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املقــــــدمة:
أ�جريت العديد من الدرا�سات خالل العقود القليلة املا�ضية عن أ
الدوار املختلفة للن�ساء والرجال،
خل�صت كلها �إىل أ�ن الن�ساء والرجال ،ال يت�ساوون من حيث اال�ستفادة من تق�سيم العمل القائم على
اجلن�س ،ومن حيث احل�صول على املوارد واحلقوق القانونية ،أ�و امل�شاركة ال�سيا�سية أ�و احل�صول
على فر�ص التعليم.
�إذ تتحمل الن�ساء م�س�ؤوليات أ��سرية أ�كرب من الرجال ويعملن ل�ساعات أ�طول ،ومع ذلك تغمط قيمة
م�ساهمتهن بل يكن يف و�ضع أ�دنى .وكثريا ما ت�صمم خطط وبرامج التنمية دون اعتبار مل�ساهمات
الن�ساء ،وال ألثر تلك اخلطط والربامج على حياتهن ،وملا كان هنالك فرق بني عمل الن�ساء والرجال،
فان أ�ثر التدخالت التنموية على كل من جماليهما يكون خمتلفاً تبعا لذلك.
وعليه يكون من اخلطورة مبكان التعويل على عمل الرجال ،وحياتهم واحتياجاتهم ،كمعيار عند
ت�صميم التدخالت التنموية� .إذ ينبغي علينا أ�ن منيز بني أ�دوار واحتياجات الن�ساء عن تلك التي
للرجال ،وان ن�ضع يف احل�سبان املعوقات االجتماعية واالقت�صادية التي حتول دون �إ�شراك الن�ساء يف
امل�شاريع التنموية اخلا�صة بهن.
ظلت الن�ساء لعقود خلت ،ميثلن ر أ��س الرمح يف مقابلة االحتياجات الرئي�سية أ
ال�سا�سية ألطفالهن
و أ��سرهن� ،إىل جانب م�س�ؤوليتهن عن �إنتاج الغذاء و�إدرار الدخل .فنجد الن�ساء على نطاق العامل
يقمن ب أ�دوار توفري احتياجات أ��سرهن وجمتمعاتهن من خدمات وغذاء ،كما ي�سهمن �إ�سهاماً كبري ًا
يف اقت�صاد بالدهن .كذلك ف أ�ن املجتمع ينتظر من الن�ساء أ�ن يقمن بجل امل�س�ؤوليات املتعلقة برعاية
الطفال .لكن هذه أ
وتغذية أ
الن�شطة ال يتم تقوميها .كما ال تتاح للن�ساء فر�صة احل�صول على اخلدمات
واملوارد كما هو احلال بالن�سبة للرجال يف �إطار املجتمع.
متثل التقنية عن�صر ًا حيوياً ألي جمتمع يف الدول النامية �إذ تلعب دور ًا مهماً يف أ
المن الغذائي والزراعة
وا إلنتاج احلريف على امل�ستوى أ
الدنى .لذا فمن املهم أ�ن يدرك العاملون امليدانيون باجلمعيات الطوعية
ووكاالت التنمية أ
الخرى ،القدرات التقنية للذين يعملون معهم.
ت�ستخدم الن�ساء يف أ�ن�شطتهن اليومية معارف ومهارات تقنية ،فهن يعملن با�ستمرار على ا�ستحداث
وتكييف التقنيات وفقا للم�صاعب التي تواجههن يف حياتهن .ومع ذلك ف أ�ن هذه امل�ساهمات التقنية ال
تظهر للعيان لعدة أ��سباب فكثري منها يربط باملنزل ،وال يعرتف له كا�ستحداث تقني� ،إذ غالباً ما يكون
توليفات لتقنيات موجودة أ��ص ًال أ�كرث منها اخرتاع جديد .اخلفاء أ�و عدم الظهور هذا يعني أ�ن التو�سع
يف التقنيات اجلديدة أ�و املهارات التقنية كثري ًا ما يتجاوز الن�ساء.



عن و�سائل التدريب:
احلزمة التدريبية هي أ�داة مت ت�صميمها لرفع مهارات العاملني يف امليدان وامل�شتغلني بعمليات
التطور التقني الذين يعملون مع الن�ساء والرجال يف املجتمعات املحلية .كما تهدف �إىل حت�سني قدرات
العاملني امليدانيني ،ملراعاة املهارات الن�سائية املوجودة والتعامل معها .وتعترب احلزمة التدريبية
هي أ
المثل ال�ستخدام املنظمات العاملة مع املجتمعات وا�ستخدام العاملني يف حقل التنمية ووا�ضعي
ال�سيا�سات.
البد للعاملني يف امليدان ،الذين يعملون مع جمموعات جمتمعية �صغرية ،أ�و حتى مع جمموعات القرية
الكبرية ،أ�ن يجدوا احلزم التدريبية مفيدة إلقناع ه�ؤالء النا�س با�ستخدام التقنية .فبالن�سبة للعاملني
يف امليدان ،املهتمني بالتطور التقني ،ف أ�ن هذه الو�سائل من � أش�نها أ�ن تكون مرجعيات مفيدة للمنهاج
أ
والدوات التي ت�ستخدم لتطوير تدخالت تقنية أ�كرث ح�سا�سية بالنوع.
هذه الو�سائل املراد منها أ�ن تكون منحى ي�صاحب ويدعم الو�سائل امل�سموعة واملرئية .ويت�ضمن هذا
درا�سة الواقع وفيديو و أ��شرطة ت�سجيل ومعار�ض ومت ت�صميم برنامج التدريب حتى يرتاد املدربون
أ�فاقاً جديدة أ�و ي�ستحدثوا و�سائل تالئم املجموعات التي يعملون معها.
تقوم الو�سائل امل�ستخدمة يف التدريب على طريقة « لتقم به بنف�سها» (درا�سة حالة) ،وهي عبارة
عن برنامج بحثي ملجموعة التقنية الو�سيطة ،والتي تركز على ا�ستحداث التقنية القاعدية للن�ساء.
مت تطبيق الربنامج يف آ��سيا و أ�فريقيا و أ�مريكا الالتينية .فهو يقوم على افرتا�ض أ�ن الن�ساء ـ وهن
م�ستخدمات للتقنية ـ لهن معرفة تقنية متخ�ص�صة ي�ستخدمنها يف عمليات االنتاج اليومية .ويو�ضح
الربنامج أ�ن الن�ساء ي�ستخدمن مهاراتهن ومعرفتهن من أ�جل تطوير وتعديل وتكييف التقنيات
وعمليات التغذية التي ي�شتغلن بها .ومن التحديات الكربى التي تواجه الربنامج هي كيفية احل�صول
على معلومات عن اال�ستحداثات التقنية غري املرئية للن�ساء.
كذلك ف أ�ن برنامج «فلتقم به بنف�سها» ،يكت�شف الطرق التي ميكن أ�ن تعمل بها وكاالت التنمية التقنية
مع الن�ساء ،للت أ�كد من أ�ن العون التقني املقدم مالئم ،وحتت حتكم م�ستخدمي التقنية املعنيني.

كيف ميكن اال�ستفادة من و�سائل التدريب هذه؟
ت�ساعد و�سائل التدريب املت�ضمنة يف هذا املر�شد امل�شاركني على آ
التي:
	�إدراك أ�ن املقدرات التقنية املالئمة واملرنة موجودة �سلفاً و أ�ن مراعاتها وتعزيزها �سيمكن املعنيني
من معاجلات أ�ف�ضل أ
للزمات التي تواجههم يف �صراعهم اليومي من أ�جل البقاء.
	�إدراك البقاء ،من امل�س�ؤول عن ماذا ومراعاة �إ�سهامات الن�ساء يف احلفاظ على بقاء أ��سرهن
وجمتمعاتهن.



�إدراك املهام التي تقوم بها الن�ساء واملكونات التقنية لهذه املهام وادراك قيمة معرفتهن
ومهاراتهن.
حتديد املعرفة ،وتكييف التقنيات املنقذة للحياة.
�إدراك أ��سباب �إهمال املعرفة التقنية للن�ساء والتقليل من � أش�نها.
البدء يف خلق احرتام الذات بني الن�ساء الالئي يعمل معهن العاملون امليدانيون.

كيفية ا�ستخدام احلزمة التدريبية:
تتبع معظم اجلل�سات أ��سلوباً م�شابهاً وخطوات م�شرتكة:
مقدمة عن غر�ض اجلل�سة.
من�شط يقدم فيه مو�ضوع أ�و جتربة « �صور ،نقا�ش ،درا�سة حالة ،فيديو ،مترين ،أ�و القيام
بدور.
نقا�ش وحتليل يتم عادة يف جمموعات �صغرية.
تقرير ا�سرتجاعي يف املجموعة الكبرية.
املي�سر.
ملخ�ص من املدرب أ�و ّ
ميكنك ا�ستخدام منا�شط تدريبية خمتلفة كما هي ،أ�و ميكن تكييفها لتنا�سب التدريب الذي تقوم به ،أ�و
من تقوم بتدريبهم.
ميكنك أ�ن تكون مرناً يف ا�ستخدام املنا�شط وفقاً ملحتوى اجلل�سة أ�و ميكنك اختيار وانتقاء اجلل�سات
وفقاً الحتياجاتك.
من املهم أ�ن حتدد االحتياجات التدريبية للم�شاركني املحتملني قبل أ�ن ت�ضع برنامج التدريب ،حتتاج
ألن تكون لديك �صورة حقيقية عن املجموعة التي تنوي أ�ن تعمل معها ،أ
المر الذي ي�ساعدك على أ�ن
تتعرف أ�كرث على ما مييز جمموعتك وي�ساعدك على اختيار متارين التدريب التي تنا�سبها( .متت
تغطية هذه الق�ضايا يف البيان .)4
املي�سر امل�ساعدة على خلق ظروف تهيئة بيئة التعلم .ت�ستعمل حزمة
من أ�هم أ�ولويات املدرب أ�و ّ
التدريب مع قليل من التقنيات ميكن ا�ستغاللها لتهيئة بيئة التعلم.
ويف نهاية املر�شد جند خمتارات عن طرق التدريب تو�ضح أ��سباب ا�ستخدامنا لهذه التقنيات
املختلفة.



قد يحتاج املتدربون لزمن حتى يطوروا من قدراتهم اخلا�صة وقد يحتاجون لزمن أ�طول للعمل يف
احدى الو�سائل املختارة أ�و رمبا أ�رادوا �إعادة جتريب منا�شط بعينها.
قد تكون منهجية برنامج التدريب هذه جديدة على بع�ض امل�شاركني ،فهي ت�ستخدم تقنيات التدريب
بامل�شاركة ،حيث ال تكون هناك حما�ضرات ،فتعتمد على جتارب احلياة الواقعية .ففي مثل هذا النوع
واملي�سرون مب�ساعدة بع�ضهم بع�ضاً يف عملية
من التدريب ال يكون هناك معلمون .يقوم امل�شاركون
ّ
التعليم.
في�ست�صحب امل�شاركون معهم خربات كثرية من خالل عملهم يف املجتمعات الريفية .ويف هذا الربنامج
ي�ساعد امل�شاركون بع�ضهم بع�ضاً لتح�سني معرفتهم ومهاراتهم.

تهيئة بيئة التعلم ،تنظيم التدريب:
ي�ستطيع املدرب تدريب جمموعة من  20 -15من العاملني امليدانيني خالل خم�سة أ�يام.
يقدم مر�شد التدريب و�سائل التدريب التالية:
درا�سة حالة من حزمة « فلتقم به بنف�سها» (ت�ستخدم هذه بتو�سع يف هذا الربنامج)
فيديو.
كروت م�صورة.
مل�صقات أ�عدت ملعر�ض املجل�س الثقايف الربيطاين عن حزمة « فلتقم به بنف�سها»
ي�ستخدم التدريب عددا من التقنيات :متثيل أ�دوار وجمموعات عمل �صغرية ...الخ.
ويف نهاية املر�شد جند أ�ن مالحظات املدربني تو�ضح ملاذا ن�ستخدم هذه التقنيات .هناك أ�ي�ضا قائمة
ب أ�لعاب وحمفزات ميكنك ا�ستخدامها عرب الربنامج.

النظام الذي ميكن �إتباعه يف اجللو�س لور�شة العمل:
طريقة اجللو�س النظامية
طريقة اجللو�س غري النظامية

أ�هداف التدريب:
بنهاية التدريب يتمكن امل�شاركون من آ
التي:
فهم ما هي التقنية املطلوبة يف �صياغة املجتمعات الريفية.



	�إدراك مفهوم النوع.
تقييم امل�ساهمة التي تقوم بها الن�ساء الريفيات الفقريات من أ�جل احلفاظ على بقاء جمتمعاتهن.
حتديد أ
الدوار املختلفة للن�ساء والرجال.
حتديد طرق تعزيز املهارات التقنية املتوفرة لدى الن�ساء.

قوائم الختيار و�سائل التدريب:
كروت �صغرية “ب أ�لوان خمتلفة”
طبا�شري ،تختة ،تختة بي�ضاء مع طبا�شري أ�و أ�قالم.
أ�وراق طباعة وم�صحح.
أ
	�فالم.
أ��شرطة ،غراء ،دبابي�س.
فيديو ،ورق وم�ؤ�شر.
مظهر �شرائح “اختياري”.
مل�صقات.
درا�سات.
مل�صقات
درا�سة حالة
ن�سخ من درا�سة احلالة.
أ
	�وراق و أ�قالم للكتابة.
و�سائل مطلوبة ل إلي�ضاح.

للمي�سر:
�إر�شادات
ّ
مي�سر ًا ولي�س معلماً.
كن ّ
كن مهي أ�ً ومرتباً
أ�قر أ� درا�سة احلالة قبل اجلل�سة.



أ�عمل يف جمموعات �صغرية.
كن متحم�ساً.
قم بالتقومي قبل نهاية كل يوم.
�إذا ا�ستخدمت كل النماذج �سينتهي التدريب يف  5أ�يام ،مت ترقيم اجلل�سات بالت�سل�سل ،ميكنك تغيري
الت�سل�سل مبا ينا�سب احتياجات جمموعتك.
قد ت أ�خذ بع�ض التمارين وقتاً أ�طول من الزمن املخ�ص�ص لها ،رمبا أ�راد امل�شاركون مزيد ًا من ا إلي�ضاح
عن بع�ض أ
الفكار.
كن مرناً وح�سا�ساً جتاه احتياجات امل�شاركني .يقوم الربنامج على التقومي امل�ستمر للتدريب ،يقوم
امل�شاركون ب�إجراء تقومي يومي خا�ص بهم ويتم ا�سرتجاع ذلك للمجموعة مع بداية اليوم التايل .اتبع
طرقاً مبتكرة تعني على القيام بالتقدمي بطريقة مرحة.

بع�ض أ
ال�سئلة للتقومي اليومي:
ما هو أ
الكرث فائدة فيما تلقيت اليوم؟
ما هو أ
القل فائدة؟
هل كانت التقنيات مالئمة؟
واملحتويات هل كانت مالئمة؟
تعتمد حم�صلة التعلم على اخلربات اخلا�صة للم�شاركني .لذا فمن املهم أ�ن يتاح زمن للم�شاركني حتى
يتعرفوا على أ�عمال بع�ضهم البع�ض .ميكنك القيام بهذا بتخ�صي�ص زمن لتبادل اخلربات من خالل
اجلل�سات الر�سمية أ�و خارج الربنامج الر�سمي.
مت ت�صميم هذا الربنامج للمدربني امليدانيني ،ميكنك تعديل بع�ض اجلل�سات �إذا كنت ت�ستخدمها
مع أ�فراد املجتمع .يتم حتديد زمن كل منوذج على أ��سا�س جمموعة تتكون من � 15 -12شخ�صاً� .إذا
كان عدد امل�شاركني أ�قل ،من املحتمل أ�ن ي�ستغرق النموذج زمناً أ�قل .والعك�س مع املجموعة أ
الكرب
ي�ستغرق زمناً أ�طول ،لكن نو�صي ب أ�ن ال يتعدى حجم املجموعة � 20شخ�صاً كحد أ�ق�صى.
ميكن ا�ستغالل هذا احليز ال�ستخدام امل�شاركني ،لي�ضعوا فيه قائمة بتوقعاتهم من التدريب ،أ
المر
املي�سر على الرتكيز.
الذي ي�ساعد ّ



اجلل�ســــــــــــــــة :1

تعارف مع �إعطاء فكرة عن الربنامج
من املهم أ�ن تبد أ� بداية ايجابية ألي برنامج تدريبي� .إذ ينبغي أ�ن ي�شعر امل�شاركون باال�سرتخاء
واحلما�س .ومن املهم أ�ي�ضاً أ�ن يتعرف امل�شاركون على بع�ضهم البع�ض كما ينبغي أ�ن يتعرفوا على
الربنامج :ملاذا أ�قيم؟ وما هي أ�غرا�ضه و أ�هدافه؟
الغر�ض:
التعرف أ�كرث على امل�شاركني بع�ضهم بع�ضاً.
فهم أ�هداف وخطط برنامج التدريب
			
 45دقيقة.
الزمـــــن:
أ
الو�سائل:
القالم - .م�صحح  -طبا�شري  -ورق طباعة  -تختة �سوداء  -تختة بي�ضاء
قم ب�إعداد مكان اللقاء مع جتنب طريقة الف�صل النظامي التقليدي .رتب أ�ماكن اجللو�س بحيث ي�ستطيع
اجلميع أ�ن ي�شاركوا بالت�ساوي .ميكنك اختيار أ�يٍّ من الو�سائل املدرجة يف هذه احلزمة (�ص  .)5قم
ب�إعداد اجلدول الزمني طباعة ثم قم بعر�ضه.

املن�شــــط :1

مداخل أ�و مقدمات:
 45دقيقة
الزمـــــن:
اخلطوة ( :)1أ
	�طلب من كل م�شارك أ�ن ير�سم �شيئاً ذا أ�همية بالن�سبة له.
اخلطوة ( :)2أ
	�ل�صق هذه ال�صور على احلائط.
اخلطوة ( :)3أ
	�طلب من كل م�شارك تقدمي نف�سه بالرجوع �إىل الر�سم.
أ�و
اخلطوة ( :)1أ�طلب من كل اثنني من امل�شاركني أ�ن يحدثا بع�ضهما عن ا�سم واهتمامات كل منهما.
الخر �إىل املجموعة أ
اخلطوة ( :)2أ�طلب من كل واحد من االثنني ليقوم بتقدمي آ
الكرب.

املن�شــــط :2
أ�غرا�ض و أ�هداف التدريب:
الزمـــــن 30 :دقيقة.



اخلطوة ( :)1ق�سم امل�شاركني �إىل جمموعات ت�ضم كل جمموعة ثالثة .أ�طلب من كل ثالثي أ�ن
يتحدث عن توقعاته يف ور�شة العمل.
اخلطوة ( :)2أ
	�طلب من كل ثالثي أ�ن ي�سجل توقعاته يف قائمة ثم يقر أ�ها على املجموعة.
املي�سر بتقدمي أ�هداف التدريب و مطابقتها مع توقعات امل�شاركني.
اخلطوة ( :)3يقوم ّ
من املحتمل أ�ن يتوقع بع�ض امل�شاركني أ�ن يكت�سبوا خربات تقنية عملية من ور�شة العمل .فربنامج
التدريب ال يزود بهذه اخلربات أ
الولية ،لكن رمبا تكون للم�شاركني خرباتهم التقنية اخلا�صة بهم،
للمي�سر أ�ن يف�سح حيز ًا من اجلدول الزمني للتدريب
والتي تكون ذات قيمة لبع�ضهم البع�ض .ميكن
ّ
حتى يتمكن امل�شاركون من تبادل خرباتهم.
ميكن للم�شاركني الذين ي�سكنون يف أ�ماكن قريبة ،أ�ن يجلبوا معهم و�سائل �إي�ضاحية� ،إذا رغبوا يف ذلك
أ�و أ�ن ي أ�خذوا املجموعة لزيارة جمتمعاتهم.
ونوع آ�خر من التوقعات ك أ�ن يرى امل�شاركون يف هذا التدريب خطوة أ�وىل نحو و�ضع م�شروع عملي
مع املجموعة التي يعملون معها أ�و بالن�سبة لهم هم أ�نف�سهم ال يف حالة القادمني من القرى .النماذج
أ
الخرية ( اجلل�سات  17و  )18تتيح فر�صاً للم�شاركني ليقدموا م�شاريعهم اخلا�صة بهم.

املن�شــــط :3
االتفاق على معايري جماعية:
الزمـــــن 30 :دقيقة.
اخلطوة ( :)1ق�سم امل�شاركني �إىل ثالث جمموعات و أ�طلب من كل جمموعة أ�ن تعد معايري لربنامج
تدريب.
اخلطوة (� :)2ضع قائمة باملعايري التي و�ضعتها املجموعات ،أ�و أ�طرحها للنقا�ش ،ميكن أ�ن ت�شتمل
معايري املجموعة على آ
التي:
		
االلتزام باملواعيد
اللغة ،ا�ستخدام أ�ي لغة؟
ا�ستخدم لغة ب�سيطة والتحدث ببطء
أ
				
	�طرح أ��سئلة
على اجلميع أ�ن ي�شاركوا /يقدموا أ�فكار ًا
كن مبت�سماً
				
كن �صريحاً
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كن لطيفاً
غي نظام اجللو�س( أ�خلطهم)
رِّ
ممنوع التدخني
احرتم آ�راء آ
الخرين

اجلل�ســــــــــــــــة 2

ما هي التكنولوجيا
�إن فهم العنا�صر التي ت�شكل التكنولوجيا ي أ�تي يف مقدمة كل أ
العمال التي ت�شتمل عليها النماذج املختلفة.
نقرتح أ�ن ت�ستخدم اجلل�سة ( )2كبداية.
الغــر�ض :م�ساعدة امل�شاركني على �إي�ضاح فهمهم للتكنولوجيا
الزمــــــن� :ساعة واحدة و 30دقيقة.
الو�سائل :كروت تو�ضح منا�شط مطابقة ملنا�شط الن�ساء والرجال “ أ�نظر حزمة املوارد”.
لوحتان متحركتان ،احداهما حتمل كلمة نعم أ
والخرى حتمل كلمة ال ،م�سمار مثبت،
�سيلوتيب.
التح�ضري :ا�ستبدال أ
ال�سماء التي يف الكروت ب أ��سماء حملية �شائعة.

املن�شــــط  :4تعريف التكنولوجيا:

خطوة ( :)1قم ب�إعداد كرتني أ�و ثالثة كروت لكل مهمة “وفقاً لعدد امل�شاركني” أ�خلط الكروت
ببع�ضها ووزعها بالت�ساوي بني أ�فراد املجموعة .أ�طلب منهم أ�ن يخمنوا عن
العبارات التي يف الكروت .هل تو�ضح ما هو الن�شاط التقني؟
خطوة ( :)2أ
	�طلب من امل�شاركني أ�ن يثبتوا الكروت على اللوحة التي حتمل كلمة نعم �إذا كانوا
يعتقدون أ�ن العبارات تو�ضح ماذا يعني الن�شاط التقني .وعلى اللوحة التي حتمل
كلمة ال �إذا مل تكن كذلك.
خطوة ( :)3ناق�ش العبارات ب�س�ؤال كل م�شارك أ�ن يربر ملاذا و�ضع العبارة حتت نعم أ�و ال.
خطوة ( :)4أ
	�طلب من كل فرد على حدة أ�ن ي أ�خذ ورقة ويكتب ما هو تعريف التكنولوجيا.
خطوة ( :)5أ
املي�سر على ورق اجلرائد.
	�طلب من امل�شاركني قراءة تعريفاتهم على أ�ن يكتبها ِّ
خطوة ( :)6مع املجموعة اخرت عبارات أ��سا�سية ،و�ضع حتتها خطاً ،ثم قم بكتابتها منف�صلة.
خطوة ( :)7بعدها ا�ستخدم ثالثة من العبارات لتكون تعريفاً للمجموعة كلها حتتوي ـ على
أ
القل ـ على مهارات املعرفة واملعدات.
املي�سر بالتلخي�ص بعد �إجراء النقا�ش.
خطوة ( :)8يقوم ّ

املي�سر:
مالحظات ً

ال�سماء أ
ا�ستبدل أ
والن�شطة أ�و املواد الغذائية ب أ�خرى تكون أ�كرث مالءمة على امل�ستوى املحلي �إذا كان
ذلك �ضرورياً.

11

ت أ�تي أ�همية هذه اجلل�سة من أ�نها تطور �إدراك امل�شاركني عن التكنلوجيا �إذ أ�ن الكثريين يعتقدون
ان التكنولوجيا مرتبطة آ
باللة أ�و رمبا تكون يف �شكل أ��شياء مثل الكمبيوتر أ�و أ�ي أ��شياء أ�خرى عالية
التقنية .على كل ف أ�ن التكنولوجيا بوجه عام تعني أ
ال�شياء التي ت�ساعدنا يف االنتاج .فهي يف العادة
ت�شمل أ�دوات ومعدات ولكن بغر�ض انتاج اي �شيء .ونحن اي�ضاً نحتاج �إىل املهارات واملعرفة كي
ن�ستخدم آ
الالت واملعدات من أ�جل أ�ن ننتج.
هذا الفهم �ضروري عندما نتقدم أ�كرث يف تو�ضيح فكرة املر أ�ة والتكنولوجيا ،كثري من الن�ساء يقمن
بعمليات انتاجية خا�صة يف جمال الزراعة والت�صنيع الغذائي .أ�حياناً ي�ستخدمن مهارات معقدة ،ولكن
لي�س بال�ضرورة ي�ستخدمن معدات معقدة (مثال ذلك فنيات التخمري التي ن�ستخدمه يف ال�سودان يف
االنتاج الغذائي ،فبا�ستخدام معدات ب�سيطة مثل القرع وال�سكالني ت�ستطيع الن�ساء أ�ن ينتجن أ�طعمة
خمتلفة من خالل عمليات معقدة ومتعددة املراحل).
لذا ف أ�ن هذه اجلل�سة( الدورة) هي بداية جلعل امل�شاركني يعرتفون بقيمة املهارات ال�ضرورية ألجناز
ال�شياء وبداية تعريف هذه املهارات ب أ�نها تكنولوجيا ،بع�ض أ
خمتلف أ
ال�سباب التي ت�ؤدي �إىل فهم
الن�ساء ب أ�نهن غري تقنيات هي أ�ن مهاراتهن ال تعترب دائماً تقنية و�سبب آ�خر نتطرق اليه يف جل�سات
الحقة هو أ�ن معظم مهارات الن�ساء التقنية ت�ستخدم يف �إطار الواجبات املنزلية والتي تعني انها أ�عمال
ن�سائية وال يتم تقوميها لهذا ف أ�ن هذه اجلل�سة (الدورة) تعرت�ض على الر أ�ي القائل ب أ�ن التكنولوجيا
هي فقط أ�دوات و آ�ليات ومعدات معدنية .أ�ي�ضاً ينبغي أ�ن ن�شري هنا ب أ�ن تعريف بع�ض املهام ب أ�نها
املي�سر أ�ن ينتقي مفردات وعبارات تقود �إىل
تقنية و أ�خرى غري ذلك رمبا يكون حكماً على القيمة .فعلى ً
نقا�ش مو�سع عن املو�ضوع وذلك عند ا�ستعرا�ض تعريفات التكنولوجيا التي قدمها امل�شاركون.
والتي متكن امل�شاركني من �إعادة تقومي فهمهم ملا هو تقني وماهو غري ذلك .كذلك ينبغي أ�ن تبد أ�
املناق�شات يف طرح الت�سا�ؤل عن القيمة التي تكتنف مهارات بعينها.
مثال :هل احلدادة أ�كرث فائدة أ�و �صعوبة عن التف�صيل؟
ق�ضية أ�خرى ميكن أ�ن تربزها هذه اجلل�سة هي م�س أ�لة التنظيم .فالعمليات االنتاجية حتتاج �إىل تنظيم،
فاملهام املختلفة ميكن أ�دا�ؤها بنظام معني (فالت�شجري قبل �إزالة أ
الع�شاب والطحن قبل ا�ستخراج
الزيت) .كذلك يجب تنظيم العمل والظروف الالزمة إلجناز هذه املهام .وحيث يكون للنا�س مهام
كثرية وخمتلفةي�ؤدونها يف يوم واحد كما هو احلال مع الن�ساء ف أ�ن تنظيم املنا�شط املرتبطة بعملية
االنتاج حتتاج �إىل مهارات جبارة .فالتنظيم هو جزء من االنتاج بل قد يعترب جزء ًا من التكنولوجيا.
املي�سر أ�ن يقود امل�شاركني نحو ت أ��سي�س تعريف للتكنولوجيا ي�شتمل على املهارات واملعرفة
وهكذا على ً
للمي�سر أ�ن يو�ضح
الالزمة ألداء املهام� .إذا مل يعرف امل�شاركني « التنظيم» من تلقاء انف�سهم ،ميكن
ً
ذلك من خالل التلخي�ص :فيما يلي منوذج لتعريف و�ضعه امل�شاركون أ�ثناء ور�شة عمل تدريبية:
التكنولوجيا هي أ�ي م�صدر (معرفة أ�و مهارات أ�و أ�دوات أ�و تقنيات ت�ساعد النا�س ألداء مهامهم أ�و
عملياتهم بطريقة فعالة من أ�جل حت�سني نوع احلياة)»
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اجلل�ســــــــــــــــة 3

حتديد املعارف واملهارات الفنية
الغــر�ض:

م�ساعدة امل�شاركني لتحديد معارفهم ومهاراتهم الفنية

الزمـــــن:

�ساعة �إىل �ساعة ون�صف

املـــــــواد:

قطعتان كبريتان من الورق لتقطيعهما �إىل أ�جزاء تكون اللغز
قطعتان أ�خريان لتكونا القاعدة التي تثبت عليها أ�جزاء اللغز

أ
	�قالم � -شريط ال�صق
العداد  :الفكرة هي أ�ن تقطع كل ورقة �إىل أ�جزاء ميكن تركيبها لتكون �شكال حمددا .يجب أ�ن
إ
أ
يكون عدد القطع م�ساويا لعدد امل�شاركني.حتى يكون من ال�سهل تركيب �جزاء اللغز،
حدد ال�شكل اخلارجي أ
للجزاء علي قطعة الورقة الكبرية التي �ستكون القاعدة َ�.ضع
الخر من أ
عالمة علي اجلانب آ
الجزاء التي تكون اللغز حتى يكتب امل�شاركون علي
اجلانب اخلايل .كرر نف�س ال�شيء يف قطعة الورق أ
الخرى .عند االنتهاء من جتهيز
أ
الجزاء قم بخلط أ�جزاء كل لغز كل علي حدة.

ن�شـــــــــــاط (  :) 1حتديد املعارف واملهارات التقنية
خطوة  :1قم بتوزيع أ�جزاء اللغز و أ�طلب من كل م�شارك كتابة �إحدى املهارات الفنية التي
ميتلكها علي اجلانب اخلايل من قطعة اللغز التي معه .ذ ِّكر امل�شاركني باجلمل التي
ناق�شوها يف اجلل�سة ال�سابقة ،كتعريف التقنية الذي تو�صل �إليه امل�شاركون ونقاط
النقا�ش الرئي�سة.
	��شرح للم�شاركني أ�ن أ
خطوة  :2أ
الجزاء التي معهم هي للغزين .أ�طلب من امل�شاركني أ�ن يقوموا
برتكيب أ�جزاء اللغز ومن ثم ثبتها بوا�سطة ال�شريط الال�صق علي الورقة اخلالية
واعر�ضها للم�شاركني.
خطوة :3

قم بالتلخي�ص بتحديد املعارف واملهارات املتوفرة لدي املجموعة .ناق�ش :كيف يح�س
امل�شاركون حيال حتديد احتياجاتهم؟ ما ر أ�يهم ب� أش�ن املعارف واملهارات التقنية
املتوفرة للمجموعة؟ كيف ميكنهم ا�ستخدام هذه املعارف واملهارات يف ما يقومون به
من عمل.
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خطوة  :4أ
	�طلب من امل�شاركني التفكري يف املجتمعات التي يعملون معها ،ما هي املعارف واملهارات
التي متلكها الن�ساء والرجال يف هذه املجتمعات؟ أ��شحذ ذهن امل�شاركني لتحديد قائمة
من املعارف واملهارات.
خطوة:5

كيف تختلف املهارات واملعارف املوجودة يف املجتمع عن مهارات امل�شاركني؟ كيف
ميكنهم ا�ستخدام هذه املهارات واملعارف يف عملهم

خطوة :6

ناق�ش ما ا�ستفاده امل�شاركون من هذا التمرين

ملحوظات للمي�سر
�إذا كنت تعمل مع جمموعة من العاملني يف امليدان� ،سيكون مفيدا القيام باخلطوات  4و  5يف مكان يوفر
فر�صة للدار�سني للتعرف أ�ي�ضا علي املهارات التقنية املوجودة يف جمتمعاتهم.
�إذا مل يتح ذلك ،قم بالتلخي�ص بعد اخلطوة  3وذلك بالرتكيز علي تو�ضيح مدي املهارات املتوفرة
ونوع ا إل�سهامات التي تتيحها هذه املهارات� .إذا كان منا�سبا� ،شجع امل�شاركني لو�ضع قيم علي املهارات
التي تنال تقديرا اقل مثل الطبخ او ت�صنيع الغذاء.
مثال لتعريف التقنية اعد بوا�سطة �إحدى املجموعات أ�ثناء �إحدى اجلل�سات

التقنية

أ�ية م�صادر (معرفة ,مهارات ،أ��ساليب و أ�دوات بنوعيها املادي واحل�سي أ�و املعنوي) التي متكن
أ
الفراد من القيام بالواجبات والعمليات بكفاءة بغر�ض حت�سني نوعية احلياة.
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اجلل�ســــــــــــــــة 4

االبتكــــار والت�صميــــــم
ملحوظات للمي�سر
لكل عند بداية
ت أ�كد أ�ن امل�شاركني يفهمون بو�ضوح الفرق بني املعارف و املهارات .أ�عط أ�مثلة قليلة ٍ
اجلل�سة .بني كذلك أ�ن ما قد يراه البع�ض معرفة يراه آ�خرون مهارة .و�سوف ي�ساعد هذا امل�شاركني يف
حتديد معارف ومهارات املجموعة والتي ميكن تبادلها.
املعرفة هي ما يكت�سب من خالل التعليم أ�و اخلربة ،يف حني أ�ن املهارة هي القدرة علي عمل ال�شيء
جيدا وتكت�سب باملمار�سة .فمثال كثري من النا�س لديهم معرفة ب أ�عمال الفخار يف حني أ�ن قليلني فقط
يكونون مهرة يف �صناعة الفخار وي�ستطيعون �إنتاج مواد فخارية.
قد يكون هذا الن�شاط مفيدا يف حتديد املعارف واملهارات املوجودة عند بداية التفاعل مع جمموعات
املجتمع للتعرف علي املدخالت التي يحتاجها الرجال والن�ساء يف املجتمع.
ت�صميم التقنية ميكن أ�ن ي�ؤثر يف من ي�ستخدمها و يف الكيفية التي ت�ستخدم بها .فاملظهر أ�و الهيئة التي
الداة والتوافق أ�و مواءمة أ
تبدو عليها أ
الداة للم�ستخدم من اجلوانب التي غالبا ما تغفل عنها تقنيات
التنمية� .إذا مل ي�صادف النجاح املظهر والتوافق ف أ�ن التقنية أ�و أ
الداة تكون غري �سارة و�صعبة
اال�ستخدام .كما أ�ن احتمال ف�شلها يف ال�سوق يكون كبريا .أ�ما �إذا كان املظهر والتوافق ناجحني فغاليا
ما ي أ�تي ذلك عن طريق ال�صدفة ومن غري ق�صد.
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الغر�ض:

زيادة وعي امل�شاركني مبظهر وتوافق االدوات

الزمــــن:

�ساعة

املــــــواد:

كروت �صور -يجب ان تبني أ�دوات ت�ستخدم مع تو�ضيح االداة بو�ضوح (ميكن ق�ص
هذه ال�صور من املجالت).
ورقتان كبريتان مكتوب أ�علي احداهما أ�حبذ و أ�علي أ
الخرى ال أ�حبذ

ن�شـــــــــــاط (  :) 1املظهر الذي تبدو عليه أ
الدوات
خطوة :1

ق�سم امل�شاركني ايل جمموعات بكل جمموعة  4أ�و  5م�شاركني .أ�عط كل جمموعة كرتاً
عليه �صورة أ�داة يجري ا�ستخدامها .اطلب من امل�شاركني مالحظة املظهر الذي تبدو
عليه أ
الداة والطريقة التي ت�ستخدم بها.

