
 الجزء الثاني –بناء عالقات ذات معني 
 

 :1الشريحة 
مرحبا بكم في الجزء الثاني من ورشة عمل "بناء عالقات ذات معني"، وقبل أن نبدأ في هذا الجزء دعونا ننظر مرة أخري فيما 

 تعلمناه في الجزء األول.#
 

 :2الشريحة 
نبغي عليك أن تقوم تؤدي بك إلي التغيير الذي تريده ي فإن األساس في العالقات هو التنظيم، ولكي تبني عالقات ذات معني ،كما قلنا

 بالكثير من التدريب والفهم واالستماع الحقيقي والجيد.#
 

 :3الشريحة 
: تحتوي العالقة ذات المعني علي الثقة ، واختصرنا اإلجابة في اآلتيمعني؟الالعالقة ذات شكل ئلت عن كيفية هل تذكر عندما س  

 .#واالحترام المتبادل والتفاهم
 

 :4الشريحة 
مع الوقت من خالل تشارك المعلومات الشخصية وعن طريق طرح  يحدثثم سنناقش الحقا أن الوصول لهذه األنواع من العالقات 

 .#ستماع الحقيقي والجيدوباإل األسئلة التحقيقية
 

 :5الشريحة 

 النهاية سنستغرق عدة دقائق كي نناقش االستماع ألنه في صميم بناء هذه العالقات القوية.وفي 
 

ويظهر نوع من االلتزام  ذات معني عالقاتعلي تكوين  كيعتبر االستماع مهم للغاية  ألنه يظهر اهتمامك بالشخص اآلخر، ويساعد
 .#إلي بناء الثقة ، وفي النهاية يؤديبصدقومخاوفه والرغبة في فهم الشخص اآلخر 

 
 :6الشريحة 

 ولكن ما الذي تستمع له فعال؟#
 

 :7الشريحة 
 #كيف سيساعدك االستماع علي الوصول للتغيير الذي تريده؟

 
 :8الشريحة 
 ريدبها أو ن نهتم التي السياسات أو لقضايافيما يخص ا العالقات لتكوين  نحتاجها التي المعلومات لنا رأن توف على االستماعيساعدك 

نتمكن من تنمية  حتى الشركاء أو المؤيدين من مزيدجيدا أنه لن يمكننا عمل التغيير وحدنا، ونحتاج إلي إيجاد ال نعلم نحن ،اتغييره

 .سلطاتنا وتأثيرنا
 

 # الشركاء؟ أو اآلخرين المحتملين المؤيدينيهتم به  ما نعرف أن لنا كيف ولكن
 

 :9الشريحة 
 هممشاعرو عما يحفزهم معلومات جمع على تساعدنا التييجب أن نطرح األسئلة التحقيقية  المحتملين المؤيدين يحفز ماكي نكتشف 

 .تكوين صالت بيننا يمكنناالتي تهمهم، وعندما نحصل علي تلك المعلومات  والقضايا
 

 . #القضايا هذهفيما يخص  قرقا األو حقائقالصالت ال تتم من خالل ال هذه ولكن
 

 :10الشريحة 
 .القضاياالكامنة في  األمر بسبب االرتباط بشيء أعمق بداخلنا، وهي القيميتم 
 

 تخاذوتلهمه إل ما شخص قلبستمس  التي األشياءإال أن  مهمة،في نهاية األمر تكون  السياسة وتفاصيل حصاءاتفي حين أن اإل
 هذه تحديدعلي  ساعدي أن شأنه من تمرينالحقا ب سنقوم ،قيمهم المحببة إليهمتثير سمعينة معك، ستكون هي األشياء التي  إجراءات

 .القيم
وضع تلك الخطوات الثالثة مع بعضهم البعض سيساعدك علي بناء عالقات ذات معني، وبالتالي ستتمكن من الوصول للتغيير الذي 

