزت هذا، ستعمل معهم مع حليفك الكبري عىل 

 تحديد املوضوعات أو األفكار الرئيسية التي ظهرت يف مرحلتي 

الخريطة واالستكشاف. 

3. الخطة: 
باستخدام املوضوعات الرئيسية التي حّددتها، ستعود لعرض هذه املعلومات 

عىل مجموعتك الشابة، للقيام بأي مراجعات مطلوبة بناًء عىل التغذية 

العكسية من الشباب. ومعاً، ستقومون بتحديد األولويات من بني التحديات 

األساسية التي تريدون العمل عليها، ثم تخرجون ببعض األفكار امللهمة عن 

كيفية استخدام الفن ملواجهة التحديات. ستستكشفون األسباب العميقة لهذه 

التحديات ثم تبنون خريطة فعل فني بحيث تصبح فكرتكم حقيقة. 

1. الخريطة: 
هذا وقت مهم لبناء الثقة مع مجموعتك الشابة الجديدة، ووضع خريطة 

بالناس، واملنظامت، والخدمات، واألنشطة القامئة عىل الفن، وغريها من نقاط 

القوة، واملوارد يف أرسكم ومجتمعاتكم التي ميكن أن تدعمكم يف مرشوع 

)أنت تبدع(. 
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1. الخريطة

2. االستكشاف

4. العمل الفني3. الخطة

5. التأمل 

واملشاركة 

شكل 1: البحث اإلجرايئ التشاريك القائم عىل الفن )أنت تبدع( 

مناذج من أعامل فنية وتحديات ملواجهتها:

• تطوير وأداء مرسحية ملشاركتها مع املجتمع “معنى أن تكون شاباً”، وملعالجة •

النقص يف فهم التحديات التي يواجهها الشباب.

• االتصال بفنان محيل لتعلم الرقص التقليدي وعمل أداء مجتمعي ملواجهة •

اندثار األشكال الفنية التقليدية.

• إنشاء حديقة مجتمعية لزراعة الطعام معاً وتزيينها بفنون عامة ملواجهة •

نقص املتاح من الطعام الجيد، ونقص الفنون العامة يف املجتمع.

• إنشاء مدونة ملشاركة أعاملكم الفنية وقصصكم وأغانيكم مع العامل، ملواجهة •

عدم االهتامم بأصوات الشباب يف املجتمع املحيل والدويل.
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معدلة من: 

 CPP Circle of Rights Workbook Series: Reflective Planning .)2011( )ش هايكوب( C Heykoopو  )ڤ كوري( V Currie

for Social Change )سلسلة كتب العمل - دائرة الحقوق – رشاكة حامية الطفل: التخطيط التأميل من أجل التغيري االجتامعي(. 

فيكتوريا، كولومبيا الربيطانية: International Institute for Child Rights and Development )املعهد الدويل لحقوق الطفل 

pdf.2011 http://www.iicrd.org/sites/default/files/resources/Circle of Rights Workbook- CPP والتنمية(. مأخوذ من

 L Romero ر ڤ چنسن(، و( R V Jensen ،)د أ تشامربز( D A Chambers ،)ل براتيني( L Bratini ،)ل سميث( L Smith 

 Between idealism and reality: Meeting the challenges of participatory action research .)ل رومريو( 

https://doi. .425-407 2010(، مجلد 8)4(، ص ص( Action Research :)بني املثالية والواقع: مواجهة تحديات بحث لفعل التشاريك(

1476750310366043/10.1177/org

 Critical Social Work Youth Involvement in Participatory Action Research )PAR(: .)2016( )چ كيم( J Kim

 Challenges and Barriers Critical Social Work 

)انخراط الشباب يف العمل االجتامعي النقدي يف بحوث الفعل التشاريك: تحديات ومعوقات أمام العمل االجتامعي النقدي( )2016(. 

 uwindsor.ca/criticalsocialwork/youth_involvement.http://www1 17)1(. مأخوذ من Critical Social Work

ما هي املبادئ األساسية للبحث اإلجرايئ التشاريك )أنت تبدع(؟ 
كل عملية بحث إجرايئ تشاريك تختلف وفقاً للمكان الذي يتم تنفيذها فيه، ومن هم الناس 

املنخرطني فيها، وما هي أهدافها. املبادئ التالية مهمة للبحث اإلجرايئ التشاريك )أنت تبدع(: 

مقاربة )أنت تبدع(: 
قامئة عىل الفنون: )أنت تبدع( تستخدم الفنون واألنشطة اإلبداعية إلرشاك الشباب يف التفكري 

يف عاملهم، وكذلك استخدام الفنون كوسيلة لتنفيذ أفكارهم أو أعاملهم الفنية من أجل التغيري 

االجتامعي اإليجايب.  

قامئة عىل القوة: تُستَمد من مكامن القوة املوجودة لدى الشباب وأرسهم ومجتمعاتهم األوسع، 

مثل األرس املحبة، أو معرفة األغاين التقليدية، أو حديقة محلية، أو مرشوع تجاري محيل داعم. وعن 

طريق استكشاف نقاط القوة، ميكن للشباب االستناد إىل هذه األمور لدعم وتطوير مشاريع أعاملهم 

الفنية. 

املشاركة الهادفة: املشاركة الهادفة للشباب جوهرية يف هذه العملية برمتها. فور أن تحصل عىل 

التدريب كقائد شاب، ستكون مهمتك تشجيع الشباب يف مجموعتك عىل املشاركة، ومشاركة أفكارهم 

والعمل معاً لبناء مرشوع قائم عىل الفنون. سيتطلب األمر بعض املامرسة لتشجيع املشاركة املتساوية 

من جميع الشباب يف مجموعتك. بناء الثقة واالحرتام داخل مجموعتك، من خالل األنشطة يف الحزمة 

الفنية سيضعك عىل املسار الصحيح. 

الشمولية: الكل مرحب به يف )أنت تبدع(. يف الحقيقة، اختالفاتنا من حيث الثقافة، واإلثنية، والعرق، 

والدين، والعمر، والنوع، والقدرات تضيف إىل املزيج الغني من الخربات، وميكن أن تخلق فرص تعلم 

مدهشة وفن جميل. 
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املبادئ املتعلقة بتنفيذ هذه املقاربة: 
• املرونة: اترك إجراءات تخطيط املرشوع الصارمة التي تهدف للتحكم يف العملية أو النتيجة، •

واترك املرشوع يسري، وتحىل باملرونة يف االستجابة للفرص حني تنشأ. 

• رشاكات متكافئة: سيكون الشباب هم القادة يف هذا املرشوع. سيعمل القادة الشباب وحلفاؤك •

الكبار والشباب الذين تعمل معهم معاً يف رشاكة طوال هذه العملية. 

• الفريق: املساواة والثقة والتواصل املفتوح ستساهم يف إنشاء فريق قوي. من أجل بناء فريق •

قوي، حاول أن تبقي نفس املجموعة من الشباب منخرطني يف مختلف مراحل العملية. لو أراد 

الشباب ترك املجموعة، اعمل مع حليفك الكبري عىل تحديد مشاركني جدد من الشباب. 

• الثقة: اقض الوقت يف بناء الثقة بني املشاركني الشباب، والقادة الشباب، والحلفاء الكبار. فهذا •

أمر شديد األهمية لنجاح املرشوع. 

• التواصل املفتوح: ضع حدوداً للتواصل املحرتم بني أعضاء املجموعة. ووفر الوقت الكايف •

للتخطيط واالستخالص والتأمل. 

• ع الشباب عىل عدم • الخصوصية: نظراً ألن الشباب يف املرشوع رمبا يتشاركون قصصاً شخصية، شجُّ

مشاركة ما يسمعونه خارج املجموعة. ذكِّر املشاركني بالحفاظ عىل رسية معلومات بعضهم. 

أخربهم كذلك أنَّ أيَّ معلومات سيتم الحصول عليها لن يتم إرفاقها بأسامئهم. وأعلمهم أنَّهم 

لو شاركوا شيئاً معك يشكل خطرا عليهم أو عىل أقرانهم، فإنك ستتابع األمر مع شخص ميكنه 

دعمهم ليك يصبحوا آمنني. أطلب من الحليف الكبري مساعدتك يف الرجوع لسياسة أمان األطفال 

الخاصة بهيئة تري دي زوم. 

• أدوار ومسئوليات الشباب: من املهم إدراك التزامات الشباب املشاركني مثل التزاماتهم يف •

املدرسة، أو املنزل، ودعمهم يف االنخراط يف )أنت تبدع(، مع التمكُّن من القيام مبسئولياتهم يف 

نفس الوقت. 

• االستعداد لالستجابة ألفكار األعامل الفنية يف أي وقت: لو ظهرت فكرة عمل فني بسيط مبكراً •

يف العملية، ميكن العمل بشكل جيد عىل تطبيقها بحيث ميكن للشباب رؤية مزايا عملية العمل 

الفني عىل الفور. عىل سبيل املثال، لو قرر الشباب يف نهاية نشاط الرؤية أنهم يريدون رسم 

رؤيتهم كجدارية عىل جدران املركز املجتمعي، قد تريد أن تقوم بهذا عىل الفور كجزٍء من بناء 

الزخم واإلثارة يف )أنت تبدع(. 

• االستمتاع واملرح: تذكر أنكم يف رحلة ممتعة معاً، لذلك خذ الوقت الذي تحتاجه لالستمتاع مع •

بعضكم يف بيئة تتسم باالسرتخاء والضحك واالحتفال معاً. 
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أهم نصيحة لتكون قائداً شاباً هي العمل كفريق مع رشيكك امليرس اآلخر. كل مجموعة سيكون لديها 

ن املالحظات ويتدخل لتقديم الدعم عند الحاجة. وقد  قائدان شابان، أحدهام سييرس واآلخر يدوِّ

ترغبان يف التناوب عىل لعب األدوار، فكال الدورين مهامن جداً، وسيساعدانكام يف اكتساب مهارات 

جديدة. 

1. مامرسة التيسري والقيادة القوية: امليرس مستمع ومرشد. مهمتك مساعدة الشباب عىل الشعور 

بالراحة للمشاركة يف كل األنشطة. ركِّز عىل بناء روح الفريق يف مجموعتك الشابة للتأكد من أنَّ كلَّ 

الشباب يشعرون باالحرتام واالندماج. 

ل األفكار من الشباب  ن املالحظات يجمع ويسجِّ 2. القيام بتدوين املالحظات بشكٍل شامٍل: مدوِّ

بالتفصيل )من خالل ملحوظات مكتوبة أو تسجيل صويت(. 

3. مشاركة التغذية العكسية: ستقوم بالقيادة مع ميرس آخر )مشاركة أدوار التيسري وتدوين 

املالحظات(. يف نهاية كل نشاط، أطلبا من بعٍض تقديم تغذية عكسية بناءة لتحسني األداء. إجلسا 

معاً وشاركا ما تمَّ بشكٍل جيٍد واألسباب. ثمَّ خذا الوقت الكايف ملناقشة ما ميكن تحسينه وكيف. يعني 

هذا تغذية عكسية داعمة )تدعمهم يف رؤية سلوكياتهم اإليجابية وكيف يساهمون يف النجاح(، 

وتصحيحية )تدعمهم يف تغيري السلوكيات التي ميكن تغيريها من أجل التعلُّم والنمو(. ركِّز عىل 

السلوك وليس عىل الشخص يف التغذية العكسية التي تقدمها. كن محدداً يف دعم التغيري. عىل سبيل 

املثال )تغذية عكسية(: “كنت تستخدم تواصالً قوياً بالعينني وتومئ برأسك وأنت تستمع للمشاركني، 

نصائح لتكون قائداً شاباً

كقائد شاب، هناك دوران مهامن ستلعبهام:  

 امليرس

ن املالحظات مدوِّ
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وأثر ذلك أن املشاركني مالوا لالستامع وشعروا بأنَّ أحداً يسمعهم حني كانوا يتكلمون، وللتحسني، 

ميكنك االستمرار يف استخدام لغة جسد داعمة يف تيسريك.”عىل سبيل املثال )تغذية عكسية بناءة(: 

“الحظت أنَّه أثناء النشاط، أدرت ظهرك للمشاركني عدة مرات وتكلمت بهدوء. نتج عن هذا أنَّ 

املشاركني ذكروا أنَّهم ال يستطيعون سامعك وبعضهم بدأ يتململ ويتحدثون مع بعضهم. للتحسني، 

ميكنك أن تفكر يف مواجهة املشاركني والتأكد من أنَّ صوتك مسموع.” 

ن مالحظات يف مفكرتك )ملحق 8: مفكرة التأمل(. ما الذي تشعر  4. قدم لنفسك تغذية عكسية: دوِّ

أنَّه تمَّ عىل ما يرام؟ وملاذا؟ ما الذي ميكنك أن تحسنه؟ كيف؟ 

5. إدراك النجاحات: خذ الوقت الكايف لتقييم نقاط قوتك ونقاط قوة الشباب. أوجد طرقاً لجعل 

الناس يشعرون أنَّهم مقدرين ولهم خصوصيتهم. 
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بناء عالقات: 
استخدام مقاربة إيجابية: إبق إيجابياً ونشيطاً. 

كن قدوة: تعامل بشكل إيجايب. شارك القيم الصحيحة التي ميكن أن يتعلم منها الشباب اآلخرون. 

وجه الشباب، لكن ال تتحكم بهم، أو ترص عىل رأيك. 

بناء عالقات: ساعد الشباب عىل أن يشعروا بالتقدير واالحرتام. أخلق مساحات من الثقة عن طريق 

استخدام أنشطة مثل دائرة الثقة )انظر نشاط 1(. كن حساساً وصادقاً. 

كن صبوراً ومرناً: األمور ال تسري دوماً وفقاً ملا هو مخطط له. 

كن مستعدا بأفكار وأنشطة احتياطية: “الخطط ال تعني شيئاً. التخطيط هو كل يشء.” كن مستعداً 

ألن ال تسري األمور كام خططت لها بالضبط. لو خرج أحد األنشطة عن املسار املحدد له، حاول برفق أن 

تعيده – ال تنىس حسك الفكاهي، وأنَّه من املهم أن تستمع إىل ما يقوله لك الشباب”. 

استمع للشباب وتحدث معهم 
استمع بفاعلية: خذ الوقت الكايف واستمع باهتامم للشباب وقصصهم. تأكد من أنَّك تستمع بشكٍل 

كامٍل وال تنتظر فقط ليك تتكلم. استمع مل يقوله الشباب ومل ال يقولوه بنفس القدر، فهناك الكثري من 

املعلومات يف صمتهم ولغة أجسادهم. 

عامل الشباب باحرتام: إجلس مع الشباب أثناء قيامك باألنشطة، واطرح أسئلة، واعرف كيف يرون 

األمور وينخرطون مع مجتمعاتهم. 

انتبه للغة الجسد: راقب لغة الجسد )مثل التململ، والترصف بشكل مزعج، أو عدواين، أو الترصف 

 بشكل خجول، أو هادئ أكرث من الالزم(. إبحث عن اإلشارات التي تبني كيف يشعر الشباب 

أثناء األنشطة. 

تأمل يف أسلوبك أنت نفسك: كلنا لدينا أفكار عن كيف تكون األمور، وملاذا هي عىل هذا الحال بناء 

عىل خرباتنا الحياتية وثقافتنا. تذكر أنَّ خربتك ستؤثر عىل فهمك لقصص اآلخرين.  

نصائح للتيسري

دعم املشاركة الهادفة للشباب اآلخرين يتعلق بالعملية وليس بالهدف النهايئ فقط. فيام ييل بعض 

النصائح املتعلقة بكيفية بناء عالقات مع أقرانك والعمل معهم: 

ليك تكون ميرسا جيداً تحتاج إىل: 

 .2011 ,Currie and Heykoop 2 معدلة من



20

اطرح أسئلة جيدة 
إسأل أسئلة مفتوحة اإلجابات: األسئلة املفتوحة إجاباتها ال تكون بنعم أو ال. ِمن أمثلة األسئلة 

املغلقة: “هل فرص األنشطة اإلبداعية للفتيات أقل من الفتيان؟” السؤال املفتوح يتمثل يف “هل 

انخراط الفتيات يف الفنون واألنشطة اإلبداعية يختلف عن الفتيان؟” 

تجنب األسئلة املوِجهة: تتضمن األسئلة املوجهة اإلجابة داخل السؤال نفسه، وال تعطي الشباب 

هة “حني يكون لديك وقت فراغ، هل لعب الرياضة أكرث  اختياراً يف إجاباتهم. من أمثلة األسئلة املوجَّ

أهمية بالنسبة لك من القيام باألنشطة اإلبداعية أو الفنية؟” السؤال غري املوَجه سيكون: “ما نوع 

األنشطة التي تحب القيام بها يف وقت فراغك؟” 

أكد عىل أنَّه ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة: شجع الشباب عىل التعبري عن آراءهم 

ومشاعرهم بحرية وبدون أحكام. 

الجس: الجس هو عندما تطرح األسئلة بلطف لتعرف املزيد من التفاصيل بناء عىل سؤالك األول. هذا 

مفيد عندما تريد أن تعرف املزيد عام يفكر فيه أحد املشاركني. الجس املفيد كام ييل: “هل ميكن أن 

 تخربين باملزيد عن ذلك؟” “ملاذا تشعر أَّنه كذلك؟” “قلت إنَّك تحب الجيتار، ماذا عن الجيتار 

الذي تحبه؟” 

الحث: الحث هو استخدام تعبريات أو كلامت تشجع املشارك يف قصته. أصوات مثل “أها” تبني أنَّك 

مهتم وتستمع بفاعلية وتشجع املشارك عىل االستمرار. تأكد أنَّك ال تستخدم كلامت مثل “صحيح” أو 

“مثايل” أو “حسنا فعلت” أو “هذه فكرة بشعة”، فهذا يوحي بأنَّ لديك رأياً يف إجاباتهم. دورك هو 

تيسري عملية مشاركتهم بدون أن تصدر أحكاماً. اعرث عىل أساليب الحث املعتادة يف املنطقة التي تعمل 

فيها. 

استخدم التكرار: بتكرار آخر كلمة أو عبارة نطقها املشارك ميكنك التأكيد عىل أنَّك تستمع وتشجعه 

عىل قول املزيد. 

تجنب التصحيح والتعبري عن الرأي: تجنب إضافة تعليقات أو أسئلة تبني أفكارك أو آراءك عن املوضوع. 

إطرح أسئلة أساسية: ميكن أن تساعد األسئلة األساسية يف التعبري عن موضوع ما بشكل أكرث عمقاً، 

وتساعد عىل استبعاد أي أفكار أو أحكام تخصك، وعىل التعلم من الشباب. بهذا املعنى، سرتى 

املشاركني باعتبارهم خرباء يف املوضوع. عىل سبيل املثال: ما رأيك يف هذا؟ بم يشعرك هذا؟ هل تريد 

أن تقول املزيد عن هذا؟ 

دعم السلوكيات املتنوعة 
كن صبوراً: أظهر الصرب والتعاطف مع الشباب. 

أظهر االحرتام: بني احرتامك ملنظور الشباب حتى لو كنت مختلفاً معه.  

قدم للشباب فرصاً خاصة: لو كان أحد الشباب قلقاً، أو يترصف بطريقة تعرب عن وجود مشاعر مكبوتة، 

أعطه مهمة خاصة مثل الكتابة عىل حامل األلواح الورقية بحيث يشعر بالتقدير واالعرتاف بدوره. 
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استكشف ما يشغلهم: وفِّر مساحة ليك يعربِّ الشباب فيها عامَّ يشغلهم مبا يف ذلك ما يتعلق باملرشوع، 

فقد تتمكن من الحصول عىل معلومات قيمة. 

إن كان أحد املشاركني مقاوماً أو غري متجاوٍب: أطلب منهم الجلوس يف أماكنهم والتفكري. أخلق مساحة 

مريحة لهم ليك يشعروا بأنهم يستطيعون املشاركة يف النشاط يف أي وقت. إن كان األمر مناسباً، إطرح 

عليهم سؤالني عن حياتهم أو أي موضوع آخر ملساعدتهم عىل االسرتخاء ثم عد إىل النشاط. 

ادعم املجموعة 
• قم بإرشاك الشباب من مختلف األعامر: بناًء عىل األعامر يف مجموعتك، قد تحتاج لعمل •

تغيريات بسيطة يف األنشطة بحيث تلبي احتياجات الجميع. عىل سبيل املثال، قد تستخدم أفكاراً 

وكلامٍت مختلفة لرشح يشء لشخص عمره 15 عاماً عامَّ تستخدمه مع شخص عمره 20 عاماً. 

تأكد أنَّك تقوم بإرشاك الجميع. 

• تعامل بأسلوب إدماجي: اعرث عىل طرق لتعديل الطريقة التي تيرس بها بحيث يكون كل •

الشباب الحارضين قادرين عىل املشاركة. أبذل اهتامماً خاصاً باختالف القدرات الجسامنية أو 

العقلية. ال تجرب أحداً أبداً عىل املشاركة. اإلدماج يبدأ بالتأكد من أنَّ املساحة متاحة للجميع، 

والجميع ميكنه تنفيذ األنشطة. 

• إجعل الناس يتحملون مسئوليتهم: ال تخف من أن يتحمل الناس مسئولية ترصفاتهم. ضع •

قواعد أساسية مشرتكة يف البداية يف اتفاق مجتمعي ميكنكم جميعاً االلتزام به، وارجع إىل )قسم 

“التخطيط والتحضري” للمزيد من التفاصيل(. كن حازماً لكن باحرتام، ووفر فرصة خارج املجموعة 

للحديث عن أي موضوعات. 

• الخصوصية مهمة: وضح أنَّك تؤمن بأهمية الخصوصية للشباب. البحث سيكون رسياً، وأسامء •

الشباب لن يتم مشاركتها مع أي شخص. من املهم أن يحرتم الشباب الذين يف املجموعة 

خصوصية بعضهم، وال يشاركون آخرين من خارج املجموعة فيم سمعوه فيها. أخرب الشباب أنَّه 

برغم أن معظم األمور خاصة، لو أخربوك أو ساورك الشك أن يش ما يحدث لهم وقد يعرضهم 

للخطر، فإنَّك ستعمل معهم عىل إيجاد شخص ميكنه توفري الدعم. 

• شجع التفكري النقدي: هذه فرصة للشباب ليك يفكروا بشكل مختلف يف حياتهم، وأن يطرحوا •

أسئلة ويستكشفوا اإلمكانيات بطرق غري مهددة. 

• تقبل أالَّ تكون مرتاحاً: غالباً يتضمن التغيري مشاعر عدم الراحة واالضطراب. كن مدركاً لهذا، •

وتوقف لربهة أثناء هذه اللحظات. 

• تعلَّم من األخطاء: جميعنا نصنع األخطاء. حاول أن تفكر يف األخطاء باعتبارها فرص للتعلُّم. •

ميكن أن تكون مخلصاً مع الشباب يف مجموعتك عندما تقوم بأخطاء، وهكذا تصبح قدوة لهم يف 

كيفية التعلم مام مل يرس عىل ما يرام. 