ملحوظة للمي�سر

ال�سئلة حلث امل�شاركني ك�س�ؤالهم هل تبدو أ
قد يكون من املفيد توجيه بع�ض أ
الداة مريحة يف
اال�ستعمال؟ ،هل تبدو �سهلة اال�ستخدام؟ وهل يرغب أ�حد يف �شراء مثلها؟ وملاذا نرغب أ�و ال نرغب يف
�شرائها؟
ال�شياء التي يحبذونها عن أ
خطوة  :2اطلب من كل جمموعة كتابة قائمتني ،واحدة حتوي أ
الداة
والخري حتوي أ� أل�شياء التي اليحبذونها عن أ
أ
الداة.
خطوة :3

خطوة :4
خطوة :5

يعود امل�شاركون ليجل�سوا يف جمموعة واحدة حيث تقوم كل جمموعة بعر�ض عملها.
على الورقتني ي�سجل املي�سر الكلمات املفتاحية التي ت�صف أ
ال�شباء التي يحبذها
امل�شاركون وتلك التي اليحبذونها عن أ
الداة.
يقوم املي�سر بالتلخي�ص ب�س�ؤال امل�شاركني عن ذكر ما اذا كانت االداة تختلف عن تلك
التي ي�شاهدون اعالناتها علي املل�صقات ،التلفزيون ،أ�و املجالت؟
ي�س أ�ل املي�سر امل�شاركني عن كيفية توظيف وعيهم باملظهر والتوافق يف عملهم لتطوير
االدوات

ن�شـــــــــــاط (  :) 2لو كنت خمرتعا
الزمـــن		 :
خطوة :1

16

من  30ايل  40دقيقة

اطلب من امل�شاركني ابتكار تقنية يرون أ�نها �ستكون مفيدة جدا حلياتهم وحياة النا�س
الذين يعملون معهم .قد تكون هذه التقنية أ�ي �شيء عملي أ�و خيايل أ�يا كان ،مثال آ�لة

ل�صناعة املطر،بذور زراعة م�ستمرة .اطلب من امل�شاركني التقاط أ�ي ج�سم يف القاعة
ميكن أ�ن يو�ضح هذا االبتكارُ .ثم يحاول امل�شاركون بيع هذا االبتكار ايل بقية امل�شاركني.
علي امل�شرتي ان يتذكر الق�صة وراء االبتكار الذي ا�شرتاه ،ثم يحاول أ�ن يبيعه ايل
م�شرتك أ�خر.
خطوة  :2أ
	�وقف عملية البيع بعد حوايل  20دقيقة واطلب من كل م�شارك ان يقدم للمجموعة ق�صة
االبتكار الذي ا�شرتاه .الحظ أ�ن ق�ص�ص امل�شاركني قد تتغري و أ�نهم قد ي�ضيفون عليها
من عندهم.
خطوة  :3ناق�ش االبتكارات ،ماهي امل�شاكل التي حتلها؟ أ��س أ�ل امل�شاركني كيف أ�ح�سوا وهم
يبتكرون التقنية .هل ي�ستطيع كل فرد ابتكار تقنية؟ ملاذا؟ وملاذا ال؟
خطوة :4

ناق�ش الن�شاط
 كيف كان �شعورك جتاه الن�شاط هل كان الن�شاط مثريا للتحدي ما الذي تعلمته أ	��شرح املوا�ضيع الفرعية
 -ما الذي مت اجنازه

مالحظات للمي�سر
قد يكون من ال�صعب هنا دفع امل�شاركني البتكار فكرة غريبة :االجتاه هو أ�ن ت�شرح �شيئا معروفا.
جرب م�ستعر�ضا مع أ�حد امل�شاركني ب�س�ؤاله عن أ�هم م�شكلة تواجهه يف حياته اليومية (نق�ص املاء
مثال) ومن ثم تقدمي حل غريب (دبا�سة=�صانعة مطر)
يجب أ�ن يت أ�كد امل�صممون واملخرتعون أ�ن االبتكارات التي ي�صممونها ح�سا�سة للنوع ومالئمة للمجتمع.
ويجب أ�ن تكون ب�سيطة و�سهلة التطوير ،ويجب أ�ن تقابل االحتياجات اال�سرتاتيجية والعملية للرجال
والن�ساء يف املجتمع.
�صممت ملن؟ من الذي ي�صمم؟
من الذي مل تراعَ احتياجاته جيدا؟
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ن�شـــــــــــاط (  :) 3لو كنت م�صمم ًا
الزمـــن 		 :من  30ايل  40دقيقة
خطوة  :1أ�طلب من امل�شاركني أ�ن يختار كل واحد منهم أ�داة من بني ال�صور التي علي الكروت
(ميكن أ�ن ي�شرتك أ�كرث من م�شارك يف اختيار نف�س أ
الداة) .ما الذي ميكن أ�ن يفعله
امل�شاركون حتى تبدو االداة أ�كرث جاذبية ،ما الذي �سيفعلونه جلعلها مريحة أ�كرث عند
ا�ستخدامها؟ أ��سالهم أ�ن يقوموا ببيع االداة التي مت حت�سينها ايل م�شارك آ�خر.
خطوة  :2أ
	�وقف العملية بعد حوايل  20دقيقة و أ�طلب من كل م�شارك ان ميثل دور البائع حماوال
بيع االداة املح�سنة التي حازها.
خطوة  :3ناق�ش طبيعة التح�سينات .أ��سال امل�شاركني ان كان بامكانهم أ�دخال تغيريات يف الت�صميم
لتح�سني أ�عمالهم .كيف كان اح�سا�سهم وهم يقومون باعادة ت�صميم أ
الدوات؟ هل بامكان
كل �شخ�ص ان يكون م�صمماً؟ واذا مل يكن ذلك ممكنا ملاذا؟
خطوة :4

ناق�ش الن�شاط
كيف كان �شعورك جتاه الن�شاط؟ ما الذي تعلمته؟
هل مثل ذلك لك حتدي

و�ضح املو�ضوع الفرعي
ملن مت الت�صميم؟
من الذي قام بالت�صميم؟
من الذي مل تراعَ احتياجاته جيدا؟
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اجلل�ســــــــــــــــة 5

املعارف املحلية للن�ساء
الغر�ض:

�إدراك أ�همية املعارف املحلية للن�ساء

الزمــــن:

�ساعة

املــــــواد:

ورقتا بو�سرت قامت ب�إعدادهما الن�ساء -بداية من البيئة املحلية ،تبادل املعرفة

ن�شـــــــــــاط  :مناق�شة املعرفة املحلية
خطوة :1
خطوة :2

�ضع البو�سرت أ�مام امل�شاركات .ما هي الر�سائل التي حتملها ورقتا البو�سرت .ناق�ش
وزع امل�شاركات �إىل ثالث جمموعات .أ�طلب من كل جمموعة الرتكيز على مو�ضوع
معرفة يخ�ص املجتمعات التي يتم العمل معها ( تكون هذه معرفة عن النباتات
املحلية ،العمليات الزراعية ،تقنيات حفظ الغذاء) التي يهددها خطر ال�ضياع .أ�طلب
من املجموعة عمل ا�سرتاتيجية جلمع هذه املعرفة ،ت�سجيلها وتبادلها مع املجتمعات
أ
الخرى .أ�خرب كل جمموعة أ�نه �سيطلب منها عر�ض اال�سرتاتيجية التي أ�عدتها لبقية
امل�شاركات وان تقوم بتو�ضيح مربرات احلاجة �إىل جمع ،ت�سجيل وتبادل املعرفة.

ملحوظات للمي�سر

تت�ضمن ورقتا البو�سرت مدي املعارف املحلية وكيف يتم تبادلها .ركز النقا�ش علي أ�نواع املعارف
املوجودة حمليا يف املجتمعات التي تعمل معها امل�شاركات .من ميلك هذه املعرفة؟ كيف ت�ستخدم؟ من
من الغري يعلم بها وكيف انتقلت �إليه؟ هل هناك خطر يهدد هذه املعرفة بال�ضياع؟
و�ضح أ�ن الن�ساء يف املجتمعات ميتلكن ذخرية من املعارف املحلية ،والتي غالبا ال تتم مالحظتها أ�و
تبادلها .تعتمد الن�ساء علي هذه املعارف يف أ
الوقات ال�صعبة ملقابلة احتياجاتهن .بالتايل يجب تطوير
هذه املعارف واالعرتاف بها �ضمن التقنيات .عند تطوير املعرفة مع املجتمعات ،من املهم معرفة ما
لديهن م�سبقا ل�ضمان مقابلة االحتياجات املق�صودة.
خطوة :3
خطوة :4

تقوم كل جمموعة بعر�ض اال�سرتاتيجية التي قامت ب�إعدادها للبقية
مناق�شة عر�ض املجموعات .أ�ي جمموعة هي التي تقوم بجمع املعارف؟ كيف �سيح�س
ه�ؤالء عند تقدمي هذه املعرفة؟ أ�ين مت ت�سجيل املعرفة؟ ماذا �سيحدث �إذا مل يتم
جمع هذه املعارف أ�و ت�سجيلها؟ مع من مت تبادل هذه املعرفة؟ ما أ�همية تبادل هذه
املعرفة؟
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اجلل�ســــــــــــــــة 6

النظر للن�ساء بعني خمتلفة
الغر�ض:

م�ساعدة امل�شاركات ليكن أ�كرث وعيا بوجود ال�سلوك القائم علي احلكم امل�سبق جتاه
املجموعات املختلفة من النا�س� ،شامال الن�ساء ،وكيف ي�ؤثر هذا يف عملهن مع املجتمعات
يف تطوير التقنية.

الزمــــن� :ساعة
املــــــواد :أ
	�وراق  -أ�قالم

الن�شــــــــاط (  :) 1النظر للن�ساء بعني خمتلفة
خطوة  :1و�ضح باخت�صار أ�ننا جميعا ن�ستخدم احلكم امل�سبق علي أ��شخا�ص خمتلفني يف حياتنا
اليومية .هذا التمرين للم�ساعدة يف التعرف على احلكم امل�سبق ال�شائع و�سط بع�ض
املجموعات التي نعمل معها.
خطوة  :2أ
	�طلب من كل م�شارك أ�ن ير�سم ال�صورة التي ترد �إىل ذهنه عندما ي�سمع هذه الكلمات.
ا�ستخدم ورقة منف�صلة لكل.

ملحوظات للمي�سر
بدال عن ذلك ميكنك تزويد امل�شاركني مبجالت وجرائد قدمية ليقوموا بق�ص ال�صور أ�عاله التي تو�ضح
ما يرد �إىل أ�ذهانهم منها� .إذا اخرتت هذا البديل تذكر أ�نك حتتاج �إىل زوج من املق�صات وبع�ض ال�صمغ.
بع�ض امل�شاركات قد يكون �إح�سا�سهن جتاه الر�سم خمتلفا لذا يكون هذا البديل أ�ف�ضل.

احلكم امل�سبق
جمموعة ثابتة من أ
الفكار حول كيف يبدو �إن�سان أ�و �شيء معني ،ويتم الظن خط أ� ب أ�نها حقيقة يف كل
أ
الحوال.
مثال ،ال�صورة التي ترد �إىل الذهن عند ذكر املر أ�ة احل�ضرية هي �صورة امر أ�ة جميلة ،ت�ستخدم
امل�ساحيق ونحمل حقيبة يد �صغرية .يف اجلانب آ
الخر فان ذكر املر أ�ة الريفية يولد �صورة امر أ�ة
حتمل طفال علي ظهرها وحزمة علي ر أ��سها.
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اجلميع يف جمال التنمية عليهم احلذر من احلكم امل�سبق عند ت�صميم برامج التقنية للن�ساء .احلكم
امل�سبق يهدر ما نقوم به من جهد ،وقد يقود �إىل االنحياز ،والذي قد ي�ؤدي �إىل زيادة العبء علي املجتمع
وبالتايل ي�ؤثر يف جناح امل�شروع.
ا�ستخدام طرق امل�شاركة مفيد يف م�ساعدة عاملي التنمية يف التعرف علي ما يعرفه املجتمع والبناء
عليه بدال من افرتا�ض أ�ن املجتمع ال يعرف �شيئاً.
		
ن�ساء الريف

رجال الريف
رجال املدن

		
ن�ساء املدن
خطوة  :3أ
	�طلب من امل�شاركات تبادل ما قمن بر�سمه أ�و ال�صور التي قمن باختيارها مع بقية
املجموعة.
خطوة  :4قم بت�صنيف ال�صور (رجال مدن  +ن�ساء ورجال ريف +ن�ساء)
خطوة  :5ناق�ش ال�صور علي �ضوء آ
التي:
كم عدد الر�سومات التي عك�ست احلكم امل�سبق علي أ
الدوار التقليدية ل�سكان الريف؟
كم عدد الر�سومات التي عك�ست احلكم امل�سبق على أ
الدوار التقليدية للن�ساء؟
هل هذه أ
الحكام امل�سبقة للن�ساء خمتلفة من حيث امر أ�ة الريف وامر أ�ة املدينة
هل تعتقد أ�ن هذه أ
الحكام امل�سبقة �صحيحة؟
هل ت�ستخدم هذه أ
الحكام امل�سبقة عندما تقوم بت�صميم براجمك؟
ما الذي تعلمته فيما يخ�ص أ��سلوبك يف التعامل مع املجتمعات؟
ما نوع أ
الحكام امل�سبقة التي لديك للتقنية؟
ما نوع أ
الحكام امل�سبقة التي لدينا عن الن�ساء الالئى ي�ستخدمن التقنية؟
كيف ميكن مواجهه ذلك؟
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اجلل�ســــــــــــــــة 7

فهــــم النــــوع
هذه اجلل�سة تعالج ب�صورة أ��سا�سية �سلوك النوع يف املجتمع وقد ال تكون �ضرورية �إذا تلقى امل�شاركون
تدريباً مماث ًال من قبل.
الغــــر�ض:
ا إلملام أ�كرث ب أ�دوار الن�ساء والرجال يف املجتمع
الزمــــــــن:

�ساعة ون�صف

املــــــــــواد:

مذكرات يف النوع

�إ�صدارات:

كروت �صغرية ملونة بلونني  -أ�قالم� ،شريط ال�صق

ن�شـــــــــــاط (  :) 1أ�دوار الن�ساء والرجال
خطوة  :1مهد للجل�سة بتو�ضيح أ�ن الرتكيز �سيكون على العمل الذي يقوم به كل من الن�ساء
الدوار وامل�س�ؤوليات.على امل�شاركني أ�ن يفكروا يف أ
والرجال -أ�ي أ
ال�شياء املختلفة
التي يقوم بها كل من الرجال ووقع هذه الواجبات علي آ
الخرين.
خطوة  :2أ
	��شحذ ذهن امل�شاركني للتعرف على مفهومهم لكلمة النوع� .سجل ردود امل�شاركني دون
مناق�شتها يف هذه املرحلة.
خطوة  :3وزع الكروت و أ�طلب من امل�شاركني أ�ن يكتبوا عليها واجبات الرجال وواجبات الن�ساء،
علي الرجال التفكري يف ما تقوم به زوجاتهم ،أ�مهاتهم واخواتهم ،كما علي الن�ساء أ�ن
يفكرن يف ما يقوم به أ�زواجهن ،آ�با�ؤهن و أ�خوانهن� .ستتم كتابة واجبات الرجال علي
كروت من نف�س اللون ،كذلك تكتب واجبات الن�ساء علي الكروت ذات اللون آ
الخر .علق
الوىل حتت عنوان واجبات الرجال واملجموعة أ
جمموعة الكروت أ
الخرى حتت عنوان
واجبات الن�ساء .أ�نظر �إىل الكروت فقط دون التعليق عليها.
خطوة :4
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عد �إىل امل�شاركني وحتدث عن اجلمل التي وردت عن مفهومهم للنوع يف اخلطوة .2
حلل النوع من حيث أ�دوار الن�ساء والرجال� ،إمكانية اتخاذ القرار ،ال�سلطة ،الو�ضع
االجتماعي الخ� .شجع امل�شاركني ل إلجابة على �س�ؤال ملاذا على الرجال والن�ساء
القيام ب أ�عمال معينة؟ .أ�ختم مبفهوم النوع االجتماعي ,انه تركيبة اجتماعية ولي�ست
بيولوجية.

خطوة :5

قم بتلخي�ص ما تقدم

خطوة :6

ارجع �إىل الكروت مرة أ�خرى .غري العناوين �إىل بيولوجية واجتماعية و أ�عد توزيع
الكروت .يتم القيام بذلك يف جمموعة ويناق�ش .ما هي الواجبات االجتماعية؟ ما هي
الواجبات البيولوجية؟ هل كان هناك أ�ي تغيري؟
قم ب�إعادة جتميع الكروت مرة أ�خري حتت العنوانني واجبات الرجال وواجبات
الن�ساء .بدِل العناوين بحيث ت�صري واجبات الرجال حتت عنوان واجبات الن�ساء
وكذلك احلال بالن�سبة لواجبات الن�ساء لت�صبح أ��سفل عنوان واجبات الرجال .ناق�ش
هل هذا ممكن؟ هل ت�ستطيع الن�ساء القيام بواجبات الرجال؟هل ي�ستطيع الرجال القيام
بواجبات الن�ساء؟ما هي املعوقات؟ كيف ي�شعر الرجال والن�ساء حيال ذلك.
ناق�ش ما ا�ستفادة امل�شاركون من اجلل�سة .ا�ستخرج أ�همية طبيعة الواجب مقارنة بنوع
املهارة املطلوبة.

خطوة :7

خطوة :8

ملحوظات للمي�سر
أ�دوار النوع يتم حتديدها ب�شكل أ��سا�سي اجتماعيا ولي�س بيولوجيا .هذه أ
الدوار تختلف من مكان آلخر
كما أ�نها ميكن أ�ن تتغري نتيجة للتطور التقني ،التعليم واملالب�سات اجلارية .فا إلنتاج ،تنمية املجتمع،
وحتى التنظيمات ال�سيا�سية لي�ست حكرا للجن�س.
أ�دوار اتخاذ القرار وتق�سيمات النوع و التباين يف �إمكانية احل�صول على والتحكم يف امل�صادر يجعل
م�شاريع التنمية ت�ستغرق وقت أ�طول لتنفيذها� .إ�شراك الرجال والن�ساء يقي من ذلك.
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�إدراكنا للنوع
هذه اجلل�سة تتناول ب�شكل رئي�سي موقف املجتمع من النوع ،وقد ال يحتاج �إليها �إذا تلقى امل�شاركون
هذا التدريب من قبل .مذكرات اجلل�سة  7يجب ا�ستخدامها يف هذا التمرين.
الغر�ض:

اكت�شاف االختالفات املتعلقة بادراك النوع

الزمــــن:

�ساعة ون�صف

املــــــواد:

�سبورتان مكتوب علي واحدة “ أ�وافق متاما” وعلي أ
الخرى “ أ�عرت�ض متاما”
قائمة جمل ( أ�نظر حزمة امل�صادر) املذكرات  1و2

		

الن�شـــــــــاط :تعريف النوع
خطوة  :1يو�ضح املي�سر أ�ن النا�س يتعلمون منذ بداية حياتهم من هم وما هي أ
الدوار وامل�س�ؤوليات
التي برجي منهم القيام بها.
خطوة  :2أ
	�طلب من امل�شاركني أ�ن يرجعوا بذاكرتهم �إىل أ�يام طفولتهم ويتذكروا أ�ول مرة اكت�شفوا
فيها انهم يختلفون عن اجلن�س آ
الخر .أ�طلب منهم أ�ن يتذكروا املكان الذي كانوا
موجودين فيه ،ماذا قيل ،ومن الذي أ�و�ضح وكيف أ�و�صلت �إليهم الر�سالة عن معني أ�ن
تكون ولدا أ�و بنتاً.
خطوة  :3أ
	�طلب من كل م�شارك أ�ن يجد رفيقا من املجموعة ي�شاركه يف ذكرياته .بعد ذلك ناق�ش
مع الرفيق ما هي أ�دوار النوع التي يتوقع منه القيام بها اليوم يف جمتمعه كرجل أ�و
امر أ�ة.

ملحوظة للمي�سر
قد يرغب امل�شاركون يف احلديث عن ذكرياتهم مع املجموعة وقد ال يرغبون� ،إال انهم �إذا رغبوا يف ذلك
فاترك لهم الفر�صة كي يفعلوا.
خطوة :4
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ي�ضع املي�سر ال�سبورة املكتوب عليها « أ�وافق متاماً» يف أ�حد أ�طراف الغرفة وي�ضع
ال�سبورة أ
الخرى املكتوب عليها» أ�عرت�ض متاما» يف الطرف آ
الخر .أ�طلب من امل�شاركني
أ�ن يختاروا مواقع لهم عند �سماع اجلمل .أ�طلب من امل�شاركني التطوع كي ي�شرح كل

واحد للمجموعة أ
ال�سباب التي دفعته الختيار املوقع( .يجب عمل هذا التمرين ب�سرعة
وب�شيء من املرح).

ملحوظات للمي�سر
قد تتعر�ض هذه اجلل�سة لق�ضايا �شخ�صية تتعلق بالهوية لذا يجب آ�ال يتحدث امل�شاركون �إىل كل
املجموعة �إال �إذا رغبوا يف ذلك .كذلك علي املي�سر أ�ن يلخ�ص املوا�ضيع التي تطرقت �إليها اجلل�سة
مركزا على مدى تعزيز مثل هذه النماذج على مفاهيمنا عن الرجولة أ
والنوثة .هذه املفاهيم ت�ؤثر
يف �سلوكنا وقيمنا ويجب التعرف عليها حتى يتمكن الرجال والن�ساء من أ�ن يعي�شوا حياة مت�ساوية
أ�كرث.
النقاط التي قد تو�ضحها يف خطوة  ،5جل ما يتذكره الن�ساء يدور يف « ال تعملي» يف حني أ�ن هناك و�شم
للن�ساء ،يتذكر الرجال أ�ن معاملتهم كانت خا�صة ،ناق�ش هذا �إذا اختلف أ
المر عن خطوة . 5

25

اجلل�ســــــــــــــــة 9

التعرف علي التقنية يف ا ألدوار التي يقوم بها كل من
الن�ساء والرجال
الغر�ض:

حتديد الواجبات اليومية للرجال والن�ساء يف جمتمعات خمتلفة

الزمــــن:

� 3ساعات

املــــــواد:

جداول زمنية – واحدة لكل م�شارك ( أ�نظر حزمة امل�صادر)
ن�سخ من درا�سة احلالة -يوم يف حياتي ( أ�نظر حزمة امل�صادر)

		

الن�شـــــــــاط (  :) 1التقنية يف أ
العباء اليومية
خطوة  :1أ
	�خرت درا�سة حالة .أ�عط كل م�شارك ن�سخة .أ�طلب من أ�حد امل�شاركني قراءة درا�سة
احلالة ب�صوت م�سموع
خطوة  :2أ
	�طلب من كل م�شارك أ�ن يكتب الواجبات التي تقوم بها املر أ�ة علي اجلدول الزمني.
ما هي الواجبات التي يقوم بها الرجال يف درا�سة احلالة؟ (�إذا مل ت�صف درا�سة
احلالة واجبات الرجال ،عندئذ أ�طلب من امل�شاركني أ�ن يتخيلوا ما قد تكون عليه هذه
الواجبات)
خطوة  :3أ�در نقا�شاً مع املجوعة عن هذه الواجبات:
·

ما هي الواجبات يف درا�سة احلالة التي تقوم بها الن�ساء خالل اليوم؟
أ� ٌّي من هذه الواجبات ت�ستخدم فيها تقنية؟

·

ما هي الواجبات يف درا�سة احلالة التي تعتقد أ�ن الرجال قاموا بها؟
أ� ٌّي من واجبات الرجال هذه يجب ان ت�شتمل على ا�ستخدام تقنية؟

·
·
خطوة :4

ناق�ش ما تعلمه امل�شاركون عن الكيفية التي ي�ستخدم بها كل من الن�ساء والرجال
التقنية.

ملحوظات للمي�سر
بع�ض اخلوامت التي وردت يف ور�ش عمل �سابقة عن هذه اجلل�سة
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-

للن�ساء جمال وا�سع من الواجبات التي حتتوي على مكون تقني

-

تقنية الن�ساء مدفونة يف الواجبات املنزلية

-

الرجال ي�ستخدمون اجلزء املادي

تقوم الن�ساء بواجبات متنوعة وي�ستخدمن مدي من التقنية خمتلفا اختالف الواجبات التي يقمن
بها .يحتاج عمال التنمية �إىل ت�شجيع الن�ساء للتعرف علي قدراتهن التقنية وتطويرها .الن�ساء يجب
أ�ن ي�شاركن يف م�شروعات التنمية التي ت�ستهدف تطوير التقنية للن�ساء حتى يتم أ
الخذ يف احل�سبان
املهارات املوجودة لديهن.
علي الرغم من أ�ن هذه اجلل�سة قد ا�شتقت من مترين أ
الربع وع�شرين �ساعة ( برنامج تخطيط النوع)،
�إال أ�نه من املهم ا�ستخدامها هنا لتحديد أ�نواع التقنية والواجبات التقنية التي تقوم بها كل من الن�ساء
والرجال.
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مترين بديل
الن�شــــــــاط (  :) 1التقنية يف أ
العباء اليومية
خطوة :1

خطوة :2

خطوة :3

ذ ِّكر امل�شاركني بتعريف التقنية الذي تو�صلوا �إليه يف اجلل�سة 2
(�إذا مل تقدم اجلل�سة  ،2على املي�سر �إعداد مقدمة ق�صرية من مذكراته للجل�سة ،2
مو�ضحة أ�ن التقنية لي�ست ماكينة فقط ولكن أ�ي�ضا مهارة ومعرفة ،وان أ
ال�شخا�ص
الذين ي�ستخدمون املاكينات بدرجة اقل لي�سوا بال�ضرورة أ�قل تقنية.
وزع امل�شاركني علي ثالث جمموعات و أ�عط جمموعة من الكروت لكل .أ�طلب منهم
ترتيب الكروت يف ت�سل�سل � 24ساعة ( .قد يحتاج املي�سر �إىل ن�سخ جمموعة الكروت
ليح�صل علي عدة جمموعات مت�شابهة) .أ�طلب من امل�شاركني حتديد عدد التقنيات
امل�ستخدمة يف كل واجب با�ستخدام أ�عواد �صغرية  ،ثقاب .تذكر تعريف التقنية الذي
تو�صل �إليه امل�شاركون.
ناق�ش كم من الزمن تق�ضيه املر أ�ة يف العمل يوميا .ما هي الواجبات التي تقوم بها؟ ما
هي التقنيات التي ت�ستخدمها للقيام بهذه الواجبات؟ كم طول يوم العمل للرجل؟ ما هي
الواجبات التي يقوم بها؟ ما هي التقنيات التي ي�ستخدمها الرجال؟ هل هناك فرق بني
التقنيات التي ت�ستخدمها الن�ساء وتلك التي ي�ستخدمها الرجال؟

ملحوظة للمي�سر

ا�ستخدم ثالثة أ�طقم من كروت ال�صور ( .طقم لكل جمموعة) .قبل التدريب علي املي�سر أ�ن يعد كروت
ال�صور التي تو�ضح الن�شاطات اليومية واملو�سمية كالطحن ،احللب ،ال�سواك ،الرعي ،رعاية أ
الطفال،
النظافة ،الب�ستنة ،احل�صاد ،حمام أ
الطفال،الت�سوق أ�و اجلمع)
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احل�صول علي امل�صادر والتحكم فيها
الغر�ض:

لتو�ضيح االختالف بني الرجال والن�ساء يف ح�صولهم علي امل�صادر والتحكم فيها
ومردودات ذلك علي تطوير التقنية

الزمــــن:

�ساعة ون�صف

املــــــواد:

ورقة بو�سرت

الن�شــــاط :احل�صول علي امل�صادر والتحكم فيها
	��شحذ ذهن امل�شاركني عن امل�صادر (مثل أ
خطوة  :1أ
الر�ض ،املاء ،العلف ،الوقود ،احليوانات،
ال�شجار ،املاكينات ،الكهرباء أ
أ
الدوات ،النقل ،امل�شورة واملعلومات ،القرو�ض،
التدريب ،التعليم،حمو أ
المية) التي يحتاج �إليها للقيام بواجبات يومية حمددة مثل
جلب املاء ،خياطة املالب�س ،قراءة اجلرائد ،احلرث ،الخ.
خطوة  :2وزع امل�شاركني ايل ثالث أ�و أ�ربع جمموعات .أ�طلب من كل جمموعة اختيار أ�حد
املجتمعات الذي لهم به دراية لتحديد امل�صادر املتاحة للن�ساء والرجال يف حياتهم
اليومية .اخرت أ�هم ثالثة م�صادر ال�ستخدام التقنية و أ�طلب من امل�شاركني مناق�شة من
ميلك التحكم يف هذه امل�صادر .هل هن الن�ساء؟ هل هم الرجال؟ علي املجموعة تلخي�ص
النقا�ش علي ورقة البو�سرت.
خطوة :3

يعود اجلميع ليجل�سوا يف جمموعة واحدة وتقوم كل جمموعة بعر�ض ما تو�صلت
اليه.

خطوة :4

ناق�ش ما قامت املجموعات بعر�ضه .ما هي امل�صادر التي للن�ساء �إمكانية احل�صول
عليها ويتحكمن فيها؟ ما هي امل�صادر التي للرجال �إمكانية احل�صول عليها ويتحكمون
فيها؟ هل هناك بع�ض امل�صادر التي للن�ساء �إمكانية يف احل�صول عليها ولكن ال يتحكمن
فيها؟ ما هي امل�شاكل التي ي�ؤدي �إليها ذلك؟ كيف ي�ؤثر ذلك يف ا�ستخدام التقنية بوا�سطة
الن�ساء وبوا�سطة الرجال؟ كيف ي�ؤثر ذلك يف تطوير التقنية للن�ساء؟ و الرجال؟

ملحوظات للمي�سر
�إمكانية احل�صول تعني املقدرة علي ا�ستخدام امل�صدر.
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التحكم تعني القدرة علي اتخاذ القرار ب� أش�ن ا�ستخدام امل�صدر ( كما ترغب)
عموما ،الرجال حتكمهم أ�كرب علي م�صادر أ
ال�سرة يف حني يكون حتكم الن�ساء غالبا أ�قل.قلة املعلومات،
أ
الدوار املر�سومة و�إ�سرتاتيجيات الت�سويق غري امل�ساعدة أ��سهمت يف تقليل �إمكانية ح�صول الن�ساء
علي التقنية .قنوات االت�صال املتاحة لهن حمدودة.
حتى تكون التدخالت مثمرة ،من املهم معرفة من يفعل ماذا يف أ
ال�سرة حتى ت�ستهدف التقنية التي
يجري تطويرها ال�شخ�ص املنا�سب.
عندما يتم حتديد أ�هم امل�صادر ميكن حتديد اجتاهات النوع يف احل�صول والتحكم يف هذه امل�صادر
والذي غالبا ما حتدده املجموعة التي تتحكم يف امل�صدر ولي�س تلك التي ت�ستخدمه.
غالبا ما يغفل الكثري عن أ�ن توزيع احل�صول والتحكم يف امل�صادر غري مت�ساو داخل املنزل .وال�سبب
أ�ن الرجال والن�ساء يقومون ب أ�دوار خمتلفة يف املنزل ،أ�ي�ضا يختلف ح�صولهم وحتكمهم يف امل�صادر.
التقنيات اجلديدة قد تكون بعيدة عن الن�ساء أ�كرث من الرجال ب�سبب ب�سيط هو أ�ن الن�ساء لديهن
�إمكانية أ�قل يف احل�صول علي امل�صادر مثل النقل ،التعليم ،القرو�ض أ�و أ
الر�ض.
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التدخالت التنموية
الغر�ض:

م�ساعدة امل�شاركني علي حتديد تبعات النوع االجتماعي و التقنية يف أ�عمالهم.

الزمــــن:

�ساعة ون�صف ال�ساعة.

املــــــواد:

�سيناريوهات امل�شروع (خيارات من جمموعة امل�صادر)

ملحوظات للمي�سر
يف هذا الن�شاط يقوم امل�شاركون بتمثيل أ�دوار ل�سيناريو م�شروع مرتبط بتجربتهم اخلا�صة .من
أ
الهمية مبكان أ�ن يكون امل�شاركون على �إملام بعمل كل منهم �إذا أ�ريد أ�ن تكون نتائج هذه اجلل�سة
جيدة .لذلك وفر فر�صة للم�شاركني للتعرف علي جتارب البع�ض قبل بدء هذا الن�شاط .ميكن القيام
مب�شاركة التجارب يف جل�سة ر�سمية – أ�و ميكن أ�ن ت�سعى �إىل امل�شاركة عن طريق جل�سات غري ر�سمية
يف امل�ساء.
تعر�ض �سيناريوهات خم�سة م�شاريع وان مل يتمكن من االتفاق حول أ�ي منها ميكن أ�ن ت�ستعمل �صياغة
وتنمية م�شروع حملي (املذكرة يف اجلل�سة  )10كبديل .كما ميكن أ�ن تنمي أ�فكار أ�خرى �إذا كانت
مالئمة .يجب تنمية �سيناريو لكل جمموعه (عددها الكلي ثالث) مع الت أ�كيد على �ضرورة أ�ن يعك�س
كل �سيناريو جتربة حملية .أ
المثلة قد ت�شمل بناء خزان �صغري ،نقل تقنية ت�صنيع غذائي� ،صناعة
حم�سنه للخزف أ�و مهارات احلدادين أ�و أ��ساليب زراعية جديدة .ميكن أ�ن تعك�س ال�سيناريوهات
و�ضعية املر أ�ة أ�و الرجل أ�و كليهما.