 تريده، فنبدأ اآلن.#
 

 :11الشريحة 
 أو سياسة معينة أو ألن لديكم رغبة في التغيير.# ةمعين بقضيةالكثيرون منكم هنا ألن لديكم صالت قوية 

 



 :12الشريحة 
 خاللالشركاء، ستتمكن من  أو المحتملين أو المؤيدين المتطوعين أحد آخر والذي في األغلب يكون شخص مع باالتصالعندما تقو  

معني  وذات شخصيالتشاقرك في أمر  خالل منمع هذا الشخص أن تبني صلة ما المشكلة  أوالقضية عن سبب اهتمامك بتلك  قصتك

 . #لك بالنسبةالقضية  هذهأهمية  سبب حول
 

 :13الشريحة 
عالقاتك  ما تشاقركعندف ،القصةالموجودة في  قوةال، وهذه هي بقضيتكصلة ما مع  اكتشافعلي  المحتمل مؤيدال سيساعد االتصال مع

 . #أيضا أهميتها بالنسبة له سبب اكتشاف على يساعدهس فإن هذا آخر، شخص معالقضية  هذهفي  الشخصية

 
 :14الشريحة 

في حين أن اإلحصاءات وتفاصيل السياسة قصتك تُركز على القيم الُمشتركة، ومرة أخرى نقول، كانت ما فقط في حالة إذا هذا يحُدث 

معك، ستكون هي األشياء التي ستثير معينة  إجراءات تخاذوتلهمه إل ما شخص قلبستمس  التي األشياءأن إال ة األمر، مهمة في نهاي
 قيمهم المحببة إليهم.

 

على  مسك به شخٌص ما والذي قد يحفزه كي يتخذ إجراًء ما بشأن الرعاية الصحيةهل يُمكنك أن تُفكر في قيمة أساسية أو اعتقاد قد يت

 سبيل المثال؟# 

 

 :15الشريحة 

أن كل شخص يستحق الحصول على خدمات الرعاية الصحية وليس  "الرعاية الصحية هي حق أساسي لإلنسان"، وهذا يشرح قيمة

 فقط من يستطيعون تحُمل تكلفتها.#

 
 :16الشريحة 

هذه القيمة تعني أنه عندما تعمل بجهد وتُساهم في مجتمعك، فإنه بإمكانك و مجهودك سيُؤتي ثماقره"،"عندما تعمل بجهد أكبر، فإن 

 حياة كريمة.#يعيشوا ل هاالعتناء بعائلتك وإمدادهم بما يحتاجون

 

 :17الشريحة 

  ي توُجهات ُمعينة من موقف سياستك.يكون من الصعب ان تجد شخصاً ال يهتم بهذه القيم، حتى وإن كانوا يختلفون فس

 

واستخدا  القيم لتقوية الروابط هو أداة تنظيمية قيمة وأنه شيء حيوي أن تتعلم كيف تقو  الصالت لذلك فإن هذا إثبات لماذا يُعد بناء 

 .#للوصول لحل وسطإيجاد أقرضية ُمشتركة علي بهذا، حيث تُساعدنا القيم 

 
 :18 الشريحة
اع الفعال، وقد تحدثنا بالفعل عن االستماع في العرض األول، لذلك فلنركز ثم االستم رسم العالقات استخدام االسئلة التحقيقيةيتطلب 

حتى الشريك أو المؤيد المحتمل اآلن على األسئلة التحقيقية التي يمكن أن تساعدنا على الحصول على المزيد من المعلومات حول 
 عالقة أقوى فيما بيننا. #كيف نجعل النعرف 

 
 :19 الشريحة

ة التحقيقية فكرة بسيطة، فهذه األسئلة تساعدنا على الحصول على مزيد من المعلومات من الشخص الذي نتحدث تعتبر فكرة االسئل
 طرح أسئلة تحقيقية جيدة:لإليه، ولننظر اآلن إلى بعض األمثلة المقترحة 