• أنَّه بحكم السن، واملنصب، والطبقة، والثقافة، والدين، • انتبه لديناميكات القوة: كن منتبهاً 

والنوع، قد تكون أنت يف موقع قوة، وهذا قد يؤثر عىل كيفية استجابة الشباب. 
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• حدد الدعم الخارجي: تناقش مع حليفك الكبري ليك تجد من هم األشخاص الداعمون للشباب •

الذين قد يحتاجونهم للمساعدة يف التعامل مع القضايا بشكل أكرث تعمقاً )مثل االستشاريني 

والعاملني الصحيني(. كن أميناً وواضحاً بشأن الدعم الذي تستطيع أو ال تستطيع توفريه للشباب، 

واجعلهم عارفني بالداعمني اآلخرين الذين ميكن أن يقدموا املساعدة. 

العمل مع شباب آخرين عىل موضوعات حساسة 
هذا املرشوع يستكشف كيف ميكننا أن نعمل معاً لدعم الرفاه النفيس اإلجتامعي للشباب. عندما 

نستكشف، يساعدنا هذا عىل أن نشعر بشكل أفضل، ونفتح أيضاً حوارات حول ما ال يُفعل. ال نريد 

أبداً أن يشعر أحد الشباب أننا نطرح أسئلة مبارشة عن حياتهم، أو نطلب منهم أن يشاركوا شيئاً 

ليسوا مرتاحني ملشاركته. 

• إطرح أسئلة تستخدم مواقف افرتاضية وتستكشف كيف يفهم الشباب الخربات املشرتكة يف •

مجتمعاتهم. عىل سبيل املثال، ما األشياء التي تجعلك تشعر شعوراً جيداً يف مجتمعك؟ 

• راقب اإلشارات غري املنطوقة لدى الناس، وتوقف عن النقاش إن أصبح املشارك مستاًء. •

• إجلس مع الشخص الذي يشعر باالستياء واستمع له بشكل متعاطف. •

• إعمل مع امليرس اآلخر والحليف الكبري عىل متابعة الشباب الذين تظهر عليهم عالمات الكرب •

أثناء أحد األنشطة.

• تذكر أن تربط بني الشباب والداعمني اإلضافيني، مثل االستشاريني والعاملني يف الدعم النفيس •

االجتامعي. قد ترغب يف وضع أسامء مسئويل الدعم عىل لوحة يف حالة رغب أحد الشباب 

أن يذهب إليه بنفسه، أو قد تحتاج لالتصال بهذا الشخص بنفسك وتساعد يف توصيله بأحد 

الشباب. 

• تكلم مع حليفك الكبري ليك تتأكد أنَّك قرأت وفهمت سياسة حامية الطفل الخاصة بهيئة تري دي •

زوم ومسئولياتك لجعل الشباب آمنني. 



23

قبل األنشطة 
راجع جدول اليوم وأهداف النشاط مع رشيكك القائد الشاب وحليفك الكبري. ناقش أي تعديالت قد 

تحتاج لعملها. ستحتاج أيضاً لتعديل مالحظاتك وفقاً ألهداف اليوم.   

أثناء األنشطة 
خد مالحظات مفصلة ودقيقة يف مفكرتك. انتبه ملا هو مهم للمجموعة. 

كيف أعرف ما هي األمور املهمة؟ 

• ل النقاط األساسية: حني يرد أحد الشباب عىل سؤال، سجل النقاط األساسية. • سجِّ

• ل الكلامت أو العبارات أو االقتباسات لتي ميكن تذكرها: سجل العبارات واالقتباسات التي • سجِّ

هي مهمة فعالً والتي تتعلق بهدف النشاط والعبارات التي يستخدمها الشباب. 

• إجمع القصص واألمثلة: القصص واألمثلة توفر نظرة متبرصة يف كيف يرى أقرانك العامل. •

• استمع للموضوعات املتكررة: إن قال أكرث من شخص نفس اليشء، تأكد من تدوين كم مرة •

سمعتها، وتأكد من أنك غطيت أي اختالفات صغرية سمعتها. عىل سبيل املثال، لو أخربك عدة 

ل كم  شباب أنَّ قضاء الوقت مع األصدقاء أثناء اللعب يجعلهم يشعرون شعوراً جيداً، سجِّ

امليرس الجيد/امليرس اليسء: مترين للقادة الشباب 

ليك تتمرنوا قليالً ومترحوا أيضا، تناوبوا عىل متثيل دور “امليرس اليسء” بشكل 

ساخر. اجعل أحد القادة الشباب يؤدي مرسحية قصرية ميثل فيها دور ميرٍس 

يسٍء )مثالً: ال يسمع – يقف يف مستوى أعىل من املشاركني الشباب(. وبعد ذلك 

افتح نقاشاً عامَّ كان يجب أن يفعله “امليرس اليسء”. ميكن أن يتناوب كل القادة 

الشباب عىل مامرسة التيسري الجيد واليسء. 

إحرص عىل أن يكون األمر خفيفاً ومرحاً. 

 نصائح بخصوص
تدوين املالحظات 
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مرة سمعت هذا، ورمبا أيضاً أي اختالفات متعلقة بأنواع األنشطة التي يريدون القيام بها مع 

أصدقاءهم. 

• التكرار: سجل الكلامت والعبارات التي يتم تكرراها. •

• أمسك باألسئلة األساسية التي يتم طرحها. •

• الحظ لغة الجسد أو املفاتيح اللغوية: هذه املفاتيح غري املنطوقة قد تخربك بيشء عامَّ يفكر •

فيه أو يشعر به املشارك. عىل سبيل املثال، لو كان شخص ما ال ينظر إليك يف عينيك مبارشة أو 

كان متكئا لألمام، رمبَّا يكون يشعر بعدم الراحة. من املهم معرفة اإلشارات املوجودة يف السياق 

الثقايف الخاص بكم. 

هناك ثالثة أنواع من تدوين املالحظات التي ميكن أن تستخدمها يف مفكرتك للمساعدة يف إرساع 

العملية: 

• املالحظات الجارية: أشبه بتدوين كلمة بكلمة ملا يقال. •

• الخربشة: ملحوظات بالكلامت والعبارات األساسية التي ستحفز ذاكرتك حني تقوم بكتابة •

القصص كاملة فيام بعد )تذكر أن تقرأ مالحظاتك كل ليلة، وتضيف أجزاء جديدة إن كنت تتبع 

هذا املنهج(. 

• الفئات: تتضمن النقاط األساسية والنقاط املرتبطة واألمثلة. •

تذكر أنَّه أياً كان نوع املالحظات التي تدونها يف مفكرتك، ستحتاج لكتابة هذا يف استامرة توثيق 

النشاط املوجودة يف ملحق 1، لذلك استخدم الطريقة التي تناسبك. 

نصيحة مهمة: كلام كتبت مالحظاتك برسعة، سيكون تذكر التفاصيل أكرث سهولة. قد يكون من 

الصعب القيام بهذا عند نهاية نشاط ما، لكن هذا سيكون أسهل بكثري من محاولة القيام بهذا بعد 

عدة أيام.
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تدريب خاص بتدوين املالحظات للقادة الشباب: 

تدوين املالحظات مهارة، لذلك من املهم الحصول عىل قدٍر من التدريب. أحرض 

كرسيني واعرث عىل رشيك. ضع الكرسيني يف مقابل بعضهام، وأجلس. قررا من 

سيكون مدون املالحظات ومن سيكون العب الكرة املشهور أو أي شخصية 

تختاراها.  مشهورة 

الشخصية املشهورة ستجيب عىل السؤال التايل يف دقيقة واحدة: “كيف تستعد 

قبل مباراة أو عرض كبري؟”

ن املالحظات سيدون مالحظات طوال الدقيقة، ثم ستـ/سيشارك ما سجله/ مدوِّ

ته مع رشيك/ها. الشخصية املشهورة ستـ/سيقدم تغذية عكسية بناءة عن 

املالحظات. 

ميكنكم اآلن تغيري األدوار بحيث يكون أمام كال الرشيكني فرصة ملامرسة تدوين 

املالحظات.

استامرات جمع البيانات 
عندما تعود ملنزلك أو املكتب املوجود يف مجتمعك بعد نهاية أنشطة اليوم، ستحتاج لنقل مالحظاتك 

يف املفكرة. يف معظم األنشطة، ستسجل هذه املالحظة يف استامرة توثيق النشاط، رجاء النظر مللحق 

1: استامرة توثيق النشاط. لألنشطة األخرى، سنستخدم االستامرات املوجودة يف مالحق 2 و3 و4 و5 

و6. تأكد من مراجعة كل نشاط، ومعرفة أي صيغة يجب أن تستخدمها: 

استخدام مفكرات التأمل 
استخدام مفكرات التأمل يساعدك يف رسم أو كتابة أفكارك، حول مشاعرك أو ما تتعلمه من خالل 

هذه العملية التحويلية. ميكنك استخدام مفكرتك للتأمل بعد كل نشاط. هذه املفكرة مساحة خاصة 

بك أنت، ولن تشاركها مع أي شخص. ميكنك أيضاً أن تستخدم املفكرة يف أي وقت تريد حني يكون 

لديك لحظة تفكري أو قلق أو فكرة جديدة أو تفكري يف أي موضوع. هذه املفكرات الهدف منها أن 

تكون املساحة التي تتأمل فيها يف األفكار وتعود لها طوال املرشوع. هذه طريقة عظيمة ليك ترى 

مقدار ما تعلمته طوال املرشوع. رجاء انظر ملحق 8: مفكرات التأمل. 
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التخطيط والتحضري

دورك كقائد شاب مهم. فيام ييل بعض النصائح العملية لدعمك حتى تشعر بالراحة والثقة يف 

تخطيط األنشطة وقيادتها ومتابعتها. 

قبل أنشطتك: خطط وحرض 
 فريقك: تحدث مع حليفك الكبري عن الشباب الذين متت دعوتهم ليكونوا جزًء من . 1

الشابة.  مجموعتك 

اخرت وقت وتاريخ وموقع لنشاط مع حليفك الكبري يلبي احتياجات الناس الذين ستدعوهم. . 2

ر الجدول الخاص بك باستخدام األنشطة التي يف الحزمة الفنية وأي قطع أخرى . 3 ضع جدول: طوِّ

تريد أن تضيفها. ضع الوقت الذي يبدأ النشاط فيه وينتهي. قد تريد وضع موعد الجتامع 

دوري، حتى يسهل عىل الجميع تذكره. 

قابل فريقك )قائدان شابان + حليف كبري(: راجع النشاط، وناقش األدوار واملسئوليات، وقرر . 4

 بشأن األلعاب وغريها من األعامل التنشيطية للحفاظ عىل الطاقة، وتأكد أنَّ لديك 

الكافية.  اللوازم 

حرض املكان: اجعل الغرفة/املساحة تتسم باملرح واألمان والهدوء والدعم. قد ترغب يف تعليق . 5

الفتة ترحيب أو طبع صور من مجتمعك، أو إضافة قطع أخرى تدعم أقرانك يف الشعور 

بالرتحاب. تكلم مع حليفك الكبري لرتى إن كان ميكن أن توفروا مرطبات لو كان النشاط سيزيد 

عن ساعتني. هذا من شأنه احرتام وقت الشباب ودعم بناء املجتمع. 

ضع قامئة باألمور املطلوبة: ضع قامئة باملواد التي ستحتاج إلحضارها واألشياء التي ستحتاج . 6

للقيام بها قبل النشاط. تحدث مع حليفك الكبري املسئول عن جمع املواد مسبقاً. 

حدد شخص داعم للشباب: إسأل حليفك الكبري من سيكون متاحاً لدعم أعضاء املجموعة الشابة . 7

يف حالة احتياج أي شخص لدعم وجداين إضايف. ميكن أن يكون هذا الشخص استشارياً، أو عامالً 

يف الدعم النفيس االجتامعي يف مدرسة، أو موظفاً يف مركز، لكن يجب أالَّ يكونوا منخرطني بشكل 

مبارش يف تيسري النشاط. إجعل بيانات االتصال بهذا الشخص متاحة واعرضها أثناء كل نشاط. 

جهز نفسك عقلياً: كن حارضاً ومتاحاً عاطفياً لالنخراط مع الشباب واالستامع لهم جيدا. . 8
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أثناء األنشطة: 
يجب أن تصل للمكان مبكراً: يجب أن تصل قبل الشباب حتى تستطيع أن تنظم املساحة . 1

وتكمل أي تفاصيل مرتوكة للحظات األخرية. 

رحب بالجميع: أشكر الجميع عىل الحضور. قدم نفسك وارشح أنك هنا للعمل مع الشباب عىل . 2

مرشوع قائم عىل الفنون، وأنَّ هذا يبدأ باستكشاف بعض نقاط القوة والتحديات يف حياتهم من 

خالل مرشوع فني يقوده الشباب. ارشح النشاط املحدد الذي ستقوم بتيسريه يف هذا اليوم. 

يرس التعارف: إن كان الشباب يتقابلون كمجموعة ألول مرة، خذ الوقت الكايف للتعارف. ميكن . 3

أن تستخدم أي وسيلة مبدعة ومرحة لدعم عمليات التعارف.

وضع اتفاق مجتمعي: اعمل مع الشباب عىل تطوير االتفاق الخاص بهم، ووضع مبادئ إرشادية . 4

ليك يعمل الجميع معاً. قد تحتاج إىل التحفيز واإلرشاد بأفكار إضافية. تأكد أنَّك كتبتها حيث 

يستطيع الجميع رؤيتها، واطلب من الجميع التوقيع عليها. رجاًء اطلع عىل الصندوق لبعض 

األفكار.

انتبه للمزاج يف الغرفة: مناقشة التحديات أو الوعي األعىل بالتحديات التي يواجهها الشباب . 5

يف حياتهم اليومية قد يكون كئيباً وطاغياً. قد تحتاج لتذكري الشباب باألمور الجيدة يف أرسهم 

ومجتمعاتهم، و/أو التوقف قليالً للعب لعبة قبل أن تُكِمل.

التنوع واإلبداع مرحب بهام هنا: دعَّم واحرتِّم االختالفات يف الغرفة واخلق مساحة آمنة ليك . 6

يقوم الجميع باملشاركة. 

ناقش الخطوات التالية: كن مستعداً دامئاً ملشاركة الخطوات التالية يف رحلة )أنت تبدع( . 7

وجاوب عىل أي أسئلة قد تكون لدى الشباب.

منوذج اتفاق مجتمع: 

• استمعوا للناس حني يتكلمون.•

• أثناء األنشطة. • اجعلوا الهاتف صامتاً 

• تعاملوا مع الجميع مبساواة.•

• ادعموا بعضكم.•

• استمتعوا.•
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ركائز الرفاه النفيس اإلجتامعي 
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ركائز الرفاه النفيس اإلجتامعي تعترب من األسس الجوهرية لـ)أنت تبدع(. تم تطوير ركائز الرفاه 

النفيس اإلجتامعي من أجل فهم أفضل لكيف يحافظ البرش عىل أنفسهم يف حال جيد، أو رفاهتهم 

حتى خالل خربات الحياة الصعبة. توصل الباحثون لخمس ركائز للرفاه النفيس اإلجتامعي، وهي: 

• الركيزة األوىل: الشعور باألمان: الشعور باألمان جسامنياً وعاطفياً. •

• الركيزة الثانية: الشعور باالتصال: الشعور باالتصال مبجموعات وأشخاص داعمني يف مجتمعك. •

• الركيزة الثالثة: القيمة: الشعور بأننا ذوي قيمة ولنا أدوار ومسئوليات وهويات تعكس من نحن، •

ومن أين جئنا وماذا نفعل أو ما نريد أن نفعل. 

• الركيزة الرابعة: الشعور باالحرتام: الشعور باالحرتام مع القدرة عىل مواجهة املظامل يف حياتنا •

والقدرة عىل الوصول لحقوقنا. 

• الركيزة الخامسة: الشعور باألمل: الشعور باألمل يف املستقبل مع رغبة يف الحياة. •

ركائز الرفاه النفيس اإلجتامعي الخمس موصوفة بشكل مستقٍل، لكنها تعمل معاً لتعزيز الرفاه 

النفيس اإلجتامعي.

الشعور

باألمان

 الشعور

باالتصال

 الشعور

باالعرتاف 

والتقدير

 الشعور

باالحرتام

 الشعور

باألمل النفيس  الرفاه 

اإلجتامعي

ركائز الرفاه النفيس اإلجتامعي الخمس 
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هناك عدد من املوضوعات املهمة التي تنطبق عىل كل ركيزة. كل ثقافة لها تفسريها الخاص لهذه 

املوضوعات، وهذه املوضوعات هي: 

• التمكني: فرصة الشعور بالقوة والثقة والتحكم يف حياتنا جزء مهم من الرفاه النفيس اإلجتامعي. •

• الكفاءة: فرصة الشعور بالتحكم وتحقيق أهدافنا الشخصية، وأن يكون ملجتمعاتنا شعور •

بالسيطرة وتحقيق أهدافها، جزء مهم من الرفاه النفيس اإلجتامعي. 

• الكرامة: فرصة احرتام نفسك والشعور بالفخر جزء مهم من الرفاه النفيس اإلجتامعي. •

مقاربة قامئة عىل نقاط القوة 
املقاربة القامئة عىل نقاط القوة تعتمد عىل نقاط القوة، واملهارات، واملوارد ملواجهة التحديات، 

وتقليل جوانب الهشاشة، وخلق تغيري اجتامعي إيجايب، وزيادة القدرات. 

رجاًء انظر الشكل الوارد أدناه لتوضيح كيف تتداخل ركائز الرفاه النفيس اإلجتامعي مع نقاط القوة 

والتحديات.

الهشاشة جوانب 
السالمة

الجمعية الكفاءة 

الذاتية الكفاءة 

توزيع الطاقة

واملعلومات املعرفة 

للحياة الحامس 

 ركائز الرفاه 

النفيس اإلجتامعي
األمان واألمن واالستقرار

الروابط والعالقات 

والشبكات

األدوار والهويات

العدالة

األمل واملعنى

التمكني
الذاتية  الكفاءة 

والجامعية من أجل 

والتكيف  التأقلم 

والتحول

القدرة عىل مواجهة 

وتقليل  التهديدات 

املخاطر. 

القدرات
التنظيم الذايت واألمان

الداعمة العالقات 

فهم الهوية والتسلح باملهارات

النقدي الوعي 

مرشوعات الحياة والتخطيط
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ألغراض مرشوع )أنت تبدع(، نتناول كيف ميكن للفن واإلبداع دعم الرفاه النفيس اإلجتامعي للشباب 

يف كل مرتكز من املرتكزات. كقادة شباب، ستقودون الشباب عرب عدد من األنشطة لتشجيعهم عىل 

استكشاف ومتابعة رفاهيتهم عىل مدار املرشوع. 

استكشاف ركائز الرفاه النفيس اإلجتامعي 
القسم التايل يقدم نظرة عامة أعمق عىل كل من ركائز الرفاه النفيس اإلجتامعي. لالطالع عىل مناذج 

عملية ملرشوعات فنية تتفق مع الركائز، وميكن أن متثل مصادر لإللهام عند التخطيط لعملك الفني، 

 رجاء االطالع عىل ملحق 7: أمثلة واقعية ألنشطة قامئة عىل الفن تدعم ركائز الرفاه 

النفيس اإلجتامعي. 

الركيزة األوىل: الشعور باألمان 
ماذا يعني الشعور باألمان؟ كيف يكون هذا جزء من الرفاه النفيس اإلجتامعي للشباب؟ 

الشعور باألمن واألمان واالستقرار مهم جداً اللرفاه النفيس اإلجتامعي للشباب ولتعافيهم من الخربات 

الصعبة. وقد يعني هذا األمان العاطفي مثل الشعور باألمان الكايف للتعبري عن أفكارك ووجهات 

نظرك، واألمان الجسامين أيضاً مثل الشعور باألمان يف محيطك. حني تشعر باألمن واألمان تستطيع 

تقييم التحديات الحالية أو املستقبلية. 

قد يكون الشعور باألمن واألمان صعباً لو كنت قد مررت بفرتات صعبة، أو اختربت الكثري من 

الصعاب يف حياتك، أو كنت تعيش يف بيئة غري آمنة، لذلك، من املهم االرتباط بأنشطٍة وأشخاٍص 

يساعدوك يف الشعور باألمن واألمان. عىل سبيل املثال، لو كنت ال تشعر باألمان يف بيتك أو مجتمعك، 

إعمل عىل خلق مساحة آمنة داعمة مع أقرانك، ميكنك فيها مشاركة مشاعرك واالسرتخاء. 

الركيزة الثانية: الشعور باالتصال 
ماذا يعني الشعور باالتصال؟ كيف يكون هذا جزًء من الرفاه النفيس اإلجتامعي للشباب؟ 

العالقات مع األرسة واألصدقاء وأفراد املجتمع مهمة اللرفاه النفيس اإلجتامعي للشباب. العالقات 

 كيف تناسب ركائز الرفاه النفيس اإلجتامعي 
مرشوع )أنت تبدع(؟
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القريبة للشباب مثل األهل، واألصدقاء، واملعلمني، واملوجهني املوثوق بهم، مهمة جداً ملساعدتهم يف 

التعامل مع تحديات الحياة. يف املجتمع األوسع، يلعب أشخاص مختلفون )مثل الجريان، واألقران، 

والقادة املجتمعيني( ومجموعات مختلفة )الجامعات الدينية، واألرس، واملدرسة، واملنظامت غري 

الحكومية( أيضاً دوراً مهامً يف دعم الشباب يف األوقات الصعبة، أو أثناء تكيِّفهم مع بيئات جديدة. 

االتصال مبجموعات وأفراد داعمني من خالل الفنون والثقافة عىل سبيل املثال أمر مهم للبقاء قوياً. 

القيمة  الثالثة:  الركيزة 
ماذا يعني القيمة؟ كيف يكون هذا جزًء من الرفاه النفيس اإلجتامعي للشباب؟ 

القيمة أمر مرتبط بشدة باألدوار الهادفة التي نستطيع لعبها يف الحياة اليومية، والتي تساعدنا عىل 

أن نشعر بأننا منتجني وجيدين. أن يكون لدينا أدواراً ومسئولياٍت مرتبطة بهويتنا أمر مهم جداً 

أيضاً. كل منَّا لديه دوره كعضو يف املجتمع أيضاً، وكمواطن أو كفاعل اجتامعي يلعب دوراً هادفاً يف 

تشكيل العامل املحيط بنا. عىل سبيل املثال، كشابة قد يكون لك دور كابنة وأخت وصديقة وموظفة 

وطالبة و/أو عضوة يف مجموعة شبابية. كل من هذه األدوار لها مسؤوليات مرتبطة بها. املسئوليات 

مهمة للشباب خاصة حني يكون لديها تأثري إيجايب عىل النفس واآلخرين. هويتك مرتبطة مبن أنت 

ن أنت وهويتك جزء مهم من النضج.  كفرد وأيضاً بثقافتك ومجتمعك وبلدك. تطوير فكرة واضحة عمَّ

ولكن حني تتغري بيئتك، تتغري هذه األدوار واملسئوليات والهويات أحياناً ويجب أن تقوم بتعديالت يف 

حياتك اليومية. تساعدنا أدوارنا ومسئولياتنا وهوياتنا عىل تشكيل فهمنا ألنفسنا والشعور بالتمكني 

والتواصل والجدية والقيمة.
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الركيزة الرابعة: الشعور باالحرتام 
ماذا يعني الشعور باالحرتام؟ كيف يكون هذا جزٌء من الرفاه النفيس اإلجتامعي للشباب؟ 

الشعور باالحرتام من ِقبَل املحيطني بنا مبا يف ذلك األرسة واملجتمع والبلد، باإلضافة إىل الشعور 

باالحرتام يف وسائل التواصل وعرب الحدود، أمر مهم لرفاهيتنا. جزء مهم من الشعور باالحرتام هو 

االعرتاف بحقوقنا اإلنسانية. حقوق اإلنسان أمور أساسية يجب أن تكون لدى كل الناس. هي حريات 

تخص كل البرش مثل حرية التعبري عن النفس وتكوين اآلراء، وأن يكون لديك غذاء ومأوى كاٍف، وأن 

يكون لديك فرص اقتصادية، وأن تعيش آمناً من العنف. األطفال والشباب حول العامل لهم حقوق 

خاصة بهم مثل الحرية يف التمتع بالحامية، واملشاركة يف حياة املجتمع، والتعليم، واللعب، والراحة، 

والوصول للمساعدات، واملعاملة العادلة يف منظومة العدالة والصحة. حقوق الطفل هذه مكتوبة يف 

اتفاقية األمم املتحدة الخاصة بحقوق الطفل. 