ن�شــــــــاط  :متثيل أ�دوار علي التدخالت التنموية.
اخلطوة  :1ق�سم امل�شاركني �إىل أ�ربع جمموعات �صغرية.
أ
	��شرح أ�نه مطلوب منهم متثيل أ�دوار� .ستكون ثالث من املجموعات من أ�فراد م�شروع
وم�ستفيدين واملجموعة الرابعة �ستكون ممن لهم خربة يف تقومي امل�شروع� ،سينتقل
مقيمو امل�شروع بني كل املجموعات حيث يتم مناق�شتها يف م�ضامني النوع االجتماعي و
التقنية للم�شروع.
اخلطوة  :2تنق�سم كل جمموعه من جمموعات امل�شروع الثالث �إىل ق�سمني:
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أ
الوىل من امل�ستفيدين والثانية من العاملني يف أ�حد امل�شاريع (من املنظمات التطوعية
أ�و احلكومية أ�و أ�ي جهة أ�خرى)
تناق�ش املجموعات �سيناريو امل�شروع ملدة  20دقيقة ثم تقرر ما عليها تقدميه �إىل فريق
التقومي .قد يكون ما يقدم موجباً أ�و �سالباً ،أ�و خمتلفاً بالن�سبة �إىل امل�ستفيدين و أ�فراد
امل�شروع ،أ�و بالن�سبة للن�ساء والرجال.
اخلطوة  :3يقر أ� فريق التقومي ال�سيناريوهات ويناق�ش أ
ال�سئلة التي قد يود أ�ن يطرحها يف زيارة
كل م�شروع.

ملحوظة للمي�سر
�إن مذكرات هذه الدورة حتتوي علي قائمة مبجموعة أ��سئلة لال�ستعمال يف اخلطوة  .3ميكن أ�ن
تقدم القائمة لفريق التقومي فقط خالل التمرين .يف نهاية التمرين ميكن توزيع ك�شف أ
ال�سئلة لكل
امل�شاركني.
اخلطوة  :4أ
	�جعل فريق التقومي يزور كل م�شروع بالتتابع� .إن فريق كل م�شروع يكون يف حاجة �إىل
تقدمي أ�فراد فريقهم �إىل فريق التقومي و�شرح م�شروعهم قبل أ�ن يبد أ� فريق التقومي يف
طرح أ
ال�سئلة.
اخلطوة  :5عند نهاية تقومي كل م�شروع أ�طلب من فريق التقومي أ�ن يقدم تقرير ًا خمت�صر ًا عن
مالحظتهم حول كل م�شروع.
تناق�ش مالحظات فريق التقومي يف املجموعة الكبرية .هل أ�فاد امل�شروع الن�ساء والرجال بنف�س الطريقة؟
هل مت جتاهل أ�ي من احلوائج؟ ملاذا؟
هل توجد �إبداعات تقنية كان ميكن ا�ستغاللها للح�صول علي فائدة أ�كرب للن�ساء؟ للرجال؟ هل كان
امل�شروع مالئماً للن�ساء أ�و للرجال أ�و للن�ساء والرجال معاً؟

مذكرات للمي�سر
م�شاريع التنمية التي ترعى النوع االجتماعي عليها أ�ن ت�ضع يف االعتبار م�سائل تت�صل باحل�صول علي
املوارد والتحكم فيها وكذلك أ�دوار الن�ساء والرجال وذلك ل�ضمان أ�ن يفيد امل�شروع من أ�ريد أ�فادته،
أ�فادتها.
يجب علي تلك امل�شاريع االهتمام باملعرفة واملهارات القائمة واالعرتاف بها .على أ
الفراد العاملني يف
م�شاريع التنمية �إتباع أ��ساليب امل�شاركة يف تنمية التقنية يف أ�عمالهم.
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نظرة العاملني امليدانيني وجمموعات املجتمع
الغر�ض:

مل�ساعدة امل�شاركني على الت أ�مل يف نظرتهم للقرويني والتفكر يف نظرة القرويني جتاههم.

الزمــــن:

�ساعة ون�صف

املــــــواد:

عبارات مكتوبة منف�صلة على بطاقات أ�و علي ورق حائط ( أ�نظر مذكرات الدورة
التدريبية).

		
ملحوظات للمي�سر
ميكن أ�ن ي�ستعمل هذا التمرين كذلك ملجموعات من القرويني .يف هذه احلالة يكون الغر�ض م�ساعدة
امل�شاركني على تفهم نظرتهم جتاه العاملني يف جمال املجتمع والتفكري يف نظرة العاملني يف جمال املجتمع
جتاههم.
يجب كتابة أ�قوال (عبارات) أ�ع�ضاء املجتمع والعاملني يف جمال املجتمع علي أ�وراق حائطيه بلونني
خمتلفني وذلك لتحا�شي اخللط خالل التمرين .أ�كتب العبارات تاركاً م�ساحة كافيه للتعليق ،الردود قبل
بداية اجلل�سة .هذا يوفر زمناً.

الدراك أ�و ال�سلوك.
ن�شــــــــاط (  :) 1النظرة أ�و إ
اخلطوة  :1ق�سم ،ق�سمي امل�شاركني ،امل�شاركات ايل جمموعتني:
املجموعة ( أ�) :العاملون يف امليدان.
اخلطوة  :2وزع أ
القوال (العبارات) �إىل كل جمموعة مبعدل عبارة واحدة لكل فرد يف املجموعة.
أ�عطِ املجموعة ( أ�) أ�قوال املجموعة (ب) وللمجموعة (ب) أ�قوال املجموعة ( أ�).
اخلطوة  :3أ
	�طلب من كل فرد يف املجموعة (ب) أ�ن يعطي رد فعله للقول (العبارة) الذي ت�سلمه
متخي ًال أ�نه فرد من املجتمع ي�ستمع لهذا القول من العاملني امليدانيني .بنف�س الطريقة
أ�طلب من املجموعة ( أ�) أ�ن يو�ضح كل فرد فيها رد فعله للعبارة (القول) التي ا�ستلمها
متخي ًال انه عامل يف امليدان ي�سمع هذه العبارة من أ�فراد املجتمع.
اخلطوة  :4أ�طلب من كل جمموعه مناق�شة العبارات التي لديهم وردود أ�فعالهم داخل املجموعة.
املجموعة (ب) :جمموعات املجتمع.

	�عد توزيع العبارات بحيث حت�صل املجموعة ( أ�) علي أ
اخلطوة  :5أ
القوال التي �صدرت منهم
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وكذلك احلال بالن�سبة للمجموعة (ب) .أ�طلب من كل جمموعة أ�ن تو�ضح ردود أ�فعالها
علي التعليقات التي �صدرت حول تلك أ
القوال.
اخلطوة  :6ناق�ش أ
القوال (العبارات) وردود أ�فعال املجموعتني .
هل تعك�س العبارات أ
(القوال) ب�صورة دقيقة نظرات العاملني امليدانيني ،أ�ع�ضاء املجتمع؟
ما هي مرامي هذه أ
القوال (العبارات)؟

ملحوظات للمي�سر
يف حاالت كثرية يوجد تباين بني ت�صور أ�ع�ضاء املجتمع والعاملني امليدانيني جتاه بع�ضهم البع�ض� .إن
ا�ستعمال ا�ساليب امل�شاركة يعزز الطريقة التي ينظرون بها �إىل البع�ض ب�صورة موجبة .على العاملني
امليدانيني خلق اوا�صر وات�صال دائم مع أ�فراد املجتمع حتى يحققوا أ�غرا�ضهم يف التنمية .من الناحية
أ
الخرى يجب أ�ن يتجاوب أ�فراد املجتمع و أ�ن يكونوا على درجة من الثقة والرغبة يف امل�شاركة.
من أ
الف�ضل تلخي�ص ذلك كما يلي:
أ
	�ذهب �إىل النا�س.
ع�ش معهم.
اظهر لهم احلب
أ
	�بد أ� مبا لديهم.
تعلم ما لديهم فع ًال
أ
	�بن على ما ميلكون.
ويف حالة العاملني وقادة العمل التنموي:
أ
	�خربهم عندما ينتهي العمل ،التدخل ،وتنجز املهمة.
يقول املجتمع أ�جنزناه نحن .
انها حالة لي�ست للتفاخر.
لي�ست منوذجا بل أ��سلوب و منهج.
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حتليل الفيديو
ملحوظات للمي�سر
هذا التمرين اختياري ميكن أ�جرا�ؤه �إذا توفر لديك معينات ال�ستعمال فيديو يحتوي على مواد من
مذكرات الدورة التدريبية.
أ�طلب من امل�شاركني ربط املادة يف الفيديو – وجمموعة من املهارات الفنية التي متتلكها
الغر�ض:
الن�ساء وقدرة الن�ساء على االبتكار الفني بتجاربهم الذاتية.
الزمــــن:

�ساعة

املــــــواد:

فيديو ( اكت�شاف التقنيات).

ن�شــــــــاط (  :) 1م�شاهدة الفيديو
اخلطوة  :1ي�شاهد امل�شاركون الفيلم
اخلطوة  :2ق�سم امل�شاركني �إىل ثالث جمموعات و أ�طلب منهم الرتكيز على أ
ال�سئلة التالية-:
ما الذي ا�ستدعى أ�و أ�وجب البدء يف االبتكارات التي ظهرت يف الفيديو؟
هل ميكنك أ�ن تفكر يف أ�ي ابتكارات قمت بها خالل حياتك وعملك؟
ما هي الر�سائل التي يقدمها العلم عن الن�ساء والتقنية؟

ملحوظات للمي�سر
هذا اجلزء يلخ�ص القدرات التقنية للن�ساء يف كثري من أ
الحيان تنتج ابداعات الن�ساء من حاالت متعددة
عند احلاجة �إىل مواجهة أ�و�ضاع �صعبة مثل املجاعة واحلرب ،احلاجة �إىل م�ساندة أ��سرهن ،احلاجة �إىل
خلق دخل ملقابلة جزء من حوائجهن ،واحلاجة �إىل احلفاظ على البيئة وم�سايرة التغري.
ميكن أ�ن يطلق على الن�ساء يف هذه احلاالت عبارة ( العاملات الالئى يتم جتاهلهن) .ميكنهن رف�ض
التقنيات املفرو�ضة وتنظيم أ�نف�سهن كوحدة ملقابلة بع�ض ال�صعاب يف أ
الوقات القا�سية كذلك ميكنهن
تخطي احلواجز الثقافية.
أ�حياناً ال تعرتف ال�سيا�سات ب أ�ولويات املجتمع عند �إدخال بع�ض التقنيات ،مما ي�ؤدي �إىل رف�ض تلك
التقنيات.
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فهم االبتكارات
الغر�ض�	:إدراك و فهم دور االبتكارات يف حياة الن�ساء
الزمــــن� :ساعة
املــــــواد :مل�صقات أ(�عملها بنف�سك) – ا�ستعمال أ
ال�شياء من الطبيعة مثل ت�صنيع غذائي ،تنويع
عمل ،ابتكار تقليدي ( مث ًال ماكينة احلريق الداخلي  ،التلفون  ،امل�صباح الكهربائي
..الخ).
خطوة  :1أ�عر�ض ال�صور (املل�صقات) على املجموعة وناق�ش الر�سائل يف ال�صور .ما هي االبتكارات
التي و�صفت يف هذه املل�صقات؟ ملاذا قامت الن�ساء باالبتكارات؟ ما هو أ�ثر هذه االبتكارات
على حياة الن�ساء؟

ملحوظات للمي�سر

ت أ�كد أ�ن امل�شاركني يف النقا�ش يتعرفون ويعرتفون ب أ�ن الن�ساء ا�ستعملن معرفتهن بالطبيعة لزيادة
خياراتهن من أ�جل البقاء وكذلك لتح�سني �إنتاجهن .بع�ض االبتكارات كانت نتيجة ال�ستجابة الن�ساء
لل�ضغوط يف الوقت والعمل .كذلك قامت الن�ساء باالبتكارات لتقليل املخاطر عليهن.

خطوة :2

وزع ق�صة (االبتكار التقليدي)( .اخرتاع ماكينة احلريق الداخلي واخرتاع التلفون).
بعد قراءة امل�شاركني لهاتني الق�صتني :ناق�ش كيف تختلف الق�صتان مع ق�ص�ص ابتكارات
الن�ساء يف �صور أ(�عملها بنف�سك) ما هي أ�وجه ال�شبه يف املجموعتني من الق�ص�ص؟

ملحوظات للمي�سر

الغر�ض من هذا التمرين هو جعل امل�شاركني يعلمون أ�ن طبيعة االبتكار لدى النا�س (وخا�صة الن�ساء)
تراكمي وله �صله بتح�سني بع�ض النواحي يف حياتهم اليومية .االبتكار قد ال يكون كبري ًا مثل االبتكارات
ال�صناعية ولكن لها أ�ثر كبري يف املعي�شة م�ساويا ألثر االبتكارات ال�صناعية.
أ�برز أ�هميه االختبار أ�ثناء العملية التقنية كم�ؤ�شر لفهم املراحل املختلفة للعملية .تكلم عن الطرق املختلفة
التي تختري بها الن�ساء .هن ي�ستعملن كل احلوا�س اخلم�سة :النظر وال�سمع واللم�س والذوق وال�شم .يف
املعمل ت�ستعمل أ�دوات خمتلفة الختبار أ�ي عمليه مث ًال ي�ستعمل الرثمومرت لقيا�س درجة احلرارة وكذلك
ميزان الرطوبة ملعرفة كمية الرطوبة املتبقية يف املنتج.
خطوة  :2مزيد من املناق�شة حول أ�همية االبتكارات من أ�جل بقاء املجتمعات وكيفية ا�ستعمال
االبتكارات  -مث ًال  :كيف ميكن ا�ستعمال هذه االبتكارات لال�ستفادة من فر�ص الت�سويق؟
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ا�سرتاتيجيات البقاء و املواءمة
الغر�ض:
الزمــــن:
املــــــادة:

لفهم قدرة أ
املر�ة علي مواءمة التقنية من أ�جل البقاء.
�ساعة ون�صف
ثالث درا�سات حالة أ(�عملها بنف�سك) .درا�سة حالة رقم  – 3ك�سافا (بفرا) ،درا�سة حالة 6
–م�صباح ،درا�سة حالة  – 7مترهندي.
ن�سخ لكل امل�شاركني.

ن�شــــــــاط (  :) 1اال�سرتاتيجيات.
خطوة :1
خطوة :2

خطوة :3
خطوة :4
خطوة :5

ق�سم امل�شاركني �إىل ثالث جمموعات واطلب منهم اختيار مي�سرة ومقدمة تقارير .وزع
درا�سات احلالة .أ�طلب من امل�شاركني ق�ضاء  15دقيقه بحيث أ
يقر� كل فرد درا�سات احلالة.
اطلب من كل جمموعه اختيار درا�سة حاله واحدة .ت أ�كد أ�ن احلاالت الثالث قد مت تغطيتها
بوا�سطة املجموعة الكبرية .ناق�ش الدرا�سات ملدة  30دقيقه وجاوب علي أال�سئلة التالية:
ما هي امل�شاكل التي واجهتها الن�ساء؟
كيف واءمت الن�ساء التقنية للتغلب على امل�شكلة املعنية؟
ما هي املعوقات التي واجهتها الن�ساء ملواءمة التقنية؟
اطلب من كل جمموعه تقدمي ما لديها ملدة  10دقائق �إىل املجموعة الرئي�سية.
يف املجموعة الرئي�سية اطلب من امل�شاركني �إعطاء أ�مثله من جتاربهم عن كيفية مواءمة
التقنية من أ�جل البقاء.
ناق�ش� :إذا كان النا�س ـ وخا�صة الن�ساء ـ لهم القدرة علي مواءمة التقنية من اجل البقاء
ب�صورة م�ستمرة يف حياتهم فما مغزى ذلك علي وا�ضعي ال�سيا�سات والعاملني واملر�شدين
يف جمال ن�شر تلك التقنيات؟ كيف ميكن لنا م�ساعدة الن�ساء يف التغلب علي العقبات التي
تواجههن يف مواءمة التقنيات؟ هل هناك أ�ي تغريات يجب على امل�شاركني القيام بها يف
أ��سلوب عملهم؟

ملحوظات للمي�سر

�إن ابتكار الن�ساء يكون مدفوعاً باحلاجة �إىل البقاء ،احلاجة �إىل حت�سني التقنيات القائمة ،احلاجة �إىل تخطي
احلواجز الثقافية ،وكذلك احلاجة �إىل م�ساندة أ��سرهن .يف الغالب هناك عوائق تواجه جهود الن�ساء يف بناء
ا�سرتاتيجيات للمواءمة.هذه العوائق ت�شمل عدم االعرتاف بتقنيات الن�ساء ،غياب املوارد واملعلومات ،
غياب امل�ساندة الفنية ،ا�سرتاتيجيات الت�سويق التي ال حتبذ الن�ساء ،الف�شل يف اخذ أ�و تقومي ابتكارات
الن�ساء ب�صورة جادة.
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�شمول و�إدخال الن�ساء يف تطوير التقنية
الغر�ض:

جعل امل�شاركني يفهمون أ�همية ا�شرتاك الن�ساء يف تطوير التقنية

الزمــــن:

�ساعة واحدة

ن�شــــــــاط (  :) 1متثيل دور – �إدخال تقنيات جديدة.

�	:1طلب من �سبعة م�شاركني أ�ن يتطوعوا لتمثيل أ�دوار أ
أ
و�عطهم زمناً لال�ستعداد والتجهيز.
خطوة

خطوة :2

يقوم امل�شاركون بتمثيل الدور

خطوة :3

ناق�ش تمثيل الدور .ماذا حدث؟ ملاذا؟

رجل يعمل يف امليدان :لديه حزمه تقنية يريد �إدخالها للمجتمع (قرر يف نوع التقنية).يحاول
�إقناع املجموعة بالتقنية اجلديدة .يختار رجال فقط كم�شاركني يف التدريب.
امر أ�ة قائدة :حتاول ب�صعوبة �شرح ما حاولن القيام به عرب ال�سنني لال�ستفادة من املعرفة
التي تلقينها من اجلدات أ
والمهات .تريد أ�ن تعرف كيف ميكن للتقنية التي يحاول الرجل �إدخال
التح�سني يف أ�ن�شطتها أ�ن ت�ساعدهن؟� .إنها ال تفهم ملاذا ال ي�سمح للن�ساء بامل�شاركة يف التدريب.
امر أ�تان من القرية :ت�ساندان ر�ؤية املر أ�ة القيادية.
رجل م�سن :ي�شرح كيف أ�ن أ
ال�شياء �صارت على ما يرام طيلة تلك ال�سنني ولي�س من ال�ضرورة
�إدخال �شئ جديد.
�شباب من القرية :يريدون أ�ن ي�ستمر التدريب كما خطط له حتى يتمكنون من امل�شاركة .يعتقدون
أ�ن معرفة املر أ�ة العجوز أ�مر تقليدي (عفى علية الزمن) يريدون أ�ن يكونوا جمددين.

ملحوظات للمي�سر

من أالهمية مبكان أ�ن ي�ستمع العاملون يف املجتمع �إىل املجتمع .قبل تخطيط تدخلك �شاركهم معرفتهم واملعلومات
التي لديهم .هذه امل�شاركة تقي من الف�شل الذي يحدث �إذا كانت ال�سيا�سات ال تتميز بامل�شاركة.
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اجلل�ســــــــــــــــة 18

التقنية والبيئة ال�سيا�سية
الغر�ض:
الزمــــن:
املــــــادة:

م�ساعدة امل�شاركني ،امل�شاركات علي فهم أ�ثر البيئة ال�سيا�سية علي حياتهم ،حياتهن
وكيف ميكنهم ،ميكنهن ،الت أ�ثري علي البيئة ال�سيا�سية.
�ساعة ون�صف ال�ساعة.
درا�سات حالة ( أ�عملها بنف�سك) :درا�سات احلالة  – 4أ�ومينا  /درا�سة احلالة  – 7ن�ساء
تونقا يف زميبابوي.

ن�شــــــــاط (  :) 1مناق�شة ال�سيا�سة.

خطوة  :1وزع درا�سات احلالة للم�شاركني و أ�طلب منهم قراءتها فردياً.
خطوة  :2ناق�ش درا�سات احلالة .ما هي ا إلجراءات ال�سيا�سية التي مت و�صفها يف الدرا�ستني؟
كيف أ�ثرت تلك ا إلجراءات يف حياة الن�ساء؟ كيف أ�ثرت يف الطريقة التي ت�ستعمل بها
التقنية؟ ماذا كان رد فعل الن�ساء؟
خطوة  :3ق�سم امل�شاركني أ�يل جمموعات بحيث حتتوي كل جمموعه على ثالثة م�شاركني .أ�طلب
من كل جمموعه أ�ن تعطي مثا ًال من جتاربهم تو�ضح كيف أ�ثرت القرارات ال�سيا�سية يف
ا�ستعمال التقنية يف حياتهم أ�و يف حياة جمتمعاتهم .أ�طلب منهم كتابة درا�سة حالة بناء
علي هذه اخلربة.
خطوة �	:4إقر أ� ب�صوت م�سموع درا�سات احلالة.
خطوة  :5ناق�ش ماذا ميكن فعله بخ�صو�ص تغيري أ�و الت أ�ثري على تلك ال�سيا�سات.

ملحوظة للمي�سر

ميكن للمجموعة أ�ن تقوم باخلطوة  5يف وقت وجيز ،كذلك أ�ن تكون أ�كرث تف�صي ًال بتق�سيم املجموعة �إىل
جمموعات أ��صغر مرة أ�خرى وذلك ال�ستخال�ص تو�صيات ت�ستخدم يف اال�سرتاتيجيات .يف هذه احلالة
أ��سمح بـ  45دقيقة �إ�ضافية.
أ�حياناً ال تعترب ال�سيا�سات احلوائج أ
ال�سا�سية يف التنمية ولكن الن�ساء يلج أ�ن �إىل االبتكارات من أ�جل
البقاء .القرارات ال�سيا�سية التي تتخذ دون م�شورة بغر�ض م�ساندة ال�صناعات ولي�س املجتمعات
يكون لها أ�ثر �سالب قوي على املجتمعات.
�إذا أ�ريد للمجتمعات أ�ن تتعافى من آ
الثار ال�سالبة لل�سيا�سات يجب تقوية تلك املجتمعات عن طريق
تقدمي املعلومات عن تلك ال�سيا�سات لها� .إ�صرار املجتمعات يف بع�ض أ
الوقات جتعل �صناع القرار
يغريون ال�سيا�سات مل�صلحة املجتمعات.
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اجلل�ســــــــــــــــة 19

التخطيط للتدخل التقني
الغر�ض:

�سيكون مبقدور امل�شاركني تخطيط تدخل تقني يراعي م�سائل النوع االجتماعي

الزمــــن:

� 3ساعات.

املــــــواد:

املن�شور رقم  4من خطوات يف حتليل النوع االجتماعي (مت توزيعه يف الليلة
ال�سابقة).

ن�شــــــــاط (  :) 1تخطيط التدخالت
خطوة :1

خطوة :2
خطوة :3
خطوة :4

ق�سم امل�شاركني أ�يل جمموعات تتكون كل جمموعة من خم�سة أ�و �ستة م�شاركني .أ�طلب
من كل جمموعة اختيار �سيناريو معروف لديهم يف املجتمع وحتديد م�شكلة ما .رمبا
م�شكلة يعانون منها فع ًال أ�و م�شكلة فر�ضية .يجب أ�ن تكون امل�شكلة يف احلالتني قابلة
للحل عن طريق التقنية.
قل للم�شاركني أ�نه �سيطلب منهم تخطيط م�شروع مب�شاركة املجتمع .هذه اخلطوة
�سوف ت�ساعدهم علي تتبع اخلطوات املطلوبة يف حتليل واقع امل�شروع مبنظور النوع
االجتماعي.
أ��شرح كل خطوة كما وردت يف املن�شور .ناق�ش .بعد ذلك دع امل�شاركني يخططون
م�شاريعهم.
تقدم كل جمموعة خطة م�شروعها وكذلك حتليل النوع االجتماعي أ�يل املجموعة
الكبرية.
نقا�ش.

كيف �ساعد حتليل النوع االجتماعي يف و�ضع خطط امل�شروع؟ أ�م أ�ن التحليل جعل تخطيط
امل�شروع أ�كرث �صعوبة؟
كيف �شعرت و أ�نت تتبع الطريقة؟
مباذا ت�شعر بخ�صو�ص امل�شروع أ
الخري؟
يف احلياة احلقيقية كيف – يف ر أ�يك – ميكن القيام بتحليل النوع االجتماعي؟ من عليه تقدمي
املعلومات؟
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ن�شــــــــاط (  :) 2تغيري م�شاريع قائمة ،دورات تدريبية
الغر�ض:

متكني امل�شاركني من �إدخال الت�صورات التي تعلموها يف حياتهم اليومية امل�ستمرة.

الزمــــن:

� 3ساعات.

املــــــواد:

املن�شور رقم  5واملعنون (نقاط أ��سا�سية لالعتبار) م أ�خوذ من خطوات يف حتليل النوع
االجتماعي (موزع يف الليلة ال�سابقة مع تعليمات تقول :علي كل م�شارك تطبيق حمتوى
املن�شور يف اليوم التايل يف جمال واحد من جماالت عمله).
قدم للجل�سة .أ�طلب من امل�شاركني و�صف (ب�صورة خمت�صرة) ن�شاط يعملون فيه
حالياً أ�و ن�شاط يكونون علي �إملام به.

خطوة :1

ملحوظات للمي�سر
كثري من امل�شاركني يكون قد �شارك يف دورة تدريبيه خمططة بطريقة من أ�على �إىل ا�سفل أ�و بطريقة
تتجاهل املهارات التي تدخلها الن�ساء يف الربامج .ميكن للم�شاركني حتديد التعديالت املحددة يف
النوع االجتماعي والتقنية والتي ت�ساعد على حت�سني ح�سا�سية (ا�ستجابة) التدريب .من أ�جل
أ�غرا�ض التمرين يجب توزيع املن�شور  5يف الليلة ال�سابقة .املن�شور رقم  4للجل�سة  17يوزع يف نهاية
اجلل�سة.
�إذا كان للمجموعة أ�هداف خمتلطة ميكن للجزء أ�و للثنائيات مناق�شة ت�صميم امل�شروع (اجلل�سة )17
واجلزء آ
الخر ميكن أ�ن يناق�ش تعديل امل�شروع .اخلطوات يف اجلل�ستني متوازية ب�صورة عامة.
خطوة  :2وزع امل�شاركني يف جمموعات ثنائية و أ�طلب من كل ثنائي قراءة املن�شور  5ب�سرع ًة مارا
علي (نقاط أ��سا�سية لالعتبار) وخلفية امل�شروع الذي أ�ختاره الثنائي معاً ،يحدد الثنائي
ما هي النواحي التي اعتربت يف التدريب .أ�عطِ �ساعة كاملة لن�شاط كل �شخ�ص.
خطوة  :3أ
	�مام املجموعة الكبرية ي�صف أ�حد أ�فراد الثنائي باخت�صار املوا�ضع التي يتفقان على
تغيريها يف أ
الن�شطة املحددة يف خطوة.1
خطوة :4

مناق�شة
كيف �شعرت و أ�نت متر على الطريقة؟
ما نوع التغيريات املمكنة؟
كيف ميكن للزمالء مواكبة التغيريات؟

هذه التغريات طويلة وعلى املي�سر املتابعة ب�صفة م�ستمرة للت أ�كد من أ�ن امل�شاركني ال يواجهون
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المور مل تختلط عليهم .الكلمة أ
�صعوبات أ�و أ�ن أ
ال�سا�سية هي «الب�ساطة» كل التغيريات التي ميكن
القيام بها قد تكون �صغرية ،ولكن معظم االبتكارات يف الواقع تراكمية بطبيعتها.

ملحوظات للمي�سر
خطوات يف حتليل النوع االجتماعي
خطوة  :1حدد أ�دوار النوع االجتماعي.
حتدد أ�ربعة أ�دوار:
االنتاج أ
ال�سري
ا إلنتاج.
دور �إدارة املجتمع.
أ
	�دوار يف �سيا�سة الدائرة املحلية.
خطوة :2

حتليل احل�صول على ،والتحكم يف املوارد.
من يف مقدوره احل�صول على املوارد؟
من يتحكم؟
من ي�ستفيد من أ�ن�شطة امل�شروع؟
املوارد عادة ما تكون ممتلكات فيزيائية ،معرفة وفر�ص متوفرة يف املجتمع مث ًال:
أ�ر�ض ،ر أ��س مال ،عمل ،مهارات ،تقنيات ،تعليم ،ت�سليف وتوفري ،معلومات وقوة
�سيا�سية.

خطوة :3

فر�ص ومعوقات
هذه قد تكون نواحي خمتلفة من املجتمع مث ًال :اجتماعيه ،ثقافية ،اقت�صاديه ،بيئية،
�سيا�سية ،بنية حتتية ونواحي قانونية.

خطوة :4

حتديد حوائج النوع االجتماعي ،وهي نوعان:

احلوائج العملية:
متيل �إىل أ�ن تكون فورية وعلى املدى الق�صري.
خا�صة بفئة معينة من الرجال والن�ساء.
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مرتبطة باحلوائج اليومية.
ميكن حتديدها ب�سهولة بوا�سطة رجال ون�ساء.
ميكن اال�ستجابة لها عن طريق توفري مدخالت حمددة مثل الطلمبات
اليدوية ،الغذاء ،املعدات ،واخلدمات ال�صحية.

احلوائج اال�سرتاتيجية للنوع االجتماعي:
متيل أ�ن تكون علي املدى البعيد.
م�شرتكة لكل الن�ساء والرجال.
لها �صلة بالو�ضع امل�ست�ضعف للمر أ�ة ،الو�ضع الثانوي ،غياب الوارد
والتعليم.
ال ميكن جتديد أ��س�س الو�ضع امل�ست�ضعف والقدرات الكافية للتغيري ب�سهولة
بوا�سطة الن�ساء.
ميكن اال�ستجابة لها عن طريق رفع الوعي ال�ضمريي ،زيادة الثقة بالنف�س،
التعليم ،تقوية تنظيمات الن�ساء ،احلراك ال�سيا�سي…..الخ.
خطوة :5

تخطيط وتدخل
ت�صميم ا�سرتاتيجية لبدء التدخل.
التنفيذ.
املتابعة والتقومي.
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اجلل�ســــــــــــــــة 20

فعـــل للمتــابعة
الغر�ض:

االتفاق حول خطة للمتابعة.

الزمــــن:

�ساعة

املــــــواد:

ورق حائط  ،أ�قالم ماركر.

ن�شــــــــاط :يدعو املعاون املجموعة للم�ساهمة يف آ
التي:
ماذا تتوقع فعله عندما تعود أ�يل مكان عملك؟
كيف ميكن املحافظة علي قوة الدفع املكت�سبة يف ور�شة العمل هذه؟
تكتب آ�راء كل امل�شاركني على ورقة احلائط وبناء عليها تناق�ش أ
الن�شطة امل�ستقبلية املتوقعة.
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التقومي
الزمــــن:

ن�شــــــــاط:

�ساعة واحدة.

أ�طلب من امل�شاركني كتابة ثالث �إجابات على أ
القل أ
لل�سئلة التالية:
ماذا تعلمت عن نف�سي؟
ماذا تعلمت عن النوع االجتماعي؟
ما هي أ
ال�سئلة املتبقية التي يجب علي �إلقا�ؤها؟
ما هو ال�شىء اجلدير باالهتمام الذي وجدته؟
ما هو ال�شىء املت�صل بالن�ساء والتقنية الذي تعده أ�كرث أ�همية بالن�سبة لعملك؟
أ�ي تعليقات أ�خرى؟

البديل
ق�سم امل�شاركني أ�يل ثالث جمموعات و أ�طلب منهم التفكري يف أ
ال�سئلة أ�عاله ومناق�شتها واالتفاق حول
ا إلجابات عليها .بعد ذلك خطط لتمثيلية ق�صرية تو�ضح للمجموعات أ
الخرى كيف ي�شعرون.
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املـــــواد املـــرجعيـة
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املـــــواد املـــرجعيـة
اجلل�ســــــــــــــــة 2
ميكن للمي�سر عمل بطاقات با�ستعمال هذه العبارات:
كبارو يقر أ� �صحيفة (ر).
-1
أ�تينو ت�شتل خ�ضار ًا (�إ).
-2
كامو يقوم ب�صيانة ال�سقف (ر).
-3
واجنريو حتيك مالب�س االطفال (�إ).
-4
جني تطبخ أ�رز (�إ).
-5
أ�ذيامبو تكن�س أ�ر�ضية (الغرفة) (�إ).
-6
كبالقات يركب دراجة (ر).
-7
موتي�سيا تك�سر احلطب (�إ).
-8
فاطومة حتمم أ
الطفال (�إ).
-9
 -10نك�سيا حت�ضر (جتلب) املاء (�إ).
 -11وافوال يبيع قل ًال (�إ).
 -12مريي ت�صنع قل ًال (�إ).
أ�ويانقو يحت�سي �شاياً مع أ��صدقائه (ر).
-13
 -14كوامبوكا تغ�سل املالب�س (�إ).
� -15شا�شا يحيك كماً للبدلة من أ�جل الزبون (ر).
 -16بريونكا تعالج الكلمات (�إ).
أ�دادول يجهز فا�صوليا للزبائن (ر).
-17
 -18رحيمة ت�شوي جوز الهند (�إ).
 -19كر�ستني ت أ�خذ أ
الطفال للمدر�سة (ر).
 -20قيتونقا يعمل علي الكمبيوتر (ر).
 -21تريزة تطحن الذرة ال�شامية (�إ).
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اجلل�ســــــــــــــــة 5
مل�صقات أ�عملها بنف�سك

اجلل�ســــــــــــــــة 7
املذكــــــــــــرة 1
نظرية النوع
-1

النوع أ�حد الطرق التي ينظم بها املجتمع .الطرق أ
الخرى هي الطبقة ،االثنية ،الدين
والعمر.