 
فله الحرية في  سئلة تسمح للمستجيب بأن يجيب على األسئلة دون وجود اختيارات ضمنية،وهي أ – سئلة مفتوحةاطرح أ •

 اإلجابة على النحو الذي يريده. #
 :20 الشريحة

ويحدث هذا عندما يستخدمون لغة غامضة أو غير واضحة أو لمجرد أنك تريد  – كامالً  فهًما تفهم لم إذا التوضيح طلبا •
 المزيد من التفاصيل. #

 
 :21 الشريحة

، لذلك ايكون الغرض من قولها واضحدون أن أحياًنا يقولون أشياء  – قالوه ما لقول دفعهم الذي السبب عن االستفسار •

 . #عن األمرتحرى أكثر 
 

 :22 الشريحة
بطريقة غامضة وأنت تريد أن تفهم  ما عليك أن تفعل هذا عندما يتحدثون عن شيء – المحددة األمثلة من المزيد طلب •

 خبرتهم على نحو أكثر شموالً. #
 

 :23 الشريحة
 يقدموا لك معلومات كافية، ال تتردد في طرح المزيد من األسئلة. # عندما ال – المزيد يخبروك أن منهم اطلب •



 
 :24 الشريحة

  أنواع األسئلة التي يجب أن تتجنبها: وفيما يلي بعض األمثلة عن
تقدم للشخص  هذه األسئلة تتيح لك معلومات محدودة وتفاصيل قليلة جًدا، لذلك عليك أن – الأو  نعم أسئلةال تستخدم  •

 فرصة للكالم وليس االنتهاء من اإلجابة بكلمة واحدة. #
 

 :25 الشريحة
ه الفرصة لتقديم اإلجابة التي مال تكون أماووهذا يعني أن السؤال يقدم اإلجابة إلى المستجيب  – ستخدم اسئلة مغلقةال ت •

 كمية المعلومات التي يمكن لشخص ما أن يقدمها. # وهذا النوع من األسئلة يحد منيريدها، 
 

 :26 الشريحة
 وأخيًرا:
لن يشعر الشخص بالراحة ولن يقدم لك المعلومات التي تسعى  – سلبية صوت نبرةتستخدم  أوال تصدر أحكام تقييمية  •

 للحصول عليها. #
 

 :27 الشريحة
  ن!هيا نتمر

 
مفيدة في معرفة  ترى أنها قد التي األسئلة بعض "ألسئلة التحقيقية"ا دقائق تحت جزء، اكتب في عدة بك الخاصة ورقة العمل باستخدم

 . #زيد عن أي شخص تحاول تكوين صلة معهالم
 

 :28 الشريحة
  األسئلة التحقيقية الجيدة: يما يلي بعض األسئلة اإلضافية عنرائع! وف

 
 .“هذا عن أكثر أخبرني”
 “ذلك؟ إلى تسعى أن قررت لماذا”
 “ذلك؟ب قمت عندما تشعر كنت كيف”
 “القرار؟ ذلك عقب كل حدث يذال ما”
 

 كما، ك في العثور على جوانب مشتركة بينستؤدي هذه األسئلة إلى أجوبة ستساعد
 وعليك أن تتذكر .... #

 
 :29 الشريحة

بالقضية ارتباطك الشخصي ، عندما تشارك بقضيتكاكتشاف صلة تربطه ساعد المؤيد المحتمل على عن طريقك ت إن الصلة القائمة
يحفزهم على اكتشاف السبب الذي يجعل الصلة ذات أهمية بالنسبة إليهم، وستعرف أيًضا ما الذي سيساعدهم هذا مع شخص آخر، 

 ويمثل أهمية لهم؛ وبذلك يمكنك أن تخصص رسالتك بما يتالءم معهم. #
 

 :30 الشريحة
يصعب فيه االختالف وكمكان على أساسه الصلة األكثر قوة، كمكان نبني كة إال أننا ال زلنا بحاجة إلى التوصل إلى قيم مشتر

 والمعارضة. #
 

 :31 الشريحة
تمرين على "صورة شخص مبسطة"، وفي ظهر الي القيام بتمرين يسمى ا همن بين الطرق التي تساعد على معرفة قيم شخص م

عليها، وبينما نتابع العمل في هذا القسم األخير يمكنك استخدام ن وجد صورة مبسطة لشخص يمكنك التمرورقة العمل الخاصة بك ت
 ورقة عملك للمتابعة معنا.