عندما ال يتم الوفاء بحقوقنا وحرياتنا، من الطبيعي أن نشعر بالغضب واالستياء. ومن املهم إدراك أنَّ 

هذا يعود غالباً لألنظمة األكرب مثل الوضع السيايس والتاريخي ملنطقتنا، والتي تؤثر عىل حياتنا أكرث 

مام يعود إىل ما يحدث عىل املستوى الشخيص أو العائيل. ولكن من املفيد االعرتاف بهذه التحديات 

والتعاون كشباٍب لرنى كيف ميكننا إحداث تغيريات إيجابية يف حياتنا وحياة اآلخرين يف مجتمعنا. 

عند التفكري يف التحديات الكربى أمام العيش بحرية والتمتع بالحقوق، من املفيد للشباب أن يقوموا 

بالتايل: أ( استكشاف معنى العدالة والحقوق بالنسبة إليهم، ب( استكشاف أسباب بعض هذه 

التحديات الكربى، ت( إيجاد طرق للمشاركة اآلمنة يف أنشطة تعزز حقوق األطفال والشباب. 

الركيزة الخامسة: الشعور باألمل: 
ماذا يعني الشعور باألمل؟ كيف يكون هذا جزًء من الرفاه النفيس اإلجتامعي للشباب؟ 

األمل جزء مهم من الرفاه النفيس اإلجتامعي للشباب. يكون األمل عندما يفكر الشخص يف مستقبله 

ومستقبل أرسته وأصدقائه ومجتمعه، فيشعر مبشاعر إيجابية أو بحامس للحياة. بالنسبة لبعض 

الناس، ينبع األمل من التفكري يف أمور مثل التعليم أو الوطن، بينام يتمثل األمل بالنسبة لآلخرين يف 

املعتقدات الدينية أو امللهمة املتجذرة. لكل شخص أمور خاصة به تجعله يشعر باألمل، ويجد املغزى 

 يف األوقات الصعبة. ميكن استخدام الحركة والفنون اإلبداعية إليجاد املغزى يف حياتك اليومية 

آمالك.  وتنمية 

رجاًء انظر ملحق 7: مناذج من الحياة الواقعية ألنشطة تدعم ركائز الرفاه النفيس اإلجتامعي، لالطالع 

عىل مناذج عملية ملشاريع فنية متعلقة بركائز الرفاه النفيس اإلجتامعي قد متثل مصدر إلهام أثناء 

الفني.  التخطيط لعملك 

واآلن، هيا نبدأ... 



34

مرحلة 1: الخريطة
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أنت عىل وشك بدء رحلة. هذه الرحلة تحتاج لخريطة، خريطة تبني النقطة التي تبدأ منها، والتي 

ستصل إليها، وكيف ميكن أن تصل إليها. هذه الخريطة مل يتم تصميمها بعد، ألنَّك لست جزًء مهامً 

من الرحلة فقط؛ بل أنت الذي ستقوم بتوجيهها.

يف مرحلة الخريطة، ستقوم مبا ييل: 

• بناء الثقة مع مجموعتك الشابة، وتصور كيف سيبدو مجتمعك لو تم استخدام الفن لدعم •

الرفاه النفيس اإلجتامعي للشباب. 

•  استكشاف مجتمعك والتفكري يف كيفية قيام أشخاص وأماكن وأشياء مختلفني بدعمك يف•

هذا املرشوع. 

القادة الشباب + الحلفاء الكبار 

قبل أن تبدأ أنشطتك مع مجموعتك الشابة، قم بعقد اجتامٍع للقائدين الشابني 

والحليف الكبري. هذا سيمنحكم فرصة ملعرفة بعضكم، وبناء الثقة بينكم كفريق 

أسايس، وتخطيط أنشطتكم معاً. التواصل املفتوح والدعم والعمل معاً ستكون 

أمورا يف غاية األهمية. 

ما هي مرحلة الخريطة؟ 
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ما هي أنشطة الخريطة؟ 
فيام ييل قامئة باألنشطة التي ميكن تنفيذها أثناء مرحلة الخريطة مع مجموعتك الشابة. 

الخريطة أنشطة 

وقت العرض 

املوجز والتوثيق
وقت النشاط

وقت 

التحضري
الهدف النشاط

ساعة 30 دقيقة 30 دقيقة

قدم مرشوع )أنت تبدع(. قوموا ببناء 

الثقة كمجموعة، وتخيلوا كيف ميكن 

أن يبدو مجتمعكم لو تم استخدام 

 الفنون لدعم الرفاه النفيس 

للشباب. اإلجتامعي 

نشاط 1: دائرة 

الثقة

ساعة ساعة ساعة

ضعوا قامئة باألشخاص أو املجموعات 

األساسيني الذين لهم تأثري عىل الحياة 

اليومية للشباب، وفكروا كيف ميكن أن 

يؤثروا يف املرشوع.

نشاط 2: رسم 

لحياتنا خريطة 

ساعة ونصف ساعة ونصف ساعة ونصف املجموع

خمس ساعات املجموع الكيل
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نشاط 1: دائرة الثقة

الهدف: هدف هذا النشاط هو بناء الثقة كمجموعٍة مع تخيُّل ما ميكن أن يبدو عليه مجتمعك لو تم 

استخدام الفنون لدعم الرفاه النفيس اإلجتامعي للشباب.   

األساس الفني: لعب وغناء أو راب أو كلامت. 

املواد: حبل كبري

الوقت املطلوب: 30 دقيقة. 

الطريقة: 

إربط حبالً كبرياً لتصنع دائرة قوية. اخترب قوة العقدة الخاصة بك بعد أن تربطها لتجنب أي . 1

حوادث. 

أطلب من الشباب الوقوف يف دائرة مع مدِّ أذرعهم ممسكني بالحبل يف وسط املجموعة. ملحوظة: . 2

قد يشعر الشباب براحة أكرب إن وقف القادة الشباب والحلفاء الكبار بني الفتيات والفتية. 

أطلب من الشباب امليل لليسار ثم إىل اليمني الختبار قوة الحبل.. 3

أطلب من الشباب الجلوس معاً مع اإلمساك بالحبل. ثم اطلب منهم الوقوف معاً وإحداث ضجة . 4

مثل “أوووويووو” للتعبري عن الوقوف و”أييييياااااااا” للتعبري عن الجلوس. قد تحتاج مامرسة هذا 

عدة مرات. 

أثناء جلوس الشباب، قدم مرشوع )أنت تبدع(. تكلم عن هدف املرشوع، وكيف ستعملون معاً . 5

عىل صنع تغيري إيجايب يف حياة الجميع. شارك اآلخرين إيجابيتك وحامسك أثناء رشح املرشوع. 

تأكد من اإلجابة عىل أي سؤال لدى الشباب. 

 .2011 ,Currie and Heykoop ¹ معدلة من

هدف )أنت تبدع(: خلق مساحة إيجابية للشباب املتأثرين بالهجرة واملحن، 

لتقوية رفاهيتهم، وتكيُّفهم، وشعورهم باالنتامء، وتطوير املهارات يف القيادة 

الفعال ملجتمعاتهم.  والفنون، والدعم 
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هناك الكثري من التنويعات التي ميكنك أن تجربها مبا يف ذلك غلق العينني واملوجة والعد قبل أي . 6

عمل جامعي إلخ. ميكنك أن تشد بقوة عىل جانب من الحبل الختبار قوة املجموعة وإظهار أنَّ 

التوازن يحتاج عمل املجموعة كلها. كن مبدعاً وتذكَّر أن تفكر مع املجموعة يف كيف يشعرون 

حني يحاولون شيئاً جديداً. 

اآلن ادع الشباب ملشاركة ما قد يبدو عليه مجتمعهم لو أنَّ لديك كل ما تحتاجه لدعم الرفاه . 7

النفيس اإلجتامعي والحياة اإلبداعية للشباب )مشاركتهم يف الفنون والثقافة(. أدع الشباب 

للغناء، وإلقاء الراب، أو استخدام الكلامت يف مشاركة األفكار مع التمسك بالحبل. قد تريد البدء 

بأفكارك الخاصة لو كان اآلخرون خجولني. شجع الجميع عىل املشاركة؛ لكن كن حريصاً أالَّ تجرب 

الجميع عىل التفاعل. 

ن املالحظات من كتابة األفكار األساسية التي ظهرت يف استامرة توثيق . 8 يجب أن يتأكد مدوِّ

النشاط املوجودة يف ملحق 1.

للميرس:  نصيحة 

دائرة الثقة نشاط عظيم ميكن استخدامه يف افتتاح وإغالق أنشطة أخرى. هي 

طريقة فعالة لبناء شعور بالوحدة وروح الفريق. ميكن أن تفيد أيضاً يف تركيز 

املجموعة عندما يكون هناك الكثري من الطاقة يف الغرفة. وهي أيضاً مساحة آمن 

لعمل مناقشات مهمة مثل:  

مناقشة أهمية الوحدة والعمل معاً وكيف يعترب االنتباه لجارنا أمراً مهامً . 1

لنجاح املجموعة واملجتمع. 

مناقشة كيف ميكن لشخص واحد قد يكون شاعراً بالغضب أو الضيق أن . 2

يعطل الدائرة، وكيف يحتاج الجميع للعمل معاً لدعم هذا الشخص وتحقيق 

التوازن يف املجموعة. 
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نشاط 2: وضع خريطة لحياتنا

الهدف: هدف هذا النشاط هو وضع قامئٍة بالناس أو املجموعات أو املنظامت التي لها تأثري عىل 

حياة الشباب اليومية، والتفكري يف أدوارهم املمكنة يف مرشوع )أنت تبدع(. فور أن يكون لديك هذه 

املعلومة، ميكنك دعوة أشخاص للمشاركة و/أو إعالمهم بعملك.   

األساس الفني: الرسم والدراما 

املواد: أوراق لحامل األلواح الورقية – أقالم سميكة – رسم بياين للبيئة االجتامعية للطفل )أدناه(

الوقت املطلوب: ساعة 

الطريقة: 

الهدف هو رسم خريطة توضيحية لألشخاص واملجمعات العديدة يف مجتمعك، الذين لديهم . 1

تأثري عىل حياة الشباب اليومية، مثل املعلمني يف املدارس، وأصحاب مقاهي األنرتنت، ومدريس 

الدراما، واآلباء واألمهات، والقادة الشباب العموميني، واملجتمعات التي عىل األنرتنت إلخ. هذا 

النشاط سيساعدك يف تصور كيف ترى العامل حولك ومن لديه تأثري عىل عاملك. 

ألقوا نظرة عىل منوذج البيئة االجتامعية كمجموعة )انظر الشكل التايل(. . 2

ثم ارسموا عىل لوح ورقي رسامً بيانياً كبرياً لدوائر متحدة املركز؛ حيث يقع الشباب يف املركز . 3

محاطني بـ: 

مستوى•1: األقران واألرسة  ••

مستوى•2: املجتمع  ••

مستوى•3: املناطقي والوطني  ••

مستوى•4: الدويل واألنرتنت  ••

5: البيئة الطبيعية  مستوى• ••

خذوا 10-15 دقيقة لرسم/كتابة األفراد واملجموعات املهمني يف كل مستوى )مثل اآلباء، والقادة . 4

املجتمعيني، والقادة الدينيني، والحكومة املحلية، واملنظامت املحلية، والرشكات، والفنانني، 

واملجتمعات الشبابية عىل األنرتنت إلخ( عىل هذا الشكل. هؤالء هم األشخاص أو املجموعة التي 

 تلعب دورا يف الرفاه النفيس اإلجتامعي للشباب. تأكد من االنتباه بشكل خاص للفنون 

واإلبداع والثقافة. 

بجانب كل دائرة متحدة املركز، ارسموا خريطة لألدوار املحتملة للناس واملجموعات يف مرشوع . 5

)أنت تبدع( وناقشها )10-15 دقيقة(. وفام ييل بعض األسئلة التي ميكن أن تساعدكم يف التفكري 

 .2011 ,Currie and Heykoop 2 معدلة من
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يف هذا: 

من•هم•الكبار•الذين•سينخرطون•يف•مرشوع•)أنت•تبدع(،•وكيف؟• ••

ماذا•سيكون•دور•األرسة؟• ••

من•الداعمني•األساسيني•لك•وألقرانك؟ ••

ما•املجموعات/املنظامت•)منظامت•غري•حكومية،•أو•منظامت•غري•حكومية•دولية،•أو•مدارس،• •• 

أو مساجد، أو كنائس، إلخ( واألفراد )مثل العاملني يف املنظامت غري الحكومية، واملدرسني،    

والقادة الدينيني واملجتمعيني، ومقدمي الخدمات االجتامعية( الذين يعملون حالياً مع الشباب؟   

من•هم•الفنانون•واملجموعات•الفنية•يف•املجتمع•الذين•ميكن•ضمهم؟• ••

هل•سيشكل•أحد•ما•تحدياً•يجب•علينا•مواجهته؟• ••

واآلن، قسموا الشباب إىل مجموعات صغرية من شخصني إىل أربعة، واطلبوا من كل مجموعة . 6

تحضري عروض مرسحية قصرية ليبينوا كيف يتخيلون التواصل مع األشخاص األساسيني يف املجتمع؟ 

من هم هؤالء األشخاص؟ كيف سيصلون إليهم؟ ماذا سيقولون؟ حددوا 10 دقائق للتحضري و15 

دقيقة ملشاركة العروض. 

ن املالحظات يجب أن يكون متأكداً من تسجيل األفكار األساسية يف استامرة توثيق النشاط . 7  مدوِّ

يف ملحق 1. 
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وقت الحركة: كرة األسامء 

فيام ييل منوذج لنشاط حريك قد تريد إدراجه: 

أدع الشباب للوقوف يف دائرة: أمسك كرة وقل أنك ستنادي عىل اسم شخص يف الدائرة وارم . 1

الكرة إليهم. 

يجب أن ميسك الشخص بالكرة ويقول اسمك. ثم ينادي عىل اسم شخص آخر يف الدائرة ويلقي . 2

الكرة إليه. 

أدع املشاركني للحفاظ عىل هذه الحركة.. 3

فور أن تتحرك الحركة، أضف كرة أخرى للدائرة بنفس النمط. . 4

اجعل كرتني تدوران يف الدائرة يف نفس الوقت. أضف كرة ثالثة وفقاً ملا تسري إليه األمور.. 5

استمر يف للعب حتى يسمح الوقت أو تتغري طاقة املجموعة.. 6

شكل 1: البيئة االجتامعية

املستوى الدويل وشبكات املعلومات

البيئة الطبيعية

الحكومة املحلية واإلقليمية والوطنية

القطاع الخاص واألكادميي

األقران واألرسة

الشباب 
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مرحلة 2: االستكشاف
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يف مرحلة االستكشاف، ستقوم مبساعدة الشباب عىل معرفة املزيد عن رفاهيتهم وتفاعلهم مع الفنون 

واإلبداع، والبدء معاً يف إنتاج أفكار ألعامل فنية. 

يف مرحلة االستكشاف، ستقوم مبا ييل: 

• استكشاف رؤية املجموعة الشابة عن الرفاه النفيس اإلجتامعي من خالل الفن. •

• استكشاف ركائز الرفاه النفيس اإلجتامعي الخمسة وقياس املستوى الذي لدى الشباب، بحيث •

تستطيع قياس أي تغيريات تحدث الحقاً. 

ما هي أنشطة االستكشاف؟ 
فيام ييل قامئة باألنشطة التي ميكن القيام بها أثناء مرحلة االستكشاف مع مجموعتك الشابة، باإلضافة 

إىل نشاط ستقوم به مع القادة الشباب وحليفك الكبري فقط. 

االستكشاف أنشطة 

التوثيق وقت  وقت النشاط وقت التحضري الهدف النشاط

ساعة واحدة ساعة واحدة ساعة واحدة

 استكشاف رؤية املجموعة 

اللرفاه النفيس اإلجتامعي للشباب 

ومجتمعاتهم من خالل الفنون

 نشاط 3: 

جداريات الرؤية

ساعة واحدة ساعة ونصف ساعة واحدة

استكشاف ركائز الرفاه النفيس 

اإلجتامعي الخمس وفهم الخطوات التي 

يقوم بها الشباب لدعم رفاهيتهم وخلق 

تغيري إيجايب يف مجتمعاتهم.

 نشاط 4: 

الرفاه  ترمومرت 

النفيس اإلجتامعي 

ما هي مرحلة االستكشاف؟ 
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نشاط 3: جداريات الرؤية

الهدف: استكشاف رؤية املجموعة للطرق املؤدية إىل الرفاه النفيس اإلجتامعي بالنسبة للشباب 

من   ومجتمعاتهم 

خالل الفنون.  

األساس الفني: رسم الجدارية 

 املواد: حائط أبيض – لوح ورقي كبري وألواح ورقية مربوطة معاً – ألوان – أقالم ملونة – 

رشيط الصق – حبل 

الوقت املطلوب: ساعة 

الطريقة: 

أدع املشاركني للوقوف معاً يف دائرة )قد تريد استخدام حبل دائرة الثقة لهذا الجزء من . 1

النشاط(.

أخرب الشباب “دعونا نستكشف كيف تبدو البيئة اإليجابية املثالية للشباب لدعم رفاهيتهم من . 2

خالل اإلبداع والفنون والثقافة”. 

أدع املشاركني لغلق أعينهم )لو كانوا مرتاحني للقيام بهذا(، وأدعهم لتخيُّل أنَّهم عائدون من . 3

³ معدلة من Right to Play )الحق يف اللعب(، 2015. 

تطوير القضايا )القادة الشباب والحلفاء الكبار فقط(

التوثيق وقت  وقت النشاط وقت التحضري الهدف النشاط

ساعة واحدة
فهم املعلومات التي تعلمتها عىل مدار 

االستكشاف مرحلة 

تطوير موضوعات 

من الرحلة

ساعتان
ثالث ساعات 

ونصف
ساعتان املجموع

سبع ساعات ونصف املجموع الكيل
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جولة بالسجادة السحرية. عندما تصل، ستكون منفعالً بكل ما تراه وتسمعه. نقاط القوة التي 

كانت هناك سابقاً ما زالت هنا، لكنك ترى أيضاً الكثري من التحسينات. تأخذ الوقت للتجول يف 

أنحاء املجتمع. ماذا ترى؟ ماذا تسمع؟ ماذا يفعل الشباب؟ كيف يبدو األمر؟ 

أدع املشاركني لفتح أعينهم. . 4

أطلب منهم أن يجلسوا يف مجموعات من شخصني إىل أربعة يتحدثون عام يعتربوه أكرث أجزاء . 5

املجتمع أهمية التي رأوها يف رؤاهم. 

أعط كل مجموعة قطعة من األلواح الورقية مع رسومات وأقالم ملونة. . 6

ارشح أنَّ كل مجموعة سيكون لديها 15 دقيقة لخلق رسم لرؤيتها للمجتمع. ميكن للمجموعات . 7

أن تضيف نصاً حول رسمها لترشح ماذا يجري إن كانوا يريدون هذا. 

اكتب ما ييل عىل صفحة من األلواح الورقية وألصق أو اطرح األسئلة بصوت عال: . 8

كيف يبدو مجتمعك؟  أ. 

ب. كيف تشعر وأنت هناك؟ 

ماذا يفعل الشباب؟ ماذا يفعل الكبار؟  ج. 

ما أنواع األنشطة اإلبداعية والثقافية والفنية التي يشرتك فيها الشباب؟  د. 

أين يجد الشباب فرص للمشاركة يف الفنون والثقافة واألنشطة اإلبداعية؟  ه. 

من يدعم الشباب واملشاركني الشباب يف الفنون والثقافة واألنشطة اإلبداعية؟  و. 

فيم أيضا ينخرط الشباب؟  ز. 

بعد 15 دقيقة، اطلب من املجموعات رسم قلوب بجوار املساحات حيث يشعرون أن هذا . 9

يحدث بالفعل، ونجوم )*( بجوار املناطق التي حيث يشعرون أنه ميكن تحسينها، وX حيثام 

يشعرون أن هذا مل يحدث بعد. 

أدع شخص من كل مجموعة لوضع رسوماتهم عىل الحائط ورشح رؤيتهم يف دقيقة. . 10

أدع كل املجموعات إلضافة أي أفكار إضافية و/أو طرح أسئلة. . 11

أطلب من املجموعة ترتيب األلواح الورقية عىل الحائط بطريقة ذات معنى بالنسبة لهم، وتربط . 12

رؤيتهم. وباستخدام األلوان أو أقالم الكتابة، خذ خمس دقائق لـ”ربط” الرؤى ببعض. 

قد نقاشاً باستخدام األسئلة التالية كمرشد.. 13

ما هي العنارص املشرتكة يف رؤانا؟  أ. 

ب. ما هي االختالفات؟ 

ما اليشء اإليجايب الذي يحدث بالفعل يف مجتمعك؟ ج. 

ما الذي ال يحدث وتتمنى أن تراه؟ )مثال: ما أنواع الفرص التي تريد أن تكون لدى الشباب   د. 

يف الفنون والثقافة واإلبداع؟(.  

ما األفكار التي لديك لكل نوع من األنواع املختلفة من األنشطة الثقافية واإلبداعية والفنية  ه. 

التي ميكن للشباب االنخراط فيها؟ من سيقوم بدعمها؟ ما األثر الذي سيحدثه هذا؟ 

تذكر أن تكتب استامرة توثيق النشاط الخاصة بك يف ملحق 1. . 14
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الهدف: استكشاف ركائز الرفاه النفيس اإلجتامعي الخمس وفهم الخطوات التي يتخذها الشباب 

لدعم رفاهيتهم وخلق تغيري إيجايب يف مجتمعاتهم. 

األساس الفني: الكتابة والرسم مع الفنون األدائية ومنها الغناء أو الرقص أو املرسح. 

املواد: أوراق لحامل األلواح الورقية - أوراق الصقة - أقالم - أقالم سميكة. 

الوقت املطلوب: ساعة ونصف. 