-2

النوع يتحدد اجتماعيا ولي�س بايولوجيا
النوع ي�شري أ�يل ال�صفات املميزة ،أ
الدوار ،القيم التي يحددها وي�شكلها املجتمع ،والتي
يعتربها املجتمع مالئمة للرجال والن�ساء.
النوع يحدد (يوزع) للرجال والن�ساء أ�دوار ًا وم�س�ؤوليات و أ�ن�شطة خمتلفة ،ولكن أ�حياناً
مكملة لبع�ضها ومتقاطعة.

-3
-4

 -5كل من الرجال والن�ساء ي�ساهم ،ت�ساهم بو�ضوح يف احلياة االجتماعية واالقت�صادية
لل�سر وم�ساهمتهم �ضرورية للبقاء واحلفاظ على املجتمعات أ
الكرمية أ
والقطار ومنوها.
اجلن�س ي�شري أ�يل الفروق البيولوجية ووظائف الن�ساء والرجال يف اجناب االطفال.
املجاالت التقليدية مل�ساهمة اجلندر
الن�ســـــــــــــــاء

الرجــــــــــــال

احلفاظ علي املنزل			�إنتاج لال�ستهالك
				�إنتاج للبيع
رعاية الطفل
جمال عام
			
عالقات أ��سرية ،اجتماعية
				
ثقافة ،روحانية

عالقات خارجية

				
�إنتاج لال�ستهالك

�سيا�سة

				
�إنتاج للبيع

حماية
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 -6اجلندر أ�عطى الن�ساء والرجال خربات حياتيه ومعرفة وقدرات ت�صور خمتلفة .االثنان
�صحيحان وذات قيمة.
 -7عالقات اجلندر غري مت�ساوية ،يف جمتمعات عديدة ير أ��س الرجال الن�ساء وتقليد ًا تعتمد
الن�ساء علي الرجال .الن�ساء معر�ضات اىل العمل فوق الطاقة ،الفقر ،اال�ستغالل ،القهر
والعنف .للن�ساء فر�ص أ�قل يف احل�صول علي قوة اتخاذ القرار وهن أ�قل قدرة علي جعل
ت�صوراتهن الفريدة والقيمة متثل.
�	-8إن عالقات اجلندر ديناميكية ولي�ست ثابتة .أ�نها تت أ�ثر وتتغري مع مرور الزمن مع تغريات يف
ال�سيا�سة واالقت�صاد والتكنولوجيا والتعليم والبيئة وت أ�ثريات الثقافات أ
الخرى وو�سائط
الت أ�ثري على اجلماهري أ
والزمات وال�صراع.
�	-9إن املجتمع يخلق عالقات اجلندر وهي ميكن أ�ن تتغري ويغريها املجتمع .أ�ن بع�ض القوى
تقويها وبع�ض القوى أ
الخرى تغريها.
�	-10إن الن�ساء (مع الفئات املقهورة أ
الخرى) قاومت ونظمت نف�سها لتغيري واقعها خالل
التاريخ.
أ
أ
الدوار وفقاً للجن�س
الدوار وفقاً للجندر
بيولوجية وال ميكن تغيريها
اجتماعية وميكن تغيريها
أ
�مثلة
أ�مثلة
ميكن للرجال بجانب الن�ساء رعاية أ
الن�ساء فقط ميكنهن الوالدة.
الطفال
ميكن للن�ساء القيام ب أ�دوار الرجال التقليدية وكذلك الرجال فقط يف مقدورهم �إعطاء احليوانات
املنوية.
الرجال

(ميكن للم�شاركني �إعطاء مزيد من أ
المثلة من حياتهم)

اجلل�ســــــــــــــــة 7
املذكــــــــــــرة 2
تعريف املفاهيم ،أ
الدوات امل�ستعملة يف حتليل اجلندر
ماهي أ�دوار اجلندر؟
اجنابي:
�إنتاجي:

احلمل ،رعاية الطفل والواجبات املنزلية التي تقوم بها الن�ساء وال�ضرورية لبقاء
املجتمع.
عمل يقوم به الرجال والن�ساء من أ�جل أ
الجر نقد ًا أ�و عيناً.
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أ�دارة املجتمع :عمل طوعي بدون أ�جر تقوم به الن�ساء وهو امتداد لدورهن التنا�سلي والذي ي�ضمن
رعاية أ
ال�سرة واملجتمع مثل تقدمي املاء والرعاية ال�صحية والتعليم.
�سيا�سة املجتمع :االن�شطة التي يقوم بها الرجال يف اال�سا�س ت�شمل التنظيم وال�سيا�سة القومية.
العائد يكون نقدياً أ�و خالل الو�ضع الرفيع أ�و القوة (امل�صدر مو�سر ،ليفي).

أ�دوار الن�ساء والرجال يف أ
ال�سرة ،املجتمع
دور اجنابي

الن�ساء

الرجال

احلمل ورعاية الطفل تنظيم أ
ال�سرة.

ال توجد م�س�ؤولية م�ستمرة ولكن قد
تكون لهم مهام منزلية تقليدية.

 يف املناطق الريفية :يكون م�سترت ًا عادة يف �شكلعمل اقت�صادي أ�و منزيل.
العمال ال�صغرية  -عادة م�صدر الدخل أ
 يف المناطق احل�ضرية :أ��سا�ساً يف أالول (يت�صور
كذلك ولو مل يكن عامال).
(القطاع غري الر�سمي) عادة يف املنزل (عادة
م�سترت) ويف م�ستوي اجلريان.
 عادة ينتظمون حول هذا الدور أ�يدور �إنتاجي
تنظيمات العمال أ�و االحتادات
 عندما ت�ساهم م�صادر الدخل الثانوية ب�صورةحا�سمة يف دخول أ
املهنية.
ال�سر الفقرية.
 قد يكن أ��صحاب الدخل الوحيد يف أال�سر التي
تر أ��سها الن�ساء
دورة �إدارة
املجتمع

-

امتداد للدور االنتاجي يقمن بعمل يف املجتمع الن
متطلبات أ�داء الدور االجنابي ال تقدم أ�و تقدم  -ميل ل إل�سهام يف العمل غري مدفوع
أ
الجر داخل املجتمع يف تقدمي
ب�صورة غري جيدة.
الب�ضاعة اال�ستهالكية ،اخلدمات
زيادة عند ظروف الندرة.
أ
امل�شرتكة.
ميل أ�يل ا إل�سهام يف عمل غري مدفوع الجر.
تقدمي املحافظة علي ب�ضاعة اال�ستهالك ،اخلدمات
أ
ال�سا�سية امل�شرتكة.

 ينظم علي امل�ستوي ال�سيا�سي الر�سمي أ�ي هياكلاتخاذ القرار التقليدية أ�و أ
 ميل ليكونوا قادة (خا�صة يف هياكلالحزاب ال�سيا�سية.
دورة �إدارة
اتخاذ القرار التقليدية).
 ميل ليكن قادة اعتمادا وامتدادا علي عالقاتاملجتمع
�سابقة مع الرجال.
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احتياجات النوع
لكل من الن�ساء والرجال حوائج خمتلفة ،أ�نه مفيد أ�ن نفرق بني نوعني من احتياجات اجلندر.
احتياجات اجلندر العملية ( )PGNSهي احتياجات تنتج من تق�سيم العمل بناء علي تقليدية اجلندر.
احتياجات اجلندر العملية عبارة عن ا�ستجابة للحوائج املت�صورة وحمددة داخل حمتوى معني.
عادة ما تكون لها عالقة مع النق�ص يف الظروف املعي�شية مثل توفري املاء والرعاية ال�صحية والعمل
(التوظيف).
احتياجات اجلندر اال�سرتاتيجية ( )SGNSتعك�س حتدياً للعالقة التقليدية للجندر وتو�صي
بتغريات يف عالقات القوة والتحكم بني الن�ساء والرجال .أ�ن احتياجات اجلندر اال�سرتاتيجية كما
حتددها الن�ساء تنتج من ا إلملام بو�ضعهم الثانوي ومن التحديات التي تواجه هذا الو�ضع وذلك يف
عالقتهم مع الرجال يف جمتمعاتهن مث ًال الفر�ص املت�ساوية يف احل�صول علي عمل أ
والجر املت�ساوي
واحلقوق القانونية املت�ساوية .احتياجات اجلندر اال�سرتاتيجية التي يحددها الرجال تنتج من ا إلملام
بعدم �شمولهم يف جمال أ
الدوار التقليدية للرجال والتي ت�ساهم يف تعميق الواقع الثانوي للن�ساء مث ًال
اال�شرتاك يف رعاية الطفل� .إن احتياجات اجلندر اال�سرتاتيجية حمددة يف املحتوى.

اجلل�ســــــــــــــــة 8
قائمة العبارات أ
(القوال) (على املي�سر جتهيز بطاقات وا�ستعمال بطاقة واحدة لكل عبارة)
الن�ساء بالطبيعة أ�ف�ضل يف رعاية الطفل.
الن�ساء أ�كرث حباً لل�سالم.
الن�ساء غري قادرات على تعلم تقنية جديدة.
الرجال اف�ضل يف جمال القيادة.
علي الرجال م�س�ؤولية �إدارة التقنية.
الرجال اف�ضل فيما يخ�ص التقنية.
ثقافياً ،ال يجب أ�ن ت�شمل (تدخل) الن�ساء يف أ
المور املتعلقة بالتقنية.
أ
	�هم دور للمر أ�ة أ�ن تكون أ�ماً.
يجب احرتام الثقافة دائماً.
ميكن للن�ساء أ�ن يغرين النظام.
ميكن للرجال أ�ن يغريوا النظام.
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اجلل�ســــــــــــــــة 9
مترين – مذكرة 1

يوم يف حياتي – درا�سات حالة
يوم يف حياة والدي

والداي مزارعان يف قرية نداكا ،اين يف املحافظة الو�سطى .يف أ
ال�سرة نحن ت�سع بنات وولدان .لدينا
بقرتان مبزرعتنا وترعيان داخل املزرعة(نف�سها) .أ�نا أ�الن ل�ست باملنزل .أ�نا أ�عمل يف وظيفة.
أ�مي ت�صحو من النوم عادة يف ال�ساعة الرابعة �صباحاً ،ولها مهام يجب عليها القيام بها .ت�ضرم النار
وت�سخن املاء وجتهز وجبة ا إلفطار وهي تت�سبب يف قيام أ
الطفال من النوم وتت أ�كد أ�نهن ،انهم ،جاهزات،
جاهزون للذهاب أ�ىل املدر�سة.
أ�بي ي�صحو من النوم ال�ساعة اخلام�سة �صباحاً ويذهب ايل حلب وتغذية و�سقي البقرتني يف الوقت الذي
جتهز فيه أ�مي وجبة ا إلفطار .حوايل ال�ساعة ال�ساد�سة والن�صف تذهب أ�مي لتغذية البقرتني ويذهب أ�بي
أ�يل ال�سوق ليبيع اللنب وي�شرتي بع�ض احلوائج.
يف ال�ساعة ال�سابعة �صباحاً يذهبان �سوياً با إل�ضافة أ�يل عمال اليومية جلني أ�وراق ال�شاي .تغادر والدتي
الزراعة ال�ساعة الثانية ع�شرة ظهر ًا وتذهب لتغذي وت�سقي البقرتني وت أ�خذ الطعام أ�يل الذين يف الزراعة.
بعد وجبة الغداء ي�ستمرون يف جني ( أ�وراق) ال�شاي حتى ال�ساعة الرابعة عندما ت أ�خذ أ�مي والعاملون
ال�شاي أ�ىل مركز جتميعه وتنتظر أ�مي هناك حتى يوزن ال�شاي أ�و يح�ضر أ�بي لتويل أ
المر من أ�مي .عندما
تذهب أ�مي اىل مركز ال�شاي يبقي والدي يف املزرعة لالهتمام بغذاء البقرتني وتغذيتهما وحلبهما.
من ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء تبد أ� أ�مي يف البحث عما �ستطبخ وجتهزه وتطبخه……الخ .وتو�ضح
ال�سرة .بعد كل هذه أ
للطفال ما عليهم ،عليهن القيام به .بني الثامنة والتا�سعة تقوم ب�إطعام أ
أ
العمال
عليها أ�ن ت�صون قفاف (�سالت) ال�شاي وتخطط لعمل اليوم التايل أ�ثناء مذاكرة أ
الطفال لدرو�سهم .أ�نها
ت�شرف كذلك على املذاكرة وهي يف انتظار رجوع أ
الب من مركز ال�شاي .عند احلادية ع�شرة م�ساء تذهب
الم أ�ىل �سريرها بعد أ�ن تكون قد قدمت الطعام أ
آ
للب.

اجلل�ســــــــــــــــة 9
احلــــــــــــــــالة 2

يوم يف حياة أ�مي

أ�مي ربة منزل ونحن ثمانية يف العائلة :أ�مي و أ�بي و�ستة أ�طفال ،أ�ربعة منهم ذكور وبنتان .مل يكن أ�بي
موظفا بل كان مزارعا �صغريا للنب الذي يعتمد علية كم�صدر وحيد للدخل .أ�ي�ضا كانت أ�مي تزرع بع�ض
املحا�صيل يف م�ساحات �صغرية ال�ستهالك العائلة فقط.
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ت�ستيقظ أ�مي حوايل ال�ساعة اخلام�سة والن�صف �صباحا .فتوقد النار وت�سخن املاء للحلب وترتك قليال
منه علي النار ليغلي أ�ثناء قيامها باحللب لتعمل منه الحقا الع�صيدة� ،إذ أ�ن والدي يحب الع�صيدة
ولذا يجب �إعدادها كل يوم .بعد عمل الع�صيدة ن�شرب �شايا خفيفا وذلك ألن اللنب يجب بيعه ملقابلة
احتياجات املنزل .نتناول ا إلفطار عند ال�ساد�سة �صباحا بعد ال�صالة التي ن�ؤديها خلف أ�مي .والدي
ي�ستيقظ عند ال�ساعة ال�سابعة بينما نتوجه نحن �إىل املدر�سة عند ال�ساعة ال�ساد�سة والربع ،حاملني
معنا وجبة الغداء حيث من املفرت�ض أ�ن نكون يف املدر�سة عند ال�ساعة ال�ساد�سة والن�صف.
الواين ،تنظف املنزل ،ترتب الفرا�ش وترفع أ
بعد ذهابنا تقوم أ�مي بغ�سل أ
الغطية املبتلة ليتم غ�سلها.
هي أ�ي�ضا تطعم احليوانات من أ�بقار و أ�غنام ودجاج.
عند الثامنة تذهب أ�مي جللب املاء فهي حت�ضر  3أ�و � 4صفائح يوميا .ي�ستخدم املاء للطبخ ،الغ�سيل
و�شرب احليوانات .وهي تقوم بغ�سيل املالب�س ون�شرها.
عند التا�سعة تذهب أ�مي �إىل العري�ش حيث تقوم ب أ�عمال متعددة مثل االهتمام بعلف احليوانات،
الزراعة أ�و احل�صاد .وعليها أ�ن حت�ضر علف احليوانات �إىل املنزل مرة واحدة على أ
القل قبل وقت
الغداء .أ�حيانا ن�ساعد أ�مي يف �إح�ضار العلف ،جلب املاء وغريها عندما نعود مبكرين من املدر�سة.
تظل أ�مي تعمل يف العري�ش حتى منت�صف النهار حيث يتوجب عليها العودة �إىل املنزل إلعداد الغداء
لوالدي الذي يكون يف العمل يف عري�ش النب أ�و يف �سوق القرية يتجاذب احلديث مع أ��صدقائه.
عند الواحدة تتناول أ�مي الطعام مع أ�بي دون أ�ن تبادله حديثا يذكر فهي متعبة وج�سدها منهك .عند
الواحدة والن�صف تقوم أ�مي ب�إعطاء املاء للحيوانات .ثم تغ�سل أ
الواين وتعمل يف خياطة املالب�س أ�و
توا�صل در�س (طحن) الذرة.
يف حوايل الثانية والن�صف على أ�مي العودة �إىل العري�ش لتوا�صل عملها� .إن لديها وقتا قلي ًال جدا
للراحة.
عند الرابعة والن�صف تبد أ� أ�مي رحلة البحث عن احلطب .ثم تعد الع�شاء ومرة أ�خرى تطعم
احليوانات .أ�ثناء ذلك عليها ال�سري بني املزرعة واملنزل عدة مرات إلح�ضار املواد التي حتتاج �إليها.
عند اخلام�سة تقوم أ�مي بت�سخني الع�صيدة التي تبقت يف ال�صباح أ�و ال�شاي لنتناوله متقا�سمني أ�ي
نوع من أ
الكل أ�و ال�شراب موجود يف املنزل .أ�حيانا ن�ساعد أ�مي يف �إح�ضار املاء و�إعداد العري�ش.
ن أ�خذ حماما عند ال�سابعة ،ن�ضىء امل�صباح ونكتب واجباتنا وتبد أ� أ�مي التجهيز إلعداد طعام الع�شاء
الذي يكون غالبا خليطاً من البطاط�س واملوز والذي ي أ�خذ �إعداده وقتاً أ�طول .أ�حيانا نتناول اللحم
أ
والرز عندما نح�صل علي عائد من النب.
عند التا�سعة يتم تقدمي الع�شاء .ومبا أ�نه لي�س لدينا مذياع ف�إننا نتبادل احلديث مع والدتنا ونخربها
أ
بال�شياء التي حدثت يف املدر�سة أ�و يف الطريق أ�ثناء عودتنا.
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وعلي الرغم من أ�ن والدتنا ال ت�ستطيع القراءة والكتابة �إال أ�نها دائما ت�شجعنا لالجتهاد يف املدر�سة
وتعدنا ب أ�ننا �سوف نح�صل على وظائف جيدة �إذا جنحنا وحينها ن�ستطيع م�ساعدتها هي و أ�بي عندما
ي�صيبهما الكرب.
نذهب �إىل م�ضاجعنا دوما بعد ال�صالة خلف أ�مي التي هي امر أ�ة متدينة.
أ�عدتها أ�قن�س جيكونيو

اجلل�ســــــــــــــــة 9
احلــــــــــــــــالة 3

يوم يف حياتي

نحن أ�ربعة أ�طفال يف العائلة �إ�ضافة �إىل والدينا .أ�بي مزارع و أ�مي تقوم ب�ش�ؤون املنزل.نحن نذهب �إىل
املدر�سة عند ال�ساعة ال�سابعة �صباحا.
ت�ستيقظ أ�مي عند اخلام�سة �صباحا لتعد لنا الطعام قبل ذهابنا �إىل املدر�سة .ي�ستيقظ أ�بي عند ال�ساد�سة
والن�صف ليخرج احليوانات من احلظرية .توقظنا الوالدة عند ال�ساد�سة لتطعمنا قبل ذهابنا �إىل
املدر�سة .نحن فقط نخرج أ
الغطية واملالءات لتهويتها ثم نتناول الطعام بعد أ�ن نغ�سل أ�رجلنا ون�ستاك.
يتناول والدانا طعامهم عند ال�سابعة .تنظف والدتي املنزل عند ال�سابعة والن�صف وتغ�سل ال�صحون.
عند التا�سعة تذهب أ�مي �إىل العري�ش ويقوم والدي بت�صليح ال�سور .عند احلادية ع�شرة تكون أ�مي ال
زالت تعمل يف العري�ش ووالدي برعي أ
البقار .عند الثانية ع�شرة تعود أ�مي إلعداد الغداء.
تقدم لنا أ�مي الغداء عند الواحدة وعند ال�ساعة الثانية تقوم بجمع احلطب و�إح�ضار املاء .ويف الثالثة
جتمع اخل�ضروات .عند ال�ساعة الرابعة تعد الطعام للعائلة .تبد أ� أ�مي �إعداد الع�شاء عند ال�ساعة
ال�ساد�سة بينما نغ�سل نحن ال�صحون وننظف فناء املنزل .تقدم أ�مي الع�شاء دائما عند ال�ساعة الثامنة.
ون�ستفيد من الوقت بني الثامنة والن�صف وحتى التا�سعة يف مراجعة درو�سنا .يف هذا الوقت تنظف
أ�مي مكان الطبخ .عند ال�ساعة التا�سعة نذهب �إىل النوم بينما يجل�س والدانا للراحة ومناق�شة بع�ض
أ
المور املنزلية .عند العا�شرة يذهب والدانا للنوم بعد أ�داء ال�صالة.
تريزا و .أ��سيوي
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يوم يف حياة أ�مي

أ�مي التي هي ربة منزل ت�سكن يف منزل قريب من املدينة مع أ�خي ال�صغري ( � 10سنوات) و أ�ختي (12
�سنة) اللذين ما زاال يف مرحلة الدرا�سة أ
ال�سا�سية .والدي تويف قبل عدة �سنوات و أ�مي لديها بع�ض
أ
العمال ال�صغرية يف ك�شك ورثته عن جدي.
عند الثالثة �صباحا ت�ستيقظ أ�مي لتعد خلطة الطعام الذي تبيعه يف الك�شك .وهو أ�مر �شاق ينتهي عند
الرابعة حيث تقوم ب�إيقاد النار إلعداد أ
ال�صناف التي تبيعها .بينما تكون النار قد اتقدت تقوم أ�مي
ب أ�يقاظ أ�ختي ال�صغرية لتوقد بدورها نار ًا أ�خرى إلعداد الع�صيدة إلفطار العائلة وبيع بع�ض منها.
عند ال�ساد�سة توقظ أ�مي أ�خي ليذهب إلح�ضار املاء من البئر .أ�ثناء قيام أ�ختي ب�إيقاد النار و أ�خي
بجلب املاء تكون أ�مي قد جهزت أ��صناف الطعام وذهبت بها �إىل الك�شك يف ال�شارع املجاور عند ال�ساعة
ال�سابعة لبيعها .كثريا ما تعود �إىل املنزل لتت أ�كد من أ�ن أ
الطفال مل يت أ�خروا يف الذهاب �إىل املدر�سة .بعد
الطفال �إىل املدر�سة وذلك بعد أ�ن يكون أ�خي أ
ذهاب أ
الكرب قد قام بكي مالب�سهم تكون أ�مي عند ال�ساعة
الثامنة ما زالت عند الك�شك.
تـنهي أ�مي عملها يف الك�شك عند ال�ساعة التا�سعة وتعود �إىل املنزل لغ�سل أ
الواين واملالب�س ثم تنظف
املنزل والفناء.
عند ال�ساعة العا�شرة تذهب أ�مي �إىل ال�سوق ل�شراء الطعام.وتنتهز الفر�صة لزيارة أ�مينة ال�صندوق
لتودع لديها م�شاركتها اليومية .تبد أ� أ�مي يف �إعداد الغداء عند احلادية ع�شرة و أ�ثناء ذلك تراجع
ح�سابات اليوم للتعرف على ما ح�صلت عليه من ربح أ�و خ�سارة .ثم تقدم لنا الغداء .عند الثانية تقوم
الواين وتنظف أ
بغ�سل أ
الر�ضية ثم تعود مرة أ�خرى ل�ضبط ح�سابات عمل اليوم.
عند الرابعة تذهب �إىل املتجر ل�شراء االحتياجات لعمل �صباح الغد .عند اخلام�سة يعود أ
الطفال من
املدر�سة وي�ساعدوا يف قطع خ�شب الوقود إلعداد الع�شاء .ثم تت أ�كد أ�ن الطفلني قد أ�خذا حمامهما حوايل
ال�ساعة ال�ساد�سة وبعدها تفح�ص كرا�ساتهم ملتابعة أ�دائهم يف املدر�سة.
حوايل ال�سابعة تعد الع�شاء وتقدمه للعائلة.
مبا�شرة عند الثامنة تغ�سل أ
الواين ثم مالب�س املدر�سة وبعدها ت�ستحم .عند التا�سعة تت أ�كد من أ�ن
أ
الطفال قد ناموا بخري ومن ثم ترتب أ��شياءها ل�صباح يوم غد وذلك قبل أ�ن ت�ؤدي �صالتها وتذهب �إىل
النوم يف حوايل ال�ساعة التا�سعة م�ساء.
�سيل�س أ�وديامبو
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يوم يف حياة أ�مي ،حياة أ�بي

ا�سم أ�مي ماريان أ�حمد وت�سكن يف مرف أ� عبدان على �شاطئ البحرية مع أ�خي قبل أ
الخري جمعة .أ�ختي
أ
الخرية �سوال وابنة جدي افيلني .أ�بي أ�ي�ضا ي�سكن مرف أ� عبدان ولكن مع زوجته التي هي لي�ست أ�مي
ويعمل يف �صيد ال�سمك من البحرية .أ
العمال الرئي�سية التي نقوم بها يف املنزل هي �إح�ضار املاء من
الر�ض �إ�ضافة �إىل بع�ض أ
البحرية و حرث أ
العمال املنزلية.
ت�ستيقظ أ�مي عند الرابعة �صباحا لت�سخن املاء وتعد ال�شاي أ
للطفال ثم تذهب �إىل العري�ش .مبا أ�ن
العري�ش قرب البحرية فهي غالبا ما حتمل معها جرة املاء لتعود بها أ
ملى .تعمل أ�مي يف العري�ش حتى
ال�سابعة �صباحا ،وتقطف بع�ض اخل�ضروات والبطاط�س للغداء ثم تذهب للبحرية لتح�ضر املاء.
يف املنزل تبد أ� أ�مي يف أ�عمال النظافة وغ�سل املالب�س أ
والواين قبل أ�ن جتل�س لتتناول �إفطارها ونادرا
ما تعد ا إلفطار لوالدي.عند ال�ساعة العا�شرة تبد أ� أ�مي يف �إعداد وجبة الغداء .كثريا ما يح�ضر أ�بي
الطفال للغداء عند الواحدة .بعد الغداء تغ�سل أ�مي دائما أ
ال�سمك أ�و اللحم لطبخه .يعود أ
الواين و
تنظف املطبخ .ثم تبد أ� بعد ذلك يف خياطة املالب�س أ�و حت�ضري احلبوب للطحن وحت�س ب أ�ن هذا يعطيها
بع�ض الراحة.
عند الرابعة تقل حرارة ال�شم�س وتعود أ�مي �إىل عري�شها حيث تعمل يف حديقة مطبخها حتى ال�ساعة
ال�ساد�سة م�ساء.
عندما يعود أ
الطفال من املدر�سة يعطي كل منهم ماء يف وعاء �صغري وقطعة �صابون ليذهبوا لال�ستحمام
يف البحرية .يكون ذلك عادة عند اخلام�سة والن�صف م�ساء .بعد عودتهم يكون عليهم امل�ساعدة يف �إعداد
الغداء الذي يقدم عند ال�ساعة ال�سابعة والن�صف .بعد الغداء يقوم أ
الطفال بغ�سل ال�صحون ونظافة
املطبخ ثم يذهبون ملراجعة درو�سهم .تتناول أ�مي كتابها املقد�س ال�صغري وكتاب ال�صالة وت�صلي ثم
تذهب لتنام عند ال�ساعة الثامنة.
أ�ما أ�بي فانه ي�ستيقظ عند ال�ساعة ال�ساد�سة ويذهب ملراجعة رجاله الذين يق�ضون الليل يف ال�صيد يف
البحرية .ثم يعود �إىل البيت يف العا�شرة حامال بع�ض ال�سمك أ
لل�سرة واملال الذي ح�صل عليه من بيع
ال�سمك .يتناول أ�بي �إفطاره ويخرج �إىل ال�سوق ليبتاع لنف�سه جريدة .ثم يرجع عند الثانية ع�شرة
والن�صف ويفتح املذياع لي�ستمع وهو جال�س منتظرا وقت الغداء .بعد الغداء يرتاح أ�بي ملدة �ساعتني.
وعند الرابعة م�ساء يخرج ملقابلة ال�صيادين للتفكري يف ما �سيقومون به يف امل�ساء .بعدها يعود �إىل
املنزل ،ي أ�خذ حماما ويخرج ملقابلة أ��صدقائه .يعود عند التا�سعة ليتناول الع�شاء ثم يذهب لينام.
�سوزان وا�سكي
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يوم يف حياة أ�مي

أ�مي أ�رملة تعدى عمرها ال�ستني وت�سكن يف املنطقة الريفية مبقاطعة ناندي ،حيث ال�شاي حم�صول
نقدي ،مع اثنني من أ�حفادها (ولد وبنت) بعد أ�ن ترك كل اخوتي املنزل ويذهب ه�ؤالء أ
الطفال �إىل
مدر�سة أ
ال�سا�س القريبة.
ت�صحو أ�مي عند اخلم�سة �صباحا وتوقظ أ
الطفال ألداء �صالة ال�صبح .ثم تر�سل ال�صغرية اىل املطبخ
لتوقد النار وت�ضع عليها املاء ،ويذهب الولد لتجهيز أ�واين اللنب .ت�سرتخي أ�مي قليال ملدة ن�صف �ساعة
ثم تلحق بال�صغرية يف املطبخ .وتبد أ� يف �إعداد وجبة ا إلفطار يف حني يذهب ال�صغريان الرتداء مالب�س
املدر�سة.
يتناول أ
الطفال ا إلفطار مع أ�مي يف ال�ساعة ال�ساد�سة �صباحا ثم يبد أ�ون رحلتهم .عند ال�ساد�سة والن�صف
حت�سب أ�مي كمية اللنب لبيعه وتعطيه لعامل اللنب لي أ�خذه �إىل نقطة التجمع على ال�شارع الرئي�سي.
عند ال�ساعة ال�سابعة ت أ�خذ أ�مي أ
الواين وتبد أ� يف غ�سلها .ثم تنظف املطبخ بعد ذلك وغرفة املعي�شة.
عند الثامنة والن�صف تخرج �إىل احلديقة ملتابعة عمال جني ال�شاي وتعتني ـ يف نف�س الوقت ـ مبزرعة
اخل�ضروات.
ثم تذهب �إىل النهر عند ال�ساعة احلادية ع�شرة لت�شرف على �شرب أ
البقار وتعود عند الظهر حاملة
للطفال .يرجع أ
معها املاء إلعداد وجبة الغداء أ
الطفال عند الواحدة ليتناولوا الغداء ب�سرعة ليعودوا
�إىل املدر�سة .عند ال�ساعة الثانية بعد الظهر تنظف أ�مي أ
الواين وتكن�س املطبخ ثم تذهب �إىل املحلب
ل إل�شراف علي حلب اللنب .عند ال�ساعة الثالثة بعد الظهر تخرج للبحث عن حطب الوقود وعند الرابعة
م�ساء جتمع اخل�ضروات للم�ساء ولغداء اليوم التايل .عند اخلام�سة تعد لنف�سها كوبا من ال�شاي
وتتناوله يف الوقت الذي تقوم فيه بتجهيز اخل�ضروات للع�شاء أ�و تتحدث مع زائر من اجلريان.
عند ال�ساد�سة ي�صل أ
الطفال من املدر�سة ويذهبان للنهر إلح�ضار املاء الذي يكفي أ�مي ملدة يوم علي
أ
القل .يف هذه الفرتة تعد أ�مي الع�شاء وت�ضيء امل�صباح .تتناول العائلة الع�شاء عند ال�سابعة والن�صف
الطفال للقيام بواجباتهم املدر�سية بينما تنظف أ�مي أ
ويذهب أ
الواين والقرع حلفظ اللنب.
ت�صلي العائلة معا عند التا�سعة ويذهب أ
الطفال للنوم وجتل�س أ�مي لال�ستماع �إىل املذياع وهي تط ِّرز.
ثم تذهب للنوم عند العا�شرة.
هيلني جبكتي�ش يقو
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يوم يف حياة أ�بي

أ�نا من عائلة مكونة من ثمانية أ��شخا�ص هم أ�بي ،و أ�مي  ،وثالثة أ�خوان و أ�ختان .أ�بي مزارع وهو يربي
البقار ،اخلرفان أ
أ
والغنام و أ�مي تربي الدواجن وتبيع اللنب كم�صدر للدخل.
ال�شجار (الت�شجري) يف قطعة أ
أ�بي من هواة حماية البيئة ،فهو يهوي زراعة أ
الر�ض التي ميلكها والتي
تبلغ م�ساحتها ثالثمائة وثمانون ( )380هكتار ًا وغنية بامل�صادر الطبيعية التي مل متتد �إليها يد الب�شر
بع ُد .لذا �سلمت من التدهور والتلوث وظلت علي طبيعتها آ
ال�سرة.
أ�مي ت�صحو دائما عند ال�ساد�سة �صباحا لتجهز للحلب و �إعداد ال�شاي وا إلفطار أ
للطفال قبل ذهابهم
للمدر�سة .عند ال�سابعة حتمل اللنب لنقله �إىل املحلب لبيعه .يتناول أ�بي ا إلفطار يف ال�ساعة ال�سابعة
والربع وعند ال�سابعة والن�صف �صباحا يقوم بتوجيه الراعي �إىل املكان الذي �سوف ترعى فيه أ
البقار.
عند الثامنة يقوم بجولة يف املزرعة ويالحظ املكان الذي ت�شرب فيه احليوانات ومن ثم يذهب ل إل�شراف
علي العجول ،ال� أض�ن واملاعز.
بعد توزيع الواجبات على عمال املزرعة ينطلق لزيارة أ��صدقائه أ�و الرتويح عن نف�سه يف مركز الت�سوق
املجاور.
يعود أ�بي للغداء ثم يتفرغ ملناق�شة �سري ال�ش�ؤون املنزلية مع زوجته ( أ�مي) ب�صراحته املعهودة.
عند الرابعة م�ساء يقوم والدي بجولته امل�سائية يف املزرعة ويق�ضي بع�ض الوقت مع الراعي ،يعد
احليوانات ويفح�ص حالتها ال�صحية.
عند ال�ساد�سة تعود احليوانات �إىل املنزل حيث تقوم أ�مي و أ�ختي باحللب.
يقوم أ�بي و أ�خي بع ِّد أ
الغنام وال� أض�ن .يتم هذا بالطريقة التقليدية مبالحظة الو�شم أ�و النوع ولي�س
بال�ضرورة أ�ن يتم ذلك بح�ساب احليوانات واحد ًا واحد ًا .وغالبا ما يدعونا والدي جميعا لتقومي أ�داء
اليوم كعائلة.
ثم نتناول الع�شاء ونخلد للنوم فيما يوا�صل أ�خوتي ال�صغار عمل واجباتهم املدر�سية.
والدي له �شخ�صية اجتماعية وكثريا ما يفح�ص كرا�سات أ
الطفال ويقدم لهم احللوى إلدخال ال�سرور
ايل أ�نف�سهم.
حتن ن�سميه أ
الب املخل�ص وال�شىء عندي يعدل حبي له .هوايات أ�بي ت�شمل اال�ستماع ملو�سيقى
املا�ساي الكال�سيكية ،العناية باحليوانات وزيارة أ
ال�صدقاء.
جون كيلني اويل بار�سيتو�س
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�سينــــــــــــــــاريو 1

لقد حدد م�شروع الكهرباء الوطني القرية لتكون موقعاً لتطوير م�شروع انتاج الكهرباء من املياه .
امل�شروع له طاقة لتقدمي الكهرباء اىل  50باملائة الذين ي�شكلون �سكان القرية � .سوف يتم بناء �سد
�صغري على النهر الذي مير من خالل القرية ويحول املاء عرب ما�سورة  pvcاىل مبني انتاج الكهرباء
�سوف يعاد املاء اىل النهر من مبنى انتاج الكهرباء حتى ال تت أ�ثر كمية املاء املطلوبة للري .
لقد حددت جمعية م�ستهلكي الكهرباء يف القرية إلدارة امل�شروع � .سوف يقوم أ�ع�ضاء اجلمعية بتنظيم
أ�عمال الت�شييد ،ويقررون يف أ�مر توزيع الكهرباء� ،شرط ا�ستحقاق أ
ال�سرة إلمدادها بالكهرباء هو
امل�ساهمة املت�ساوية يف �شكل نقدي أ�و عمل
اقرتحت اجلمعية عدة أ�فكار يف كيفية ا�ستعمال الكهرباء  .أ�حدها هي �إن�شاء ور�شة �صغرية ألعمال
احلديد حتت �إدارة تنظيم ال�شباب بالقرية ويف�ضل ال�شباب هذا اخليار  .ين�ضوي حتت اجلمعية عدد
كبري من �شباب و�شابات عاطلون عن العمل  .املقرتحات أ
الخرى هي أ�و ًال تو�صيل الكهرباء ايل تلفزيون
قاعة جمل�س املدينة مل�صلحة الذين ال ت�صل الكهرباء اىل منازلهم وثانياً تو�صيل الكهرباء �إىل مطحن
غالل ي�ستعمله املجتمع.
ال�سر تعتمد يف دخلها علي جمع املطاط من مزارع املطاط القريبة من القرية ،أ
أ�غلب أ
الرا�ضي التي
ال�سر الرثية � .إن جمع املطاط تقوم به يف أ
أ�قيمت عليها تلك املزارع ميتلكها عدد �صغري من أ
ال�سا�س
الن�ساء الالئى يق�ضني فيه ما بني �ست ايل �سبع �ساعات يف اليوم  .متتلك كل واحدة منهن حوايل د�ستة
من أ��شجار املطاط � .إن هذه أ
ال�سر جتد دخ ًال �إ�ضافيا يف أ�خذ املطاط ال�سائل �إىل قرية جماورة للمعاجلة
ال�سر يذهبون �إىل املدينة بحثاً عن العمل ويعودون للقرية يف نهاية أ
 .كثري من الرجال يف هذه أ
ال�سبوع
فقط  .لقد أ�ن�ضم عدد أ�خر اىل اجلي�ش هناك أ�ربع ع�شرة أ��سرة فقرية جد ًا بالقرية  .تر أ��س الن�ساء هذه
أ
ال�سر ولهم أ�طفال  .لقد قتل أ�زواجهن أ�و اختفوا ب�سبب من ظروف احلرب التي متر بها املنطقة .