 
إذا فلندعي أن هذه الصورة المبسطة تمثل شخص في مجتمعك تريد منه أن ينضم إليك في دعم قضيتك، فلنقل مثالً قضية دعم 

 وجًها إلى وجه. ت إليهالصدفة وتحدثب ية، وبينما كنت في فعالية قابلتهحصول المرأة على الرعاية الصح
 

 ما اسم هذا الشخص؟ #
 :32 الشريحة

 امالء الصندوق أعلى رأس صورة الشخص المبسطة الموجود في ورقة عملك. #
 

 :33 الشريحة
 فلنفترض أن اسم هذا الشخص "شيرين"، ما هو أول سؤال ستطرحه عليها؟ #



 
 :34 الشريحة

حصول على الرعاية الصحية، ولذلك رين تدعم القضية التي تعمل عليها وهي قضية اليإذا كانت شلعلك تريد أن تعرف في البداية ما 
 : هل تدعمين قضية تحسين مستوى حصول المرأة على الرعاية الصحية؟ #اآلتي سألهاا
 
 

 :35 الشريحة
 . #بعد هذه القضيةمن رين بأنها لم تقرر موقفها يوتجيب ش

 
 :36 الشريحة

 رين لتعرف ما الذي يثير اهتمامها؟ #يالتحقيقي الذي قد تطرحه لتحصل على المزيد من المعلومات من شالسؤال هو ما 
 
 

 :37الشريحة 

  فالنجرب هذا:
 “ ؟حسنا، ما هى القضايا التي تشغلك”

 ؟ # لكما الذي تعتقد أن شيرين ستعطيه األن، 
 

 :38الشريحة 

  المعلومات!
  .من أجل نشاطنا ورقة العملعلي نقوم برسم هذه المعلومات س

 
  :39الشريحة

   .التدريبات خالل من العمل ورشة سترشدكو ،العمل ورقة فيوستضعهم  الخاصة أفكارك النشاط لهذا وستستخدم
 رأس قربالب الموجود الصندوق فيضع عالمة علي "القضايا"  "تشغلك؟ التي القضايا هي ما" السؤال، على شيرين بستجي وبذلك،
 # .شيرين

 
  :40الشريحة

  .شيرينتهتم بها  أن الممكن من التي القضاياعن داخل الصندوق  كتبوا فكر
 # :  األفكار بعض تكون قد

 
  :41الشريحة

  أو العمل، فرص ونقص االقتصاد •
 أبناءها تعليم •

 
 #   .القضايابسبب اهتمامها بتلك  علم على تكون حتي اإلضافية األسئلة بعض شيرين تسأل أن الضروري من واآلن

 
  :42الشريحة

  "القضايا؟ بهذه تهتمين لماذا: سألا
 القريب بك الخاصة العمل بورقة الموجود الصندوق مألوا والتعليم، باالقتصادمهتمة   شيرينتجعل  التي األسباب بعض في بالتفكير قم
 #.شيرين جذع من

 
  :43الشريحة

 القضايا بهذه تهتم شيرين تجعل التي سباباأل فيه ضع ثمقم برسم صندوق اسمه "االهتمامات"، 
 # ... هي األسباب بعض تكون قد

 
 

  :44الشريحة
  .تعاني وأسرتهم يعمل ال زوجها ألن •
  .عمل فرص يجدوا أال تخشى وهي تنحدر أبناءها تعليم جودة •
 