الطريقة:  

أ( لعبة الرفاه النفيس اإلجتامعي 
 ارشح أننا يف مرشوع )أنت تبدع( نبحث عن الركائز الخمس لاللرفاه النفيس اإلجتامعي . 1

)انظر الصندوق(:

اكتب كل ركيزة عىل لوح ورقي وعلقه عىل الحائط. . 2

سلم 4-6 أوراق الصقة وأقالم لكل شاب. واطلب منهم التفكري يف الركائز الخمسة التي عىل . 3

الحائط. تناول كل ركيزة واحدة واسأل الشباب: “ماذا تعتقدون بشأن ركيزة الشعور باألمان؟ 

ما أهم يشء يف هذا بالنسبة لك؟ ما الكلمة أو العبارة التي تخطر يف بالك عندما تفكر يف هذه 

الركيزة؟ هل هناك يشء آخر قد تستطيع التأثري فيه يف هذه الركيزة؟ 

أدعهم لكتابة، أو رسم كلمة، أو عبارة عىل ورقة الصقة، ثم الصقها عىل اللوح الورقي املقابل. . 4

كرر الخطوة الثالثة والرابعة لكل ركيزة. 

بعد أن يقوم الجميع بوضع أوراقهم الالصقة عىل اللوحات الورقية، تناول كل هدف بالتفصيل . 5

ولخص أو اقرأ بصوت عال االستجابات من املجموعة )أو اجعل متطوعاً يقوم بهذا(. اسأل:

نشاط 4: ترمومرت الرفاه النفيس اإلجتامعي 

الركيزة األوىل: الشعور باألمان: الشعور باألمان جسامنياً وعاطفياً. 

الركيزة الثانية: الشعور باالتصال: الشعور باالتصال بأناس ومجموعات داعمة يف مجتمعك.

الركيزة الثالثة: القيمة: القيمة وبأن لدينا أدواراً ومسئوليات وهويات تعكس من نحن، ومن 

أين جئنا، وماذا نفعل، أو نريد أن نفعل. 

 الركيزة الرابعة: الشعور باالحرتام: الشعور باالحرتام مع القدرة عىل مواجهة املظامل يف حياتنا 

لحقوقنا.  والوصول 

الركيزة الخامسة: الشعور باألمل: الشعور باألمل بخصوص املستقبل والحامس للحياة. 
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دائرة الرعد

فيام ييل منوذج لنشاط حريك قد تريد إدراجه: 

أدع كل املشاركني للوقوف يف دائرة . 1

أدع املشاركني للمشاركة يف التكرار بعدك يف دائرة الرعد حيث تقوم بحركة ثم يتبعونك. . 2

ارفع كفك األمين. ثم ضع سبابتهم عىل يدك اليرسى واضغط برفق عىل يدهم املفتوحة. . 3

أدع املشاركني للتكرار وراءك. . 4

يف نفس الوقت، قل إن السامء ستمطر. . 5

رسع حركة أصبعك واجعلهم يكررون وراءك. . 6

قل إن املطر يزداد. . 7

ابدأ بالرقص بقدميك برفق مع الطرق بيدك. . 8

قل إن الرعد قادم.. 9

أدع املشاركني لإلرساع بخطوات أقدامهم مع االستمرار يف النقر. . 10

بعد ذلك، قل اآلن إن الربق قادم وصفق بيديك معا. . 11

بعد ذلك، قل إن العاصفة تتباطأ وارجع الناس للنقر الخفيف بيد واحدة. . 12

انتهوا مع رشوق الشمس وافتحوا أذرعكم عىل اتساعها فوق رؤوسكم الحتضان الشمس معا.. 13

ب( ترمومرت الرفاه النفيس اإلجتامعي 
ارسم ترمومرت عىل لوح ورقي حيث 1 )منخفض( يف األسفل و10 )مرتفع( يف األعىل. وهذا ليك . 1

الشباب.  يتخيله 

ضع خمسة صناديق أو جرادل عىل الطاولة، واعط كل شخص خمس أوراق الصقة. اكتب كل . 2

هدف عىل الصندوق أو عىل الفتة بجواره )صندوق لكل ركيزة(. 

ارشح للشباب أنًهم سيقومون بقياس كيف يشعرون حالياً بشأن كل ركيزة. سيتم هذا بشكل فيه . 3

خصوصية، ولن يرى أي شخص إجاباتهم. 

ادعهم للنظر إىل الرتمومرت والتفكري يف الركيزة األوىل )الشعور باألمان(. ادع كل شاب للتفكري . 4

بهدوء لدقيقة ثم كتابة العدد املقابل لشعوره حاليا بالنسبة للهدف )1-منخفض، 10-عال(. فور 

ما•املوضوعات•التي•خرجت•بها•من•هذه•الردود؟ ••

ما•املوضوعات•التي•طرحتها•عليك•الردود؟• ••

ما•شعورك•وأنت•تستكشف•الركائز؟• ••
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لحظة الحركة: متاثيل 

فيام ييل منوذج لنشاط حريك قد تريد إدراجه: 

• أدع املشاركني إليجاد رشيك. اطلب من الرشيكني أن يكونوا رقم 1 ورقم 2. •

• أدع املشارك رقم 1 لتشكيل )تحريك( جسد املشارك رقم 2 إىل الشعور الذي يشعر به املشارك •

رقم 1. عىل سبيل املثال، لو كان حزيناً ميكن أن تجعل الوجه عابس والرأس مطأطئ. وأخرياً، 

أدع كل رشيكني للنظر حولهام يف الغرفة. ملحوظة: يف بعض املجتمعات والثقافات، ليس من 

املالئم ملس شخص آخر من نفس النوع أو من نوع آخر. يف هذا السياق، أطلب من رشيكك 

تحريك جسده بالطريقة التي تشعر بها. 

• واآلن بدال األدوار. ثم، أدع املشارك رقم 2 إىل تشكيل املشارك رقم 1 إىل الشعور الذي يشعر به. •

أدع كل األزواج إىل النظر حولهم يف الغرفة. 

• اختم النشاط بذكر أن هذه األنشطة أحياناً تجعلنا نشعر بالسعادة والراحة، وأحياناً تجعلنا •

نشعر بالحزن واالستياء. ال بأس يف أن نشعر بكل املشاعر ونتأمل فيام نشعر به. ملحوظة: لو 

شعر أحد باالستياء والحزن وأراد أن يأيت للحديث، ادعه للحديث معك أو مع متخصص )جهز 

أرقام الهاتف الخاصة بالدعم واالستشارات(. 

أن ينتهوا ميكنهم إضافة األوراق الالصقة عىل الصندوق الخاص بالركيزة األوىل. 

كرر هذا مع الركائز الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، مع وصف الركيزة باختصار، وادع . 5

الشباب للتفكري يف شعورهم الحايل، وكتابة الرقم ووضعه يف الصندوق. 

ارشح للشباب أننا سنقوم بهذا مرة أخرى يف نهاية املرشوع، من أجل أن نعرف إن كان عملنا معاً . 6

يجعلنا نتمكن من تحقيق تحسينات يف الرفاه النفيس اإلجتامعي. 

نفذ حركات التامثيل البرشية الخاصة بـ”لحظة الحركة” )انظر الصندوق( ملساعدة الشباب عىل . 7

التعامل مع مشاعرهم الناشئة من النشاط. 

تذكر أن متأل استامرة التأمل الخاص بك التي يف ملحق 5. تأكد من تسجيل األرقام يف كل صندوق . 8

عىل حدة. 

رجاء مالحظة أن هذه األداة يجب تنفيذها: 

• اآلن يف بداية املرشوع.•

• يف نهاية املرشوع )مرحلة التأمل واملشاركة(.•
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اآلن أنهينا أنشطة الخريطة واالستكشاف مع الشباب. حان الوقت للعمل عىل فهم ما تم إيجاده 

املوضوعات.  وتطوير 

فيام ييل عملية ستساعد عىل تعلم املزيد عن كيفية فهم وتصنيف املوضوعات مام تعلمته مع 

الشباب. سيتم إجراء هذا مع فريقك األسايس فقط، والقادة الشباب والحلفاء الكبار. ستعود لعرض 

النتائج التي توصلت لها عىل الشباب الحقاً حتى يتمكنوا من التحقق منها وتعديلها وفقاً للحاجة. 

رتها يف مرحلتي الخريطة واالستكشاف مع الشباب  تأكد من أنَّ كل استامرات توثيق النشاط التي طوَّ

جاهزة لديك لالطالع عليها. 

هيا نجد أين نحن يف الرحلة.. 
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الهدف: القادة الشباب وحلفاؤهم الكبار سيعملون معاً عىل فهم املعلومات التي تعلَّمتها عىل مدار 

أنشطة الخريطة واالستكشاف. هذه املعلومة ميكن عرضها بعد ذلك عىل مجموعتك الشابة للتحقق 

والتعديل. لو كنت تتذكر كود الرتميز التي مارستها يف التدريب، سيكون هذا مفيدا جدا. 

املجموعة: القادة الشباب بدعم من الحليف الكبري وآخرون مثل أخصايئ الرصد والتقييم والتعلم. 

ملحوظة: املشاركون الشباب معك ليسوا جزًء من هذا النشاط. هذا لكم فقط كقادة شباب 

الكبار.  وحلفاؤكم 

املواد: كل استامرات توثيق النشاط الخاصة بك من كل نشاط أجريته مع الشباب يف مرحلتي 

الخريطة واالستكشاف. لوحات ورقية وأقالم سميكة. 

الوقت املطلوب: ساعة. 

ملاذا يجب أن أنظم هذه البيانات؟
لقد جمعت الكثري من املعلومات التي وضعتها يف استامرات توثيق النشاط )انظر ملحق 1(. بعد 

ذلك، ستقوم بتجميع كل املعلومات يف مكان واحد من أجل التوصل لصورة عامة للمجتمع، تتضمن 

تحديد نقاط القوة والتحديات واالختالفات. ستقوم بهذا عن طريق تنظيم املعلومات يف رسم بياين 

للموضوعات )انظر ملحق 2: رسم بياين للموضوعات(، وتجمع كل املعلومات التي تعلمتها من 

الشباب عن نقاط القوة والتحديات يف مجتمعاتهم. ستعرض هذه املعلومات مرة أخرى عىل الشباب 

للتأكيد وتحديد األولويات. 

املوضوعات  اختيار 
بهدف وضع صورة للمجتمع، ستحتاج الختيار مجموعة من املوضوعات األوسع. عىل سبيل املثال، قد 

يكون الفتيان قد قالوا إنَّ “عزف األدوات املوسيقية” كان نقطة قوة لهم، وبالتايل املوضوع األوسع 

الذي يشري له هذا هو املوسيقى. ورمبا تقول مجموعة إنَّ “عدم إتاحة االنرتنت يف املدرسة” تحدي 

بالنسبة لهم، وهذا متعلق بـ”إتاحة االنرتنت”. املوضوعات األوسع متكنك من رؤية األفكار املشرتكة 

 التي تنشأ. اخرت املوضوعات الخاصة بك التي تتعلق بالقواسم املشرتكة التي تراها يف املعلومات 

التي جمعتها.

الطريقة: 

بعد أن أكملت أنشطة الخريطة واالستكشاف: 

• ستكون قد أجريت عدة أنشطة مع الشباب، وستمثل هذه فرصة لك ليك تجمع كل يشء معا. •

تطوير موضوعات من الرحلة 
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وسيساعدك الرسم البياين الخاص باملوضوعات عىل القيام بهذا. 

• قبل أن تبدأ يف كتابة الرسم البياين الخاص باملوضوعات، اقرأ استامرات توثيق النشاط التي •

أكملتها. دون مالحظات عن املوضوعات املشرتكة البارزة عرب االستامرات. 

خطوة 1: اقرأ هذه املالحظات. 

خطوة 2: أبرز املوضوعات واألفكار األساسية. 

خطوة 3: اقرأ وارسم دائرة حول األفكار املتكررة.

خطوة 4: أكتب يف الرسم البياين الخاص باملوضوعات.

خطوة 5: تحدث عن أي يشء سمعته لكنَّه مل يكن موجوداً يف املالحظات. ميكنك تسجيل هذا ألنَّك 

ستقوم مبراجعة النتائج مع الشباب. 

• ثم بعد ذلك، سجل مالحظات عن نقاط القوة والتحديات مفكراً يف ماهية املوضوعات )مثالً: •

“األرسة” أو “املدرسة” أو “إتاحة الفنون”( التي يرتبط بها كل منها. تذكر أنَّك حر يف اختيار 

املوضوعات الخاصة بك. بعض املوضوعات املمكنة: التعليم، والفنون، واألرسة، واألمان، واللعب، 

واألقران، والروحانيات، والسياسات الحكومية، إلخ. 

• يتم تقسيم الرسم البياين للموضوعات إىل أقسام: •

ل أيَّ موضوعات هنا تعترب إيجابية، أو مصدر قوة، أو مورد.  عمود•1: نقاط القوة: سجِّ ••

عمود•2: التحديات: سجل أيَّ موضوعات تعترب تحديات أو صعوبات. ••

عمود•3: األفكار/االسرتاتيجيات: لو كان لدى املشاركني أثناء النقاشات أفكار حول  •• 

ل هذا هنا.  كيفية مواجهة تحٍد أو البناء عىل نقطة قوة، سجِّ  

فيام ييل منوذج رسم للموضوعات. رجاًء تذكر أنَّك عىل األرجح سيكون لديك الكثري من املوضوعات 

كاملطروحة أدناه، باإلضافة إىل نقاط القوة والتحديات تحت كل موضوع.
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أنت اآلن جاهز الستكامل ملحق 2: رسم بياين للموضوعات. 

لوحة املوضوعات

رشوق الشمس اسم املجتمع

20 إبريل 2019 التاريخ

القادة الشباب: ثارا وأحمد 

الكبري: ريبيكا الحليف 
اسم امليرسين والحليف الكبري

األفكار/االسرتاتيجيات التحديات نقاط القوة

املوضوع: إتاحة الفنون

الفن يف املركز املجتمعي؟
عدم إتاحة الفنون اإلبداعية خارج 

املنزل

تحدث مع املركز املجتمعي عن بدء 

دروس فنية
مركز مجتمعي محيل

رمبا تساعدنا بعض املنظامت التي 

قابلناها عىل متويل هذه األنشطة. 

مرشوع )أنت تبدع( هذا قد يساعد 

أيضاً. 

الفنية مكلفة األنشطة 

تحدث مع املمثل لتعرف إن كان 

يستطيع إعطاءنا درساً.

نعرف ممثل كوميدي جيد يف املجتمع 

املحيل.

الشباب يشعرون بالوحدة

الشباب يشعرون بامللل

ال يعرف الشباب الكثري من الناس يف 

الجديد. مجتمعهم 

لنبني عىل مجموعتنا للقيام بالكثري 

من األمور املرحة معاً.
كلنا هنا معاً يف )أنت تبدع(.
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مرحلة 3: الخطة
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يف هذه املرحلة، سرتاجعون نتائج مرحلتي الخريطة واالستكشاف، وتعملون مع الشباب عىل خلق 

رؤية متعلقة بالتغيري االجتامعي االيجايب والرفاه النفيس اإلجتامعي، وتحددون األولويات بني 

التحديات الرئيسية التي تريدون العمل عليها. سيكون لديكم الوقت الكايف للتأمل العميق يف 

التحديات التي يطرحها الشباب واللقاء مع األرس واملجتمع واملجموعات األخرى املهمة. 

يف هذه املرحلة ستقومون مبا ييل: 

• العمل معاً عىل تحليل نقاط القوة والتحديات. •

• تحديد األسباب العميقة للتحديات والعصف الذهني للخروج بأفكار ملواجهة هذه التحديات. •

• تطوير رؤيتك بشكل أكرب واستخدام الخرائط الذهنية للتبحر يف أفكارك. •

• تطوير أفكارك من أجل العمل الفني الخاص بك. •

ما هي أنشطة الخطة؟ 
فيام ييل قامئة باألنشطة التي ميكن القيام بها أثناء مرحلة الخطة مع مجموعتك الشابة. 

ما هي مرحلة الخطة؟ 

الخطة أنشطة 

وقت العرض 

املوجز والتوثيق

وقت 

النشاط

وقت 

التحضري
الهدف النشاط

ساعة واحدة ساعة واحدة
ساعة 

واحدة

يعرض القادة الشباب النتائج من مرحلتي الخريطة 

واالستكشاف عىل الشباب، ويوفرون لهم الفرصة لعمل 

تغيريات. ثم يناقش الشباب التحديات األكرث أهمية 

تون لواحٍد أو اثنني من التحديات  بالنسبة لهم، ويصوِّ

التي يريدون الرتكيز عليها. 

نشاط 5: راجع 

النتائج من 

)الخريطة  مرحلتي 

االستكشاف( 

وحدد األولويات

ساعة واحدة ساعة 
واحدة

ساعة 

واحدة

النظر يف األسباب العميقة للتحديات التي شارك بها 

ة واملوارد  الشباب. النظر بشكٍل أكرث تعمقاً لنقاط القوَّ

املتاحة، والبدء يف إيجاد أفكاٍر لألفعال الفنية املمكنة 

ملواجهة هذه التحديات. 

نشاط 6: شجر 

التخطيط 

ساعة واحدة ساعة ونصف
ساعة 

واحدة

لوضع اسرتاتيجية خطوة بخطوة للقيام بالتخطيط 

والتطبيق والرصد للعمل الفني.

نشاط 7: خريطة 

الفني العمل 

ثالث ساعات
ثالث ساعات 

ونصف

ثالث 

ساعات
املجموع

تسع ساعات ونصف املجموع الكيل
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األفكار

 نشاط 5: راجع النتائج من مرحلتي 
)الخريطة واالستكشاف( وحدد األولويات

الهدف: يعرض القادة الشباب النتائج من مرحلتي الخريطة واالستكشاف عىل الشباب، ويوفرون لهم 

تون لواحٍد أو  الفرصة لعمل تغيريات. ثم يناقش الشباب التحديات األكرث أهمية بالنسبة لهم، ويصوِّ

اثنني من التحديات التي يريدون الرتكيز عليها.  

األساس الفني: فن أدايئ )مهرِّجون أو دراما أو كوميديا أو غناء(

املواد: أوراق لحامل األلواح الورقية - أقالم ملونة - ملصقات ملونة - أي أدوات مطلوبة للعروض. 

الوقت املطلوب: ساعة مع الشباب )ساعة للتحضري املسبق من قبل القادة الشباب(.

الطريقة: 

التحضري املسبق من قبل القادة الشباب: 

خذ لوحة املوضوعات التي وضعها مع حليفك الكبري، واصنع ثالث ألواح ورقية تضع فيها قامئة مبا 

شاركه الشباب: 1( نقاط القوة، 2( التحديات، 3( األفكار. تأكد من إضافة العنوان لتحديد ما يناقشه 

كل لوح. 

• واآلن، كفريق فكروا ملياً يف طريقٍة مبدعٍة ميكنك بها عرض هذه األفكار عىل مجموعة الشباب. •

قد تقررون القيام بعرض مرسحي طريف يلعب فيه أحد القادة الشباب دور شخصية تلفزيونية 

محلية واآلخر دور صحفي، أو ميكنكم أن تغنوا أغنية ترشح كل لوحة، أوجد طريقة الستخدام 

املرسح والعروض لرشح ما يف القوائم الثالث بطريقة مبدعة. 

اللقاء مع الشباب: 
ارشح للشباب أنَّه بعد مقابلتكم األخرية، قابلت أخصايئ الرصد واملتابعة والتعلم الذي ساعدك . 1

عىل تحليل كل املعلومات التي قدموها يف مرحلتي الخريطة واالستكشاف. سرتيد اآلن أن تعرض 

هذه املعلومات مرة أخرى عىل الشباب حتى ميكنهم أن يتأكدوا إن كنت قد فهمتهم بشكل 

سليم، وأن ترى إن كان هناك أي يشء يريدون إضافته أو حذفه أو تغيريه. 

أخربهم قبل أن تتصفحوا األلواح الورقية معاً أنَّك تريد عرضها مع رشح فني للبيانات. . 2

أعرض املرسحية أو العرض أو األغنية عىل املجموعة. . 3

 .2011 ,Currie and Heykoop 4 معدلة من

التحدياتنقاط القوة
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 مثال:

الشباب متحمسون للقاء ورؤية بعضهم مرة أخرى. يقوم القادة الشباب بعمل عرض مرسح قصري 

عن نقاط القوة والتحديات التي سمعوها من الشباب أثناء مرحلتي الخريطة واالستكشاف. 

باستخدام القوائم املكتوبة عىل ألواح الورق، يقوم القادة الشباب بعد ذلك بتيسري نقاٍش حيوٍي عن 

هذه النقاط، ويقوم الشباب بعمل بعض اإلضافات والتغيريات يف املعلومات املسجلة فيها. ثم تقوم 

املجموعة بإلقاء نظرة أقرب عىل قوائم التحديات ليقرروا ما يريدون تناوله يف مرشوع العمل الفني 

الخاص بهم. يقرر الشباب أنهم يريدون العمل عىل تحديني: بناء األمل يف أقرانهم وزيادة فرصهم يف 

التعبري عن أنفسهم. تحدد املجموعة موعد اللقاء التايل.

واآلن، اعقد نقاشاً مع الشباب لتناول ما رأوه يف العرض واملوضوعات املسجلة عىل األلواح الورقية . 4

املعلقة عىل الحائط: 

نقاط•القوة ••

التحديات ••

األفكار• ••

أثناء قيامك بالنقاش مع الشباب، تأكد من إضافة أي بنود جديدة يتم طرحها، وشطب أي يشء . 5

قد يختلفون معه، وعمل أي تغيريات بشكٍل مبارٍش يف األلواح الورقية املعروضة أمام املجموعة. 

تذكَّر أن تكون منفتحاً وتنفذ أي تغيريات تقرتحها املجموعة، فالهدف هو تحديد عمل فني تريد 

املجموعة العمل عليه بشكل جامعي. إن مل يكن الشباب قادرين عىل االتفاق، تأكد أنَّ كل األفكار 

يتم متثيلها، واقرتح أنك ستجري تصويتاً لتحديد ما هي فكرة العمل الفني الذي يريد الشباب 

عليها.  العمل 

لخص باختصار النقاش وراجع معهم ما سيبقى كام هو عىل اللوحة وما سيتم تغيريه. . 6

واآلن أطلب من الشباب أن ينظروا إىل لوحة التحديات. اعط كل شاب ملصقني. . 7

أطلب منهم أن يفكروا إن كانوا سيعملون مع أقرانهم لتناول أحد هذه التحديات باستخدام . 8

الفنون، فام هو التحدي الذي يريدون العمل عليه؟ 

أدع الشباب لقضاء دقائق قليلة يف التفكري يف هذا، وطرح أي أسئلة قد تكون لديهم. . 9

اطلب من الشباب الصعود يف اللوح الورقي ووضع ملصقني بجانب تحديني يريدون العمل عليهام. . 10

إن برز من بني التحديات واحد أو اثنان مفضالن، أوضح هذا للمجموعة. أخربهم أنك ستناقش . 11

هذا مبزيد من التفصيل يف اللقاء التايل. ال داٍع لالتفاق الكامل يف هذه املرحلة. إن مل يكن هناك 

موضوع مفضل بشكل واضح، أطلب من الشباب التفكري مرة أخرى برتكيز، وأخربهم أنكم 

ستتقابلون للنقاش واتخاذ قراًر الحقاً. 