مذكرة 1

�سينــــــــــــــــاريو �2س

القرية عبارة عن م�شروع ا�ستعماري قدمي يف منطقة جافة  .معظم �سكان القرية يعتمدون يف معاي�شهم
يف بع�ض أ�وقات العام علي جتفيف ( cashewبدِّل كا�ش مبح�صول غذائي حملي والتجفيف ب أ��ساليب
النتاج يقوم به الن�ساء يف أ
أ�خرى يف حالة ال�ضرورة )  .أ
ال�سا�س والعمل يدوي وم�ستهلك للوقت .
هناك منظمة خريية دولية تود �إدخال ماكينة ت�صنيع يف القرية وذلك بهدف أ
ال�سراع بالعمل  .حت�سني
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املنتج .وتقليل اجلهد املبذول  .لقد طورت املنظمة املاكينة يف جنوب افريقيا وهي تعتقد أ�ن املاكينة
�ست�صلح هنا يف �سرييالنكا (بدِّل �سرييالنكا با�سم الدولة التي يقام فيها التدريب) .
مل يتم اختبار املاكينة ميدانياً بع ُد يف البالد  .حتى ميكن ا�ستعمال املاكينة يف الغالب يجب أ�ن تدفع
�سلفية ل�شراء و�صيانة املاكينة  .على املجتمع كذلك زيادة العر�ض يف املواد يف بع�ض أ�وقات ال�سنة .
القرويون مل يعتادوا على ا�ستعمال املاكينة يف �إنتاج الكا�ش وقد يحتاجون ايل تدريب يف ا�ستعمال
هذه املاكينة اجلديدة .

مذكرة 1

�سينــــــــــــــــاريو 3

يف مناطق امل�شاريع املروية يتمكن من ي�سكنون فيها من زراعة حما�صيلهم ثالث مرات �سنوياً  .ملاذا
الر�ض املنخف�ضة لزراعة أ
عطي ال�ساكنون ثالث هكتارات من أ
الرز وثالث أ�خرى مرتفعة؟ .لقد ح�ضر
أ� َ
معظم ال�سكان من املناطق امل أ�هولة بال�سكان يف البالد  .لقد ا�ستقروا يف �شكل أ��سر �صغرية بدون أ�وا�صر
دم مع جريانهم  .انهم يقومون ب أ�عمالهم الزراعية يف �شكل م�ستقل عن بع�ضهم البع�ض .
ال�سر يف زراعة املحا�صيل النقدية يف القطع املروية  .ميكن خلدمات أ
يراد أ�ن ت�ساعد أ
الر�شاد الزراعي
كذلك أ�ن تو�سع من مدى الن�صائح التي تقدم .
ال�سر والتي تقدم م�ساهمة كبرية يف غذاء أ
تقليدياً الن�ساء م�س�ؤوالت عن زراعة حدائق أ
ال�سرة  .تروى
هذه احلدائق عادة بالري املطري .
ال�سرة مثل جتهيز أ
الن�ساء لهن كذلك م�س�ؤولية ومهام يف أ
الكل  .جمع و�إح�ضار املاء واحلطب ورعاية
أ
الطفال  .هناك نق�ص يف وقود احلريق يف املنطقة.

مذكرة 1
�سينــــــــــــــــاريو 4
عال بع�ض
لقد أ�نتجت منظمة حملية عربة �صغرية جترها العجلة ( أ�و بدل بجهاز آ�خر) أ�ن �سعرها ٍ
ال�شئ و�صعب �شرا�ؤه �إال باحل�صول علي �سلفية ،وم�صدر دخل منتظم .
لقد أ�دخلت العربة يف منطقة جافة حيث يعاين النا�س من احل�صول على ماء ،لقد ظنت املنظمة أ�ن
العربة لن تكون منا�سبة ال�ستعمال الن�ساء وذلك بناء علي منظور ثقايف  .لذلك مل يفكروا كثري ًا يف كيفية
ا�ستفادة الن�ساء مثل الرجال بهذه العربة  .لقد بد أ� عدد من الرجال يف خلق م�شاريع خالقة مدرة للدخل
با�ستعمال هذه العربة  .ولكن هناك عدد ًا قليال من الن�ساء ي�ستعملن العربة .
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قد تكون هناك فر�ص يف ا�ستعمال العربة  .وت�سهيل املهام املنزلية وتقليل اجلهد املبذول  .ميكن كذلك
قبول فكرة ا�ستعمال الن�ساء للعربة .
يف معظم أ
ال�سر التي ت�ستعمل فيها العربة التي جترها العجلة ي�ساعد الرجال الن�ساء يف مهام الرتحيل
 .يف هذه أ
ال�سر آ
الن الرجال هم الذين يجلبون املاء  .قبل �شراء العربة كان ذلك من م�س�ؤولية الن�ساء .
الن�ساء ما زلن يجلنب حطب احلريق  .ولكن با�ستعمال العربة (تدفع أ
باليادي ) زادت العربة من كمية
املاء واحلطب التي ميكن جمعها يف رحلة واحدة  .لقد قلل هذا من الوقت الذي ت�صرفه الن�ساء يف هذه
املهام .

مذكرة 1

�سينــــــــــــــــاريو 5

منطقة جافة يف افريقيا (بدل ـ بديل ،مبنطقة يف القطر الذي يجري فيه التدريب ) عادة ما تعاين من
المن الغذائي حتى يف ال�سنوات أ
م�شاكل يف أ
الخرية من �سنني اجلفاف تعتمد املجتمعات يف هذه املنطقة
على معونة احلكومة للبقاء على قيد احلياة  .لقد اعتاد النا�س املحليون على معونات �إما نقد ًا أ�و
عيناً ،مادة غذائية .معظم النا�س يعملون يف �صورة ما من �صور الزراعة  .ولكن مهام الرجال تختلف
من مهام الن�ساء هناك عدد من أ
ال�سر التي تر أ��سها الن�ساء .
أ�ن منظمة حملية تعتقد أ�ن هناك �ضرورة لك�سر ثقافة االعتماد ،و أ��سلوب امل�شاركة يف التحليل ،والبت
يف امل�سائل� ،سوف ميكن املجتمع من بناء قدراته على االعتماد على نف�سه � .إن املنظمة املحلية تنوى
تبني أ��سلوب امل�شاركة ملعرفة وتطوير أ�ن�شطة ت�ساعد أ�كرث النا�س فقر ًا  .املنظمة حتاول أ�ن تعمل
مع الهياكل وامل�ؤ�س�سات القائمة  .أ�نها تتوقع أ�ن تكون ان�شطتها م�ساعدة النا�س علي م�شاركة وتبادل
املعلومات  .التدريب  .تقدمي الن�صائح  .تقوية امل�ؤ�س�سات  .وتنظيم الزيارات للمناطق ،أ�و جمموعات
أ�خرى .

مذكرة 1

�سينــــــــــــــــاريو 6

لقد منا م أ�وى ح�ضري يف أ�طراف منطقة �صناعية يف مدينة  .يعتمد املهاجرون من الريف ايل املدن بحثاً
عن فر�ص عمل على قدراتهم اخلا�صة يف �إيجاد حلول مل�شاكل احل�صول على م أ�وى  .املواد املتاحة لهم
حمدودة و أ�حياناً يكمن البديل للحماية من الظروف اجلوية يف اال�ستعمال اخلالق للمواد املرفو�ضة
من املدينة .
آ�الف عدة من النا�س يعي�شون حتت خوف ا إلخالء ألن ال�سلطات املحلية ال توافق علي هذه امل�ساكن
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الع�شوائية وال تعرتف بحقوق مالكي هذه امل�ساكن قامت املنظمة بت�سهيل املناق�شة بني التنظيمات
ال�شعبية (التي متثل ال�سكان املحليني) والعاملني ووكاالت احلكومة املحلية  .لقد ظهر نتيجة هذه
املناق�شات منرب ن�شط ظهر خالله أ�ن تبادل وم�شاركة املعلومات و�إن�شاء ال�شبكات كلها و�سائل فعالة يف
الت أ�ثري على �صانعي القرار وتغيري ر أ�يهم يف ال�سكان والعمل يف �شراكه مع ال�سكان من الن�ساء والرجال .
�إن املنظمة حتاول أ�ن تطور منز ًال منوذجياً منا�سباً للكل  .يف ذلك حتث ال�سلطات املحلية علي االعرتاف
بتقنيات الت�شييد املالئمة وتقبل موا�صفات ا إلن�شاء التي �ستكون متوفرة لل�سكان املحليني .
نف�س املنظمة  .من خالل برناجمها لنقل التقنية  .تهدف �إىل �إدخال ماكينة إلنتاج مكعبات من الرتبة
املثبتة لال�ستعمال يف الت�شييد باالعتماد على الذات  .وخللق فر�ص للعمل على املدى البعيد  .بالعمل
مع البنائني وال�سكان املحليني تتمنى املنظمة ادخال هذه املاكينة عن طريق نظام الت�سليف الدائر  .لقد
متت درا�سة املاكينات احلالية وهي يف حاجة أ�يل تقوية لتكون �صاحلة لال�ستعمال .
تر أ��س الن�ساء يف امل�ساكن الع�شوائية  %60من أ
ال�سر وهن م�س�ؤوالت عن الرعاية والتغذية وامل أ�وى
أل�سرهم  .املتوفر لهن وقت ق�صري ولكنهن مهمومات جتاه احل�صول على فر�ص تدر دخ ًال  .كل املدربني
حملياً رجال وينظر لعملية الت�شييد على أ�نها دور يخ�ص الرجال  .أ�ن �صناعة الطوب عمل يجلب أ�جر ًا
جيد ًا  .أ�ن املنظمة ملتزمة بالعمل يف �شراكه مع الن�ساء والرجال من أ�جل حت�سني م�ستوى املعي�شة
وماذا ميكنهم فعله .
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اجلل�ســــــــــــــــة 11
مذكرة 2
أ��سئلة توجه للم�شاريع حول اجلندر والتقنية
مع أ�نواع امل�شاريع املقدمة أ�عاله قد يود املقيمون اعتبار موا�ضيع أ��ضافية حمددة وكذلك موا�ضيع
أ�كرث عمومية  .تورد أ�مثلة لالثنني فيما يلي
أ��سئلة عامة :
-1

ما هي أ
الهداف العامة للربامج أ�و ما هي امل�شكلة الرئي�سية التي حتاول الربامج معاجلتها؟.
ما هي امل�س�ؤوليات الرئي�سية للن�ساء والرجال بالن�سبة للم�شروع؟.

-3

ال�سا�سية يف هذه أ
ما هي التغريات أ
الدوار وامل�س�ؤوليات التي يتوقعها امل�شروع؟.

-4

ما هي ح�سنات ،م�ضار ،هذا امل�شروع بالن�سبة للن�ساء والرجال؟.

-5

كيف متت م�ساهمة ،ا�شرتاك ،الن�ساء والرجال يف حتديد احلوائج ويف ت�صميم هذا امل�شروع؟.

-6

كيف ي�ساهم ،ي�شرتك ،الرجال والن�ساء يف عمل هذا امل�شروع؟.

-7

كيف يتم ت�ضمني القدرات القائمة للرجال والن�ساء يف هذا امل�شروع وكيف ميكن للم�شروع تقوية
تلك القدرات؟.
كيف ،مع من أ�خترب هذا اجلهاز الذي يدخله امل�شروع .

-9

كيف �ضمنت أ�ي معدات ،أ�جهزة جديدة مالئمة حلياة الذين ،الالئى ي�ستعملنها .

-2

-8

م�سائل حمددة لكل �سيناريو
�سينــــــــــــــــاريو 1
-1

هل �ستكون للن�ساء والرجال فر�ص مت�ساوية للح�صول علي الكهرباء ؟
كيف �سيفيد أ�دخال الكهرباء الن�ساء يف القرية ؟

-3

كيف ي�ستفيد الرجال من احل�صول علي الكهرباء ؟

-2

�سينــــــــــــــــاريو 2
-1
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من �سيمتلك املاكينة ؟

-2

من �سيدرب بالقيام مبهمة �صيانة املاكينة ؟

-3

كيف ميكن ت�سهيل احل�صول على �سلفية من أ�جل العمل .

�سينــــــــــــــــاريو 3
-1

كيف �سيع�ضد امل�شروع أ
الدوار وامل�س�ؤوليات التقليدية ؟

-2

هل كل امل�شاركني قادرون علي التحكم يف العمل اخلا�ص بهم ؟

-3

كيف ي�ساند امل�شروع اخليارات الزراعية املختلفة للرجال والن�ساء ؟

�سينــــــــــــــــاريو 4
-1

ما هي الفرو�ض التي اعتمد عليها حول ا�ستعمال الرجال والن�ساء للتقنية؟
هل مت م�ساندة ح�صول املر أ�ة على التقنية ؟

-3

كيف تعاملت املنظمة مع ما هو مقبول أ�و غري مقبول ثقافياً يف امل�شروع ؟

-2

�سينــــــــــــــــاريو 5
-1

كيف مت متكني أ�كرث النا�س فقر ًا ،وخا�صة الن�ساء ،من امل�شاركة يف امل�شروع ؟

-2

ماذا مت فعله يف �إعادة تقومي املهارات الفنية للن�ساء والرجال ؟
كيف متت م�ساعدة الهياكل وامل�ؤ�س�سات القائمة لتكون أ�كرث دميقراطية ؟

-3

�سينــــــــــــــــاريو 6
-1
-2

ما هي الفرو�ض التي اعتمدت يف هذا امل�شروع عن ا�ستعمال الن�ساء والرجال للتقنية؟
كيف عاجلت املنظمة م�شكلة ما هو (وما لي�س) مقبو ًال ثقافياً؟

�	-3إذا كان امل�شروع ي�سعى لتح�سني فر�ص ح�صول الن�ساء على مهارات يف جماالت جديدة،
كيف متت م�ساندة هذا امل�سعى .
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اجلل�ســــــــــــــــة 12
أ�فكار جمموعات املجتمع والعاملني امليدانيني .
يحتاج املي�سر أ�ىل عمل بطاقات يكتب عليها هذه أ
القوال (العبارات) عليه ،عليها ،أ�ن تختار أ�نواع
التقنية(قلل ور�شة عمل) ،ليبدل بها التقنيات املذكورة هنا.

جمموعة ( أ�) أ�فكار أ�ع�ضاء املجتمع :
-

دائماً وجدت �صعوبة يف أ�ن تعمل املاكينات (حدد نوع ماكينة أ�و أ�داة تقنية معينة) لكني
�سوف أ�حاول مرة أ�خرى.
مل ي�شرح العامل امليداين كيف يعمل� .سوف أ�طرح مزيد ًا من أ
ال�سئلة يف املرة القادمة .

-

العامل امليداين يعرف الكثري مما يف الكتب ولكن قلي ًال عن القرية.
أ�نا مل أ�تعلم كثري ًا ولذلك يعتقد النا�س ب أ�ين ال أ�جيد ت�شغيل املاكينة (حدد نوعاً منا�سباً من
آ�لة ماكينة تقنية أ�و و�سيلة تقنية ).

-

يجب أ�ن أ�كون باملنزل حيث يجب أ�ن أ�بقي  .ال أ�حتاج ايل تدريب .
قد ال يكون يف مقدوري أ�ن أ�قر أ� ولكني أ�عرف كيف أ�جهز ع�صري الفاكهة (حدد أ�ي أ��سلوب
�شائع حملي لت�صنيع الغذاء)
يجب أ�ن يكونوا أ�غبياء ألنهم ال يفهمون ما نفعله عندما مير�ض أ�طفالنا.

-

-

يعتقدون أ�نني ال أ�فهم كيف تعمل هذه املاكينات ألين فقرية وامراة (حدد نوعاً منا�سباً من
آ�لة (ماكينة )تقنية أ�و و�سيلة تقنية .

املجموعة (ب) أ�فكار العاملني امليدانيني:
	�إننا نعرف أ�ف�ضل طريقة مل�ساعدة أ�نا�س يف و�ضعك .-

لدينا ماكينات �سوف حتل م�شكلتك (حدد ا�سم التقنية ماكينة أ�و ا�سلوباً)
لقد اختربنا طريقة ا�ستعمال هذه املاكينات (حدد) تلك هي أ�ف�ضل طريقة .

 أ	�نا يف حرية حول كيفية الت أ�كد من أ�ن ه�ؤالء الن�سوة راغبات يف التعلم أ�و أ�نهن يف حاجة
للتعلم .
-
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كيف ميكنني تعليمهم ،تعليمهن علي ا�ستعمال هذه املاكينة (حدد املاكينة والتقنية) فهم
قليلو ،قليالت اخلربة بالقراءة أ�و الكتابة .

اجلل�ســــــــــــــــة 13
فيديو (اكت�شاف التقنيات)
اجلل�ســــــــــــــــة 14
مل�صقات ( أ�عملها بنف�سك)
اجلل�ســــــــــــــــة 15
حاالت درا�سة ( أ�عملها بنف�سك)
اجلل�ســــــــــــــــة 15
احلــــــــــــــــالة 1
ا�ستخال�ص امللح من �سرياليون
ي�ستعمل ال�سرياليونيون امللح يف حفظ أ
الطعمة  .حفظ ال�سمك واللحم والزيت  ،وكذلك يف معاجلة
اجلروح واال�صابات  .رغم أ�ن امللح يلعب دور ًا حيوياً يف حياتهم اليومية  .ولهم �ساحل بحري طويل
اال أ�ن  %35فقط من حاجاتهم للملح تنتج حملياً  .يقوم باالنتاج ،املنتجات ال�صغار (وكلهن ن�ساء).
معظم الن�ساء الالئى يع�شن يف أ
الرا�ضي ال�سالبة املنخف�ضة متار�س انتاج امللح رئي�سياً وم�صدر ًا
أ��سا�سياً لدخل أ��سرهن يف مو�سم اجلفاف  .ت�ضم الن�ساء اىل هذه ال�صناعة غري الر�سمية ،مبجرد بلوغهن
عمر الع�شرين الذي فيه يكن قد أ�جدن املهارات املطلوبة إلنتاج منتج قابل للت�سويق .
يف البداية كانت الن�ساء يغلني ماء البحر يف أ�واين مفتوحة على ثالث قطع من حجر وتخفق بحرارة
ال�شم�س  .كان عليهن العمل يف قطاطي م�ؤقتة علي �ساحل البحر  .هذا النظام كان يعاين من م�شاكل عدة
�إذ أ�ن تركيز امللح يف ماء البحر كان متدنياً (�صغري ًا) لهذا كان ا�ستهالك احلطب عالياً يف تبخري كميات
كبرية من املاء املالح و�إنتاج كمية �صغرية من امللح .
عاجلت الن�ساء هذه امل�شكلة عن طريق أ�خذ املاء من الربك  .كن يحفرن آ�بار ًا �ضحلة علي ال�شاطئ
ومتتلئ هذه آ
البار من املاء املالح وقت املد  .عند اجلزر يجمع املاء املالح ويعر�ض للتبخر حتى
يتبلور .هذا أ
ال�سلوب أ�خذ وقتاً أ�قل وقلل من امل�شي املتكرر ايل البحر .
اكت�شفت الن�ساء بلورات من امللح علي أ�وراق و�سيقان نوع خا�ص من النبات مما جعلهن ي�ستخرجن
امللح من الطني الغرة يف قاعدة تلك ال�شجرة يف �شهري فرباير ومار�س  .يف هذا ا�ستعملن قفافاً (ذات
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أ�خرام) والتي ت�ستعمل عادة يف عمل ال�صابون  .فيما بعد حورت الن�ساء القفة �إىل ال�شكل املخروطي
والذي عالج بع�ض امل�شاكل الفنية  .ولكن هذا قلل من �سعة القفة من الطني الغرة  .مل يكن من املمكن
زيادة حجم القفة ألن احلجم الكبري �ضعيف أ
ولن الزيادة جتعل الوقوف اىل جوار القفة �صعباً للن�ساء.
أ�خري ًا تو�صلت الن�ساء �إىل ال�شكل امل�ستطيل للقفة مما جعل عملية الرت�شيح أ��سرع و أ�كرث �إنتاجاً .
لقد تطور املوقد من النار املفتوحة واحلجار الثالثة �إىل نوع نار حممية أ�كرث كفاءة  .هذا املوقد منت�شر
اال�ستعمال بوا�سطة الن�ساء ألنه يحتاج �إىل كمية من الوقود وبا إلمكان أ�ن يو�ضع عليه (املوقد) آ�نية
�صحون تبخري باي حجم و�شكل رغم انه مت ادخال موقد ثنائي فيما بعد اال انه ات�ضح ان تكلفته عالية
لذلك كان حمدودا .
اما التجفيف فقد تغري من الطني ايل الفخار املطلي والنوع أ
الخري يعطي ملحا اكرث بيا�ضا ولكن الفخار
املطلي أ�غلي واحل�صول عليه �صعب .
لهذا جلات كل منتجات امللح اىل ال�صحن امل�ستطيل امل�صنوع من احلديد الراجع ومن الربميل ان
درجة مهارة منتجات امللح با�ستعمال تقنيه ا�ستخراج امللح من الطني الغرة حتدد نوعية امللح املنتج
ان انتاج القفة اجليدة يحتاج ايل حر�ص �شديد يف و�ضع البيا�ض على القفه من الناحية أ
الخرى تتطلب
عملية الغليان مهارة يف التحكم يف النار بغر�ض ت�سهيل تبلور ملح (كلوريد ال�صوديوم) �صايف ويف نف�س
الوقت منع تبلور أ�مالح املغن�سيوم املرة ومنع حرق املنتج أ
الخري.
كلما كانت خربة منتجة امللح كبرية ومهارتها عالية كان امللح املنتج اكرث نقا ًء وبيا�ضاً .
يتم نقل املهارات واملعرفة يف �إنتاج امللح و�شراكه املعلومات عن أ
الفكار اجلديدة واملمار�سات
والتقنيات كلها تتم عن طريق مالحظة عمل الن�ساء املنتجات أ
الكرب �سناً.
لقد باءت حماولة احلكومة يف �إنتاج امللح عن طريق التجفيف ال�شم�سي بالف�شل مل�شاكل بيئية وفنية لقد
بقيت تقنية الن�ساء عرب ال�سنني وظلت تتكيف مع الظروف املتغرية نحو الكفاءة.

اجلل�ســــــــــــــــة 15
احلــــــــــــــــالة 2
اخل�ضروات املحلية يف كينيا
تقليدا الن�ساء هن الالئى يقمن دائما ب�إنتاج وت�سويق النباتات الغذائية يف كل أ�نحاء كينيا حتى الوقت
الذي أ��صرت فيه ا إلدارة اال�ستعمارية علي ان ينتج املزارعون املح�صوالت النقدية  .ولكن االعتماد
كثري ًا علي املح�صول النقدي  .يعادل املجاعة يف حالة ف�شل ذلك املح�صول .
تختلف املحا�صيل املحلية من املحا�صيل النقدية امل�ستوردة يف أ�ن النوع أ
الول ميتاز مبقاومة املر�ض

68

واجلفاف آ
والفات وزراعتها قليلة التكلفة �إذ أ�ن جناحها ممكن بدون ا�ستعمال ال�سماد واملبيدات .
�إدارة املحا�صيل (النباتات) املحلية �سهلة ن�سبياً وتطلب أ�قل من وقت وطاقة املر أ�ة  .املحا�صيل
املحلية أ��سرع يف النمو من امل�ستوردة وميكن ح�صادها يف أ��سابيع ولي�ست �شهور ًا  .زيادة علي أ�ن حفظ
أ
الطعمة الغنية بقيم غذائية حملية تعطي حت�سناً يف التغذية  .النباتات الغذائية املحلية متيل �إىل أ�ن
تكون أ�كرث مالءمة للبيئة .
�إن عمل الن�ساء يف الزراعة و�إنتاجهن وت�سويقهن للمحا�صيل ينظر �إليه يف كينيا كما يف كثري من البلدان
على أ�نه غري خمطط وغري مدرو�س و أ�نه على نطاق �ضيق � .إن الن�ساء الالئى يزرعن النباتات املحلية
ال ينظر �إليهن علي أ�نهن منتجات  .عادة ما تنكر ال�سيا�سات الزراعية وا إلر�شادية أ�همية علم الن�ساء
بالنباتات الغذائية املحلية وذلك با�ستهداف تلك ال�سيا�سات الرجل ومنتجي الكميات التجارية  .حتى
�إذا دخلت الن�ساء يف امل�شاريع الزراعية ف�إنهن يتلقني �سند ًا قلي ًال يف زراعة النباتات املحلية .
قريباً بادرت بع�ض الن�سوة من مركز �سايايا بغرب كينيا بزراعة خ�ضراوات حملية علي أ��سا�س جتاري.
ويف فعل ذلك رف�ض لتقنيات ا إلنتاج والت�صنيع  .برهنت الن�ساء أ�ن اخل�ضراوات املحلية تنتج دون
ا�ستعمال ال�سماد .أ�نهن ي�ستعملن زبالة البقر وم�ستخرجات ا إلن�سان املجففة يف زيادة خ�صوبة الرتبة.
�إن الن�ساء ب�صورة تدريجية واءمن هذا أ
ال�سلوب ألنتاج املحا�صيل امل�ستوردة .
تقليدياً تعتمد الزراعة على الري املطري يف �إنتاج املحا�صيل املحلية أ�و جتمع النباتات الغذائية من
الغابة  .حالياً النباتات املحلية تتعر�ض ملخاطر االنقرا�ض ،وجدت الن�ساء أ�ن اخل�ضروات املحلية
ميكن أ�ن تزرع بنجاح �إذا توفر املاء با�ستمرار ،اخل�ضروات آ
الن تروى وحت�سن يومياً وذلك بف�ضل
طلمبات املياه املقدمة بوا�سطة منظمني حمليني ت�ساندهم منظمة وطنية.
لقد بد أ�ت الن�ساء كذلك يف ا�ستعمال املمار�سات الب�ستانية  .مث ًال زراعة أ�نواع حملية مع أ�نواع أ�خرى
تتغلب على بع�ض م�ساوئ زراعة حم�صول واحد كالتعر�ض للمر�ض والظروف اجلوية وت�آكل الرتبة.
كذلك ف�إن هذا النوع من الزراعة تطول الفرتة الزمنية التي عربها ت أ�خذ الن�ساء حما�صيل خمتلفة للبيع
يف ال�سوق .
م�ؤخر ًا بد أ�ت الن�ساء يف جمع وجتفيف وتعبئة بزورهن املحلية بغر�ض البيع� ،إن احتفاظهن بكميات
البذور تقلل اعتمادهن على ال�شركات متعددة اجلن�سيات والتي أ�ظهرت اهتماماً بال�سوق الرائجة
للخ�ضروات املحلية  .ب�صورة خمالفة للمتوقع لقد �صارت الطبقة الو�سطي يف العا�صمة نريوبي حتبذ
اخل�ضروات املحلية وكذلك ال�سوق لتلك اخل�ضروات يف تو�سع م�ستمر .
علي كل حال ف�إن ال�شابات يف الوقت احلايل تعرفهن أ�قل على النباتات املحلية مما كانت تعرفه جداتهن.
�إن املعرفة بالنباتات املحلية تقل مع مرور الزمن  ،لهذا بد أ� العمل يف توثيق ون�شر املعلومات بغر�ض
حفظ العلم واملمار�سات اخلا�صة بالنباتات الغذائية املحلية .
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اجلل�ســــــــــــــــة 15
احلــــــــــــــــالة 3
ت�صنيع الك�سافا (البفرا) يف يوغندا
يف منت�صف الثمانينيات وبعد �سنني من احلرب أ
الهلية مت الق�ضاء علي (مت حمو) معظم املحا�صيل
يف البالد  .لقد وجد الذين يعودون ايل القرى أ�ن املح�صول املتبقي هو الك�سافا وهو نبات ال يحبذه
الكثريون  .ولكن الن�ساء طورن طرقاً ال�ستعمال أ�ي جزء من هذا النبات فى انتاج متطلبات عديدة.
بع�ض �صفات الك�سافا مثل مقاومته للجفاف والرتبة الفقرية واالهمال وكذلك أ�مكانية تخزينه حتت
االر�ض لب�ضعة �شهور بعد الن�ضج جتعله م�صدرا مهماً للغذاء خا�صة فى اوقات �شح الطعام.
ان الن�ساء اليوغنديات ي�ستعملن كل �شجرة الك�سافا لي�س فقط حم�صوال للغذاء ولكن كذلك حطبا
وزيتا للطبخ ومادة لبناء آ
الالت ويعد م�صدرا للدخل النقدى .
الميكن تخزين جذور الكثافا بعد قلعها الكرث من ايام قليلة  .ان اجلذور عادة ماتقلع وتخلع ق�شرتها
وتطبخ فى الغالب با�ضافة الفا�صوليا واللحم وت�ؤكل فور ًا  .للحفظ لفرتات اطول تلج أ� الن�ساء عادة
اىل تقطيع جذور الك�سافا وجتفيف القطع .
ت�ستعملن الن�ساء الك�سافا امل�صنعة لال�ستهالك املنزىل فى املو�سم اجلاف حيث ي�صعب احل�صول على
أ
الكل الطازج او يكون ثمنه فوق اال�ستطاعة .
�شرائح الك�سافا اجلافة التخزن ألكرث من اربعة ا�شهر اذ يجب عر�ضها ملزيد من التجفيف بعد ذلك .
الطالة فرتة التخزين طورت الن�ساء ما يعرف بـ (طبايل الك�سافا) حتول اجلذور اىل عجني ثم يحول
العجني اىل �شكل كتل �صغرية .
جتفف هذه الكتل ثم ت�ضع فى طبايل  .الطبايل ت�سمح مبرور الهواء على الكتل اجلافة مما يجعلها تبقى
على ذلك احلال ألطول فرتة ممكنة.
�إن أ��سهل وجبة تعمل من خليط من كتل الك�سافا ال�صغرية مع الفا�صوليا املغلية  .يخلط االثنان
ويغليان لدرجة الن�ضج  .ثم يو�ضع ال�سمن البقرى للح�صول على طعم اف�ضل.
تلجا ن�ساء القرية اىل الوجبة من وقت آلخر النها توفر حطب احلريق والحتتاج اىل ا�ضافة (مالح).
ان انتاج كتل حمدودة لقلة خ�شب �صناعة طبايل التجفيف .هنالك فر�صة لتح�سني تقنية �صناعة الطبايل
لزيادة االنتاج ورفع اال�ساليب الفنية الطالة تخزين منتجات الك�سافا.
ت�ستعمل الن�ساء الدقيق امل�صنوع من النوع احللو من الك�سافا كبديل متوفر وارخ�ص لدقيق القمح
وذلك فى جتهيز الكعك ومنتجات اخرى جديدة فى ال�سوق .
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بع�ض الن�ساء اما كافراد او جمموعات تعاونية ينتجن الكعك للحفالت او الب�سكويت الذى ميكن
تخزينه لال�ستعمال بعد ذلك بفرتات اطول .
لقد كيفت الن�ساء كذلك تقنياتهن التقليدية النتاج امل�شروب الكحوىل املحلى املعروف ب( أ�نقوىل) لينتج
من الك�سافا  .ان الن�ساء يبعن هذا امل�شروب املحلي اىل �شركات التقطري للمعاجلة اال�ضافية في�صري
خمرا اكرث نقاء ويعرف بـ (اجلن اليوغندي).
كذلك ميكن بيع امل�شروب املحلى فى اال�سواق املحلية او اىل �شركات التقطري الكربى .ت�ستفيد الن�ساء
كذلك من خملفات �صناعة امل�شروب املحلى ( أ�نقويل) ان الرا�سب املتبقي بعد الع�صر والرت�شيح هو
م�صدر الغذاء الرئي�سي للحيوان فى املنطقة.
هنالك اي�ضا �سائل لزج يتبقى أ��سفل �صهريج التقطري فى ال�شركات ،ي�ستعمل هذا ال�سائل اللزج بعد
ا�سرتجاعه ال�سهل من ال�صهاريج بديال أ
لل�سمنت وهو رخي�ص وميتاز بالكفاءة .حاليا قللت معظم
الن�ساء من منطقة لوورو اعتمادهن على اال�سمنت وبدلنه بانقويل فى �صناعة الطوب وعمل بيا�ض
احلوائط ومادة رابطة للطوب فى عمليات البناء والت�شييد أ
والر�ضيات .
اال�ستعمال آ
الخر لالنقوىل هو ا�ستعماله مادة حافظة  .ميكن كذلك ا�ستعمال الك�سافا فى االغرا�ض
العالجية .والك�سافا يكون غراء جيد ًا عندما ي�سخن .ان الن�شاء املتبقى بعد عمل البفرة تبيعه الن�ساء
اىل �صناعات الن�سيج او اماكن حياكة املالب�س فى القرية.