 #  .األساسية األسئلة بعض مع المبدئية المعلومات هذه إيجادفي  جيد بعمل نقومنحن  عامة
 

  :45الشريحة



  .وقلبها“ االهتمامات” اسميته الذي الصندوق بين آخر وسهم شيرين ورأس“ القضايا” أسميته الذي الصندوق بين يصل سهم أرسم
 

 ال الذي الشيء ولكن االهتمامات لىإ يصل بعضهم بالقضايا، األشخاص لربط جيد بعمل السياسية واألحزاب المنظماتمعظم  تقوم
 البعض بعضنا مع التواصل نستطيع حتى القيم لىإ رسالتنا تصل أن فالبدالناس، داخل  في أعمق شيءالوصول إلي  هو مطلقا نجيده
 #  .المختلفة المستويات على

 
 

  :46الشريحة
  .معدتها من القريب الصندوق في“ القيم” كتبا
 
 أو دقيقة مدةل بالتفكير قم بها؟ المتعلقة المحددة االهتمامات وهذه القضايا بهذه تهتم كانت إذا شيرين قيم عن استنتاجه تستطيع الذي ما

 #    .الصندوق في أفكارك أكتب ثمدقيقتين 
 

  :47الشريحة
 

 بهذه شيرين تهتم لماذاتحدد  قد التي الضمنية األخالقيات هي ما” :عن تسأل أن هى بهذا يتعلق فيما التفكبر على لتساعدك أخرى طريقة
  :األمثلة بعض هى وها“ واالهتمامات؟ القضايا
ويعطيه  ثمارهيمكن أن يؤتي مجهودهم  حيث ،اجيد اجرأعليه  يتقاضى عمل على الحصول فرصة مصري كل يستحق •

  .بعائالته االهتمام على القدرة
 #  .عمل على الحصول فيمتساوية  فرصة على يحصل وأن يتعلم أن طفل كل يستحقو ،ثقافتنا من أساسي جزء التعليم •

 
  :48الشريحة

 ! #  بأمعاءها“ القيم” صندوق يصل خطا أرسم اآلن
 

  :49الشريحة
  .السياسي كموقف أو بقضاياك شيرين تربط أنمن خالله  تستطيع أساسي نظام لديك أصبح واآلن

 
 تعنينا لماذا لها وقلت إليها تحدثت هل ؟بقصتك وأخبرتها إليها تحدثت هل شيرين؟عن  القيمة المعلومات هذه كل على حصلت كيف

 # ؟انص لها وقرأت إليها تحدثت هل السياسات؟
 

  :50الشريحة
 #  !األمر كله في إشراكها تستطيع حتى المعلومات على للحصول يةاستكشاف أسئلة سألتها لقد !كال
 

  :51الشريحة
 بدء قبل لمعرفتهم معهم والتواصل المناسبة األسئلةطرح  طريق عنذات معني  عالقة بناء أجل من شخاصاأل شراكإل نحتاججميعنا 

 #  .تصالاال هذا توثيق على القدرة لدينا تصبح حتى جيدا نستمع أن منا طلبتيوهذا  ،حزبنا أو مرشحينا أو قضيتنا لدعممعهم  عملال
 

  :52الشريحة
  :به قمنا ما فلنلخص واآلن

 
 بين تربط التي المتضمنة القيمهذه ستتمكن من تحديد  ،الجيد االستماعوطرح األسئلة التحقيقية  خالل منعالقات تكوين تقوم  حين

 األسئلة هي وما إشراكه قبل ما شخص عن تعلمها تريد التي األساسيات على التعرف على ليساعدك التدريب هذا إعداد وتم ،ممجتمعاتك
 .النتيجة تلك الى لتقودك طرحها يجب التي
 

 # .حملتك تنظيممما سيقوي من  متكاملة، عالقة لبناء قدراتك تحسين على هذا سيساعدك
 