رجاء امأل ملحق 1: استامرة توثيق النشاط مع حليفك الكبري.. 12
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لحظة الحركة: قوة الثامنية

هذا مثال لنشاط حريك قد تريد إدراجه:

هذا نشاط تنشيطي رسيع فيه تستخدم ذراعيك ورجليك للعد تنازلياً من 8 إىل 4 إىل 2 إىل 1.

رجاًء قم بقيادة الناس يف جولة واحدة من النشاط ببطء حتى يتمكن الجميع من تعلم النشاط . 1

التنشيطي قبل إرساع الوترية. 

ابدأ بوضع ذراعك األمين فوق رأسك وحرك يدك برسعة لألمام والخلف كل مرة تقول فيها رقم . 2

وأنت تعد تنازلياً من 8. 

واآلن افعل اليشء نفسه بذراعك األيرس. . 3

ثم عدَّ تنازلياً من 8 برجلك اليمنى، مع هز قدمك برسعة لألمام والخلف كل مرة تقول فيها رقم. . 4

كرر هذا مع رجلك اليرسى.. 5

وبعد ذلك، ابدأ العدَّ تنازلياً من 4 بنفس األسلوب مع الحرص عىل استخدام أطرافك األربعة قبل . 6

أن تتحرك.

فور أن تنتهي من العدِّ تنازلياً من 4، انتقل إىل العدِّ من 2. . 7

اختم بالعدَّ تنازلياً من 1 واختم بصقفة كبرية.. 8
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نشاط 6: شجر التخطيط

الهدف: حللوا بشكل جامعي األسباب العميقة للتحديات التي حددها الشباب، وانظروا بشكل أعمق 

 يف نقاط القوة واملوارد املتاحة لديهم وابدؤوا تحديد أفكاٍر ممكنٍة قامئٍة عىل الفن ملواجهة 

التحديات. هذه 

األساس الفني: الرسم.

املواد: ألواح لحامل األلواح الورقية - أقالم ملونة – ألواح ورقية بها نقاط القوة والتحديات واالختالفات. 

الطريقة:

يف هذا النشاط، سنقوم بعمل شجرة ملساعدتنا عىل التفكري يف أفكاٍر ملواجهٍة تحدياتنا. ضع . 1

اللوحني الورقيني )نقاط القوة والتحديات( من نشاطك األخري عىل الحائط مرَّة أخرى. لو كان 

الشباب متفقني بوضوٍح عىل تحٍد أو اثنني يريدون العمل عليهام، ميكنك االستمرار. ولكن لو كان 

الجدل مستمراً، قم بنقاش مع الشباب عن أول اختيارين أو أربعة. حاول أن تقرر ما ميكن أن 

يكون العمل عليه أكرث واقعية. اسأل الشباب ما األكرث أهمية بالنسبة إليهم، وما الذي يشعرون 

أنَّهم يستطيعون إحداث تأثري حقيقي عليه. )لو كان هناك خالف، ميكنك أن تطلب من الشباب 

التصويت مرة أخر بعد النقاش(. لو قرر الشباب تحديني، ستحتاج شجرتني منفصلتني. أكمل شجرة 

تخطيط واحدة، ثم انتقل إىل األخرى. 

ارسم صورة لشجرة كبرية لها جذور وجذع وأوراق ومثرة عىل لوح ورقي كبرية. ارشح أن هذه . 2

“شجرة تخطيط” وارشح ما ميثله كل جزء: 

الجذع )التحديات(: التحدي الرئييس الذي اختارت املجموعة العمل عليه.  ••

الجذور )األسباب العميقة(: أسباب التحدي الرئييس  ••

األوراق )نقاط القوة(: نقاط القوة واملوارد التي حددها الشباب يف أنشطة سابقة.  ••

الثمرة )األفكار(: اسرتاتيجيات ممكنة قامئة عىل الفن ملواجهة األسباب العميقة.  ••

أطلب من الشباب أن ينقسموا إىل مجموعات أصغر مكونة من 3-5 أشخاص. سلِّم لكل مجموعة . 3

ورقة كبرية وأقالم ملونة. 

أطلب من املجموعات رسم شجرة مامثلة عىل أوراقهم. ميكن للشباب بعد ذلك كتابة التحديات . 4

التي اختاروها عىل جذع شجرتهم )10 دقائق(. )رجاء مالحظة أنَّ كل املجموعات يجب أن تركِّز 

ز النقاش عندما يشاركون شجرات التخطيط الخاصة بهم  عىل نفس “التحدي”. وهذا سيولِّد ويحفِّ

مع بعضهم، حيث ميكن أن يبنوا عىل أفكار اآلخرين(. 

واآلن شجع الشباب عىل عمل مناقشة مع مجموعاتهم الصغرية عامَّ هي األسباب العميقة )جذور . 5

 .2011 ,Currie and Heykoop 5 معدلة من
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زهم باستخدام سؤال “ملاذا” لتشجيعهم عىل النظر بعمق  الشجرة( للتحديات )5-10 دقائق(. حفِّ

يف التحديات. )لنظر الصندوق التايل لالطالع عىل منوذج(.

عندما يكون الشباب قد حددوا بعض األسباب العميقة للتحديات، ميكنهم كتابتها يف ورقة . 6

األسباب. لو كان هناك خالف حول األسباب، ذكّر الشباب بأننا نتشارك األفكار، وكل واحد له الحق 

يف أن يكون لديه رأيه الخاص. 

قم باإلشارة إىل لوحة “نقاط القوة” املعلقة عىل الحائط. أطلب من الشباب مناقشة وكتابة نقاط . 7

القوة التي ميكن أن تساعد يف مواجهة التحدي الذي اختاروه عىل أوراق الشجرة. 

يرسِّ نقاشاً عن كيف ميكنهم العمل معاً عىل مواجهة األسباب العميقة للتحدي الذي حددوه . 8

استناداً إىل نقاط القوة التي حددوها )10-15 دقيقة(. اطرح األسئلة التالية: 

ما•هي•األفكار•التي•ميكن•أن•يفكروا•فيها•ملواجهة•تحدياتهم؟• ••

ما•“األفكار”•أو•“االسرتاتيجيات”•التي•تساعدهم•عىل•االقرتاب•من•“رؤيتهم”•أو• •• 

للمستقبل؟ “حلمهم”   

ملحوظة مهمة: يف بعض األحيان، ال ميكن أن يواجه الشباب بعض األسباب العميقة بأنفسهم؛ حيث 

تحتاج أعضاء آخرين يف املجتمع )مثل الحكومة وصناع السياسات واألرسة إلخ( من أجل تغيري أكرب. 

وميكنك أحياناً دعوة هؤالء الناس ملساعدتك، ويف أوقات أخرى قد يكون األمر أكرب من أن نستطيع 

مواجهته مبرشوعاتنا. ولكن ميكننا أن نحاول إيجاد تحديات نستطيع مواجهتها أو البحث عن طرق ميكن 

أن تساعد بها أفعالنا الناس الذين يواجهون هذه التحديات. عىل سبيل املثال، لو كان الشباب يشعرون 

بعدم األمان يف مجتمعهم بسبب هجامت وحرب، ال نستطيع إيقاف هذه الهجامت والحرب من خالل 

فعلنا الفني، لكن ميكننا أن ندعم الشباب يف إيجاد مساحة يذهبون إليها ويشعرون فيها باألمان والدعم، 

ويتأملون فيام يحدث يف مجتمعهم ويشاركون مشاعرهم مع الجمهور )إن كان القيام بهذا مأموناً(.

أطلب منهم كتابة األفكار اإلبداعية املمكنة )األفعال الغنية( عىل الثمرة. لو مل تكن املوارد متاحة . 9

بالفعل، أخربهم أنَّه ميكن كتابة األفكار، ولكن يجب أن نتأكد من أنَّ بعض األفكار ميكن تنفيذها. 

)رمبا تحتاج أيضاً لإلشارة إىل نشاط 2: وضع خريطة لحياتكم للوقوف عىل بعض األفكار التي 

املجموعة سابقاً(.  أنتجتها 

أطلب من كل مجموعة تقديم عرض قصري )2-3 دقيقة( عن شجرة التخطيط واعقد نقاشاً. . 10

تذكر لو كان الشباب قد اختاروا تحديني، ستحتاج اآلن لقيادة الشباب من أجل تطوير شجرة . 11

تخطيط ثانية لتحليل التحدي اآلخر. 

واآلن بعد أن متت كتابة األفكار اإلبداعية، راجعوهم كمجموعة واختاروا فكرة أو فكرتني لعمل . 12

فني سيكون من املمكن القيام بها معاً. ضعوا دائرة حول هذه األفكار أو وضحوها من أجل 

الفني.  عملك 

رجاًء امأل ملحق 1: استامرة توثيق النشاط مع حليفك الكبري.. 13
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 مثال:

قرر الشباب أنهم يريدون العمل عىل تحديني: فقدان األمل لدى أقرانهم، وفقدان فرصة تعبري 

الشباب عن أنفسهم. يعمل الشباب أوالً عىل بناء شجرات التخطيط بسبب فقدان األمل، ويناقشون 

األسباب العميقة مثل: وجود حرب يف البالد – محدودية إتاحة التعليم – االفتقاد لألرسة واألصدقاء، 

وعدم القدرة عىل تغيري الوضع السيايس. ثم يتحدثون عن نقاط القوة التي لديهم، مثل دعم 

منظمتك، والدعم من أعضاء معينني يف األرسة، واألموال التي تحصلون عليها من مرشوع )أنت تبدع(، 

ومعلمو الرسم املستعدين للعمل معهم، وحامسهم لخلق تغيري إيجايب. بعض االسرتاتجيات التي 

يخرجون بها بعد التفكري العميق تتمثل يف عمل معرض عن األمل؛ حيث يساهم كل شاب برسمة، 

ويتعلمون عمل املهرجني معاً حتى يستطيع الجميع الضحك، ويخلقون مرسحية ملشاركة أفكارهم عن 

اليأس، وإيجاد سبيل ملطاردة أحالمهم. عندما ينتهون من هذا، يعقدون نقاشاً جامعياً، ثم يقومون 

بعمل شجرة تخطيط عن “نقص فرص التعبري عن النفس”، وامليض يف عملية شبيهة. ثم يقررون بشأن 

عدٍد قليٍل من األفكار أو االسرتاتيجيات التي نشأت من كل شجر التخطيط. 
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نشاط 7: خريطة الفعل الفني 

الهدف: تخطيط أفكارنا من أجل العمل الفني الخاص بنا مبا يف ذلك كيفية القيام بالتخطيط والتنفيذ 

والرصد ألعاملكم الفنية.  

األساس الفني: الكتابة 

املواد: ألواح ورقية - رشيط الصق – أقالم ملونة – طالء. 

الوقت املطلوب: ساعة ونصف. 

الطريقة:

خطوة أ: ما هي فكرة العمل الفني الخاص بنا؟ 
ذكر املجموعة بالفكرة أو الفكرتني املتعلقني بالعمل الفني التي اختاروا الرتكيز عليها، واكتبوا . 1

التحدي عىل لوح ورقي أو ملحق 3: خريطة العقل. 

أطلب من املجموعة غلق أعينهمـ وتخيُّل األفكار الخاصة بالعمل الفني التي تعتمل يف عقولهم . 2

حتى الوصول إىل مرشوع ناجح مكتمل. 

أطلب من مجموعة الشباب الخروج ببيان ملخٍص عن فكرة عملهم الفني. عىل سبيل املثال، . 3

مرسحيتنا ستخلق مساحة لنا ليك نشارك أفكارنا ومشاعرنا. عائالتنا ومجتمعاتنا ستفهمنا بعد 

ذلك بشكل أفضل. سنستخدم أيضاً مرسحيتنا لخلق األمل لدى الشباب اآلخرين عن طريق 

مشاركة اإللهام.

خطوة ب: خريطة العقل 
ارشح أننا سنطور اآلن خريطة للعقل. خريطة العقل أداة للمساعدة عىل التفكري بشكل أعمق . 4

يف فكرة العمل الفني الذي اخرتنا العمل عليه.

ارشح أن كل مجموعة ستستخدم خريطة العقل الستكشاف كيف يجعلون من فكرة الفعل . 5

الفني الخاصة بهم وواقعاً. وفِّر لكل مجموعة لوحاً ورقياً أو نسخة مطبوعة من ملحق 3: 

خريطة العقل. واآلن أطلب من املجموعة العمل بشكل رجعي بناء عىل الرؤية التي رأوها عن 

فعلهم الفني الناجح املكتمل.

 يف منتصف الصفحة، أكتب فكرة العمل الفني الخاص بك. أدع كل مجموعة لكتابة ما ييل: . 6

ما•هي•املوارد•الرضورية•ليك•تتحول•هذه•الرؤية•إىل•واقع؟• ••

من•يجب•أن•يعمل•معكم؟•يدعمكم؟• ••

ما•نقاط•القوة•التي•لديكم•بالفعل،•والتي•ميكنكم•االستناد•إليها؟• ••

من•سينضم•إليكم•يف•عملكم•الفني•ومتى؟• ••
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ما•هي•أنواع•الفنون•التي•ميكن•أن•نستخدمها؟• ••

ما•هي•التحديات•املمكنة•التي•تحتاج•ملواجهتها؟• ••

رجاء انظر ملحق 3: خريطة العقل 

أدع كل مجموعة للعمل عرب خريطة العقل واألسئلة مضيفني طبقات من األفكار. . 7

بعد 15 دقيقة، تأمل يف خرائط العقل. هل خرائط العقل الخاصة بهم تتضمن أفكاراً تساعدهم . 8

عىل جعل أفكارهم حقيقة؟ هل هناك أي يشء آخر يريدون إضافته؟ 

أطلب من املشاركني أن يأخذوا خمسة دقائق إلضافة املزيد من القطع لخريطتهم العقلية، . 9

لضامن أن يتم إدراج كل األفكار. ميكن للمشاركني أن يضيفوا هذه مبارشًة إىل خريطة العقل أو 

أن يضيفوا دوائر أخرى إىل جانب خريطتهم العقلية تدعم عملهم الفني. 

عندما تنتهي الدقائق الخمس، أدع املجموعات ملشاركة خريطة العقل الخاصة بهم مع . 10

املجموعة األكرب يف دقيقتني أو ثالثة. 

بعد أن تكون كل املجموعات قد شاركت ما لديها، إسأل املشاركني إن كانوا تعلموا أي يشء . 11

جديد عن االحتياجات، واملوارد، والتحديات، والفنون من املجموعات األخرى مل يكونوا قد فكروا 

فيها بالفعل؟ تأكد من عمل نقاش ليك يتم توكيد األفكار الخاصة بالعمل الفني.

لحظة حركة: )رياح الغرب تهب عندما...(

فيام ييل منوذجاً لنشاط حريك قد تريدون إدراجه: 

أدع كل املشاركني للوقوف يف دائرة. . 1

أخربهم أنك ستبدأ بقول “رياح الغرب تهب لـ” واطرح صفة واحدة )مثال: من يرتدون اللون األخرض(. . 2

حني تقول هذا يجب أن يقوم كل من يرتدون األخرض بالجري وإيجاد بقعة جديدة يف الدائرة. . 3

أكمل قائالً إن رياح الغرب تهب لـ... حتى يكون الجميع قد جروا مرًَّة عىل األقل. . 4

 )أمثلة أخرى: كل من يحبون أكل الكباب – كل من لديهم أخت – أي شخص يحب الغناء – أي . 5

شخص يرسم ليك يشعر بالراحة(. 

ميكن إنهاء النشاط بعد ذلك بناء عىل وقتك وطاقة املجموعة.. 6
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خطوة ج: تطوير خريطة الفعل الفني الخاص بنا 
اآلن ميكنكم أن تبدأوا معاً كتابة خريطة العمل الفني الخاص بكم بناء عىل األفكار التي خرجتم . 12

بها معاً. امسكوا بالنقاشات عىل لوح ورقي: 

اسم العمل الفني: قرروا اسم العمل الفني الخاص بكم.  ••

اسم املجموعة أو املجتمع:  ••

تاريخ البداية والنهاية: متى تريدون بدء عملكم الفني وإنهاؤه؟  ••

املوقع: أين سيتم تنفيذ العمل الفني؟  ••

الرؤية/الهدف: ملاذا تريدون القيام بهذا؟ اذكروا الرؤية أو الهدف من العمل الفني.  ••

عىل سبيل املثال: يتصور الشباب أنَّه مبشاركة أفكارهم ومشاعرهم والحديث عن نضاالتهم    

سيفتحون عيون اآلباء وأعضاء املجتمع عىل وضع الشباب. يتصورون أنَّ املرسحية ستلهم أيضاً    

شباب آخرين عىل حكاية قصصهم واستخدام الفنون.   

التحدي)ات(: ما التحدي الذي يعالجه هذا؟ اكتبوا التحدي)ات( التي اخرتتم العمل عليها.  ••

خطة خطوة بخطوة: ما هي الخطوات املختلفة املدرجة يف خطة العمل الفني هذه وما  •• 

طبيعة الجدول الزمني الذي ستتبعه؟ أكتبوا خطة خطوة بخطوة تتضمن الناس املسئولني عن    

كل خطوة والجدول الزمني الخاص بكل خطوة.   

املوارد: ما املوارد التي ستحتاجونها؟ فكِّروا يف كل األشياء )مثل الناس والتمويل واملواد( التي  •• 

ستحتاجونها ليك تقوموا بهذا النشاط.   

امليزانية: ما هي ميزانيتكم؟ لو كانت هناك ميزانية للعمل الفني الخاص بك، رجاًء اكتبوا  •• 

البنود التي تحتاجونها والتكلفة التقديرية لكٍل منها.   

صناع التقدم: ما هي التغيريات التي تريدون رؤيتها كنتيجة لعملكم الفني عىل املدى  •• 

القصري؟ استكشف ماذا يتوقعون ويرغبون ويحبون أن يروا كنتيجة لعملهم الفني. فكر يف    

أمور مثل عدد الناس وطبيعة التغريات الشخصية أو املجتمعية، إلخ..  
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أمثلة من عالمات التقدم: 

ما نتوقع أن نراه: 

• نتوقع أن نصنع صداقات جديدة. •

• نتوقع أن يحرض مرسحيتنا 20 من أفراد األرسة. •

• نتوقع أن تعجبهم. •

ما نرغب يف أن نراه: 

• نرغب يف أن نرى 35 أرسة وفرد من املجتمع يحرضون مرسحيتنا. •

• نرغب يف أن يجري حواراً حيوياً عن املرسحية. •

• نرغب يف أن يتحدث الشباب واآلباء واألمهات عن موضوعات املرسحية بعد ذلك. •

ما نحب أن نرى: 

• نحب أن يحرض 50 من أفراد األرسة واملجتمع مرسحيتنا مبا يف ذلك املدرسني والقادة الدينيني •

املجتمعيني.  والقادة 

• نحب أن تتم تعبئة املجتمع لتقليل التنمر يف املدارس. •

 مثال:

 بعد وضع الرؤية األولية، الشباب متحمسون جداً لعمل مرسحية لبناء األمل وتوفري منفذ للتعبري 

عن النفس. وكان لديهم فعالً رؤى واضحًة حقاً حول األثر اإليجايب املستقبيل لهذا عىل املمثلني 

الشباب وعىل من يأتون ملشاهدة املرسحية أيضاً. يرسم الشباب صورة تصف مرسحيتهم يف منتصف 

ورقة الرسم فوق حامل األلواح الورقية، ثم يبدؤون يف وضع خريطة عقلية لألسئلة: ما هي املوارد 

التي سنحتاجها؟ من سنحتاجه أن يعمل معنا؟ ما نقاط القوة التي لدينا بالفعل؟ ما التحديات التي 

نحتاج لتناولها؟ ما نوع الفنون التي يجب أن يستخدموها؟ من سينضم إلينا ومتى؟ عىل سبيل 

املثال: يكتبون التدريب املرسحي يف االحتياجات، ويحددون يف املوارد فرقة مرسحية قوية يف املجتمع 

قد تكون قادرة عىل املساعدة. بالنسبة للتحديات، هم مهمومون بتكاليف هذا التدريب. بالنسبة 

للفنون، يتحدثون عن النوع املرسحي الذي يريدون القيام به ويقررون استخدام الكوميديا للحديث 

عن املوضوعات الصعبة، واستخدام الرسم لعمل الديكورات وخياطة املالبس. 

أعلم مجموعتك أنَّك ستسجل املعلومات املهمة يف ملحق 4: خريطة العمل الفني بدعم حليفك . 13

الكبري، وأعد هذا إليهم يف اللقاء التايل. حدد وقتاً للقاء مع الشباب ملراجعة وتأكيد خريطة 

العمل الفني، وابدأ اإلرشاف عىل األنشطة وتنفيذها. أكد عىل موعد اللقاء التايل لكم جميعاً.

مربوك: لقد فعلتوها – لقد وضعتم خطة لخريطة عملكم الفني. 
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لحظة حركة: أمسكت الكرة 

فيام ييل منوذج لنشاط حركة قد تريد إدراجه: 

هذا النشاط التنشيطي يدعو املشاركني للتكرار وراء القائد. . 1

يبدأ القادة بقول “أمسكت الكرة” ويقفزون إىل أحد الجوانب مع رفع أيديهم ألعىل وكأنهم . 2

يلتقطون كرة. يكرر املشاركون كلامت وأفعال القائد. 

بعد ذلك، يصيح القائد “الكرة معي” ويخفض يديه وكأنه ميسك كرة أمام صدره. يكرر . 3

املشاركون كلامت وأفعال القائد. 

ثم يقول القائد: “وضعتها هنا” وهو يأخذ” الكرة” عىل جزء من جسده )مثل األكتاف أو الرأس . 4

أو الفخذين إلخ(. يكرر املشاركون ويحركون “الكرة” الخاصة بهم لذلك الجسد من الجسد. 

ثم يبدأ القادة دوران هذا الجزء من جسدهم وهم يقولون “أحركه. أحركه. أحركه”. يكرر . 5

املشاركون كلامت وأفعال القائد. 

ميكن للقادة اختيار تطبيق هذا النشاط للمدة التي يرونها محركني “الكرة” ملكان مختلف من . 6

الجسد كل مرة. 

.Right To Play Energizer East Africa :هذا النشاط مأخوذ مع تعديالت من
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مرحلة 4: العمل الفني
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ستعمل اآلن مع مجموعتك الشابة عىل تنفيذ مرشوع العمل الفني. لديك بالفعل خطتك بحيث 

ميكن أن تبدأ مع مجموعتك الشابة وتستمتع. 

يف مرحلة العمل الفني ستقوم مبا ييل: 

• عرض فكرة العمل الفني الخاصة بكم عىل أرستك ومجتمعك. •

• عمل كوالچ للرصد. •

• تطبيق فكرة العمل الفني الخاصة بكم. •

ما هي أنشطة العمل الفني؟ 
فيام ييل قامئة باألنشطة التي ميكن تنفيذها أثناء مرحلة العمل الفني مع مجموعتك الشابة. 

أنشطة العمل الفني

وقت توثيق 

النشاط
وقت النشاط وقت التحضري الهدف النشاط

ساعة واحدة ساعة واحدة ساعة واحدة

عرض فكرة العمل الفني عىل أرسكم 

ومجتمعكم، وإلهامهم بهدف االنخراط 

ودعمكم. 

نشاط 8: اعرضوا 

عملكم الفني عىل 

أرسكم ومجتمعكم.