اجلل�ســــــــــــــــة 15
احلــــــــــــــــالة 4
�سمكة ( أ�ومينا) فى بحرية فكتوريا:
معظم الن�ساء الالئي يع�شن على �ضفاف بحرية فكتوريا ي�ستفدن من االنواع الكثرية من اال�سماك
املوجودة فى هذه امل�ساحة ال�شا�سعة من املياه العذبة وذلك بغر�ض حت�سني معاي�شهن ومعا�ش
ا�سرهن .ان �سمك اومينا مينع �سوء التغذية وامرا�ض الطفولة مثل احل�صبة وال�سعال الديكى لالعتقاد
ان لل�سمكة قيمة عالجية .
تعمل الن�ساء لي�س فقط فى ت�صنيع ال�سمك ولكن كذلك فى عملية �صيد اال�سماك نف�سها  .للقب�ض على
�سمك اومينا ت�ستعمل الن�ساء طافحات م�ستطيلة داخلها فروع من �شجرة �شوكية .هذه الفروع ت�سقط
فى املاء مادة رمادية جتذب ال�سمك  .تقليديا كانت ادوات �صيد اال�سماك فى املياه ال�ضحلة ت�صنع من
نبات الربدى والياف جذور اال�شجار والياف �شجرة املوز واال�شجار املت�سلقة  .لقد ا�ستبدلت تقنية
حديثة الو�سائل التقليدية .لقد انح�صر دور الن�ساء فى ت�صنيع ال�سمك وذلك بالتجفيف على الدخان
الناجت عن حرق نبات وق�شور املوز او الق�ش.
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ان املحتوى الدهنى املتدنى ل�سمك اومينا يجعل جتفيفها بال�شم�س على ال�صخور النظيفة عمليةمنا�سبة.
ت�ستمر عملية التجفيف خالل الليل باال�ستفادة من احلرارة املنبعثة من �سطوح ال�صخور.
فى عام 1965م ادخلت احلكومة اليوغندية بالتعاون مع منظمتني دوليتني وبا�ست�شارة خبري اجنبي
ادخلت �سمكة العجل فى بحرية فكتوريا  .حدث هذا دون ا�ست�شارة املجتمع املحلي  .لقد تغذى ذلك
ال�سمك على �سمك اومينا حتى كادت االومينا ان تنقر�ض .مع تناق�ص كميات �سمك االومينا زاد منو
اال�شجار التى كان ال�سمك يتغذى عليها  .هذا الو�ضع خلق بيئة غري متوازنة مما ينذر باخلطر .كذلك
فان ال�شركات الكبرية لت�صنيع �سمك العجل على �ضفاف البحرية ت�سببت فى خطر التلوث البيئى.
أ
ولن الن�ساء يعتمدن فى تغذية اطفالهن على ن�سبة الربوتني ال�صغرية لدى �سمك أ�ومينا فان االمهات
ذوات الدخل القليل عانني من ندرة ال�سمك.
كذلك الي�ستطعن اعطاء �سمك العجل لالطفال ألن ن�سبة الربوتني فيه عالية .
و�سط هذه التغريات قامت الن�ساء بتطوير طرق خالقة فى مواجهة التغريات جلعل �سمك اومينا النادر
موجودا للتناول جتففه الن�ساء ويطح َنه با�ستعمال الفندق او املدق او الطحن بني ال�صخور ثم يغربلن
البدرة الناجتة ،بهذه الطريقة ميكن حفظه لفرتات طويلة دون اى ا�ضافات أ�و مواد حافظة .
ميكن بعد ذلك ا�ستعمالة فى غذاء االطفال واالغذية االخرى بكميات قليلة قدر احلاجة  .الن ال�سمك
يجب ان يطحن بعد التجفيف الميكن غ�سله بعد ان يجف  .لهذا ول�ضمان النواحى ال�صحية تغ�سل
الن�ساء ال�سمك مبجرد �صيده وير�صنه على ع�صي متر فى خيا�شيم ال�سمك ومو�ضوعة على برو�ش من
نبات الربدى �صنعت خ�صي�صا للتجفيف النظيف الومينا.
لقد وجه كثري من رجال االعمال اهتمامهم لهذا املنتج وابتد أ�وا العمل فى طحن �سمك اومينا  .م�ؤخر ًا
أ�عطت احلكومةاهمية ل�سمك أ�ومينا.
لهذا منع وزير الرثوة احليوانية وم�صائد اال�سماك ا�ستعمال �شبكات �صيد اال�سماك ذات الفتحات
ال�صغرية .كذلك قامت ال�سلطات باجراء ابحاث للت أ�كد من االعتقاد بان ل�سمك اومينا قيمة دوائية .
بناء على نتائج هذه االبحاث مت ان�شاء عيادات حملية للتغذية وت�ستعمل اومينا فى حماربة امرا�ض
الطفولة.
لقد طلبت الن�ساء الت�صديق لهن بربك لزراعة ال�سمك ولكنهن حتى آ
الن مل يتلقني اى م�ساعدة فى هذا
االجتاه .هذا فى حني أ�ن احلكومة مازالت ت�ساعد �شركات ت�صنيع وت�صدير �سمك العجل رغم آ�ثارها
ال�ضارة على املجتمع .
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بناء أ
المل� :إدارة وبناء الذات
ا�ستطاعت الن�سوة الالئى ي�سكن يف طرف املدينة مبع�سكر مايو جنوب مدينة اخلرطوم من حتويل
املع�سكر املرتدي �إىل مكان لل�سكن امل�ستقر .متثلت العوامل اجلوهرية التي مكنتهن من حتقيق ذلك
يف �إدراكهن ألهمية العمل �سويا يف ا إلنتاج و التدريب الن�سوي ودوره يف تبادل ر�ؤياهن حيال النوع
والتغلب على الفروق التقليدية يف التعليم.
الطفال �سنويا يعانون من اال�سهاالت أ
نتيجة لظروف ال�سكن املزدحم ،ظل أ
والمرا�ض ال�صدرية .وقد
بد أ� الن�ساء يدركن أ�ن �إعطاء البن�سلني كل عام غري جمدي طاملا ظل �سبب املر�ض موجودا .هكذا بد أ�ت
فكرة بناء املنازل تت�ضح ،واملجموعة التي بد أ�ت ب  40امر أ�ة تو�سعت مع م�شاركة العديد من الن�ساء.
بالن�سبة ملواد البناء أ��صرت الن�ساء على اختيار أ�ف�ضلها حتى تبقى املنازل طول العمر .وقد عنني بذلك
الطوب ،فقد أ�عياهن العي�ش يف القطاطي امل�صنوعة من العيدان والطني .بد أ�ت الن�ساء بجمع املوجود
من املواد يف كل بيت وميكن ا�ستخدامه ،ثم قمن باختيار املنا�سب منها ،وعدِّه وجتهيزه لبناء أ�لـ 40
منز ًال.
بعد أ�ن نظمت الن�ساء أ�نف�سهن بد أ�ن حملة �إعالمية للح�صول عل الدعم املايل والفني خلطتهن .وقد
ات�صلن ببع�ض املنظمات غري احلكومية مثل منظمة ال�شباب ل إلنتاج والتنمية التي ن�صحتهن بو�ضع
ت�صميم املنازل أ�وال و أ�ن ي أ�خذن يف االعتبار املناطق املتطورة عمرانيا و أ�ن تكون امل�ساكن �صحية .يف
العام التايل مل تتمكن املنظمة من تقدمي امل�ساعدة للن�ساء نتيجة للفي�ضان امل�ستمر الذي حدث� ،إال أ�نها
قدمت للن�ساء عدد ًا من النماذج التي قامت الن�ساء بدرا�ستها و �إعادتها مع مالحظاتهن .مل تكن الن�ساء
را�ضيات عن النماذج �إذ كن يرغنب يف منازل ت أ�خذ يف االعتبار طبيعة حياة أ��سرهن وهو ما مل ينجح يف
حتقيقه امل�صممون لعدم �إملامهم التام مبا ترغب فيه الن�ساء.
بتوحيد عزم الن�ساء وقوتهن واملعلومات والتدريب الذي ح�صلن عليه من املنظمة بد أ� �شكل املنازل
يظهر .لقد تعلمن تفا�صيل البناء أ
ال�سا�سية كخريطة املنزل وتربيعه .ثم قامت الن�ساء بن�شر هذه
املعلومان أ
للخريات .أ�ال أ�ن الن�ساء قد واجهن هنا بع�ض امل�شاكل �إذ أ�نهن مل يتلقني أ�ي تدريب يف البناء
أ�و النجارة .بالتايل كان عليهن تعليم أ�نف�سهن من الكتيبات واملعلومات التي ح�صلن عليها من أ�حد
أ
ال�صدقاء الذي يعمل يف البناء.
اجلزء أ
الول من املبلغ مت تخ�صي�صه لكل منزل ل�شراء املواد .وتدفع أ�موال �إ�ضافية مع تقدم البناء
متنا�سبة مع عدد أ
المتار التي مت بنا�ؤها .أ�ي�ضا اقرتحت الن�ساء فر�ض م�ساهمة على كل منزل لو�ضعها
يف �صندوق دوار .من هذه املبالغ ا�ستطاعت الن�ساء بناء واجهة املنازل و أ�حد جوانبه .الن�ساء الالئى
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كن قد بد أ�ن اعتمادا علي أ�نف�سهن ا�ستطعن �إكمال املنازل والبقية ا�ستفدن من م�ساهمتهن واملبالغ التي
جمعت من ن�شاطات أ�خرى ودعم كلية املعمار يف �إكمال املنازل.
مت تكوين فرق بناء ،بكل فريق ع�شر ن�ساء لكل  20أ��سرة .وحتملت كلية املعمار تكاليف البناء واملواد.
قامت الن�ساء ببناء املنازل يف مراحل ،كانت املرحلة أ
الوىل بناء ت�سعة أ�متار من lحليطان يف خطوط
م�ستقيمة وكانت املرحلة الثانية مالقاة هذه احليطان.
للح�صول علي مال لبناء ال�سقف نظمت الن�ساء معار�ض أ�ثناء بناء احليطان أ�يام اجلمعة وال�سبت
والحد� .إذ نظمت الن�ساء �سوق لبيع املالب�س القدمية أ
أ
والكل وغريها من و�سائل الرتفيه جلذب كل
املجتمع للتوا�صل والتما�سك.
بع�ض أ
ال�سر التي مل ت�شارك يف البناء تركت املنطقة .البناء يف حد ذاته أ�مر �شاق على املر أ�ة .البع�ض
�سقط مري�ضا ،البع�ض أ��صابه ا إلعياء ،وكرثت �إ�صابات العمل ولكن بع�ض الن�ساء ا�ستطعن القيام
بالعمل بعد تقبلهن حقيقة أ�نه عليهن القيام بالبناء .البع�ض عندما ال ي�ستطعن امل�شاركة مبا�شرة يف
البناء نتيجة للمر�ض أ�و االن�شغال بعبء آ�خر كان أ�حد أ�فراد أ
ال�سرة يحل حملهن .أ�ما الالئى بقني يف
البيوت فكن ي�ساعدن بالر�ص وعمل الردميات .أ�ما الالئى مل ي�ستطعن أ�و كن ال يرغنب يف الدفع فقد كان
عليهن امل�شاركة يف البناء .مل تكن املجموعة مت�شددة يف املطالبة بالدفعيات ،فان ا�ستطاعت املر أ�ة دفعت
وان مل ت�ستطع �شاركت بطريقة ما.
ا�ستغرقت املرحلة أ
الوىل والثانية ثمانية أ��شهر .لبناء ال�سقوف ا�ستطاعت الن�ساء احل�صول على
التمويل والدعم الفني وقمن بو�ضع ال�سقوف ب أ�نف�سهن .ما تبقي من مباين أ�كملتها �شركة �إن�شاءات اتفقت
معها املحلية وذلك بعد زيارة امل�س�ؤولة وحل�سن احلظ أ�نها كانت امر أ�ة ور أ�ت ما قامت به الن�ساء .لقد
أ�عجبت مبا قامت به الن�ساء وطلبت منهن تقدمي طلب إلدارة ا إل�سكان مل�ساعدتهن من املال االحتياطي
لتكملة املباين .كما ح�صلت الن�ساء علي �شهادة من املحلية ت�شهد مبطابقة املباين للقوانني واملوا�صفات
املطلوبة .كما أ�ن املعتمدية �ساعدت يف تكملة املرحلة أ
الخرية من املنازل.
حيث أ�ن املناخ العام كان ن�سوياً فقد كان طبيعيا أ�ن تكون هناك �صعوبات حتول دون القيام بالعمل
بامل�ستوى الذي يقوم به الرجال (.اتفاقات �صعبة ،الربود ،املناورة) .من جانب آ�خر فانه يكفي أ�ن
تكوين امر أ�ة لي�صعب عليك التحكم يف أ
المور .أ�ما ميدانيا فقد كانت املهمة �صعبة ج�سمانيا� .إذ متت
�صناعة أ
الدوات واملعدات علي أ�ن الذي �سوف ي�ستخدمها الرجل�..إال أ�ن العديد من الن�ساء كانت لديهن
الرغبة يف التعلم بل �إن بع�ضهن كن يرغنب يف تدريبهن يف بع�ض جوانب البناء .لقد اكت�شفن أ�نهن ميلكن
بع�ض املهارات املفيدة ،مثال ا�ستطعن نقل مهارة القيا�س من عمل احللويات �إىل عمل اخلر�سانات.
بالن�سبة للن�ساء كان أ�هم جانب يف امل�شروع هو �إعادة تقومي أ�نف�سهن ،لقد حتققن من مقدرتهن على القيام
مبا يرغنب فيه و أ�نهن ل�سن مق�صورات علي املنازل ولكن هناك خيارات أ�خرى متكنهن من امل�شاركة
وتنمية أ�نف�سهن .آ
الن ميكنهن اخلروج من املنزل والتمتع باحلرية اجلديدة التي اكت�سبنها.
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التغلب على غياب الكهرباء يف املناطق التي تقع يف أ�طراف املدن
جمموعة الن�ساء امل�سماة زهرات ال�سودان يقطن يف واحدة من أ�كرث املناطق فقرا مبدينة أ�مد رمان.
نق�ص الكهرباء هذا غطى على كافة املعوقات التي تواجهها ه�ؤالء الن�سوة النازحات من غرب البالد.
مبا أ�ن الرجال كان عليهم العمل من الرابعة وحتي احلادية ع�شرة �صباحا لتوفري لقمة العي�ش يف
ظل الظروف االقت�صادية ال�صعبة ،فقد تركوا للن�ساء البحث عن ا�سرتاتيجيات ملجابهة الفقر الطاحن
والظروف املتدنية التي كن يع�شن فيها يف هذه املنطقة الهام�شية.
املجيء للعي�ش يف منطقة تقع يف هام�ش املدينة أ�جرب ه�ؤالء الن�سوة للتكيف مع املكان ال�ضيق و�ضوابط
متعددة متعلقة بالتغذية ،اخلدمات ،التعليم ،ال�صحة ،النقل والعمل وحتي الرتفيه .لقد كان علي
الن�ساء تنظيم يومهن حول رعاية أ�طفالهن وبالتايل فكل ما ميكن أ�ن يقمن به كان ينبغي أ�ن يكون قرب
املنزل.
يف هذه البيئة ،بدت الن�ساء أ�كرث وعيا بالفقر وتق�سيم العمل على أ��سا�س النوع .وحتى عندما ت�شارك
العمال التجارية كبائعات متجوالت وغريها من أ
الن�ساء يف أ
العمال الهام�شية كان عليهن حتمل الكثري
من املخاطر مثل اال�ستغالل و�صعوبة مقابلة واجباتهن املنزلية نتيجة ملا يبذلنه من وقت وجهد.
�إ�ضافة �إىل ذلك كان عليهن حتمل التدهور امل�ستمر يف أ�عمالهن.
غياب الكهرباء حرم الن�ساء من اال�ستفادة من �ساعات امل�ساء .وقد كن يحتجن لهذا الوقت إلكمال ما كن
يقمن به من ن�سيج .كن يرغنب يف ا إلح�سا�س أ
بالمان واالهتمام ب أ�طفالهن ب�صورة أ�ف�ضل .وبالتايل كان
من ال�ضروري تقليل ظالم أ�م�سياتهن و�إنارة الطرق التي ي�سرن فيها.
لعل ذلك ما قامت به النازحات باال�ستفادة من عدة طرق تعلمنها من أ�جدادهن ل إل�ضاءة با�ستخدام
املواد املحلية مثل العيدان وال�صوف واجلازولني .لكن م�شكلة هذه ا إل�ضاءة كانت تكمن يف الدخان
والرائحة الناجتة منها �إ�ضافة �إىل ق�صر املدة التي تظل فيها م�ضيئة والتي ال تتعدى ب�ضع �سويعات.
كان عليهن التفكري يف بدائل اف�ضل مع اعتبار التكلفة .فال�شمع مكلف جدا وحتى بطارية عربة م�ستخدمة
مل تكن جتدي .أ�ما امل�صابيح الزجاجية فكانت معر�ضة للك�سر وال تعطي �ضوء ًا كافيا .أ�ي�ضا حاولت
الن�ساء خلط اجلازولني باملاء و�إ�ضافة بع�ض املواد امل�شتعلة �إال أ�ن كل ذلك مل يجدِ.
علي �ضوء ق�صور هذه امل�صابيح حتولت الن�ساء تدريجيا �إىل م�صابيح أ�خرى ت�صنع من علب اللنب
الفارغة ويو�ضع بداخلها �شريط من القما�ش بعد �إحكام �إغالق العلية .الدخان وال�سواد الذي كان
ي�صاحب هذا امل�صباح مل يكن �سيئا.
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هذا امل�صباح أ�ي�ضا مر بعدة حتورات يف حماولة لال�ستفادة الق�صوى منة وتقليل خطر النظر �إىل لهيبه.
أ�حد هذه التحورات مت تطويرها من م�صباح متت �صناعته بوا�سطة والد �إحدى الن�ساء والذي كان
�صانع �صفائح .وقد أ�عجب هذا امل�صباح الن�ساء وبد أ�ن يف العمل على تاليف أ�وجه الق�صور فيه حتى
ر�ض.
متكن من �صنع أ�منوذج ُم ٍ
أ�ثناء عملية �صنع امل�صباح ،ابتكرت الن�ساء أ�دوات لت�ساعدهن يف العمل ،وتتغلب علي نق�ص أ
الدوات
املعينة كالكما�شة واللحام .لقد ا�ستخدمن ما يعرف بطريقة ال�شباك املعدين وي�شغل يدويا بوا�سطة
أ�داة ت�صنع من احلديد اخلردة .وقد ا�ستخدمته الن�ساء لر�سم �شكل امل�صباح على ال�صفيحة .كانت
الن�ساء ت�ستخدم ال�صفائح التي ي�سهل فتحها ويربط أ��سفلها الدائري بوا�سطة أ��سياخ احلديد .لزيادة
الفائدة من امل�صباح اكت�شفت الن�ساء طرقاً لتقليل خماطر دخان اجلازولني .وغري ذلك من التعديالت-
طريقة ل�سرعة اال�شتعال ،فتيلة أ�ف�ضل ،جعل امل�صباح أ�كرث أ�مانا على احلائط ،واالقت�صاد يف الوقود
ب�إ�ضافة املاء ،بل حت�سني مظهره ليكون جميال وجذابا بتلوينه.
هذه امل�صابيح رخي�صة الثمن اذ ت�صنع من خملفات ال�صناعة وا�ستهالكها للوقود قليل .وميكن
ا�ستخدام امل�صباح ملدة ثماين �ساعات ،و عمله �سهل وكذلك املحافظة عليه .العيب الوحيد هو تلك
الرائحة اخلافتة للجازولني التي تنبث يف أ�رجاء املنزل.
لقد عملت الن�ساء يف خط �إنتاج ألن بع�ضهن كانت لديهن املهارة يف حت�ضري املواد ،أ�خريات يف القطع،
وغريهن يف التجميع والت�شطيب .لقد كن أ�ي�ضا خمططات يف معاجلة الدخان والذي كان مكلفا وتتواله
فقط املحلية .ف�ضال عما قد يوفره هذا لهن من فر�ص عمل �إذ أ�نه خدمة �ضرورية وملحة.

اجلل�ســــــــــــــــة 15
احلــــــــــــــــالة 7
مهارات البقاء عند ن�ساء التونقا يف زميبابوي
يعي�ش أ�فراد قبيلة التونقا على �ضفاف نهر الزامبيزي وفروعه� ،إال أ�نهم أ�جربوا على الرحيل عندما
غمرت مياه النهر الوادي بعد ت�شييد خزان بحرية الكاريبا لتوليد الكهرباء .عندما مت ترحيلهم تغري
نظام الزراعة لديهم ب أ�كمله حيث وطنوا يف منطقة تعترب أ
الكرث فقر ًا يف زمبابوي من حيث الرتبة
وكمية أ
المطار .كان يعني هذا أ�ن ا إلنتاج الزراعي مل يكن ي�ؤمن الغذاء طوال العام أل�سرهم التي يبلغ
متو�سط عدد أ�فرادها �سبعة .كما أ�ن معونة اجلفاف التي كانت توزعها احلكومة عاماً بعد عام مل تعد
تكفي.
أ�بدعت ن�ساء التونقا على مدى �سنني طرقاً عديدة ملواكبة الظروف املناخية القا�سية .لقد ابتكرن
وواءمن طرقاً إلنتاج وت�صنيع الغذاء كما تعرفن على م�صادر جديدة للغذاء .يف حني أ�ن حماوالت
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اخلرباء ووكاالت التنمية لتطوير عينات تقاوم اجلفاف مل تثمر ب�صورة م�ؤثرة ،متكنت الن�ساء من
حتديد ،وجمع وت�صنيع  74نوعاً من النباتات املحلية التي ت�ستخدم أ�وراقها إلعطاء النكهة وما يربو
ال�شجار ذات أ
عن املائة نوع من أ
الجزاء التي ميكن أ�كلها.
يف الفرتة بني �شهري يناير ومار�س يقل املتوفر من احلبوب وتلج أ� الن�ساء �إىل جمع احلبوب من بع�ض
أ
الع�شاب املتوطنة وي�ستخدمنها يف �صناعة الطعام .مثل �شجرة الباوباب التي ا�ستفادت منها الن�ساء
يف أ�غرا�ض كثرية .وقد ا�ستبدلن الغذاء الرئي�سي وال�شاي بالع�صيدة و�شراب ي�صنع من �شجرة
الالم أ
الباوباب .ي�ستخدم �شراب الباوباب أ�ي�ضا يف عالج احلمي و آ
الخرى.
أ��ستخرجت الن�ساء الزيت من بذور الباوباب .وحرقن اللحاء وا�ستخدمن رماده ك�صودا ت�ستخدم
يف حت�ضري اخل�ضروات .كما قمن بن�سيج اللحاء و�صنعن منه �سجاد ًا وحبا ًال وقمن ببيعها كم�صدر
للدخل.
يف أ�وقات اجلفاف بد أ�ت الن�ساء يف ا�ستخدام بع�ض النباتات ال�سامة التي مل تكن ت�ستخدم من قبل.
�إال أ�ن ذلك كان يتطلب مهارة وي�ستغرق زمنا لتكون �صاحلة أ
للكل .كما ا�ستخدمن أ�نواع عدة من
اخل�ضروات .كما قمن بجمع اخل�ضراوات التي تنمو يف مو�سم اخلريف وجتفيفها على �صفائح رقيقة
حتت حرارة ال�شم�س وقمن بحفظها يف أ�وعية م�صنوعة من اجلوت ال�ستخدامها يف ف�صل اجلفاف.
نتيجة ملعرفة الن�ساء ومهارتهن انت�شر ا�ستخدام �شجرة أ�خرى هي �شجرة التامارند .لقد كن يت�سلقن
ال�شجرة جلمع الثمار وحفظها يف أ
الوعية امل�صنوعة من اجلوت ملدة اثني ع�شر �شهرا حتى موعد
احل�صاد القادم .للثمرة قيمة غذائية عالية وال ي�صيبها العطب مما يعطيها أ�همية خا�صة يف املناطق
التي ي�صيبها اجلفاف .تخزن الثمرة يف أ�وعية تقليدية تقوم الن�ساء بعملها من الطني مرفوعة قلي ًال عن
أ
الر�ض.
ت�ستخدم التاماراند إلعطاء النكهة وكبديل للم�شروبات التجارية كال�شاي والنب التي ال تتوفر نتيجة
للفقر أ�و ُبعد مناطق البيع .عادة ت�ستخدم الن�ساء الثمرة النا�ضجة� ،إال أ�نه عندما ال تتوفر هذه تقوم
الن�ساء بجمع الثمرات النيئة وعطنها وغليها و�إ�ضافة الرماد ملعادلة احلمو�ضة وال�ستخدامها ك أ�كل
�سريع أ�و �إ�ضافتها �إىل احلبوب .كدواء ميكن ا�ستخدام مركزات التاماراند لعالج ا�ضطرابات اجلهاز
اله�ضمي ولعالج أ
الرق الذي ت�سببه ذبابة الت�سيت�سي للحيوانات .ي�ستخدم �سائل التاماراند احلم�ضي
وبع�ض النباتات اخللوية أ
الخرى لتخثري اللنب.
ن�ساء التونقا عرفن أ�ي�ضا القيمة التجارية للتاماراند وبع�ض الثمار اخللوية أ
الخرى وبد أ�ن يف بيعها
علي جانب الطريق وعند موقف املركبات.
واحدة من امل�شاكل التي تعاين منها الن�ساء أ�نهن على الرغم من معرفتهن بوجود هذا ال�سوق �إال أ�نهن
مل يحددن ا�سرتاتيجيات الكت�شافه .كما أ�نهن كن يخ�شني أ�نه متي ما أ��صبحت التاماراند ثمرة جتارية
ف�إنهن قد يفقدن ال�سيطرة على هذا امل�صدر ويتحول �إىل أ�يدي آ�خرين.
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علي الرغم من انت�شار التاماراند يف العديد من املناطق الريفية ،و أ�هميته كغذاء أ
لل�سر يف الريف� ,إال
أ�نه ال احلكومة وال املنظمات تقدر أ�همية الثمرة ،وعلى العك�س من ذلك يروجون يف أ�ماكن كثرية
للمحا�صيل النقدية.

اجلل�ســــــــــــــــة 15
احلــــــــــــــــالة 8
تقنية الفخار يف كينيا
من التقاليد املتعرف عليها يف غرب كينيا ،أ�ن الفخار �شيء يخ�ص الن�ساء .حيث تنتج الن�ساء أ�نواع
الواين املنزلية التي ت�ستخدم يف طبخ الطعام ،ويف �إعداده وتخزينه .الفائ�ض من أ
خمتلفة من أ
الواين
الفخارية كان يتم توزيعه علي نطاق جغرايف �ضيق .أ�ال أ�نه يف ال�سنوات أ
الخرية اكت�سب الفخار أ�همية
اقت�صادية و�صار أ�حد أ�هم و�سائل �سبل املعي�شة لن�ساء املنطقة.
الن�ساء �صانعات الفخار يف الواليات الغربية يف كينيا يقمن بجمع الطمي من أ
الرا�ضي العامة على
�ضفاف النهر جمانا .ه�ؤالء الن�سوة ي�ستطعن التعرف على خ�صائ�ص الطمي من لونه .يختلف ت�صنيع
الفخار من مقاطعة ألخرى .بع�ض الن�ساء ي�ستخدمن الطمي مبا�شرة بعد جمعه بينما تقوم أ�خريات
يف مقاطعات أ�خرى بحفظ الطمي يف مكان بارد بعيدا عن أ��شعة ال�شم�س ملدة أ��سبوع أ�و أ��سبوعني قبل
ا�ستخدامه .كما تعرف الن�ساء باخلربة الن�سب التي يجب خلطها من كل لون من أ�لوان الطمي ملختلف
أ
الغرا�ض.
عملية �صناعة الفخار من العمليات التي تتطلب وقتا و أ�يدي عاملة كثرية .مثال لتجفيف آ�نية الفخار
النية .أ�ما آ
يجب تركها داخل املنزل ملدة أ��سبوع �إىل ثالثة أ��سابيع ح�سب حجم آ
النية التي حتتاج �إىل
تلوين وتلميع فيتم العمل عليها داخل القطيه أ�و يف امل�ساء عندما يكون الطق�س باردا قبل حرقها بيوم.
يتم احلرق غالبا عند الظهرية ،يف يوم جاف ويف وقت يكون فيه اجتاه الريح ثابتا.
علي الرغم من أ�ن �صناعة الفخار ،متثل م�صدر الدخل الرئي�سي لكثري من الن�ساء يف غرب كينيا� ،إال
انه ال يعترب وظيفة ثابتة .وتنتقل املعارف واملهارات بني أ
الجيال كما تنتقل بني القبائل واملناطق
املختلفة عن طريق قنوات االت�صال غري الر�سمية.
ظهور أ�واين أ
الملنيوم احلديثة ،وجركانات حفظ املاء ،والتخلي التدريجي عن الطرق التقليدية يف
�إعداد الطعام ،هددت �سوق الفخار ال�سابق .وحتى تتغلب الن�ساء علي هذا التغري امل�ستمر ،فقد
الواين .فمثال ا�ستجابت الن�ساء �إىل التغيري يف عادات أ
ابتدعن أ�نواع خمتلفة من أ
الكل ب�إنتاج أ�واين
ت�صلح لال�ستخدام يف أ
الفران ,الطوة التي ال مي�سك عليها الطعام ،واحللل التي ميكن ا�ستخدامها يف
املدن علي مواقد الغاز .كما أ�نهن بد أ�ن �إنتاج زهور الزينة ،و أ��ص�ص النباتات التي ت�ستخدم يف الفنادق،
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واملنازل الكبرية� ،إ�ضافة �إىل مظالت ملبات ا إل�ضاءة ،عيدان ال�شموع ،طفايات ال�سجاير ،وغريها من
الزخارف.
ال�سيا�سات القومية التي ت�شجع على زراعة م�ساحات كبرية من املحا�صيل النقدية ،أ�ثرت يف ال�سباتات
واحل�صائر امل�صنوعة من ال�سعف ،وتركت ذات أ
الثر يف �صناعة الفخار ،نتيجة لنظافة م�ساحات
الر�ض من أ
وا�سعة من أ
ال�شجار التي كانت توفر مدخالت لهذه ال�صناعات.
واحدة من امل�شاكل التي تواجه �صناعة الفخار الريفية مقارنة باحل�ضرية ،هي عدم توفر و�سائل نقل
املنتجات �إىل أ
ال�سواق ،والتي متثل عقبة أ��سا�سية يف الت�سويق.
نتيجة لهذه الظروف االقت�صادية ال�صعبة ،بد أ�ت الن�ساء يف تكوين جمموعات ،ميكن من خاللها زيادة
م�صادرهن ،وتقليل املخاطر التي تواجه املنتج ال�صغري منفردا .كما أ�ن ا إلنتاج اجلماعي أ�ي�ضا يقلل
ا�ستهالك حطب الوقود الذي تتناق�ص كمياته يف املنطقة.
انتباه الن�ساء الحتياجات ال�سوق �ساعدهن على ممار�سة مهاراتهن يف ن�شاطات أ�خرى ،ك�إنتاج مبطنات
ال�سرياميك ملواقد الفحم احلجري ،ومواقد الطبخ ذات الكفاءة يف ا�ستخدام الوقود .وحيث �إن هذه
املواقد توفر الوقت ،املال ،والطاقة ،وهي ن�سبيا أ�كرث أ�مناً يزداد طلب ال�سوق عليها .وهو ما يعني أ�ن
أ�عمال �إنتاج هذه املواقد مب�شرة بالربح.

اجلل�ســــــــــــــــة 15
احلــــــــــــــــالة 9
تخمري الطعام يف ال�سودان
يف ال�سودان حوايل  60نوعا من منتجات أ
الطعمة املخمرة ،والتي ظلت جزء ًا من الثقافة الغذائية
آلالف ال�سنني� .إن أ�كرث العمليات تعقيدا هي عملية تخمري الذرة ،التي تقوم بها الن�ساء إلنتاج
الع�سلية .تتطلب هذه العملية  40خطوة وت�ستغرق يومني أ�و أ�كرث .ويعتقد أ�ن برية غرب أ�فريقيا
النقية مت تطويرها من الع�سلية .و�إذا كان هذا �صحيحاً فانه يو�ضح كيف ا�ستطاعت ه�ؤالء الن�سوة نقل
هذه املعرفة على نطاق القارة .حيث �إنه من ال�صعب أ�ن يكون للرجال معرفة بتفا�صيل هذه العملية
املعقدة.
أ�حد امل�شروبات التي ت�صنع بالتخمري هو آ
البري ،وهو م�شروب مغذي ،يروي ظم أ� العط�شان يف مناخ
ال�سودان احلار .وهذا نتيجة اىل أ�ن امل�شروب مكون من �سكريات �سهلة اله�ضم ،كما انه يقلل من خطر
�شرب املاء امللوث .أ��ضف اىل ذلك أ�ن الرقائق التي ي�صنع منها امل�شروب خفيفة الوزن و�سهلة احلمل
يف أ
ال�سفار.
معظم الغذاء املخمر يف ال�سودان يفيد يف أ�وقات املجاعة ،حيث ميكن تخزينه لفرتات طويلة .عندما
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يكون نق�ص الغذاء مزمناً ،تطور الن�ساء أ��ساليب لعمل كل ما ميكن من املواد الع�ضوية املتوفرة.
واملعروف أ�ن التخمري ي�سهل عملية اله�ضم.
معرفة الن�ساء ب أ��ساليب التخمري ،لعبت دورا مهماً يف مقاومة أ�وقات املجاعة� .إال أ�ن عدم �إملام منظمات
العون ا إلن�ساين مبقدرة الن�ساء ،أ�دى �إىل اعتماد هذه املنظمات يف عمليات االغائة على أ
الطعمة
امل�ستوردة.
واحدة من أ�وىل اال�ضافات �إىل عمليات تقنية الغذاء التقليدية ،هي �إنتاج �إحدى املاكينات التي ط ِّورت
بالت�شاور مع أ�حدى الن�ساء .وعلي الرغم من أ�ن هذه املاكينة كان ب�إمكانها تخفيف العبء امل�ضني
على الن�ساء� ،إال أ�نها كانت تهدد بخروج العديد من الريفيات و�شبة احل�ضريات املنتجات ل آلبري من
ال�سوق.
�إن �إنتاج امل�صنع أ�قل �سعر ًا ،ومتوفر يف أ��سواق املدينة ،وعلي الرغم من ذلك فان البع�ض ما زال
يف�ضل �شراء منتج الذرة التقليدي .وقد كان ل�سعر امل�صنع املتدين آ�ثار خطرية علي منتجات الن�ساء
من آ
البري.