30 دقيقة 30 دقيقة 30 دقيقة دعم الشباب يف قياس نجاح رحلتهم معا.
نشاط 9: كوالچ 

الرصد

بعد تنفيذ نشاط 9، ستقومون بتنفيذ خطة العمل الفني الخاصة بكم. مقدار الوقت املطلوب لتصميم وتنفيذ خطة 

العمل الفني يتوقف عىل ما هو العمل الفني.

ساعة ونصف ساعة ونصف ساعة ونصف املجموع

أربع ساعات ونصف

+ الوقت الالزم لتنفيذ الفعل الفني
املجموع الكيل

ما هي مرحلة العمل الفني؟
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 نشاط 8: عرض الفعل الفني 
عىل األرسة واملجتمع

 الهدف: عرض فكرتكم الخاصة بالعمل الفني عىل أرسكم ومجتمعكم، وإلهامهم بهدف 

االنخراط ودعمكم.  

األساس الفني: يقوم باختياره الشباب. 

املواد: لوح ورقي وأقالم ملونة.

الوقت املطلوب: ساعة. 

الطريقة: 

قبل لقاء األرسة واملجتمع: 
اعمل مع الشباب عىل األفكار التالية: 

•  ذكر الشباب بأنكم ستلتقون الناس إللهامهم وتحفيزهم عىل االنخراط ودعم الشباب يف •

الفنية.  أعاملهم 

• من؟ من يريدون أن يدعوه للقاء؟ فكروا يف املستويات املختلفة من منوذج البيئة االجتامعية: •

األرسة، واألصدقاء، وأفراد املجتمع، واملجتمع، وقادة األعامل التجارية، والفنانني. فكروا يف أي 

شخص قد يرغب يف مساعدة ودعم فكرة عملكم الفني بالوقت أو الجهد أو املوارد. هذه طريقة 

عظيمة إلرشاك اآلباء واألمهات وأولياء األمور وغريهم من الناس املؤثرين لدعم الشباب، وكل 

العمل الالزم لتحضري العمل الفني. 

• أين؟ ما هو املكان الجيد الذي يسهل فيه عقد اللقاء؟ •

• متى؟ ما هو الوقت والتاريخ املناسب لعقد اللقاء؟ •

• ماذا؟ ماذا تريدون أن تحرضوا معكم للمساعدة يف عرض أفكاركم؟ ماذا ميكنكم أن تقدموا مثل •

املأكوالت الخفيفة واملياه ألعضاء املجتمع؟ 

• كيف؟ كيف تريدون أن يجري االجتامع؟ كيف ستشاركون أفكاركم؟ •

• قرروا إن كانت هناك طريقة مبدعة ميكنكم استخدامها لعرض فكرتكم عىل املجتمع. رمبا •

ميكنكم عمل رسمة ترشح فكرتكم، أو إعداد عرض قصري للتعبري عن أفكاركم. فكروا يف طريقة 

رسيعة ومبدعة ميكنكم بها استخدام الفنون لتخربوا مجتمعكم بقصتكم. 

• رجاًء اعملوا مع حليفكم الكبري عىل دعوة هؤالء الضيوف إىل اللقاء. •
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يف اللقاء املجتمعي: 
• أدع الجميع للجلوس معاً يف دائرة. اطلب من شخص له تقدير أن يبدأ بدعوة افتتاحية، أو •

أغنية، واطلب من القيادة املحلية الرتحيب بالشباب. 

• أطلب من الجميع تقديم أنفسهم ومشاركة يشء مبتكٍر كانوا يحبون أن يفعلوه وهم أطفال مع •

املجموعة. ارشح املرشوع. أشكر الشباب وأفراد املجتمع عىل كل مساهامتهم. 

• ارشح أنك جمعت األفكار والخربات من الشباب. تحدث عن العمل الذي قمت به مع الشباب •

لتطوير رؤاهم وأولوياتهم للمستقبل. ارشح أنَّ هذه فرصة ألفراد املجتمع لبناء رؤية معاً وصنع 

ع الجميع عىل تبني أصوات الشباب.  تغيري إيجايب بالطريقة التي يريدونها. شجِّ

• أطلب من الشباب تقديم خطة العمل الفني الخاص بهم للمجتمع. لو كان الشباب مرتاحني •

لتويل القيادة، شجعهم عىل القيام بهذا واعرض الدعم عند الحاجة فقط.  

• إسأل املجموعة إن كان لديهم أي أسئلة. •

• وبعد ذلك، اسألهم إن كانوا يريدون إضافة يشء إىل العمل الفني الذي عرضه الشباب. هل •

لديهم أي نصيحة يقدمونها؟ ما املساهامت التي يريد املجتمع القيام بها؟ ما املوارد املتاحة يف 

املجتمع التي ميكن أن تدعم العمل الفني؟ كيف تتسق أفكار الشباب مع رؤاهم للمجتمع؟

• نصيحة احرتافية: ميكنك عمل “قبعة موارد” ليك يكتب الناس بيانات االتصال الخاصة بهم، وأي •

يشء ميكنهم املساعدة به عىل ورقة صغرية ويتم وضعها يف القبعة. وميكن أن مترر ورقة وقلم 

وقبعة، أو تقوموا بعمل ركن “قبعة املوارد” وتوجهوا الناس له.  

•  ارشح أننا سنحب أن يكون العمل الفني مدعوماً باملجتمع وأن العمل الفني سيتحسن •

املجتمع. بانخراط 

• اشكر الجميع عىل الحضور. وزعوا املأكوالت الخفيفة واملرشوبات معاً. •

• بعد انتهاء النشاط، تأكد من استكامل استامرة توثيق النشاط )ملحق 1( مع األفكار والقصص •

األساسية من هذا النشاط.. 

ملحوظة: تأكد من عقد اللقاء املجتمعي يف توقيت اسرتاتيجي للمجموعة. ستكون عارفاً باملوعد 

األمثل ملجموعتك. 

 خيار:

قد تريد إنشاء دائرة مجتمعية – مجموعة من الناس )منهم شباب وأولياء أمور وكبار السن 

املحرتمني( املهتمني بالعمل معاً عىل دعم األطفال واألرس يف إطار مجتمعاتهم. اطلب من املهتمني أن 

يعرفوا أنفسهم. سجل أسامءهم وبيانات االتصال بهم. شارك بيانات االتصال الخاصة بك مع أفراد 

املجتمع يف حالة أراد أي شخص االنضامم الحقاً. حدد موعداً أقىص )مثال أسبوع( ليك يتصلوا إن كانوا 

يريدون االنخراط. 
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 مثال:

يقرر الشباب أنهم سيأخذون صور وهم يخططون ويتمرنون عىل املرسحية. ويسألون حليفهم الكبري 

من يوافق عىل طبع الصور لهم. ثم كل شهر يتأملون يف أنشطتهم ويستخدمون عالمات التقدم )ما 

يتوقعون وما يرغبون وما يحبون رؤيته( لتوجيه اختيار الصور التي تبني التقدم املحرز. يصنعون 

كوالچ من الصور ملشاركة أبرز التغيريات وتسجيلها يف ملحق 1. استامرة توثيق النشاط.

نشاط 9: كوالچ الرصد 

الهدف: دعم الشباب يف قياس نجاح رحلتهم معاً. 

األساس الفني: الكوالچ 

املواد: أوراق – ألوان – أقالم – مجالت – صور. 

الوقت املطلوب: 30 دقيقة 

متى ستقوم به؟ 

• بالنسبة ملرشوع )أنت تبدع( الذي مدته ثالثة شهور، ميكن القيام بهذا النشاط مرتني: اآلن يف •

نشاط 9 ومرة أخرى يف وقت مناسب أثناء العمل الفني. 

• بالنسبة للمعسكر الذي سيتم لخمسة أيام، ميكنك القيام بهذا النشاط مرة واحدة يف اليوم الثالث •

أو الرابع. 

الطريقة:

يف هذا النشاط، ستفكرون يف العمل الفني الذي تخططون له وتنفذوه والتقدم الذي أحرزمتوه يف . 1

الرحلة، وعرضه بطريقة فنية. فكروا يف أنشطة املجموعة من الشهر املايض، خذوا خريطة العمل 

الفني الخاصة مبجموعتكم، وراجعوا األعامل الفنية، وعالمات التقدم )ما تتوقعون وما ترغبون وما 

تحبون رؤيته(. اسألوا أنفسكم: “ماذا كانت أبرز التغيريات يف الشهر املايض؟” 

كمجموعة، اصنعوا كوالچ من صفحة واحدة يلقي الضوء عىل التقدم املحرز يف الشهر املايض، أو . 2

أي تغيريات مهمة رأيتموها أو اختربمتوها – سواء كبرية أو صغرية. وميكن القيام بهذا عىل صفحة 

من مقاس الخطاب الصغري. إن كان اللوح الورقي الكبري يناسب مجموعتكم أكرث، ال مانع من هذا. 

كونوا مبدعني. ميكن أن يتضمن الكوالچ الخاص بكم أي من هذه األفكار أو أفكاركم الخاصة. 

الصور•–•طبع•صور•من•أنشطكم•الجامعية• ••

قصاصات•من•املجالت•أو•مواد•أخرى.• ••

رسومات• ••

كتابة•قصيدة•أو•أغنية•أو•قصة.• ••

اكتب يف استامرة توثيق النشاط )ملحق 1( ما هي أبرز التغيريات التي كانت هذا الشهر وأي . 3

مالحظات أخرى تريد إدراجها. 
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مرحلة 5: التأمل واملشاركة
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ستعمل اآلن مع مجموعتك الشابة عىل التأمل يف خربتكم يف تنفيذ مرشوعكم الفني ورصده فور أن 

يكتمل. ميكنكم مشاركة نتائج عملكم الشاق مع مجتمعكم واالحتفال بنجاحكم معاً. 

ما هي أنشطة التأمل واملشاركة؟ 
فيام ييل قامئة بأنشطة ميكن القيام بها أثناء مرحلة العمل الفني مع مجموعتك الشابة.

أنشطة التأمل واملشاركة

التوثيق وقت  وقت النشاط وقت التحضري الهدف النشاط

ساعة واحدة ساعة واحدة ساعة واحدة

مراجعة التغيريات املهمة والتأمل فيها يف 

شعور املجموعة بالرفاه النفيس اإلجتامعي 

التي حدثت عىل مدار رحلة )أنت تبدع(. 

نشاط 10: تأمالت 

يف ترمومرت الرفاه 

النفيس اإلجتامعي 

ساعة واحدة ساعة واحدة ساعة واحدة

استكشاف أبرز التغيريات التي متت عىل 

مدار الرحلة باعتبارها التقييم النهايئ 

ملرشوع العمل الفني الخاص بكم.

نشاط 11: جدارية 

النهر  رحلة 

ساعة واحدة ساعة ونصف ساعة واحدة

احتفلوا بنجاحكم وخططوا لكيفية مشاركة 

ما تعلمتموه مع املجتمع األوسع، والتفكري 

يف أي خطوات تالية.

نشاط 12: الزهرة 

والربعم والشوكة

ساعة واحدة ساعة واحدة ساعة واحدة
احتفلوا بالنجاح الجامعي للكل، ونقاط 

القوة كأفراد واختتام )أنت تبدع( كفريق. 

نشاط 13: تلوين 

األحجار االحتفايل

أربع ساعات
أربع ساعات 

نصف
أربع ساعات املجموع

12 ساعة ونصف املجموع الكيل

ما هي مرحلة التأمل واملشاركة؟ 
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 نشاط 10: تأمالت يف ترمومرت الرفاه 
النفيس اإلجتامعي

الهدف: مراجعة التغيريات املهمة يف شعور املجموعة بالرفاه النفيس اإلجتامعي منذ بداية املرشوع 

والتأمل فيه. 

األساس الفني: الخيال – الكتابة – الرسم.

املواد: ملحق 5: استامرة التأمل التي كتبتها يف نشاط 4: قياس حرارتنا – أربع صناديق أو جرادل – 

أوراق الصقة – أقالم – أوراق – أقالم ملونة. 

الوقت املطلوب: ساعة 

الطريقة: 

خطوة أ( التحقق من الرفاه النفيس اإلجتامعي 
كمجموعة، قوموا أوالً بنشاط تأميل قصري عن مفهوم شعور املجموعة بالرفاه النفيس اإلجتامعي. . 1

أطلب من املجموعة الجلوس يف دائرة مع قطعة ورق وأقالم. 

أطلب من املجموعة التأمل، ولكن ال تشارك إجاباتك بعد: “كيف شعرتم يف بداية مرشوع )أنت . 2

تبدع(؟ هل كنتم تعرفون أي شخص؟ ما األفكار التي كانت تدور يف رؤوسكم؟ هل كان عندكم 

شهور باألمل؟ هل كنتم متوترين من االنخراط يف أنشطة فنية؟ أو مع ناس جدد؟”

واآلن قل: “ها قد وصلتم إىل هنا، مرشوع العمل الفني الخاص بكم اكتمل. بالتفكري يف الرفاه . 3

النفيس اإلجتامعي للمجموعة، ما هي أوضح التغيريات التي حدثت منذ بداية )أنت تبدع(؟” 

أترك بضع دقائق للمشاركة والنقاش الجامعي. 

قدم ورقة وأفالماً حتى يتمكن الشباب من الشخبطة أو الرسم الحر أثناء التفكري. . 4

خطوة ب( ترمومرت الرفاه النفيس اإلجتامعي 
ارسم ترمومرت عىل لوح ورقي عليه )1( يف القاعدة و)10( يف القمة. وهذا ليك يتمكن الشباب . 5

من التصور البرصي. 

واآلن، خذ دقيقة لتذكري املجموعة بنشاط قياس حرارتنا األصيل الذي قمتم به يف مرحلة . 6

االستكشاف مبا يف ذلك ركائز الرفاه النفيس اإلجتامعي الخمس: 

الركيزة األوىل: الشعور باألمان: الشعور باألمان جسامنياً وعاطفياً.

الركيزة الثانية: الشعور باالتصال: الشعور باالتصال بناس ومجموعات داعمة يف مجتمعك.

الركيزة الثالثة: القيمة: القيمة، وباألدوار واملسئوليات والهويات التي تعكس من نحن، ومن أين 

جئنا، وماذا نفعل، أو ماذا نريد أن نفعل.
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الركيزة الرابعة: الشعور باالحرتام: الشعور باالحرتام مع القدرة عىل مواجهة املظامل يف حياتنا 

لحقوقنا. والوصول 

الركيزة الخامسة: الشعور باألمل: الشعور باألمل بخصوص املستقبل والرغبة يف الحياة.

ضع خمسة صناديق أو جرادل عىل الطاولة، وأعط كل شخص أربع أوراق الصقة. أكتب كل . 7

هدف عىل الصندوق أو عىل لوحة بجواره )صندوق لكل ركيزة(. 

ارشح للشباب أنَّهم سيقومون بقياس كيف يشعرون حالياً بشأن كل ركيزة. وهذا سيكون خاصاً . 8

ولن يرى أحد استجاباتهم. 

أدعهم للنظر إىل الرتمومرت، والتفكري يف أول ركيزة )الشعور باألمان(. أدع كل شاب إىل التفكري . 9

بهدوء لدقيقة ثم كتابة الرقم املقابل لشعوره الحايل بالنسبة للركيزة )1 منخفض – 10 عال(. 

وعندما ينتهون، ميكنهم إضافة األوراق الالصقة للصندوق بالنسبة للركيزة األوىل. 

كرر هذا بالنسبة لألهداف 2 و3 و4 و5. ارشح الركيزة، وادع الشباب للتفكري يف مشاعرهم . 10

واكتب أرقامهم وضعها يف الصندوق. 

اطرح األسئلة التالية: . 11

ما•التغريات•املتعلقة•بالركائز•التي•تربز•باعتبارها•األقوى•بالنسبة•لكم•)إيجابية• •• 

وسلبية(؟ وملاذا؟   

ما•الركيزة•التي•شهدت•أفضل•تحسن؟•كيف•تم•تحقيق•هذا•يف•رأيكم؟• ••

كيف•كان•ميكن•تحقيق•تقدم•أكرث؟ ••

لخص النقاش بالنسبة للمجموعة واشكرهم عىل املشاركة. . 12

تذكر أن متأل )ملحق 5: استامرة التأمل(. تأكد من تسجيل األرقام يف كل صندوق عىل حدة. . 13
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 مثال:

واآلن حيث تتوفر للشباب الفرصة للجلوس والتأمل يف النقطة التي بدأ منها الشباب املرشوع، 

الشباب متحمسون جداً لرؤية مقدار التغيريات اإليجابية التي حدثت يف رفاهتهم. يشعر الشباب 

بأنَّهم حققوا تقدماً يف كل الركائز تقريباً. ويدركون أنَّهم مل يحققوا تقدماً يف مجال معني، ويحددون 

موعداً للقاٍء للعصف الذهني بشأن كيفية مواجهة هذا يف مرشوع آخر. 

لحظة حركة: صف عيد امليالد 

هذا منوذج لنشاط حريك قد تريد إدراجه: 

أدع كل املشاركني للوقوف يف صٍف بناًء عىل ترتيب أعياد ميالدهم من يناير إىل ديسمرب. . 1

 ال ميكن أن يستخدم املشاركون الكلامت، وميكنهم فقط استخدام األيدي واإلشارات للدخول . 2

يف الطابور. 

تنوعات: صف بناء عىل السكن بالقرب أو البعد من املركز املجتمعي أو الحيوان املفضل من 

األصغر حجامً إىل األكرب، إلخ. تأكد من أنَّ الناس ال يتكلمون وهم يقفون يف الصف أياً كان األسلوب 

املستخدم. هذه أيضاً طرقاً مفيدة لتقسيم املشاركني بعد ذلك إىل مجموعات يف األنشطة. 
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نشاط 11: جدارية رحلة النهر 

الهدف: استكشاف أبرز التغيريات التي حدثت عىل مدار الرحلة باعتبارها التقييم النهايئ ملرشوع 

العمل الفني الخاص بكم.   

األساس الفني: الجدارية 

املواد: لوح ورقي )4 أو 5 ملصقني معاً( – ألوان – أقالم تلوين – صيغة التأمل )ملحق 5(. 

الوقت املطلوب: ساعة واحدة. 

الطريقة: 

خطوة أ: رحلة النهر 
ضع ورقة طويلة عىل األرض أو الحائط، واكتب فيها املايض والحارض واملستقبل عىل مسافات . 1

واحدة يف القمة. 

املستقبل الحارض  املايض 

8 هذا النشاط تم تطويره من قبل املعهد الدويل لحقوق الطفل والتنمية كتعديل ألداة الرصد التشاريك ألبرز التغيريات. 

أطلب من الشباب أن يغمضوا أعينهم، ويتصورون نهراً جميالً يتدفق من ماضيهم )قبل أن . 2

يبدأوا مرشوع )أنت تبدع( إىل الحارض )حيث أكملوا العمل الفني مؤخراً( وإىل املستقبل )ما 

يأملون يف أن يحدث بعد ذلك(.

اسأل الشباب كيف كانت حياتهم يف املايض قبل بدء املشاركة يف )أنت تبدع(؟ كيف هي اآلن . 3

بعد أن أمتوا عملهم الفني؟ وماذا يأملون أن يفعلوا يف املستقبل؟ 

اسأل الشباب عن بعض أهم التغريات فيام بني هذه املراحل )املايض والحارض واملستقبل(؟ هذه . 4

التغيريات قد تكون شخصية أو يف األرسة أو يف املجتمع. 

اطلب من الشباب أن يرسموا نهرا عىل الصفحة )سطرين(، وأن ميألوا النهر معاً بقصصهم . 5

الفردية )بالكتابة أو الرسم(. وميكن أن يدرجوا أيضاً أنشطة/فاعليات مهمة أدت إىل التغيري. 

عند االنتهاء، اطلب من املشاركني أن يرسموا أو يكتبوا أي قصص مهمة تعكس التغريات التي . 6

اختربوها كنتيجة لـ)أنت تبدع(.

ما األنشطة أو الفاعليات التي كانت مهمة بالنسبة لك أو أدت إىل هذه التغريات؟ رجاًء ارسم أو . 7

اكتب هذه األمور. 
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نشاط 12: الزهرة والربعم والشوكة

 الهدف: االحتفاء بنجاحكم والتخطيط لكيفية مشاركة ما تعلمتوه مع املجتمع والتفكري يف 

تالية.  خطوات 

هذا النشاط سيساعدك عىل: 

• تحديد أثر مرشوع )أنت تبدع( ككل. •

• مساعدة الناس عىل فهم النجاحات والتحديات والتعلم املتضمنني يف املرشوع. •

• توجيه صنع القرار الخاص بالشباب واملجتمع فيام يتعلق بالخطوات التالية. •

املجموعة: الشباب )حليفك الكبري قد يدعو أيضاً بعض العاملني الداعمني اإلضافيني لهذا النشاط(.

األساس الفني: قطع الورق وغريها يختارها الشباب. 

املواد: لوح ورقي وأوراق - ملحق 6: استامرة املشاركة - ثالثة ألوان لألوراق - ومقص. 

الوقت املطلوب: ساعة ونصف 

 قُد نقاشا باستخدام األسئلة التالية كدليل. سجل ملخص إجابات املجموعة يف ملحق 5: . 8

التأمل.  استامرة 

ماذا•كانت•أبرز•التغيريات•التي•تم•الكشف•عنها•يف•رحلة•النهر؟•ملاذا•هي•بارزة•أو•مهمة؟• ••

هل•اخترب•كل•املشاركني•هذه•التغيريات؟•رجاًء•ارشح.• ••

ماذا•تعلمتم•وستأخذوه•معكم•يف•)أ(•أنشطتكم•املستقبلة•التي•تخططون•لها•و)ب(•حياتكم؟• ••

خطوة )ب(: التأمل يف عالمات التقدم 
رجاًء راجعوا اآلن عالمات التقدم يف خريطة العمل الفني الخاص بكم )ملحق 4(. باإلشارة إىل . 9

تأمالتكم الجامعية، فكروا يف التقدم الحاصل حتى تاريخه. رجاًء كتابة التغيريات األساسية عىل 

كل عالمة من عالمات التقدم يف صيغة التأمل الخاصة بكم. 
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الطريقة: 

قبل بدء النشاط: 
خذ ثالثة ألوان للورق، وقبل النشاط قص زهوراً وشوكاً وبراعامً. اجعلهم بالحجم الكايف ليكتب الناس 

عليهم.  أفكاراً 

النشاط: أثناء 
هذا النشاط سيوجهك عرب خطوات املشاركة التالية: 

A . .ماذا: لخصوا نجاحاتكم وتحدياتكم وما تعلمتموه يف رسائل أساسية قليلة

B . .من: قرروا من يحتاج لسامع هذه الرسائل األساسية

C . كيف/أين/متى: خططوا ألفضل الطرق املبدعة ملشاركة هذه الرسائل األساسية مبا يف ذلك 

ملتقى نقاش الخطوات التالية. 

D . .شاركوا

 جزء أ( ماذا: لخصوا نجاحاتكم وتحدياتكم وما تعلمتموه يف رسائل 

قليلة  أساسية 
ارشح للمجموعة أنَّهم سيستكشفون ثالثة فئات من خالل مجاز الزهرة )النجاحات )الزهور( – . 1

التحديات الشوك( – ما تم تعلمه )الرباعم((. هذا النشاط موصوف أدناه كنشاط قص ورق، لكن 

ميكنكم أيضاً القيام بهذا من خالل الدراما، أو الغناء، أو الشعر، أو أي شكل فني آخر تختاروه. 

خذ بعض ألواح األوراق وقص حديقة زهور )بعض الغصون نابتة من األرض(. كمجموعة، . 2

ستضيفون الزهور )النجاحات(، واألشواك )التحديات(، والرباعم )ما تعلمناه( مع وصف مكتوب 

مخترص لكل واحدة. 

فيام ييل أسئلة لتوجيه كل فئة:. 3

• الزهور – النجاحات: ماذا تم عىل ما يرام؟ ما أكرث يشء حققته مجموعتكم وتفخرون به؟ •

تذكروا أن تنظروا إىل عالمات التقدم الخاصة بكم أيضاً من صيغة التأمل لتذكريكم بالنجاحات 

املهمة التي ليست منظورة )مثل العالقات االجتامعية التي متت وبناء الثقة بالنفس إلخ(. 

• األشواك – التحديات: ما التحديات التي واجهتموها يف الطريق؟ من اختربها أكرث من غريه •

 )كل الشباب أم الفتيان أم الفتيات أم غريهم(؟ ماذا فعلتم لتحاولوا التعامل مع 

التحديات؟  هذه 

• الرباعم – التعلم: ماذا تعلمتم من هذا املرشوع؟ ماذا ستفعلون بشكل مختلف املرّة القادمة؟ •

كيف ميكن أن تخططوا للتحديات وتتعاملون معها املرة القادمة؟ ما الفرص التي ظهرت أثناء 

املرشوع؟ ما اإلمكانيات التي تحتاج للنمو والرعاية؟ 

بعد أن تكونوا قد فكرتم مليا يف كل الزهور واألشواك والرباعم، لخصوا هذه النقاط يف رسائل . 4

أساسية واكتبوها عىل ملحق 6: استامرة املشاركة. 
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جزء ب( من: قرروا من يحتاج لسامع هذه الرسائل األساسية؟ 
ألقوا نظرة عىل خريطة “عاملنا” التي صنعتموها يف نشاط 2 من الخريطة. اقرءوا كل رسالة . 5

أساسية مكتوبة يف )جزء أ( من استامرة املشاركة واحدة واحدة، وناقشوا من يجب أن يسمع هذه 

الرسالة. اكتبوا هذا يف العمود األخري يف جدول العمل الخاص بكم )جزء ب(. اسألوا أنفسكم: 

• من شارك يف أي خطوة من املرشوع ويجب أن يعرف الرسائل األساسية؟ •

• من يجب أن ينخرط يف تحديد الخطوات التالية؟ •

• من سيستفيد من تعلم هذا؟ •

• من يحتاج هذه املعلومة لصنع القرار يف املستقبل؟ •

جزء ت( كيف / أين / متى: خططوا ألفضل طريقة مبدعة ملشاركة هذه 

الرسائل األساسية مبا يف ذلك ملتقى لنقاش الخطوات التالية 
استخدموا األسئلة التالية يف التفكري يف خطة املشاركة الخاصة بكم. اكتبوا اإلجابات يف جدول . 6

العمل الخاص باملشاركة الخاص بكم )جزء ت(.

• ما أفضل صيغة ملشاركة الرسائل األساسية )مكتوبة – شخصية – مبتكرة(؟ •

• ما الوسائل املبتكرة التي ميكن أن نستخدمها ملشاركة هذه املعلومة – وسيلة ميكن أن تساعد •

يف ذاتها عىل إظهار أثر املرشوع )مثل دراما شعبية – جدارية – فوتوغرافيا – معرض – حديقة 

مجتمعية – مركز مفتوح إلخ(. 

• هل هناك أي اجتامعات أو ملتقيات قامئة يف املجتمع ميكن أن نطلب أن نعرض فيها؟ •

• هل هناك مجتمعات إلكرتونية ستكون مهتمة باملعرفة عن عملكم؟  •

• انظروا لجمهوركم واسألوا: “هل سنحتاج لتطوير وسائل أخرى للمشاركة للوصول لكل جمهور •

فعالة؟”  بطريقة 

• ما هو جدولكم الزمني لتطوير خطة املشاركة؟ من سيقود كل خطوة؟ •

• متى وأين يجب أن نشارك لتحقيق أفضل انتشار للوصول للناس الذين يحتاجون أن يسمعوا •

هذا وتخطيط الخطوات القادمة معنا؟ 

شاركوا مع مجتمعكم! . 7

فكروا فيام ييل: 

من؟ من نريد أن ندعو الحتفالنا؟ فكروا يف املستويات املختلفة من منوذج البيئة االجتامعية: األرسة 

– األصدقاء – أفراد املجتمع – املجتمع – قادة األعامل – الفنانون. فكروا يف أي شخص قد يكون قد 

ساعد يف عملنا الفني أو قد يكون له تأثري يف املستقبل. 

أين؟ أين املكان املناسب لعقد فعاليات املشاركة؟ 

متى؟ ما الوقت والتاريخ املناسبني؟ 

ماذا؟ ماذا تحتاجون تطويره أو إحضاره للمساعدة يف عرض فكرتكم؟ ماذا ميكن أن تقدموا مثل 

مأكوالت خفيفة ومياه ألفراد املجتمع؟ 

كيف؟ كيف ستيرسون العملية؟ كيف ستشاركون أفكاركم؟ 
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لحظة حركة: باتو 

فيام ييل منوذج لنشاط حريك قد تريد إدراجه: 

أدع املشاركني للوقوف وتشكيل دائرة. . 1

سيشارك القارئ ثالث كلامت، واملشاركون سريدون بأفعال معينة: . 2

• حني يقول القائد )با(، يجب أن يرفع املشاركون أيديهم فوق رؤوسهم. •

• حني يقول القائد )باتو(، يجب أن ميد املشاركون أيديهم أمامهم. •

• حني يقول القائد “باتو باتو”، يجب أن يصفع املشاركني أفخاذهم مرتني. •

ذكر املشاركني بأن يفعلوا ما يقوله القائد وليس ما يفعلوه. 



82

نشاط 13: تلوين األحجار االحتفايل

الهدف: االحتفال بالنجاح الجامعي للكل، ونقاط القوة كأفراد، واختامم مرشوع )أنت تبدع( كفريق.   

األساس الفني: التلوين والحيك. 

املواد: شهادات – تشكيل املواد الفنية – حجارة صغرية ناعمة )واحدة لكل شخص( – ألوان. 

الوقت: ساعة واحدة. 

الطريقة: 

شهادة أ: شهادات 
حرض قبعة أو صندوق، مع كتابة اسم كل فرد عىل ورقة صغرية. أدع الشباب الختيار اسم من . 1

القبعة. لو حصل الشخص عىل اسمه هو نفسه، ميكنه إعادتها واختيار اسم آخر. 

أدع املشاركني ألخذ عرشة دقائق الستكامل تصميم جائزة للشخص الذي سحبوا اسمه. . 2

أخرب الشباب أنه سيكون لديهم دقيقة واحدة لتقديم الجائزة وتوضيح كيف متثل الشخص . 3

املختار. 

مثال: 

• أعطي “أمادو” جائزة أفضل مستمع. هو دامئاً يستمع ملا يقوله اآلخرون. عىل سبيل املثال، •

حني كنت متوتراً أثناء نشاط ما استمع إىل ما كان يقلقني وقدم يل الدعم. 

• أعطي “صويف” جائزة الرسم. حني كنت ال أعرف كيف أصنع ألوان مختلفة يف رسمتي، عرفتني •

بلطف كيف أخلط األحمر واألزرق ألحصل عىل القرمزي دون أن تجعلني أشعر باالستياء 

ألنني ال أعلم. 

بعد عرشة دقائق من التحضري، أدع كل الشباب لتشكيل دائرة معاً. . 4

أدع كل املشاركني لبدء العملية. . 5

أدع املشاركني الذين حصلوا عىل الجائزة لتقديم جائزتهم بعد ذلك للشخص التايل. . 6

9 معدلة من املعهد الدويل لحقوق الطفل والتنمية، وأنشطة الدائرة الختامية الخاصة بالحق يف اللعب. 

ملحوظة: إن كان الوقت ال يسمح بجوائز، قم بتغيري هذا بحيث يقوم كل شخص بإعطاء الشهادة 

لشخص واحد ويقول جملتني أو ثالث عن سبب تقديره للشخص.
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جزء ب: تلوين الصخرة 
مع حصول عىل شخص عىل جائزته، ميكنك إعطاءه الشهادة أيضاً. . 7

بعد أن يكون كل الناس قد أعطوا جوائز وأخذوا جوائز، أدع املشاركني الختيار حجر من الكومة . 8

التي عىل الطاولة. تأكد أن األلوان متاحة للجميع. 

أطلب من الناس التفكري يف األسئلة التالية وهم يلونون أحجارهم. “ماذا استفدت من مرشوع . 9

)أنت تبدع(؟” “ما الذي ستأخذه معك منه للمستقبل؟” 

أعط الشباب من 5 إىل 10 دقائق للتأمل يف األسئلة وتلوين أحجارهم. . 10

بعد أن يكون الجميع قد انتهوا، أدعهم إلحضار أحجارهم إىل الطاولة واسألهم معاً أن يجدوا . 11

شكل لوضع أحجارهم بشكل يعكس مشاعرهم عن مرشوع )أنت تبدع(. )عىل سبيل املثال، 

عالمة تعجب، شمس أو قلب أو فرشاة تلوين(. 

شجع املجموعة عىل مشاركة أفكارهم ومشاعرهم وما رسموه عىل الحجر. ميكن أن يأخذ . 12

الشباب الحجر معهم للمنزل ليتذكروا رحلتهم يف )أنت تبدع(. 

أشكر كل الشباب عىل مشاركتهم. . 13

أنِه النشاط بدائرة الثقة. . 14
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ملحق 1: استامرة توثيق النشاط 

ملحق 2: رسم بياين للموضوعات 

ملحق 3: خريطة العقل 

ملحق 4: خريطة العمل الفني

ملحق 5: استامرة التأمل 

ملحق 6: استامرة املشاركة

ملحق 7: مناذج من الحياة الواقعية ألنشطة قامئة عىل الفن تدعم ركائز 

الرفاه النفيس اإلجتامعي. 

ملحق 8: مفكرات التأمل للقادة الشباب. 

مالحق
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ما مل يتم توجيهك الستامرة أخرى يرجى استخدام هذه االستامرة لتسجيل مالحظاتك لكل األنشطة يف 

الفنية.  الحزمة 

ملحق 1: استامرة توثيق النشاط 

استامرة توثيق النشاط

اسم املجتمع

التاريخ واملوعد

ن املالحظات اسم مدوِّ

اسم امليرسِّ

اسم الحليف الكبري

املشاركون )اذكر ذكور أم إناث 

العمرية( واملجموعة 

تأمالت يف النشاط 

رجاًء تأكد من تسجيل االقتباسات أو الكلامت أو القصص التي استخدمها املشاركون كلام أمكن.

اسم ونوع النشاط

قم بوصف النشاط ماذا حدث؟

 نقاط للرتكيز

ماذا كان أكرث يشء مهم حدث 

بالنسبة  للمجموعة؟  بالنسبة  اليوم 

للميرسين؟ أي لحظات ساحرة؟ ما 

اآلمال واألفكار واالسرتاتيجيات التي 

شاركتها املجموعة؟  ما املوضوعات 

التي كانت األهم بالنسبة للمجموعة؟

الدروس املستفادة

ماذا تعلمتم من النشاط؟ هل هناك 

أي يشء ستفعلونه بشكل مختلف لو 

تكرر األمر؟

مساحات أو تعليقات إضافية 

للمتابعة؟
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رجاء اكتب يف هذا الرسم بعد أن تكون قد طورت املوضوعات مع حليفك الكبري يف نهاية مرحلة 
االستكشاف )بعد نشاط 4 وقبل نشاط 5(. 

ملحق 2: رسم بياين للموضوعات

جدول املوضوعات

اسم املجموعة:

التاريخ:

اسامي امليرسين والحلفاء الكبار:

األفكار/الخطط التحديات نقاط القوة

موضوع 1:

موضوع 2:
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األفكار/الخطط التحديات نقاط القوة

موضوع 3:

موضوع 4:
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ملحق 3: خريطة العقل

يُرجى كتابة هذه االستامرة عند االنتهاء من نشاط 7. ميكنك طباعتها وجعل الشباب يكتبونها مبارشة، 
أو نقل املعلومات عىل ألواح ورقية صغرية. 

فكرة

الفني  العمل 

من يجب أن يعمل معنا؟

ما التحديات التي نحتاج أن نواجهها؟

من سينضم إلينا؟ ومتى؟

ما املوارد التي سنحتاجها؟ 

 ما أنواع الفنون التي ميكن أن نستخدمها؟ 

ما نقاط القوة التي لدينا بالفعل؟ 
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يرجى كتابة هذه الصيغة عندما تكون قد انتهيت من خريطة العمل الفني مع مجموعتك الشابة 
بعد نشاط 7. ميكنك أن تستمر يف اإلضافة لها، وبناءها أثناء مضيِّك قدماً يف التخطيط لعملك الفني. 

وهذا أمر عظيم لتشاركه مع مجموعتك الشابة أيضاً. 

ملحق 4: خريطة الفعل الفني 

خريطة العمل الفني

اسم العمل الفني

اسم املجموعة أو املجتمع

متى سنبدأ؟ )التاريخ(

متى سننتهي؟ )التاريخ(

 املوقع: أين سيتم تنفيذ 

الفني؟  العمل 

 الرؤية/الهدف: ملاذا تريد 

القيام بهذا؟

التحدي)ات(: ما التحدي)ات( 

التي تريد مواجهتها؟

اسم ورقم النشاط:

أوصف النشاط. ماذا حدث؟
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خريطة العمل الفني

الجدول 

الزمني

الشخص أو 

األشخاص 

املسئولون

املهمة

 خطة خطوة بخطوة:

 ما هي الخطوات التي تحتاج التخاذها لتطبيق 

الفني؟  عملك 

1

2

3

4

5

 املوارد:

ما املوارد التي ستحتاجها؟ )الناس واألموال واملواد(

املواد

املوقع

املواصالت

الغذاء

الداعمون

التدريب

 امليزانية:

ما هي ميزانيتك؟ وكيف ستنفقها؟

ماذا نتوقع أن نرى؟

ماذا نريد أن نرى؟

ماذا نحب أن نرى؟ 

التقدم:  عالمات 

تغيريات قصرية املدى تريد تحقيقها من هذا النشاط. 
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هذه االستامرة يجب كتابتها يف نشاط 4: ترمومرت الرفاه النفيس اإلجتامعي، ويف مرحلة التأمل – 

األنشطة من 10 إىل 13.

قسم 2: ترمومرت الرفاه النفيس اإلجتامعي )نشاط 4 – االستكشاف ونشاط 10 – التأمل(

رجاًء اكتب يف الجدول أثناء مرحلة االستكشاف )نشاط 4: ترمومرت الرفاه النفيس اإلجتامعي(، ثم 

مرة أخرى يف االستكشاف واملشاركة )نشاط 10: تأمالت يف ترمومرت الرفاه النفيس اإلجتامعي(. رجاًء 

احسب املتوسط بناًء عىل األرقام يف كل صندوق/جردل خاص بكل ركيزة. عىل سبيل املثال، لو كان 

لديك 20 ورقة يف جردل الركيزة األوىل، أضف هذه األرقام واقسمها عىل 20 لتحصل عىل املتوسط. 

أضف تعليقاتك ومالحظاتك عن الركائز يف العمود األخري.

ملحق 5: استامرة التأمل 

قسم 1: معلومات أساسية

اسم املجموعة:                                                             اسم املنظمة:                                                                    

اسم املرشوع:  اسم القادة الشباب:                                                            

التأمل: تاريخ 

وصف مخترص ملرشوعك: 



92

التأمل – أسئلة لكم )القادة الشباب( واملشاركني الشباب بخصوص نشاط 10: تأمالت يف ترمومرت 

الرفاه النفيس اإلجتامعي. 

أ( ما التغيريات املتعلقة بالركائز التي ترونها األبرز واألقوى )إيجابية وسلبية(؟ وملاذا؟ 

ب( ما الركيزة التي شهدت أبرز تحسن؟ كيف تحقق هذا يف رأيكم؟ 

ت( كيف كان ميكن تحقيق املزيد من التقدم؟

ومالحظات:  تعليقات 

)هل كان هناك أي نقاش مهم عن 

الركائز؟ هل الحظت أي تغيريات 

من نشاط 4 إىل نشاط 10(.

التصنيف )1 منخفض، 10 مرتفع(

الركيزة 

الخامسة: 

األمل

الركيزة 

الرابعة: 

االحرتام

الركيزة 

الثالثة: 

القيمة

الركيزة 

الثانية: 

االتصال

الركيزة 

األوىل: 

األمان

نشاط

)بداية 

املرشوع( 

نشاط 4

)نهاية 

املرشوع( 

نشاط 10

قسم 3: التأمل )نشاط 10: تأمالت يف ترمومرت الرفاه النفيس اإلجتامعي(
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أسئلة لكم )القادة الشباب( والشباب بخصوص نشاط 11: جدارية رحلة النهر 

ماذا كانت أبرز التغيريات التي كشفت عنها رحلة النهر؟ ملاذا هي مهمة أو بارزة؟ 

هل التغريات شعر بها كل املشاركني؟ رجاء وضح. 

ماذا تعلمت وستستفيد منه يف املستقبل يف: 
أ( األنشطة املستقبلية التي تخطط لها؟ 

ب( يف حياتك؟ 

ماذا نتوقع أن نرى

ماذا نريد أن نرى؟

ماذا نحب أن نرى؟

قسم 4: جدارية رحلة النهر )نشاط 11: جدارية رحلة النهر(

تأمالت يف التغريات بعد األفعال الفنية 

)إيجابية/سلبية(

عالمات التقدم )رجاء انسخ هذه من خريطة 

العمل الفني الخاصة بك(

التقدم:  عالمات 

رجاًء ارجع إىل ملحق 4: خريطة العمل الفني والتأمل يف عالمات التقدم. واآلن، اكتب عالمات التقدم 

املذكورة أدناه وسجل إن تغري كل منها )تغيريات إيجابية أو سلبية(. 
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هذه االستامرة يجب ملؤها بعد نشاط 12: الزهرة والربعم والشوكة.

ملحق 6: استامرة املشاركة 

من؟ )جزء ب( رسائل أساسية )جزء أ( ماذا؟

نجاحات

تحديات

التعلم

خطة املشاركة )جزء ت(

فكروا يف الكيفية التي تريدون أن تشاركوا بها ما تعلمتموه وحققتموه معاً. 

كيف؟

متى؟

أين؟
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الوثيقة التالية تتضمن مناذج من الحياة الواقعية لركائز الرفاه النفيس اإلجتامعي الخمس: 

الركيزة األوىل: الشعور باألمان: الشعور باألمان جسامنياً وعاطفياً.

الركيزة الثانية: الشعور باالتصال: الشعور باالتصال بناس ومجموعات داعمة يف مجتمعك.

الركيزة الثالثة: القيمة: القيمة وبأن لدينا أدواراً ومسئوليات وهويات تعكس من نحن، ومن أين 

جئنا، وماذا نفعل أو ماذا نريد أن نفعل.

 الركيزة الرابعة: الشعور باالحرتام: الشعور باالحرتام مع القدرة عىل مواجهة املظامل يف حياتنا 

لحقوقنا. والوصول 

الركيزة الخامسة: الشعور باألمل: الشعور باألمل بخصوص املستقبل والحامس للحياة.

الركيزة األوىل: الشعور باألمان 

مناذج من الحياة الواقعية 

أ( خلق مساحة آمنة 
الفكرة: أين تشعر بأنك أكرث أماناً؟ هل هناك غرفة أو ركن يف باحة املركز، أو منزلك، أو منطقتك، 

تشعر فيه باألمان؟ أي مساحة أخرى؟ فكرة هذا النشاط هي العمل مع أقرانك عىل التفكري يف مكان 

يشعركم جميعاً باألمان، وتحويله إىل مكان مرحب تنتمون إليه. لو مل يكن هناك مكان كهذا يجعلكم 

تشعرون باألمان، حاولوا أن تفكروا يف مساحة ميكنكم أن تجعلوها أكرث أماناً. ماذا ستحتاجون أن 

تفعلوا ليك تجعلوه آمنا؟ 

اإللهام: ملجأ الفن املفتوح يف برلني عبارة عن مساحة آمنة إبداعية للتعبري الحر عن املشاعر والحوار 

بني الثقافات واالستشفاء. لديهم الكثري من الربامج املثرية لالهتامم منها مساحة للنساء فقط.

/https://gsbtb.org/projects/open-art-shelter

ملحق 7: مناذج من الحياة الواقعية ألنشطة 
 قامئة عىل الفنون تدعم ركائز الرفاه 

النفيس اإلجتامعي 

https://gsbtb.org/projects/open-art-shelter/
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أنت أيضاً ميكنك القيام بهذا. حدد مساحة تعتقد أنَّها تصلح. كن مبدعاً. قد تكون تحت شجرة 

يف الفناء، أو مكتب غري مستخدم، أو يف نهاية غرفة كبرية. أطلب اإلذن بتحويلها إىل مساحة آمنة 

ملجموعتك. ابدأ بتنظيف املساحة. أطلب من كل شاب إحضار مواد لتزيني املساحة تجعلهم يشعرون 

باألمان. قد تريد العمل عىل جدارية، تعليق طيور، أو مصابيح ورقية، أو عمل مرشوعات فنية برصية، 

أو صوتية، أو ملموسة أخرى تريد أن تزين بها املساحة. أدع الناس ملشاركة هذه املساحة معكم. قد 

تطلب من أحد أقرانك أو أحد الكبار عقد األنشطة هنا، أو قد تريد تركها مكاناً هادئاً للتأمل. ورمبا 

تفكر يف تطوير مساحات آمنة منفصلة لكل من الجنسني. وميكنك أيضاً أن تطور مساحة آمنة لك 

أنت فقط يف منزل، أو بقعة طبيعية مفضلة، أو مكان آخر يجعلك تشعرك بأنك آمناً وبخري.

ب( إيجاد األمان من خالل الرقص والحركة 
الفكرة: كبرش، نخزن مشاعرنا يف أجسادنا. ومن خالل الرقص واألنواع األخرى من الحركة، ميكننا أن 

نطلق العنان ملشاعرنا التي ترتاكم، ونخلق مساحة ليك تدخل مشاعرنا الجديدة مثل الشعور باألمان. 

عن طريق مامرسة الرقص والحركة، ميكنك أن تتعلم السيطرة عىل جسدك، وهذا يساعد عىل تقوية 

مشاعر األمان واالستقرار لديك. الرقص يستخدم أيضاً املوسيقي التي ميكن أن تربطنا بثقافتنا ووطننا، 

وتعرفنا أيضاً عىل ثقافات جديدة وتساعدنا عىل الشعور بالراحة معها. 

 Ndam Se تاجيه أحمد( وفرقته( Taigué Ahmed اإللهام: منذ 2005، مصمم الرقصات والراقص

Na ينظمون ورش للرقص يف مخيامت الالجئني يف جنوب تشاد. ويقول إن الرقص قد يساعدك عىل 

التعبري عن املشاعر التي ال يتم التعبري عنها بالكالم. الرقص والغناء معاً ميكن أن يكونا قويني جداً. 