اجلل�ســــــــــــــــة 15
احلــــــــــــــــالة 9
عمل عجينة ال�شويا يف غانا
ينت�شر ا�ستخدام عجينه ال�شويا كزيت للطبخ يف غانا .كما ي�ستخدم الزيت أ�ي�ضا كدهان للج�سم وال�شعر،
وعالج احلروق واجلروح وغريها من أ�مرا�ض الب�شرة .ي�ستخدم الزيت أ�ي�ضا يف �صناعة ال�صابون
وكوقود للم�صابيح .وي�صدر زيت ال�شويا كبديل للكوكا يف ال�صناعات ال�صيدالنية والتجميل .تقوم
الن�ساء بجمع ثمرة ال�شويا وعمل العجني والتي تعترب أ�حد أ�هم م�صادر الدخل للن�ساء يف غانا .ت�ستخدم
الن�ساء أ�نواع خمتلفة من التقنيات التقليدية ذات الكفاءة العالية يف ا�ستخال�ص زيت ال�شويا.
تعترب عملية الع�صر من أ�هم املراحل يف عملية ا إلنتاج وتتوقف عليها جودة املنتج النهائي� .إن العني
اخلبرية املدربة ميكن أ�ن تالحظ أ�ي تغيري يف ال�شكل ،اللون ،اللزوجة وحرارة الكتلة التي يتم ع�صرها،
والتي حتدد م�ستوى اجلودة التي �سوف يح�صل عليها.
جرت عدة حماوالت لتعديل طريقة ا إلنتاج .متثلت أ�والها يف ا�ستخدام طاحونة الذرة لطحن حبوب
ال�شويا املحم�صة .الن�ساء هن من أ�دخلن هذا التعديل وقمن با�ستخدامه .هناك عدة بدائل مت اقرتاحها
ولكن دون م�شورة الن�ساء .أ�حد هذه البدائل هي ع�صارة الزيت من مايل والتي أ�دخلها املجل�س القومي
للن�ساء يف التنمية .هذه الع�صارة هجرت بعد عدة حماوالت �إذ أ�نها مل ت�ستخل�ص ذات الكمية من الزيت
التي ت�ستخل�صها الطرق التقليدية ،كما أ�ن نوعية الزيت املنتج أ�ي�ضا اقل .أ�خريا مت �إدخال ماكينة مت
ت�صميمها بوا�سطة أ�حد املهند�سني من أ�بناء املنطقة .هذه املاكينة علي الرغم من أ�نها كانت أ�ف�ضل من

80

تر�ض الن�ساء.
املاكينة امل�ستوردة من مايل �إال أ�نها مل ِ
يف النهاية قام املهند�سون مبحاولة أ�خرى ولكن يف هذه املرة ا�ستمعوا ألفكار الن�ساء املنتجات .التجارب
أ
الولية أ�و�ضحت أ�ن كفاءة الطريقة التقليدية ت�صل �إىل  %83وهي ن�سبة جيدة مقارنة بتقنيات ال�صناعة
احلالية .بالتايل مت اتخاذ قرار ب أ�ن يجري العمل فقط علي تطوير الطريقة التقليدية لت�صبح أ�قل وقتا
واقل م�شقة.
من أ
ال�شياء التي عمل عليها املهند�سون كانت زيادة قوة دفع الع�صارة على هدي توجيهات الن�ساء.
أ�ف�ضل نتيجة مت احل�صول عليها بعد  9حماوالت أ�عطت ن�سبة ا�ستخال�ص أ�قل قليال من الطريقة اليدوية
ولكنها قل�صت وقت العمل بن�سبة  .%66مازالت هناك بع�ض أ�وجه الق�صور ،ولكن قامت عالقة آ
الن بني
امل�صممني والن�ساء ويتوقع التغلب على أ�وجه الق�صور يف امل�ستقبل.

اجلل�ســــــــــــــــة 18
مذكـــــــــــرات
خطوات يف حتليل اجلندر (النوع الجتماعي)
(املعلومات يف هذا املو�ضوع م أ�خوذة من موا�ضيع اجلندر يف الزراعة با�ستعمال احليوان :ن�شرة
اتني�سا وحرره لوتا �سلواندر وروجر مفاندي)

اخلطوة  :1حتديد أ�دوار اجلندر
التخطيط يف اجلندر يعرتف ب أ�ن للن�ساء دور ًا ثالثياً :أ�ن�شطة احلفاظ على النوع ،و�إنتاجية ،و�إدارة
املجتمع .يتوىل الرجال عموماً امل�س�ؤولية يف أ
الن�شطة اخلا�صة با إلنتاج وال�سيا�سة يف املجتمع .
(راجع ،راجعي ،املنا�شري املوزعة يف اجلل�سات ال�سابقة ملعرفة هذه أ
الدوار .أ�كتب ،أ�كتبي ،ك�شفاً بهذه
أ
الدوار بالن�سبة للن�ساء والرجال يف جمتمعك).
أ�عترب ،اعتربي:
	�ين حتدث أ
 -1أ
الن�شطة ؟
-2
-3
-4
-5
-6

متى يتم القيام بها ؟
الوقت الذي ت أ�خذه أ
الن�شطة ؟�س
ملاذا يقوم الرجال ببع�ض املهام و الن�ساء مبهام أ�خرى؟
كيف تختلف أ
الدوار وامل�س�ؤوليات باختالف املجموعات العمرية وا إلثنية أ�و
االجتماعية؟
كيف تغريت أ
الدوار و امل�س�ؤوليات مع الزمن؟
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موا�ضيع أ��سا�سية للتدخل التقني:
 -1ما هي التقنيات امل�ستعملة أ
ولي أ�ن�شطة؟
 -2ما هي أ
الن�شطة امل�ستهلكة للوقت التي حتتاج �إىل عمالة مكثفة؟
 -3هل ميكن إلدخال التقنية أ�ن يوفر الوقت؟ ما هي تبعات هذا على العمل؟
 -4ماذا يكون اثر التدخل التقني على مهام الن�ساء يف احلفاظ على النوع وا إلنتاج؟
 -5هل ي�ساعد �إدخال التقنية يف تقليل العمل املبذول يف أ�داء مهام احلفاظ على النوع؟
 -6هل يغري �إدخال التقنية التق�سيم احلايل للعمل؟
 -7هل ي�ؤثر امل�شروع يف اخلدمات أ
ال�سا�سية مثل املاء والوقود واملوا�صالت؟ ماهو اثر هذه
التدخالت يف حياة الن�ساء؟ يف حياة الرجال؟

اخلطوة  : 2حتليل احل�صول على املوارد و التحكم فيها

عند تعميم م�شروع للتنفيذ ال يكفي حتديد أ�ن�شطة مت�صلة باجلندر .أ�ن ت�صميم امل�شروع يجب أ�ن ي�ضع
يف االعتبار ح�صول الن�ساء والرجال على املوارد و حتكمهم ،حتكمهن ،فيها  .يجب أ�ن يراعى ان�سياب
الفوائد من أ�ن�شطة امل�شروع �إىل الن�ساء والرجال.
أ�و ًال حدد ،حددي ،من يتح�صل على ،ويتحكم يف ،وي�ستفيد من املوارد التالية :تذكر ،تذكري ،أ�ن
احل�صول على املوارد ال يعني بال�ضرورة التحكم فيها يف تلك املوارد.
أ
ر أ��س املال
الر�ض			

ملهارات ،التقنيات
			
العمالة
ال�سلفية ،التوفري
			
التعليم
ال�سلطة (القوة ال�سيا�سية)
املعلومات		
راجع ،راجعي ،التمارين التي ناق�شت هذه املوا�ضيع ملزيد من التو�ضيح.
املوا�ضيع أ
ال�سا�سية للتدخل التقني
 -1هل يت�ساوى الرجال والن�ساء يف احل�صول على املوارد املطلوبة من أ�جل ا�ستعمال
التقنية؟
 -2من يتحكم يف هذه املوارد؟ كيف �سي�ؤثر هذا على امل�شروع؟
 -3هل ميكن تغيري هذا االجتاه يف التحكم؟
 -4هل للن�ساء والرجال نف�س املهارات املطلوبة يف التدريب على ا�ستعمال التقنية؟
 -5هل متتلك الن�ساء أ�ر�ضاً؟ هل ي�ؤثر هذا على امل�شروع؟
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 -6هل تتح�صل الن�ساء على ال�سلفيات؟ ما هي تبعات هذا على امل�شروع؟
 -7من هم �صناع القرار يف القرية؟ هل �سي�ؤثر هذا على أ�ن�شطة تنفيذ امل�شروع؟
 -8كيف يتم م�شاركة املعلومات اخلا�صة بامل�شروع يف املجتمع؟ هل كل من الرجال والن�ساء
على وعي بالتدخل أ
والن�شطة املقرتحة؟ ما هي امل�شاعر (االنفعاالت) جتاه امل�شروع؟
 -9هل ي�ستفيد كل من الرجال والن�ساء من التدخل التقني؟ �إذا كانت ا إلجابة بنعم ،كيف ؟ �إذا
كانت ال ،فلماذا ؟
 -10هل ي�ؤثر امل�شروع على الو�ضع احلايل للن�ساء يف احل�صول على املوارد و التحكم فيها؟

اخلطوة  : 3فر�ص و معوقات
الخذ يف االعتبار عوامل أ�خرى ت�ساهم يف أ
�إن حتليل اجلندر يتطلب أ
الثر املتوقع للم�شروع .تقدم هذه
العوامل الفر�ص واملعوقات يف �سبيل �إجناز أ�هداف و أ�ن�شطة امل�شروع .هذه العوامل هي:
عوامل �إجتماعية ثقافية :العادات االجتماعية ،التنظيم االجتماعي ،التقاليد ،الدين ،الرتتيبات
التنظيمية وامل�ؤ�س�سية .
عوامل اقت�صادية :نوعية أ
الر�ض واملاء ووجودهما ،وجود الوقود.
عوامل �سيا�سية :عالقات القوة  ،ت أ�ثري احلكومة  ،أ
النظمة العدلية (القانونية)  ،تنظيم املجتمع.
عوامل ال�سكان  :الهجرة ،العمر املتوقع ،ن�سبة الوفيات .
عوامل خدمية  :حكومية� ،إر�شادية ،تعليمية ،رعاية �صحية ،متويل.
عوامل قانونية  :حق االمتالك ،الوراثة ،حق الت�صويت (يف االنتخابات)
(املهمة هي تقومي هذه العوامل بناء على كيفية ت أ�ثريها على امل�شروع)
موا�ضيع أ��سا�سية يف التدخل التقني
 -1ما هي الت�صورات واملعتقدات القائمة عند الرجال والن�ساء عن ا�ستعمال التقنية؟
 -2كيف ت�ؤثر هذه يف أ�هداف و أ�ن�شطة امل�شروع؟
 -3ما هي العوامل البيئية املهمة بالن�سبة للن�ساء؟ كيف ي�ؤثر التدخل التقني على هذه العوامل؟
 -4ما هي اخلدمات امل�ؤ�س�سية املهمة للم�شروع؟
 -5ما هي امل�سائل (املوا�ضيع) االقت�صادية التي ت�ؤثر يف الن�ساء؟
 -6ما هي املعوقات (�إذا كانت موجودة) يف تنظيم امل�شروع؟
 -7هل هنالك احتمال �صراع م�صالح ناجت من أ�ن�شطة امل�شروع؟ كيف ي�ستطيع امل�شروع معاجلة
هذا ال�صراع؟
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يف نهاية هذه اخلطوة تكون ،تكونني ،قد طورت « �صورة « عن أ�دوار وعالقات اجلندر يف املجتمع الذي
من أ�جله �صمم م�شروعك  .يت�ضح و�ضع الن�ساء يف هذا املجتمع من خالل ماهية الظروف التي تواجهها
والو�ضع االجتماعي لهن يف املجتمع .عندما تتكون عندك فكرة عن أ�دوار وعالقات اجلندر �سيكون يف
مقدورك أ�ن تعمم (تعممي) أ�ن�شطة تلبي احلوائج العملية واال�سرتاتيجية للن�ساء.

اخلطوة  :4حتليل حوائج ورغبات اجلندر
يكون من ال�ضروري أ�ن حتدد احلوائج العملية واال�سرتاتيجية قبل تخطيط أ�ي م�شروع.
حوائج اجلندر العملية
هذه هي احلوائج اليومية املبا�شرة مثل الغذاء واملاء وال�سكن ،الدخل ،ال�صحة … الخ وكذلك
الظروف التي يعي�ش فيها الن�ساء و الرجال  .هذه احلوائج خا�صة ومميزة حتت ظروف معينة وميكن
أ�ن تلبى عن طريق تقدمي نواجت (منتجات) حمددة � .إن حوائج اجلندر الفعلية ال تتحدى تق�سيم العمل
والو�ضع (املهم�ش) الثانوي للن�ساء يف أ�ي جمتمع � .إن تلبية حوائج الن�ساء العملية حت�سن قدرتهن
على أ�داء أ
الدوار وامل�س�ؤوليات التقليدية و لكنها (التلبية) ال تغري عالقات اجلندر يف املجتمع .
احلوائج اال�سرتاتيجية
هذه م�سائل تواجهها كل الن�ساء والرجال على املدى البعيد� .إنها تت�صل بو�ضع الن�ساء الثانوي وغياب
القوة والتعليم واملوارد … الخ  .تتباين احلوائج اال�سرتاتيجية ح�سب الظروف وترتبط بالتق�سيم
اجلندري للعمل والقوة والتحكم  .وت�شمل م�سائل مثل احلقوق القانونية والعنف يف املنزل  ،أ
والجور
املت�ساوية  .ميكن معاجلة احلوائج اال�سرتاتيجية عن طريق زيادة ثقة الن�ساء ب أ�نف�سهن وبالتعليم
والتنظيم …الخ وذلك ل�ضمان حتكم الن�ساء يف تطورهن � .إن تلبية احلوائج اال�سرتاتيجية تعني
تقوية الن�ساء وحتدي و�ضعهن الثانوي وتغيـري (و�إ�صالح) العالقات.
م�سائل (موا�ضيع) أ��سا�سية للتدخل التقني
 -1ما هي احلوائج الفعلية للن�ساء التي تقابل (تلبى) با�ستعمال التقنية؟
 -2ما هي اهتمامات الن�ساء التي قد تكون لها اثر �سالب ،أ�و موجب علي امل�شروع؟
 -3كيف ميكن أ�ن ي�ؤثر و�ضع الن�ساء يف املجتمع وداخل املنزل على أ�هداف امل�شروع؟
 -4هل هناك أ�ي احتياجات للن�ساء ميكن أ�ن يعاجلها امل�شروع؟
 -5ماهو أ�ثر أ�ن�شطة امل�شروع على و�ضعية الن�ساء يف املجتمع وداخل املنزل؟
 -6ماهي ا�ستجابة املجتمع يف مقابلة احلوائج اال�سرتاتيجية للن�ساء ؟
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اخلطوة  :5تخطيط التدخل
آ
الن لديك كل املعلومات املطلوبة لت�صميم م�شروع ح�سا�س للجندر  .حدد ،حددي ،أ�هداف امل�شروع.
أ�كتب ،اكتبي ك�شفاً أ
بالن�شطة التي �سوف تنفذ.

اجلل�ســــــــــــــــة 19
مذكـــــــــــرات
�إن النقاط أ
ال�سا�سية التي يجب و�ضعها يف االعتبار م أ�خوذة من امل�صدر «خطوات يف حتليل اجلندر
الوارد ذكره يف (كتاب) م�سائل يف الزراعة با�ستعمال احليوان :كتيب ن�شرة أ�تين�سا  ،الكاتبة لوتا
�سيلواندر وروجر مفاندي  ،نوفمرب 1995م).

اخلطوة  : 1حتديد أ�دوار اجلندر
هذه اخلطوة عن معرفة أ�دوار اجلندر املختلفة (�إنتاجي حفظ النوع � ،إدارة املجتمع � ،سيا�سة
املجتمع) وذلك يف الن�شاط الذي تقوم ،تقومني ،به.
أ�و ًال �ضعي� ،ضع ،يف االعتبار ما هو معروف يف عملك عن:
 ملاذا يقوم الرجال أ�و الن�ساء مبهام معينة يف املجتمع الذي تعمل ،تعملني ،معه؟ كيف تختلف أالدوار وامل�س�ؤوليات ،املجموعة العمرية ،واالثنية ،واالجتماعية؟
كيف تغريت أ
الدوار و امل�س�ؤوليات عرب الزمن؟
ثانيا ً� :ضعي� ،ضع ،يف االعتبار ما هو معروف يف عملك عن:
 ما هي التقنيات امل�ستعملة حالياً أولي أ�ن�شطة؟
 املهارات الفنية واملعرفة التي ميتلكها امل�شاركون ،امل�شاركات( ،قبل التدخل) ؟ كيف ي�شرتك الرجال والن�ساء يف هذه أالن�شطة؟
 ما هي أالن�شطة التي ت�ستهلك الوقت و حتتاج �إىل عمالة مكثفة؟
فيما يت�صل باملوا�ضيع أ�عاله  ،هل هناك أ�ي تبعات للعمل الذي تقوم ،تقومني ،به علي:
	�إدخال التقنية لتوفري وقت الن�ساء امل�ستهلك يف املهام ا إلنتاجية؟	�إدخال التقنية لتوفري (تقليل) عمل الن�ساء يف املهام ا إلنتاجية؟�إدخال مكونات تبنى على املهارات واملعرفة القائمة؟
�إدخال مكونات ت�شارك يف املهارات واملعرفة القائمة؟
-
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ثالثا :اعترب ،اعتربي
كم هو املعروف عن أ�ثر ن�شاطك على املهام ا إلنتاجية وحفظ النوع للن�ساء؟
فيما يلي يت�صل ب أ�عاله ،هل هناك أ�ي تبعات للعمل الذي تقوم ،تقومني ،به على:
 تقليل العمل الداخل (حتديد ًا) يف املهام ا إلنتاجية ؟ تغيري التق�سيم احلايل للعمل؟ الت أ�ثري على اخلدمات أال�سا�سية واحلوائج مثل املاء والوقود والرتحيل (املوا�صالت) ؟

اخلطوة  :2حتليل احل�صول على املوارد والتحكم فيها
الن�شطة أ
هذه اخلطوة خا�صة ب�إدخال موا�ضيع (م�سائل) ـ يف التدريب ويف أ
الخرى ـ عن ح�صول
الن�ساء على املوارد والتحكم فيها وان�سياب الفوائد �إىل الن�ساء والرجال.
أ�و ًال :أ�عترب ،أ�عتربي
كم هو املعروف يف عملك عن من يتح�صل على ويتحكم يف املوارد مثل أ
الر�ض ،ر أ��س املال ،املهارات،
التقنيات ،التعليم ،ال�سلفية ،التوفري ،املعلومات  ،القوة (ال�سلطة ال�سيا�سية) … الخ .
فيما يت�صل ب أ�عاله  ،هل هناك أ�ي تبعات للعمل الذي تقوم ،تقومني به من أ�جل
تغيري منوذج احل�صول على املوارد املطلوبة للتدريب؟
الن�شطة أ
 تغيري منوذج احل�صول على أالخرى؟
 تغيري النموذج احلايل للتحكم يف املوارد؟	�إدخال املكونات أ(الجزاء) ا إل�ضافية ،التدريب ا إل�ضايف من اجل متكني الن�ساء والرجال من
اال�ستفادة املت�ساوية من املوارد؟
	�إدخال املكونات أ(الجزاء) ا إل�ضافية من اجل الفائدة املت�ساوية للن�ساء والرجال؟
 معاجلة م�سائل حول ملكية أالر�ض؟
 معاجلة م�سائل عن احل�صول على �سلفية؟ معاجلة م�سائل حول م�شاركة الن�ساء يف أالن�شطة؟
 -معاجلة م�سائل تتعلق بح�صول املر أ�ة على اتخاذ القرار؟

اخلطوة  :3فر�ص ومعوقات
هذه اخلطوة عن �إدخال عنا�صر خارجية يف التدريب والذي ي�ؤثر يف حياة الرجال والن�ساء ب�صورة
خمتلفة (لكل منها).
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أ�و ًال  :أ�عترب ،أ�عتربي:
كم من فهم اجلندر ي�شمله عملك فيما يخت�ص بـ :
العوامل االجتماعية الثقافية :العادات االجتماعية ،التنظيم االجتماعي ،التحول ،الدين،
التدابري التنظيمية وامل�ؤ�س�سية ؟
م�ستوى الفقر ،الت�ضخيم ،البنية التحتية ،توزيع الدخل،
العوامل االقت�صادية :
التنظيمات االقت�صادية.
نوعية أ
الر�ض واملاء ووجودهما ،وجود الوقود؟
العوامل البيئية :
عالقات القوة ،ت أ�ثري احلكومة ،أ�نظمة قانونية ،تنظيم املجتمع؟
العوامل ال�سيا�سية :
هجرة ،العمر املتوقع ،وفيات؟
العوامل ال�سكانية :
حكومية� ،إر�شادية ،تعليمية ،رعاية �صحية ،متويل؟
اخلدمات :
حق االمتالك  ،حق الت�صويت ،وراثة؟
قانونية :
فيما يتعلق مبا ورد أ�عاله هل هناك أ�ي تبعات للعمل الذي تقوم ،تقومني ،به من أ�جل
تغيري الت�صورات واملعتقدات القائمة با�ستعمال التقنية بوا�سطة الن�ساء والرجال؟
معاجلة م�سائل اقت�صادية ت�ؤثر ب�صورة �شديدة على الن�ساء؟
حت�سني اخلدمات امل�ؤ�س�سية من أ�جل الفائدة املت�ساوية للرجال والن�ساء؟

خطوة  :4حتليل حوائج ورغبات اجلندر
هذه اخلطوة عن فهم حوائج اجلندر و�إدخالها يف التدريب ويف أ�ي أ�ن�شطة أ�خرى.
 متكني الن�ساء أ�و حتدي و�ضعهن الثانوي.	�إ�صالح عالقات اجلندر يف املجتمع ويف داخل املنزل؟ -معاجلة أ�ي حوائج ا�سرتاتيجية أ�خرى للن�ساء؟

خطوة  :5تخطيط التغريات
آ
الن لديك املعلومات التي حتتاجها ،حتتاجينها ،لتخطيط التغريات يف عملك
 حدد ،حددي ،النق�صقرر ،قرري ،أ�يها أ�كرث أ�همية
حدد ،حددي ،أ�ي من التغريات يحتمل أ�ن تكون أ�كرث جدوى .
-
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�ألعـــــــــــــــــــــاب
مك�سبات طاقة (حيوية) ومتارين
ِّ

أ�لعاب التدفئة هي متارين لك�سر جمود «البدء» ،وتكون يف �شكل ات�صاالت بني امل�شاركني يف ور�شة عمل:
أ�نها جتعل النا�س يف و�ضع ا�سرتخاء  ،ت�ساعدهم على تذويب املوانع لديهم  ،وتك�سر حواجز الر�سميات
يف ور�شة العمل � .إنها ت�ساعد علي خلق جو ميتاز بال�صداقة وعدم الر�سميات والثقة املتبادلة � .إنها
تعرف كذلك بـ « مك�سبات الطاقة «  ،ت�ساعد يف خلق الطاقة و حترك امل�شاركني – ويبد أ�ون خطوة نحو
الن�شطة أ
أ
الخرى  .أ�نها ت�ستعمل كذلك لبناء املجتمع – بخلق أ�وا�صر أ�و روابط بني امل�شاركني وروح
الوحدة و�سط كل املجموعة .
يف بداية أ�ي برنامج تدريب ت�ساعد العاب التدفئة امل�شاركني على اخلروج من قواقعهم و يبد أ�ون يف
معرفة بع�ضهم  ،و يبنون روح الثقة املتبادلة � .إن هذه أ
اللعاب بني اجلل�سات تك�سر الرتابة وتعيد
بناء الطاقات عندما يطول اجللو�س وتقل الطاقات أ
.الهم أ�نها ت�ساعد النا�س يف النظر �إىل أ�ن التعليم قد
يكون م�سلياً.

أ�لعاب جديدة وتعارف
أ
ال�سماء ال�سجعية ذات أ�ول حرف م�شرتك
الول وقبل اال�سم �صفة ت�شرتك مع اال�سم يف احلرف أ
كل �شخ�ص يقدم نف�سه بذكر ا�سمه أ
الول بحيث
ينتج �سجعا مثال اليقيتور الكي�س ،باون�سينج بوب ،كريزي كري�س  ،دارلنج دبورة ،ماربليو�س ماريا،
بووربيرت� ،سميل �سوزان ،ترييفيك تريي ،فايوالنت فايوليت  ،قبل تقدمي ا�سمه ،ا�سمها ،كل �شخ�ص
يتوقع أ�ن ينادى ب أ��سماء أ
ال�شخا�ص املذكورين قبله ،قبلها .يف حترك حول الدائرة تبني املجموعة
ك�شفاً بكل أ
ال�سماء.
هذه اللعبة ت�صلح يف حالة املجموعات ال�صغرية (حتى  20فرد ًا) حيث تريد ،تريدين ،من كل �شخ�ص
الخرين .ت�ساعد على تذكر أ
أ�ن يعرف أ��سماء آ
ال�سماء ال�صفة ال�سجعية امل�ضافة يف أ�ول اال�سم و تكرار
ذكر أ
ال�سماء.
أ��سماء م�صحوبة بحركة
هذه اللعبة أ��سرع من لعبة أ
ال�سماء ال�سجعية وهي ت�صلح يف حالة املجموعات الكبرية تقف املجموعة
حول (حميط) دائرة  .كل فرد يقدم ا�سمه ،ا�سمها ،م�صحوباً بحركة (فعل  ،حركة � ،إمياءة حركة
الذرع فوق الر�ؤو�س ،قفز (�ضفدعة) �إىل أ
ج�سدية) مث ًال انحناءه �إىل أ��سفل  ،رفع أ
المام ،الدوران حول
حمور …الخ .
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بعد كل تقدمي تكرر كل املجموعة ما قام به املتقدم ال�سابق .هذا التكرار يقوم به الكل يف نف�س الوقت
– أ�نا – “ م�صحوبا بنف�س الفعل ،احلركة ،ا إلمياءة  .هذه اللعبة ممتعة ،تك�سر اجلمود �سهلة للكل.
الت�صفيق و ال�ضرب با�ستعمال راحتي اليدين
هذه اللعبة ت�سمح ب أ�ن يعتاد امل�شاركون ،امل�شاركات ،على بع�ضهم وتبني تناغماً يف املجموعة .
الالعبون يجل�سون حول دائرة  .يبد أ� القائد اللعبة املتناغمة .مث ًال ميكن أ�ن ي�ضرب الالعبون براحتي
اليد على أ�رجلهم ،أ�رجلهن ،وي�صفقون ،ي�صفقن .مبجرد أ�ن يكون التناغم قد أ��س�س يختار القائد العباً
ليبد أ� اللعبة .هذا الالعب يدعو ( ينادي ) ا�سمه بعد ال�صفة وا�سم العب ،العبة آ�خر ،بعد ال�ضرب على
الرجل .يوا�صل الالعب ،الالعبة أ
الخري النموذج  .كل العب ين�ضم مبجرد أ�ن ينادى ا�سمه ،ا�سمها.
لعبة التحيات (التحايا)
هذه اللعبة و�سيلة �سهلة لتقدمي امل�شاركني لبع�ضهم يف �شكل آ�من .أ�طلب من امل�شاركني العد ،3 ،2 ،1
  3 ،2 ، 1وهكذا .يتحرك كل واحد حول الغرفة ويحيي و ي�سلم بالت�صافح مع آ
الخرين � .إذا كان رقم
الخر مرة  ،و�إذا كانت  3ي�صافح آ
الالعب  1ي�صافح آ
الخر ثالث مرات  .على العب واحد أ�ن يوقف
الت�صافح و ي�ستمر آ
الخر ألن على كل منهما القيام بعدد خمتلف من عمليات الت�صافح (ملحوظة:
باليدي مع أ
الت�صافح أ
الذرع) .
لعبة قوارب النجاة:
هذه اللعبة ت�صلح يف حالة املجوعات الكبرية وعندما تريد ،تريدين ،أ�ن يتحرك الالعبون ،الالعبات،
حول الغرفة و أ�ن يعرفوا بع�ضهم بع�ضاً.
أ�عط ،أ�عطي ،هذه املقدمة:
تخيل أ�ننا نتعر�ض ملخاطر في�ضان كبري و أ�ن علينا أ�ن ن�ستقل قوارب للنجاة  .يف القوارب علينا أ�ن
نتقارب من بع�ضنا ومن�سك بالبع�ض لئال ي�سقط أ�حدنا من القارب .دعوين أ�و�ضح لكم ( .و�ضح مع
الخر على أ�ن تكونا يف و�ضع مواجهة)  .آ
أ�حد امل�شاركني� :ضع ذراعيك حول كتفي آ
الن دعونا ندخل يف
القوارب .ي�صنف النا�س يف القوارب ح�سب أ
النواع والرغبات املختلفة  .ابحث ،ابحثي ،عن الذين يف
حي الذين يف ذلك
نف�س النوع ،الرغبة وك ِّونوا معاً جمموعة ت�ستقل قاربا .مبجرد أ�ن تن�ضم �إىل القارب ِّ
القارب.
كون جمموعات قوارب احلياة بال�صورة آ
التية:
 القارب يحتوي على  2أ�و  4أ�و  8وهكذا. اجلندر (الرجال يف قارب واحد والن�ساء يف قارب آ�خر) -احلالة الزوجية  ،جمموعة عمرية  ،طول…
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 وظيفة  ،تخ�ص�ص  ،دور يف م�شروع … نوع أالكل املف�ضل  ،أ�طلب من كل جمموعة أ�ن تعلن أ�كلهم ،أ�كلهن ،املف�ضل …
 اللعبة املحببة لق�ضاء الوقت (كل جمموعة تعلن ن�شاطها) أ�نا�س ملتزمون بـ (هدف م�شروع)  .الكل يف قارب جناة واحد.يف قارب النجاة أ
الخرية أ�طلب من كل واحد ،واحدة ،يف الدائرة أ�ن ي�شارك ،ت�شارك ،وي�شرح �شعوره
عن ور�شة العمل – �شجع ال�شعور املوجب وروح امل�صارحة .للتو�ضيح أ�عط أ�ول تعليق بنف�سك (مث ًال:
أ�نا أ��شعر باالرتياح ملقابلة أ�نا�س جيدين كثريين).
قوارب النجاة ال�سريعة
هذه اللعبة تعديل للعبة ال�سابقة بحيث تكون �سريعة .اللعبة تتطلب تكوين و�إعادة تكوين جمموعات
ب�سرعة – يقرع القائد برمي ًال وبعد كل قرع ينادي نوعاً معيناً من التنظيم – مثال “ قرع – �شكلوا
جمموعات ثالثية “ قرع – كونوا احلرف  Hب أ�ج�سامكم ،قرع – أ�وجد نف�س النا�س املولودين يف
نف�س �إقليمك ( أ�و مدينتك) .ت�ستمر اللعبة بهذا أ
ال�سلوب ب�سرعة النار (اللهيب).

متارين ج�سدية فردية
جتديد �صامت للطاقة
الر�ض ،الت�صفيق أ
بالقدام على أ
أ�طلب من امل�شاركني ال�ضرب أ
بالكف مع �شريك ،مد أ�ج�سامهم ،الوقوف
على أ�م�شاط القدم ،التحرك حول الغرفة ،و ( أ�خري ًا) القفز �إىل أ�على قدر امل�ستطاع.
مترين فردي
هذا مترين جيد لالفتتاح أ�طلب من امل�شاركني أ�ن يحدد كل منهم مكانا خا�صاً به .ثم أ�عطهم التعليمات
التالية و بينّ لهم طريقة أ
الداء  .قلل من ال�سرعة ثم زد �سرعة كل فعل:
 كرر حتريك يديك من جانب �إىل اجلانب آالخر.
نحن �إىل أ��سفل حتى تالم�س أ�م�شاط القدم – ببطء
	�إ ِأ
	�مل�س ال�سقف – اعلى ما ت�ستطيع
أ
	�جل�س م�ستند ًا على رجليك ثم أ�نه�ض ببطء
 اقفز �إىل أ�على ما ت�ستطيع لف حول نف�سك يف اجتاه اليمني – ثم غري االجتاهأ
	��ضف تعليماتك اخلا�صة .
-
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حترك �إىل نقطة معينة
يقول القائد “ أ�وجد مكاناً لتقف فيه وحدك .آ
الن ركز نظرك على نقطة حمددة على مكان ما يف الغرفة.
حترك �إىل تلك النقطة يف خط م�ستقيم .ال تتوقف عن ال�سري .ال ت�صطدم ب أ�حد.
ي�ستمر القائد يف �إعطاء املزيد من التعليمات معطياً زمناً لالعبني للرتكيز على النقاط التي حددوها
وهم يتحركون ب�سرعات يقررها الفرد منهم حتى بلوغ النقط املحددة  .التعليمات قد ت�شمل التحرك �إىل
نقطة جديدة بعدد قليل من اخلطوات بقدر ا إلمكان  ،امل�شي يف مربعات  ،با�ستعمال قفزات أ�مامية قليلة
اليدي على الركب  ،الرتك مع �شريك با�ستعمال رجلني من أ
قدر ا إلمكان  ،مع و�ضع أ
الربعة أ�رجل،
التحرك مع ا�ستعرا�ض انفعاالت خمتلفة.