أنت أيضاً ميكنك أن تفعل هذا: قرر إن كنت تريد تعلم نوع معني من الرقص، أو تريد الرتكيز عىل 

الحركات الحرَّة والرقص الحر. حدد مدرس رقص أو مدرس حركة تعتقد أنه قد يدعم مجموعتك. أدع 

 األقران لحضور الجلسات. يف بعض الثقافات، عمل جلسات منفصلة للفتيات والفتيان قد 

يكون أفضل. 

html.20710799/https://www.goethe.de/en/kul/tut/gen/tan
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الركيزة الثانية: الشعور باالتصال 

مناذج من الحياة الواقعية: 

أ( االحتفاء باألرسة بشكل مبتكر 
الفكرة: تقوية العالقات مع شخص مهم يف حياتك عن طريق استخدام أشكال مختلفة من الفنون 

لعرض ذكرى مهمة أو خربة أو قصة لك معهم. ثم، اعقد معرضاً لعرض هذه القصص حيث ميكن 

للجميع تقديم األشخاص املهمني لديهم. 

أنت أيضاً ميكنك القيام بهذا: بعض الناس يعيشون بالقرب من عائالتهم، واآلخرون قد يعيشون 

بعيداً عن عائالتهم، والعديد من الناس فقدوا أفراداً من أرسهم. عالقات الدم غالباً هي التي تحدد 

العائلة، ولكن العائلة قد تضم أيضاً أناساً مهمني جداً لك. أطلب من كل شاب اختيار واحد أو اثنني 

من الناس مهمني لهم لدرجة أنَّهم يريدون عمل بروفايل لهم. لو كان الشخص يعيش بالقرب منك، 

ميكنك دعوته لرتى إن كان مستعداً للعمل معك. لو كان الشخص يعيش بعيداً عنك، أو توىف، ميكنك 

ن هو هذا الشخص، وملاذا هو  الحديث مع شخص آخر يعرفه أو يتذكره. الفكرة هي خلق صورة عمَّ

مهم بالنسبة لك سواء بالكلامت، أو النوتة املوسيقية، أو الرسومات، أو أي شكل من األشكال الفنية 

تحب. حاول أن تتعلم أشياًء جديدًة عن هذا الشخص. عىل سبيل املثال: أخرب هذا الشخص ذكرى 

لديك عنه مهمة بالنسبة لك. اسأل الشخص إن كان يتذكرها واطلب منه أن يخربك بم يتذكره عن 

هذا الحدث أو القصة. ميكنك أيضاً أن تسأل أفراد آخرين من األرسة أو األصدقاء عم يتذكروه. 

بعد أن يكون الجميع قد أكلموا الربوفايل الخاص بهم، أقم معرضاً يف املركز املجتمعي الخاص الذي 

لديكم ملشاركة الصور الفوتوغرافية أو الصور أو الرسومات أو العروض أو أي يشء يسرتيح الناس 

ملشاركته: بحيث ميكنك معرفة املزيد عن الناس املهمني ألقرانك. 

ب( بناء املجتمع من خالل الفن 
الفكرة: الفن والثقافة عبارة عن وسيلة مذهلة لجلب الناس معاً. الطعام والفن واملوسيقى والطبيعة 

أمور لها تقديرها يف كل ثقافة، لذلك سواء كنت تقوم مبرشوع فني مجتمعي ملجموعة ثقافية واحدة 

أو أكرث، هذه طريقة عظيمة للقيام بهذا. 

اإللهام: MABELLEarts )مابل للفنون( )https://shifra-cooper.squarespace.com/( عبارة عن 

منظمة فنية مجتمعية يف أونتاريو بكندا تعمل مع الفنانني وأفراد املجتمع بهدف تحويل املساحات 

العامة املهَملة إىل مساحات مجتمعية وفنية. 

أنت أيضاً ميكنك القيام بها. هل هناك مساحة كبرية أو صغرية بالقرب منك ميكن أن تستفيد ببعض 
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الحب والفنون؟ غالباً ما يكون هناك أركان يف الشارع أو مساحات فيام بني املباين أو غريها من 

املساحات املهملة التي ميكن استخدامها كملتقى للمجتمع وبناء العالقات وخلق الفن معاً. حدد 

أين تريد أن يتم عمل مرشوعك، واحصل عىل املوافقات الالزمة. ميكنك أن تدعو الناس للقاء يف هذه 

املساحة ومناقشة كيف تريد تحويلها. الخطوة األوىل قد تكون تنظيفها، ثم تزيينها بقطع فنية كبرية 

أو صغرية، وعقد احتفال. ميكنك أن تستمر يف العودة وتطوير هذه املساحة باإلضافة إىل العالقات 

التي بنيتها.  الجديدة 

ت( الفن من خالل االتصال الرقمي 
الفكرة: املجتمع اآلن يشء ميكن بناؤه يف العامل املادي ويف العامل االفرتايض. قد يكون أمراً مثرياً أن تجد 

مجتمعاً من الناس عىل االنرتنت، لديهم خربات شبيهة بخربتك أو يتشاركون قيامً واهتاممات شبيهة.

اإللهام: مرشوع com.https://project1324( 1324/( مرشوع جديد من Adobe يدعم الفنانني 

الشباب الصاعدين يف التواصل مع بعضهم، وإلهام بعضهم، وإحداث أثر. يتضمن مرشوع 1324 

 No Lost تحديات” تدعي الشباب من حول العامل ملشاركة أفكارهم. عىل سبيل املثال، مرشوع“

com/challenge/definedwithoutborders(.Generation )https://project1324 كان يدعم 

الشباب املتأثرين باألزمات يف سوريا والعراق يف مشاركة هويتهم من خالل الفنون عىل االنرتنت. 

ميكنك االطالع عىل بعض قصصهم عىل االنرتنت. 

م قطعة فنية إىل أحد  أنت أيضاً ميكنك القيام بهذا! اصنع التحدي الخاص بك يف مرشوع 1324 أو قدِّ

املسابقات القامئة. انخرط يف حوار مع األقران الذين قابلتهم عىل االنرتنت. شارك قصتك. عرِّف املزيد 

عن الشباب اآلخرين. ابن مهاراتك الفنية. 

ث( ليايل التجمهر املوسيقي 
ع الشباب معاً ليعزفوا املوسيقى التقليدية ويصنعوا موسيقى خاصة بهم.  الفكرة: جمَّ

اإللهام: أثناء الورشة التجريبية ملرشوع )أنت تبدع( بالعراق، أحرض الشباب أدوات موسيقية من 

منازلهم، واستخدموها يف مساحة ورشة العمل ملشاركة األغاين التقليدية، وعزف أغاين جديدة أثناء 

وقت الغذاء وخالل الجلسات. تحدث بعضهم عن عزف املوسيقى يف مجتمعاتهم ملن هم يف الجيش، 

 Refugee ودعم الرفاه النفيس اإلجتامعي للشباب والكبار. هل تحتاج للمزيد من اإللهام؟ اطلع عىل

http://www.refugeeyouth.org/ وهي منظمة يديرها شباب من أجل الشباب هنا Youth

 /portfolio-items/arts-night

أنت أيضا ميكنك القيام بهذا: أعرث عىل منظمة/مجموعة ميكن أن تتربع/تشارك األدوات ليك تعقد 

رشاكة معها، وأدع الشباب للتجمع للعب املوسيقى بشكل دوري ثابت )أسبوعياً(. اعزفوا أغاين 

 تعرفوها و/أو أبدعوا أغاين جديدة معاً. جربوا أدوات مختلفة وأسسوا فرقة لاللرفاه 

النفيس اإلجتامعي.
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القيمة  الثالثة:  الركيزة 

مناذج من الحياة الحقيقية 

أ( لعب األدوار والدراما الستكشاف الهوية
الفكرة: دعم الشباب الستكشاف هويتهم من خالل 

أداء أدوار مختلفة ألشخاص مثريين من ثقافتهم 

ومن ثقافات أخرى أيضاً. 

اإللهام: فرقة )مرسح نعم( يف فلسطني تعمل مع 

األطفال والشباب الفلسطينيني عىل تنمية طرق 

مبدعة وبناءة لالستجابة للتحديات يف حياة الشباب. 

وتؤمن بأنَّ الدراما واملرسح ميكن أن يكون لهام أثر 

إيجايب، وكذلك يساعدان يف خلق التغيري يف املجتمع. 

أنت أيضاً ميكنك القيام بهذا: حدد فنان دراما 

أو مرسح يف مجتمعك يكون مستعدا للعمل مع 

الشباب يف مرشوع. اطلب الدعم والتدريب يف 

تطوير مرسحية ميكن أن تلقي الضوء عىل األدوار 

اإليجابية التي يلعبها الشباب يف مجتمعك. عىل 

سبيل املثال، اخرت شخص ملهم من مجتمعك األصيل 

وشخص ملهم من املجتمع الذي تعيش فيه واصنع 

دراما متثل قصص هؤالء الناس ألقرانك ومجتمعك. 

http://www.yestheatre.org/eng/index.php/

en/homepage/about

ب( دعم التنوع من خالل املوسيقى 
الفكرة: دعم مجموعات متنوعة من الشباب ملشاركة ثقافتهم باإلضافة إىل خرباتهم من خالل املوسيقى. 

)Uwezo Awareness )http://uwezo.org تعمل مع الشباب يف كينيا عىل رعاية  اإللهام: منظمة 

مواهبهم يف املوسيقى واألداء. الشباب الذين عاشوا الفقر والهجرة تتم رعايتهم ودعمهم ملشاركة 

قصصهم مع جمهور أوسع. 

أنت أيضاً ميكنك القيام بهذا: املوسيقى طريقة عظيمة ملشاركة الثقافة وقصص حياتنا واالتصال 

بجمهور واسع. بالعمل مع مدرس أو مدرب موسيقى، ميكنكم تطوير أغاين كأفراد أو كمجموعة 

 ملشاركة قصصكم مع جمهور أوسع عن طريق عقد أداء يف مجتمعكم أو مشاركة أحد 

أونالين.  الفيديوهات 
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الركيزة الرابعة: الشعور باالحرتام 

مناذج من الحياة الواقعية:

أ( الحيك الرقمي 
الفكرة: يعد الشباب أفالماً ملشاركة قصصهم عن أهمية حقوق الطفل. ميكن للشباب أن يقرروا 

اختيار حق مثل حق األطفال يف املشاركة ويتناولون كل جوانبه من خالل فيلم. 

اإللهام: ResiliencebyDesignLab )وتعني: معمل املتانة من خالل التصميم( بجامعة رويال رودز 

)/http://resiliencebydesign.com(

يف ResiliencebyDesignLab، يصمم الشباب قصص ملدة ثالث دقائق من خالل استخدام الصور 

الفوتوغرافية: املوسيقى، والتعليق الصويت ملشاركة قصصهم واهتامماتهم عن مجتمعاتهم، والتوصيات 

التي لديهم من أجل تقوية انخراط الشباب يف صنع القرار و/أو بناء مجتمعات قوية ومتينة. 

ت( حيك يقوده الشباب من خالل مجلة 
الفكرة: اصنع مجلة سواء مطبوعة أو الكرتونية ملشاركة قصص عن خرباتك وخربات أقرانك. 

املجلة التي يقودها الشباب تعني أنَّ الشباب يلعبون أدوار املبدعني والكتَّاب واملحررين الرسامني 

والنارشين، فيوزعون ويشاركون عملهم. ميكنك أن تحدد جمهورك وأسلوبك وموضوعاتك ومظهرك. 

اإللهام: مجلة BEATS )بيتس( التي تصدرها منظمة Leave Out Violence يف كولومبيا الربيطانية 

– كندا )http://bc.leaveoutviolence.org/beats-magazine/(. هذه املجلة ينرشها ويقرأها شباب 

املهاجرين والالجئني وتغطي موضوعاً جديداً 

مهامً كل عدد. 

أنت أيضاً ميكنك القيام بهذا: ميكنكم أن 

تبدأوا عىل نطاق ضيق مبجلة مطبوعة من 

ثالث أو أربع صفحات لتشاركوا بها أفكاركم. 

وكمجموعة، قرروا ما املوضوعات أو األفكار 

التي تريدون تناولها يف أول عدد لكم. حددوا 

من املهتم بتويل أي أدواًر مثل الكتَّاب والفنانني 

واملحررين إلخ. اعملوا معاً عىل تطوير خطة 

متعلقة بتحضري املجلة الخاصة بكم. تذكروا 

التوجه للفنانني والداعمني الكبار يف مجتمعكم 

الذين ميكن أن يساعدوكم عىل تحقيق 

حلمكم.

web_11_https://issuu.com/beatsm./docs/issue
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لوا يف مجتمعكم يف مجموعات، وكل واحٍد يلتقط صوراً ألشياء يف  أنت أيضاً ميكنك القيام بهذا: تجوَّ

مجتمعه مهمة بالنسبة لحقوق الطفل. ميكن أن تختاروا مشاركة قصة عن األمور التي تسري عىل 

ما يرام، و/أو األمور التي تبنيِّ التحديات التي أمام حقوق الطفل. اصنعوا قصة بالكلامت والصور، 

وأضيفوا توصيات تهدف لخلق تغريات إيجابية. تذكروا دامئاً أنَّ البقاء آمنني أمر مهم. ال تأخذوا صوراً 

ألشخاص بدون إذنهم، وابقوا بعيدين عن األماكن غري اآلمنة عند التصوير. 

بعد التقاط الصور ميكنكم رفعها باستخدام Imovie أو أي برنامج آخر، ووضعهم معاً بالرتتيب )صورة 

بعد األخرى(. ثم ميكنكم التسجيل ألنفسكم أو إضافة املوسيقى عىل الصور، وذلك حتى تظهر القصة 

مع الصور حني تعرض بالرتتيب. اعرثوا عىل شخص لديه خربة يف التكنولوجيا وعمل القصص الرقمية 

لتقديم الدعم، أو ارجعوا للفيديوهات التعليمية عىل يوتيوب. ميكنكم أن تروا بعض مناذج القصص 

 الرقمية هنا.

https://www.youtube.com/watch?v=txJ25BtFCI&list=PLwt8z6uX_ 

tIVkM5OeUsex6g2sC1qvbD9p

ب( لعبة السفر عن التامسك االجتامعي 
الفكرة: التمييز هو التعامل مع األشخاص بشكل مختلف عن اآلخرين، وغالباً بسبب عرقهم أو سنهم 

أو نوعهم أو منشأهم. يف هذا النشاط، يحرض الشباب مرسحية ملشاركة قصصهم عن التمييز، وأهمية 

العيش بسالم، واملعاملة العادلة لكل الناس، ويؤدون املرسحية يف املدارس املحلية أو يف املنطقة. 

اإللهام: فرقة Barefoot Theatre )وتعني: حايف القدمني( – زامبيا – أو الحق يف اللعب. 

أنت أيضاً ميكنك القيام بهذا: قد تريد االتصال مبدرس دراما أو فرقة مرسحية ميكن أن تساعد يف 

تدريب مجموعتك. اقضوا بعض الوقت كمجموعة يف استكشاف كيف يتم التمييز ضد الناس يف 

مجتمعك. تحدثوا من خالل بعض األمثلة عن كيفية عمل الجامعات املختلفة يف مجتمعكم معاً رغم 

االختالفات. قد تريد التفكري يف قصة ميكنك حكيها عن كيفية عمل الجامعات املختلفة يف املجتمع 

معاً للتغلب عىل التحديات ودعم أحدهام اآلخر. اعملوا معاً عىل قصتكم وشخصياتكم ومالبسكم. قد 

تريدون تنظيم بروفة باملالبس للتمرين. فكروا يف أين ميكنكم عرض مرسحيتكم، مثالً يف املدارس أو 

ع والدخول للمشهد  املراكز املجتمعية. وميكنكم أيضاً متثيل قصة متييز، ثم تطلبون من الجمهور التطوُّ

للقيام بدور “التغيري” يف القصة لتحسني الوضع. 
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الركيزة الخامسة: الشعور باألمل 

مناذج من الحياة الواقعية 

أ( جداريات الرؤية 
الفكرة: عمل جداريات مع الشباب تتضمن خلق رؤية بدعم فنان جداريات مدرب. 

 Joel Artista عمل الفنان ،Artolution اإللهام: مبادرة فنون لالجئني السوريني. من خالل منظمته

)چويل أرتيستا( مع الفنانني السوريني الالجئني يف مخيم الزعرتي باألردن. ومعاً قادوا مرشوعات نحت 

وجداريات مجتمعية تجمع الشباب معاً لبناء مجتمع من الفنانني الشباب، وخلق رؤى من األمل 

مجتمعهم.  وتجميل 

أنت أيضاً ميكنك القيام بهذا: حدد فنان جداريات يف مجتمعك يكون مستعداً للعمل مع الشباب 

عىل مرشوع. فكِّر يف املكان الذي ترغبون يف عمل الجدارية فيه، وتأكد من الحصول عىل ترصيح. قابل 

 فريقك من الشباب للتفكري فيام تريدون أن ترسموه معاً. جهِّزوا املواد وأيَّ دعٍم إضايف قد 

تحتاجون له. 

 ب( حيك الرسدية: قصص فردية وجامعية عن نقاط القوة من خالل 

التنوع واألمل 
الفكرة: تطوير قصص )قصص مكتوبة أو أداء أو فيلم( عن التغلُّب عىل املحن وإيجاد األمل. 

http://( )وتعني: حكاؤون بدون حدود( Storytellers Without Borders :اإللهام

storytellingwithoutborders.com/( عبارة عن رشاكة بني عدد من املنظامت التي تدعم الشباب 

يف خلق قصص عن خرباتهم الحياتية ويشاركون قصصهم من خالل األفالم. 

/https://joelartista.com/syrian-refugees-the-zaatari-project-jordan

https://joelartista.com/syrian-refugees-the-zaatari-project-jordan/
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ر ما الوسيط الذي تريد استخدامه لتطوير قصتك: )1( مكتوبة أو  أنت أيضا ميكنك القيام بهذا: قرِّ

)2( دراما/مرسح أو )3( فيلم. حدد فناناً محلياً ميكن أن يعمل معك لتعلم املزيد من املهارات يف 

ر مع الشباب إن كانوا يريدون تطوير قصص فردية أم جامعية أم كليهام. هناك خيار  هذه املنطقة. قرِّ

ا عدة وسائط. عىل سبيل املثال، هذه الفنانة ومبادرتها  آخر وهو عدم اختيار وسيط فني واحد وإمنَّ

ع الشباب عىل االنتقال  Intermodal Arts in Action )http://www.carriemacleod.com( تشجِّ

السلس بني الوسائط يف تعبريهم عن األمل )مثالً من الشعر للرقص أو من الكتابة للفوتوغرافيا(. 

فكروا يف موضوعات التغلب عىل املحن واألمل، وابدؤوا العمل معاً. 

ت( عمل املاندال وزرع األمل 
الفكرة: زرع النباتات أو األشجار عن قصد، وصنع ماندال من الطبيعة للتعبري عن آمالنا وأفكارنا. 

اإللهام: هناك مناذج عديدة لكيف ميكن لعمل ماندال باستخدام أشياء موجودة يف الطبيعة مثل 

الزهور، واألوراق، والبذور، والصخور، أن يصبح طريقة رائعة للتواصل مع العامل الطبيعي والهدوء، 

وأخذ الوقت الكايف للتأمل الروحاين. ورغم أنَّ هذا ليس ممكناً دامئاً يف كل البيئات، لو زرعنا شجرة أو 

نباتاً بشكل جامعي بعد هذه العملية، فإننا نحرتم العامل حولنا، ونستطيع قول صالة أو نحدد هدفاً ما 

باعتبارها نقطة بداية لحلمك.

ر أين تريد أن تضع الرتكيب الطبيعي. اجمع كل املواد )الحجارة  أنت أيضاً ميكنك القيام بهذا: قرِّ

والبذور والزهور واألوراق(. تأكد من أنَّ الجميع لديهم مواداً كافية، وخذوا بعض الوقت لتحضري 

املاندال الخاصة بكم. سيكون أمراً لطيفاً أن يتم تشغيل بعض املوسيقى الهادئة أثناء عمل املاندال. 

وبعد أن يكون الجميع قد أنهوا عملهم، خذوا بعض الوقت ملشاهدة أعامل بعضكم والحديث عن 

كيف كانت العملية بالنسبة لكم. وأخرياً، ازرعوا شجرة أو نباتاً معاً وحددوا أهدافكم )عىل األرجح 

سيكون هذا أمراً فردياً فنقاط البدء هي أحالمكم، ولكن ميكن أن تكون رغبات جامعية أيضاً(. إن 

مل تكونوا قادرين عىل زرع شجرة، حاولوا إيجاد نوع من التمثيل الهادف ألحالم املجموعة التي يتم 

“زرعها” رمبا من خالل الرسم أو دهان األشجار مع التعبري عن أمانيكم.

/https://www.boredpanda.com/flower-mandala-danmala-kathy-klein
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هذه هي مساحتك الشخصية لكتابة أو رسم أو تلوين أو دهان أفكارك ومشاعرك وتأمالتك عىل مدار 

الرحلة. لقد وضعنا بعض األسئلة ليك تبدأ، لكن كن حراً يف التعبري عن أفكارك أياً كانت الطريقة التي 

تريدها. ميكنك أن تستخدم أيضاً مساحات أخرى )مثل الكامريات للصور واملسجل لتسجيل أفكارك 

بصوت عال أو القامش للرسم، إلخ(. 

مذكرة التأمل: خطوات تالية 
ة أشخاص جدد وتعلمت بعض  يف نهاية اليوم األول من ورشة )أنت تبدع(، ستكون قد قابلت عدَّ

الجديدة.  األنشطة 

ماذا كان أفضل جزء من اليوم بالنسبة لك؟ 

ماذا جعلك تشعر بشعور جيد؟ 

اكتب أو ارسم أفكارك أدناه: 

ملحق 8: تأمالت يف مفكرة القائد الشاب 
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مفكرة التأمل: خطوات تالية
بعد قيادة أول نشاط “استكشاف”، تأمل يف كيف سار األمر. اكتب أو ارسم مشاعرك أدناه. 

ماذا الذي فعلته وجعلك تشعر بالفخر؟ وملاذا؟ 

ما اليشء الذي ميكنك أن تحسنه املرة القادمة؟ 

اذكر يشًء واحداً تعلمته من أحد املشاركني وأثار اهتاممك حًقا.
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مذكرة التأمل: خطوات تالية 
بعد ثاين نشاط “استكشاف” لك )إن كانت تقود أكرث من واحد(: 

اذكر شيئًا حدث أثناء النشاط جعلك تشعر بالفخر. 

اذكر شيئًا حدث تود تعديله أو تغيريه املرة القادمة. 

ما اليشء الذي تعلمته من أحد املشاركني تريد الرتكيز عليه يف املستقبل؟ 

ارسم أو اكتب أفكارك فيام ييل: 
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مذكرة تأمل: خطوات تالية 
باق أسبوع عىل تدريب )أنت تبدع( التايل. كيف تشعر؟ 

ماذا حدث منذ آخر ورشة لنا؟ 

ما الذي تريد مشاركته مع املجموعة؟ 

اكتب أو ارسم أفكارك فيام ييل: 
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مالحظات
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