متارين مع �شريك
أ�طلب من كل م�شارك أ�ن يحدد �شريكا ثم أ�عط التعليمات التالية مع تو�ضيح كل فعل مب�شاركة
�شريكك.
حي �شريكك ب�صمت (دون التفوه ب أ�لفاظ)
�صافح� ،صافحي ،مع هز أ
اليدي أ�و الت�صفيق
قف على بعد مرت من ال�شريك� .إنحن نحوه ،نحوها ،مع م�سك أ�يديكما أ�على ر أ��سيكما – أ�خلق ،اخلقي،
توازنا .
قف ،قفي ،ظهر ًا لظهر .ام�سكا أ�يديكما – اجعل ،اجعلي ،ج�سمك مييل خللق توازن.
املطر العا�صفة
الكل يجل�س ب�صمت حول دائرة مع اغما�ض أ
العني  ،يبد أ� املطر ينزل عندما يبد أ� ،تبد أ� ،القائد ،القائدة،
يف فرك راحتي يديه ،يديها ،مع بع�ضهما يحدث ال�شخ�ص على اليمني هذا ال�صوت  ،ثم ال�شخ�ص التايل ،
حتى كل من على الدائرة  .يزيد ،تزيد ،القائد ،القائدة� ،سرعة هطول املطر ب أ�ن يحدث �صوتا ب أ��صبعيه
 .كذلك يحدث اجلميع ال�صوت بالتتايل .
ثم ي�صفق القائد يديه ويفعل الكل ذلك ،يتحول القائد �إىل �صفق يديه على فخذية ،وت أ�تى العا�صفة
الرجل على أ
ب�ضرب أ
الر�ض .
املطر العا�صفة (تنويع)
�إن ت�سل�سل أ
ال�صوات البديل لهذا التمرين هو
-

حك أ�ظافر أ��صابع اليد مع بع�ضها.
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-

�إ�صبع اليد(اليمنى) ي�ضرب على راحة اليد الي�سرى

-

�إ�صبعا (اليد اليمنى) ي�ضربان على راحة اليد الي�سرى
ثالثة أ��صابع (اليد اليمنى) ت�ضرب على راحة اليد الي�سرى

-

أ�ربعة أ��صابع( اليد اليمنى) ت�ضرب على راحة اليد الي�سرى
بالرجل على أ
أ��ضف ،أ��ضيفي ،ال�ضرب أ
الر�ض �إىل الت�صفيق.

-

أ
	�عك�س ،اعك�سي ،الت�سل�سل .
أ
الورك�سرتا
امل�شاركون جلو�س حول دائرة ،ق�سم ،ق�سمي ،املجموعة �إىل قطاعات و أ�طلب ،أ�طلبي ،من كل قطاع أ�ن
يحدث �إيقاعاً تقوم القطاعات با إليقاع ب�صورة ت�صاعدية :يبد أ� قطاع ين�ضم �إليه آ�خر وهكذا يتكون
ا إليقاع أ
الخري.
احفظنا ياحافظ يا حفيظ احفظنا
من منا يتمني املوت
خذ خامتاً من أ�ختام أ�خيك
عندما ت�صل �إىل القطاع أ
الخري تكون قد كونت أ�ورك�سرتا .أ�طلب من كل قطاع أ�ن ميثلوا ب أ�ج�سامهم
بالتزامن مع ا إليقاع .اجعل نف�سك قائدا ،قائدة ،أ
للورك�سرتا وحدد أ�ين تكون ا إليقاعات عالية أ�و
منخف�ضة .
حركي ،حرك ،كل جزء من اجل�سم
أ�طلب ،أ�طلبي ،من كل م�شارك حتريك �إ�صبعه� ،إ�صبعها ،ال�صغري (بن�صر) �إىل اخللف و�إىل أ
المام.
الهدف هو �إ�ضافة مف�صل آ�خر بعد احلركة العا�شرة  .اقرتح ،اقرتحي ،الت�سل�سل آ
التي :البن�صر،
اليدي  ،أ
ال�صابع مع بع�ض  ،ثم أ
الخرى  ،ثم ا إلبهام  ،ثم كل أ
ال�صابع أ
تتبعها أ
الكتاف  ،الرقبة
والر أ��س ،اخل�صر ،واجل�سم كله باختيار اكرب عدد ممكن من املفا�صل  .املف�صل الذي بد أ� احلركة ال
يتوقف ( البن�صر مثال يكون متحركا حتى نهاية هذا التمرين) .
تنويع :إل�ضافة مو�سيقي لهذا الن�شاط  ،غن أ�غنية التمثيل� ،إ�صبع واحد �إبهام واحد ا�ستمر يف
احلركة.
الكرب �إىل أ
من أ
ال�صغر
كل م�شارك يبحث عن مكان لوحده ،لوحدها ،و يجل�س ،جتل�س ،فيه أ�طلب منهم أ�ن ي�ص ِّغروا أ�نف�سهم
الجزاء (تكور)  .بعد برهة أ�طلب منهم التمدد تدريجياً �إىل أ�على (و�ضع ممكن) مع رفع أ
ب�ضم أ
اليدي
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�إىل أ�على والوقوف على أ
الم�شاط .ثم قل للم�شاركني بعد قليل أ�ن يتكوروا مرة أ�خرى  .و أ�ن عليهم
برجمة التكور مع عد أ
العداد  3 ،2 ،1بحيث ي�صلوا قمة التكور مع ذكر الرقم  . 20أ�نذر ،انذري،
امل�شاركني أ�ن عليهم القيام بحركة �سل�سلة يف التحرك من الو�ضع القائم �إىل و�ضع التكور( .ال حركة
مفاجئة عند ذكر أ
الرقام).
متثال املجتمع
الهدف هو بناء متثال أ�و �صورة كبرية ملجتمعنا  .ميكن أ�ن ت�ستعمل ج�سمك أ�و ت�ستعمل أ�ج�سام غريك
يف تكوين التمثال � .إذا رغبت يف ر�ؤية التمثال يف أ�ي وقت ميكنك أ�ن تطلب من غريك أ�ن ي أ�خذ ،ت أ�خذ،
مكانك يف التمثال .
ميكن أ�ن يبد أ� امل�شاركون ،امل�شاركات ،من أ�ي نقطة يف ت�صورهم للمجتمع – التمثال يكون أ
ال�سا�س
لو�صف املجتمع أ�ثناء بناء ال�صورة .
عندما يكمل الكل دوره أ��سال ،ا�س أ�يل :هل لدي أ�ي منكم ،منكن ،ما ميكن أ��ضافته �إىل ال�صورة ؟ ثم راجع
كل أ�جزاء التمثال مع الت أ�كد أ�ن الكل قد اخذ ،أ�خذت ،الفر�صة للنظر �إىل التمثال (بعد تبديله التمثال
ب أ�خر ،أ�خرى) -قد تود أ�ن تر�سم التمثال على ورقة مربعات كبرية (ورقة ر�سومات بيانية).
الوقت املحدد � 20 :إىل  30دقيقة.
عند اكتمال التمثال أ�طرح أ
ال�سئلة التالية :
-

ما الذي يجعل هذا املجتمع جمتمعاً ؟

من هم ،هن ،قادة املجتمع ؟
من هي موارد هذا املجتمع ؟ م�س�ؤولياته؟
يجاوب على كل هذه أ
ال�سئلة مبزيد من بناء التمثال  .ي�ضيف أ�حد امل�شاركني ،امل�شاركات ،ا إلجابة �إىل
التمثال  ,أ�و ت�ضيف املجوعة بعد ًا جديد ًا للتمثال القائم� ،إن متثال املجتمع عبارة عن خيارات مفيدة
ت�ؤخذ يف بناء �صورة املجتمع  .قد يكون أ�كرث جدوى أ�ن تكتب أ��سماء عنا�صر التمثال املختلفة بد ًال عن
و�ضعها يف �شكل �إي�ضاحي .
املاكينات
تعمل املاكينات كما التمثال يف أ�ننا ن�ضيف جزء ًا كل مرة ولكن هذه املرة نحن ن�ضيف ماكينة متحركة
وكل واحد ،واحدة ،منا ي�شكل جزء ًا من املاكينة .
أ��شرح ألحد امل�شاركني ،امل�شاركات ،ما هو املطلوب �إي�ضاحه لكي تبد أ� املاكينة يف احلركة  .يتحرك ذلك
امل�شارك �إىل منت�صف الدائرة و يكرر فع ًال معيناً (حركة و�صوت) با�ستمرار قدر امل�ستطاع  .ين�ضم �إىل
الول أ�خر و يبد أ� حركة و�صوتاً مكمالن حركة و�صوت ال�شخ�ص أ
أ
الول وك أ�نهما جزءان من ماكينة
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واحدة .ي�ستمر هذا حتى ين�ضم الكل  .ثم أ�دع �إىل تغريات يف ال�سرعة زيادة حتى ال�سرعة الق�صوى ،
تقليل �إىل أ�دنى �سرعة (حركة بطيئة) � ،إعادة ت�سخني متدرج � ..إىل أ�ن يكون الكل قد اكتفى (من هذه
اللعبة) .
�سوف ن�صنع (نخلق) �سل�سلة من ثالث ماكينات تو�ضح م�ستوى احلياة يف جمتمعنا .املاكينة أ
الويل
هي « ماكينة احلياة اليومية» خذ أ�كرث أ
العمال التي تقوم بها يومياً و أ�جعل منه أ��سا�ساً للحركة
وال�صوت ال�صادرين منك  .من يرغب يف بدء ( اللعبة ) .مبجرد أ�ن يكون الكل قد ان�ضم �إىل ماكينة
�شغلها ( املاكينة ) ليتمكن اجلميع من اال�ستماع ( لها ) لبع�ض الوقت  .أ�ترك اثنني ممن ان�ضموا �إىل
املاكينة يخرجون (منها) والحظ كل املاكينة.
�إنتقال الفعل
-1

قدم ،قدمي ،أ�غنية ق�صرية واحدة أ�و نغماً « :أ�على اجلمال تغار منا» أ�جعل ا إليقاع بطيئا عند
البداية .
المين �إىل أ
الول :مث ًال يحرك الذراع أ
يبد أ� القائد( أ�) الف�صل أ
المام واخللف مع �إيقاع « أ�على
اجلمال تغار م ّنا» اخرت أ�فعا ًال �سهلة.
يف عجز البيت « ماذا عليك �إذا نظرنا « يقلد ال�شخ�ص (ب) –الذي على ميني ( أ�) – الفعل أ
الول
ويثبت اهتمامه على ( أ�) � .إن واجب (ب) أ�ن يقلد فعل ( أ�) مت أ�خرا عنه مبقطع (�شطر) واحد.
يف املقطع الثالث يبد أ� ال�شخ�ص (ج) يف احلركة بتقليد الف�صل أ
الول ( أ�) واجبه �إتباع (ب)عن
قرب مقلد ًا أ�فعاله مت أ�خر ًا عنه مقطعاً واحد ًا.

-5

هذه العملية ت�ستمر وبها ينتقل الفعل حول الدائرة.
مبجرد أ�ن يكون ( أ�) قد مت فعله أ
الول يبد أ� فع ًال أ�خر – مث ًال حتريك اليد �إىل أ
المام ثم �إىل
اخللف .يكرر النا�س (حول الدائرة) هذا الفعل.
كل �شخ�ص يكون مت أ�خر ًا عن الذي ،التي ،يف ي�ساره مبقدار مقطع واحد ويجب عليه ،عليها،
تركيز اهتمامها ،اهتمامه ،على هذا ال�شخ�ص.

-2
-3
-4

-6
-7

بناء وحدة املجموعة
عناق املجموعة
تقف املجموعة يف دائرة مم�سكة ب أ�يديها .ي�سدل واحد من كل اثنني يديه جانبا .يظل أ�حد ال�شريكني
ثابتاً يف الوقت الذي يقود فيه ال�شريك آ
الخر املجموعة يف حركة دائرية متكررة حول ال�شريك الثابت
حتى تتعانق املجموعة كلها  .هذا التمرين ن�شاط جيد للوداع يف آ�خر اليوم.
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جل�سة املجموعة
تقف املجموعة يف الدائرة يف مواجهة اليمني على أ�ن يكون كل متجاورين قريبني من بع�ضهما مي�سك
كل �شخ�ص ر�سغ ال�شخ�ص الذي أ�مامه مبا�شرة وي أ�خذ خطوة واحدة نحو مركز الدائرة .بهذه الطريقة
ت�ضيق الدائرة .يحاول الالعبون اجللو�س على ركبة (ولي�س فخذ) ال�شخ�ص خلفه (بهذا يخلقون
دائرة واحدة)  .هنا تبد أ� املتعة احلقيقية لهذه اللعبة – حتاول املجموعة عدد ًا من احلركات مرتافقة،
الر�ض خارج الدائرة  ،التحرك �إىل أ
اليادي �إىل اجلانب ،الت�صفيق ثالث مرات  ،مل�س أ
جعل أ
المام ثالث
(الرجل الي�سرى مرتافقة ،أ
خطوات أ
الرجل اليمني مرتافقة)  ،التحرك �إىل اخللف ثالث خطوات  .هذه
اخلطوة أ
الخرية دائما ترتك املجموعة يف �شكل كتلة واحدة (ب�صورة ممتعة).
ر�سائل املجموعة
يقف الكل يف دائرة مواجهني نف�س االجتاه ،ي�ضع كل واحد من املجموعة يديه على كتفي ال�شخ�ص
الذي أ�مامه .تغري الدائرة (ببطء) �إىل االجتاه املعاك�س عندما يتلقى كل كتف ر�سالة ما .بعد دقائق
قليلة يكون كل �شخ�ص مم�سكا بكتفي ال�شخ�ص الذي كان مم�سكاً بكتفيه (يف اللحظة ال�سابقة).

ربط املجموعة
متارين ج�سدية :
هذه التمارين ت�ؤدى عندما يكون أ�فراد املجموعة قد اعتادوا على بع�ضهم ،بع�ضهن� .إنها تقوي وحدة
املجموعة وت�صلح يف االفتتاح أ�و اخلتام.
دلك املجموعة
هذا التمرين جيد لبداية اليوم(اكت�ساب الطاقة) – ت�صلح كذلك لتقليل ال�شد بعد عمل م�ضن طويل.
يقف الكل يف دائرة متجها نف�س االجتاه ويبد أ� يف دلك ظهر و أ�كتاف الذي أ�مامه .يبد أ� الكل يف احلركة مع
اال�ستمرار يف الدلك  .حترك ب�سرعة  .يقف الدلك .أ�عك�س االجتاه بعد دقائق قليلة بحيث يدلك كل فرد
ظهر الذي دلكه من قبل .كرر تغيري االجتاه حتى يكون الكل جارياً حماو ًال اللحاق بظهر الذي أ�مامه
(ي�ضحكون عند هذه النقطة)( .عند القيام بهذا التمرين راعي اجلندر والعادات الثقافية الخ).
تنويع
يجل�س الكل يف دائرة ،يتجه الكل نحو اليمني بحيث يجل�س الفرد بني رجلي الذي خلفه  .أ�دلك الظهر
الوجه والرقاب أ
والكتفني يف حلقة .ببطء ي�ستلقي الكل .أ�دلك أ
والكتاف  .ببطء ينه�ض الكل  .يتحول
الكل  180درجة كرر الدلك.
عبور النهر
هدف هذا التمرين هو حمل كل م�شارك �إىل ال�ضفة أ
الخرى من نهر (خيايل)
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هذا ال ي�شمل أ�خر الالعبني الذي عليه أ�ن «يعوم» ،يحمل امل�شرتكون الالعبني آ
الخرين وي�ضعونهم
الخرى ،ثم يعودون حلمل الباقي .ا�ستمر حتى يكون الكل قد أ�خذ �إىل ال�ضفة أ
على ال�ضفة أ
الخرى عدا
آ�خر العب الذي ميكنه عندئذ أ�ن يعوم – ميكن �إ�ضافة حد للزمن.
ت�شجيع كروي :
هذا التمرين إلك�ساب الطاقة وي�ستعمل يف منت�صف ال�صباح أ�و منت�صف امل�ساء عندما تكون الطاقات
متدنية� .إنه ال يتطلب أ�ي حركة من امل�شاركني الذين يظلون جال�سني – لهذا تعد لعبة جيدة يف ظهرية
�ساخنة  .ا�شرح أ�ن على كل املجموعة أ�ن تخلق حالة للعبة كرة القدم.
على امل�شاركني تقليد املتفرجني على مباراة يف كرة القدم .حدد كلمة واحدة لكل قطعة من الدائرة مثال
أ�ر�سل ،اركل  ،هاجم  ،دافع  .مرن كل قطعة من الدائرة على ذكر هذه الكلمة بحرارة وب�صوت عال .
أ��شرح ب أ�نك حني ت�شري �إىل قطعة من الدائرة فعلى تلك القطعة التفوه بالكلمة املحددة لها .وعندما ترفع
يدك يف الهواء يقول الكل “ قوون “ “ هدف “ و�ضح ،و�ضحي ،هذا بحيث يفهم الكل دورهم .أ��شر �إىل كل
قطعة بالتتابع و أ�جعلهم يتفوهون بكلمتهم ب أ�على �صوت ي�ستطيعونه .ادفعهم نحو �صراخ أ�على .عند
بداية اللعبة أ��شر �إىل كل قطعة الواحدة بعد أ
الخرى  .ثم أ��شر �إىل قطعتني بالتزامن ثم �إىل ثالث عندما
يكون الكل يف �صراخ أ�رفع يديك �إىل أ�على في�صرخ الكل “ قوون “ بديال لـ “قوون “  ،ميكنك أ�ن تعلمهم
لي�صرخوا  :فوق العار�ضة” عندما متر الكرة فوق العار�ضة – كما يفعلون يف غانا.
أ�وقف التمرين عندما يكون الكل قد اكت�سب طاقة.
�سرد الق�صة
حل�سن احلظ ،ل�سوء احلظ
ميكن أ�ن ي�ؤدي هذا التمرين يف ثنائيات أ�و يف دائرة  .الالعب ( )1يبد أ� �سرد ق�صة  « .حل�سن احلظ كان
اليوم جمي ًال عندما قمت من النوم هذا ال�صباح … “ يوا�صل الالعب ( ”)2ل�سوء احلظ … “ و هكذا
مرور ًا بكل املجموعة .
ثم ماذا بعد ؟ :
يدخل أ�حد الالعبني �إىل الدائرة ثم يبد أ� يف �سرد ق�صة �شخ�صية أ�و خيالية  .ي�سرد هذا ال�شخ�ص الق�صة
ب�صورة دراماتيكية بقدر ا إلمكان مع التوقف أ�حياناً عن ال�سرد أ�حياناً ملعرفة ت أ�ثري الق�صة.
م�ساهمة امل�ستمعني
العب واحد ي�سرد الق�صة ويرتك جما ًال للم�شاركني لطرح أ��سئلة و إلعطاء م�ساهمات أ�خرى منهم  .بهذه
الطريقة ي�شرتك القا�ص و امل�ستمعون يف �سرد ق�صة واحدة  .الذين يف الدائرة ي�س أ�لون أ��سئلة عن الفعل
ويدخلون م�سائل حول ال�شخ�صية الرئي�سية يف الق�صة ،ويقدمون تفا�صيل حملية عن ال�شخ�صيات
الثانوية ،وهكذا .
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تظهر بع�ض الق�ص�ص غري العادية – عادة تكون خمتلفة للغاية من الق�صة أ
ال�صلية التي بد أ� بها القا�ص
(ال�سارد).
�سرد ق�صة يف �شكل ر�سالة
قف يف منت�صف دائرة ا�شرح ب أ�نك �سوف ت�سرد ق�صة و�سوف تطلب من كل فرد كلمة واحدة مللء
أ
الماكن الفارغة يف الق�صة  .كل الكلمات يجب أ�ن تبد أ� بحرف «ب»
ثم أ�بد أ� الق�صة ويف أ�وقات منا�سبة أ�طلب م�ساهمة امل�شاركني.
مثال:
يف مرة من املرات كان هناك رجل يدعى ( ---------با إل�شارة �إىل أ�ول �شخ�ص يقول « ب�شري « عا�ش
مع زوجته _______ ( و أ�نت ت�شري �إىل ال�شخ�ص الثاين الذي يقول « بثينة « يف ذات يوم ذهب �إىل _____)
أ��شر �إىل ال�شخ�ص الثالث الذي يقول « بورت�سودان « .
وا�صل بهذه ال�صورة .
البالون ( لعبة فردية )
أ�طلب من أ�حد امل�شاركني التطوع يف ريادة هذه اللعبة ،يتطوع آ
الخرون ليكونوا بالونات  .أ�وال يفرت�ض
أ�ن تكون البالونات خالية من الهواء وملقية على أ
الر�ض .ينفخ الرائد يف البالونات (عن طريق �إ�صدار
�صوت النفخ) فتبد أ� يف االنتفاخ والتمدد  .يتمدد امل�شاركون متخيلون أ��شكال البالونات املنتفخة بالهواء
 .بعد ذلك يبد أ� الرائد يف تفريغ البالونات من الهواء (با�ستعمال دبو�س خيايل)  .ي�صدر امل�شاركون
أ��صواتاً ت�شبه هروب الهواء من البالونات  .تتلوي البالونات على أ
الر�ض نتيجة لتغري أ��شكالها الناجت
من هروب الهواء.
تقليد �شعور (تقليد فردي)
أ�طلب من امل�شاركني اختيار ن�شاط خا�ص بكل واحد منهم ليقلده  .اقرتح ن�شاطاً ج�سدياً مثل غ�سيل
املالب�س ،تك�سري احلطب ،حتويل احلبوب �إىل دقيق بـ»الفندق» ،ت�صفيف ال�شعر … الخ  .خ�ص�ص
وقتاً ق�صري ًا لهذا التمثيل ثم أ�وقفه بقولك “ قف!” أ�طلب من امل�شاركني اال�ستمرار يف التمثيل الذي
اختاره كل منهم ولكن هذه املرة يعطون انطباعاً ب أ�نهم غا�ضبون من �شىء ما .اقرتح م�شاعر أ�خرى،
�شعور ًا مبلل ،خائفاً منفع ًال ،نا�سياً.
الوظائف (تقليد فردي)
أ�كتب أ��سماء وظائف خمتلفة على قطع من الورق (ن�سختان من كل وظيفة بحيث تكفي الن�سخ كل
امل�شاركني – مزارع ،ق�س� ،سائق �شاحنة� ،إمام ،تاجر� ،صائد �سمك� ،سكرترية ،كاتب ،جر�سون ،معلم،
مهند�سة ،مر�شد جمتمع ،ع�سكري ،حما�سب ،ممر�ضة ،فني طلمبات ،وهكذا) .اجعل امل�شاركني يقلدون
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احلياة اليومية ل�شاغلي الوظائف التي اختاروها – القيام من النوم �صباحاً ،اال�ستعداد للعمل ،تناول
كل
وجبة الفطور ،الذهاب �إىل العمل … وهكذا مبجرد أ�ن يبد أ�وا يف ممار�سة عملهم اليومي ،أ�طلب من ٍ
منهم النظر حوله والبحث عن �شخ�ص آ�خر يقوم ،تقوم ،بنف�س العمل .هذا الن�شاط ميكن أ�ن ي�ستغل
كذلك يف تق�سيم النا�س �إىل جمموعات ثنائية.
مباراة يف حركة بطيئة (امل�شي البطىء):
يقف الكل على خط م�ستقيم واحد  .الفكرة أ�ن يتباروا  .الفائز أ
الول من ي�صل خط النهاية .القواعد
هي :الر ّكب عالية ،خطوة طويلة بقدر ا إلمكان ،يجب أ�ن يظل الكل متحركاً كل الوقت .مترين جيد
الكت�ساب الطاقة.

تقليد يف ثنائيات
يبد أ� �شخ�ص واحد من كل ثنائي يف ت�شكيل �شكل (ج�سم) ما  .مبجرد أ�ن يبد أ� ال�شريك أ
الول يف تو�ضيح
الكيفية التي �سيكون عليها ال�شكل ،يوا�صل االثنان تكملة ال�شكل .ويف نف�س الوقت يقرتح أ�حدهما (لفظا)
الطرق التي ي�ستعمل بها اجل�سم يف العمل حتى نهاية الت�شكيل ،ميكن أ�ن يغري الالعبان أ�دوارهما.
يتفق ال�شخ�صان بينهما على نوع اجل�سم ويبد آ�ن يف تقليد ن�شاط يحتاج القيام به �إىل �شخ�صني  ،مثال
لعب التن�س ورفع أ�ثاث ثقيل ،أ�و حتريك عربة ميكن أ�ن توا�صل اللعبة يف �شكل جمموعات رباعية
وثمانية أ�و كل املجموعة (مثال لعبة الكرة الطائرة أ�و جر اجلبل).
يعمل امل�شاركون يف جمموعة واحدة .ي�سمي الرائد �شيئاً  -تلفون ،عربة ،تلفزيون ،قارب ،دكان،
مروحة ،ماكينة …الخ وتقوم املجموعة كلها ب�صنع ذلك ال�شىء با�ستعمال أ�ج�سادهم ب أ��سرع ما
ي�ستطيعون .الفكرة هي �صنع �صورة املجموعة.
الق�صة  :1املاكينة
ق�سم املجموعة الكبرية �إىل جمموعات �صغرية مكونه من أ�ربعة .تذهب كل جمموعة �إىل جزء من الغرفة
ِّ
وتقرر أ�ي نوع من املاكينات تريد أ�ن يكون  ،تتمرن كل جمموعة على تقليد املاكينة التي اختارتها بعد
ذلك تقدم املجموعات ماكينتها التي اختارتها �إىل املجموعات التي حتاول أ�ن تعرف نوع كل ماكينة.
مث ًال ماكينة �ضاحكة ،ماكينة مكدرة (مزعجة أ�و م�سببه لل�ضيق)  ،ماكينة مادحة … الخ .
الق�صة  : 2الذهاب �إىل �صيد أ
ال�سماك
قم من النوم مبكر ًا لتذهب �إىل �صيد أ
ال�سماك .خذ معك ال�شبكة … يهاجمك كلب و أ�نت ت�سري يف الطريق
وت�ضطر أ�ن جتري … تت�سلق ال�شجرة �إنقاذا لنف�سك … يغادر الكلب وتوا�صل م�شوارك �إىل النهر .
عندما ت�صل للنهر جتد قارباً �صغري ًا وتقوم بدفعه �إىل املاء … أ��صعد �إىل القارب و أ�بد أ� يف التجديف…
أ�بد أ� ال�صيد عندما ت�صل �إىل منت�صف النهر� .إرم ال�شبكة  … ،متتلئ ال�شبكة ببطء …جر ال�شبكة …
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�إن ال�صيد (ال�سمك) كبري …ال�سمك أ�كرب مما توقعت … تقع يف املاء … يغرق القارب وتبد أ� يف
العوم �إىل الرب.
ق�صة  : 3عمل الن�ساء
أ�وجد ،أ�وجدي ،مكاناً (نقطة) لوحدك  .فكر يف أ�ن هناك �شخ�صاً تود ،تودين ،أ�ن ي�ساعدك يف هذا العمل
 .عندما أ�مل�سك أ�عط جملة أ�و عبارة واحدة (م أ�خوذة) من حمادثتك مع هذا ال�شخ�ص  .اجلملة أ�و
العبارة تو�ضح لنا ملاذا تريدين أ�ن ي�ساعدك هذا ال�شخ�ص وما نوع العمل الذي تقومني به  .فكري يف
فعل تقوم به الن�ساء يف ،وحول املنزل ،يومياً  .فكري يف املر أ�ة التي تقوم بهذا العمل .كوين تلك املر أ�ة و
�إبدئي يف القيام بعملها ذلك  .فكري يف التعابري على وجه تلك املر أ�ة  ،حالة ج�سمها (�شعور) بعد �سنني
وهي ت�ؤدي هذا العمل … (اال�ستمرارية) يف هذا العمل �إىل أ
البد.
ق�صة  : 4يوم يف حياة امر أ�ة
تقومني من النوم مبكرة إلعداد ال�شاي أ
للطفال  .حينذاك ما زال زوجك يغط يف النوم (ي�شخر) ترتكني
املنزل ب�صمت وتتجهني �إىل البئر� .إنها على م�سافة بعيدة وبعد حني ت�شعرين بتعب  .عندما تبلغني
البئر جتدين ن�ساء كثريات جمتمعات هناك � .ضعي دلوك على أ
الر�ض يف انتظار دورك  .أ�نت تقلقني
فقد تت أ�خرين كثري ًا و�سوف ال تتمكنني من �إعداد ال�شاي أ
للطفال قبل ذهابهم �إىل املدر�سة .انك تفقدين
ال�صرب جتاه الن�ساء أ
الخريات  .بعد حني ي أ�تي دورك  .أ�نزيل دلوك �إىل البئر و ا�سحبيه مليئاً باملاء �إىل
أ�على � .إنه �ضغط ع�صبي �شديد  .آ
الن �ضعي �إناء املاء على ر أ��سك وحتركي نحو املنزل  .عندما ت�صلني
�إىل املنزل يطلب زوجك ال�شاي ،املخزون من احلطب ال يكفي ،فتذهبني للبحث عن مزيد من احلطب.

طرق مرحة لتكوين املجموعات
هل تبحث ،تبحثني ،عن طرق جديدة لتق�سيم النا�س �إىل جمموعات ؟ أ
ال�ساليب الواردة أ�دناه ممتعة
(هزلية) وتعطي الطاقة ،كما تربط املجموعة التي تقوم بهذه التمارين الب�سيطة  .أ�ول أ�ربعة متارين
حتتاج �إىل �إعداد جيد – كتابة أ
ال�سماء ملجموعة ( أ�غنية  ،حيوان  ،انفعال  ،مهنة) على ق�صا�صة من
ورق لكل م�شارك -تكون أ
ال�سماء آ�نذاك أ��سا�ساً لتكوين املجموعة .
أ�بحث عن جمموعتك الغنائية
أ�كتب أ��سماء أ�غاين م�شهورة على قطع (ق�صا�صات) من الورق مثال «القمر بوبا ،ك�سال  ،الريد  ،ن�شيد
غان م�شهورة ،أ�عمل ن�سخاً كثرية لكل أ�غنية لتكفي عدد أ
ال�شخا�ص يف كل جمموعة .
الوطن ،أ�و أ�ي أ� ٍ
(مث ًال تق�سيم  30فرد ًا �إىل جمموعات مكونة من  5أ�فراد حتتاج �إىل  6ن�سخ لكل من أ
الغاين اخلم�سة)  .بعد
ذلك وزع الورق بطريقة ع�شوائية للم�شاركني حول الدائرة  .أ�طلب من امل�شاركني الوقوف.
عند �إعطاء �إ�شارة أ�طلب منهم أ�ن يغم�ضوا أ�عينهم  ،ويبد أ�وا يف الهمهمة ب أ�غنياتهم اخلا�صة والبحث
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عن آ�خرين ي�ؤدون نف�س أ
الغنية � .ساعد أ�فراد املجموعة الذين ي�ضلون على الو�صول �إىل جمموعاتهم
ال�صحيحة  .مبجرد أ�ن يجد كل أ�ع�ضاء املجموعة أ�نف�سهم �شجعهم على تكوين دائرة والبدء يف غناء
أ
الغنية اخلا�صة بهم .عند اكتمال تكوين املجموعات أ�طلب منهم بالتتابع أ�ن تغني كل جمموعة أ�غنيتها
 .فليكن دورك املاي�سرتو – قم به بحيوية – �صفق لكل جمموعة.
أ�بحث عن جمموعتك احليوانية
أ�كتب أ��سماء حيوانات على قطع �صغرية (ق�صا�صات) من الورق مثال بقرة ،كلب ،قط ،خروف ،حمار،
أ��سد … ،أ�طلب من امل�شاركني أ�ن يجدوا أ
الع�ضاء املن�ضمني �إىل نف�س املجموعة وذلك بتقليد �صوت
احليوان .حاول البحث أ
والعني مغم�ضة.
أ�بحث عن جمموعة ال�شعور التي تنتمي �إليها:
يف هذا الوقت تكتب جمموعة من كلمات ت�صف ال�شعور (باالنفعال) على ق�صا�صات الورق مث ًال �سعيد،
حزين ،خائف ،مغتاظ (غ�ضبان)  ،فخور� ،شاعر مبلل ،الخ  .يطلب من امل�شاركني التحرك يف الغرفة
الوجه وبلغة أ
وهم يقلدون هذه امل�شاعر (تو�ضيحها على أ
الج�سام) باحثني عن آ�خرين يحملون نف�س
امل�شاعر أ
(الحا�سي�س).
ابحث عن جمموعة عمل تنتمي �إليها
وزع ق�صا�صات ورق كتب عليها أ��سماء مهن ،مثال أ��سماك ( �صائد أ��سماك) مزارع ،معلم� ،سائق
�شاحنة ،مزارع� ،سكرترية ،جر�سون ،فني طلمبات يدوية ،طباخ ،مهند�س ،حما�سب ،ممر�ض .أ�طلب
من امل�شاركني أ�ن يقلدوا ما يقوم به هذا ال�شخ�ص يف أ�داء عمله ،ومن خالل هذا أ�ن يجدوا أ
الع�ضاء
آ
الخرين الذين ينتمون �إىل نف�س املجموعة .مبجرد أ�ن يتم تكوين املجموعات أ�طلب منها (الواحدة بعد
أ
الخرى ) أ�ن يقلدوا .اجعل آ
الخرين يتكهنون مبعرفة (ماهية) املهنة.
ابحث عن الثنائي آ
الخر يف مهنتك:
اكتب أ��سماء مهن خمتلفة على ق�صا�صات ورق (ن�سختان لكل مهنة تكفي كل امل�شاركني) – �سماك،
مزارع� ،سائق �شاحنة ،تاجر� ،سكرترية ،جر�سون ،كاتب ،معلم ،طباخ ،مهند�س ،مر�شد اجتماعي،
جندي ،حما�سب ،ممر�ض ،فني طلمبات يدوية .أ�طلب من امل�شاركني أ�ن يعي�شوا احلياة اليومية
أل�صحاب تلك املهن (التي يقومون بتمثيلها)  .أ�طلب منهم تقليد كل مهنة كما مت و�ضعها – القيام
باكر ًا ،ا إلعداد للعمل ،تناول وجبة ا إلفطار ،الذهاب �إىل العمل … وهكذا.
مبجرد أ�ن يبد أ�وا يف أ�داء أ�عمالهم ،أ�طلب منهم التحرك حول الغرفة بحثاً عن الرفيق (ال�شخ�ص آ
الخر)
الذي ي�شرتك (معه) يف نف�س املهنة.
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ابحث عن جمموعتك الرقمية
هذه اللعبة هي نف�سها التي ت�ستعمل للتعارف ،ميكن ا�ستغاللها يف تكوين ثالث جمموعات .أ�طلب من كل
م�شارك أ�ن يختار عدد ًا –  - 3 ،2 ،1و أ�ن يحتفظ بالرقم �سرا  .أ�طلب من الالعبني أ�ن يتحركوا يف الفرقة
و أ�ن يت�صافحوا مع البع�ض ،القواعد هي� :إذا كان الرقم  1ي�صافح الالعب مرة (هز أ
اليادي) � ،إذا كان
 2ي�صافح مرتني وثالث مرات يف حالة الرقم  3تظهر حالة من التوتر يف م�صافحة العبني يحمالن رقمني
خمتلفني �إذ أ�ن أ�حدهما يحاول وقف امل�صافحة آ
والخر ي�ستمر يف امل�صافحة  .لكن الالعبني يتوقفان يف
نف�س الوقت �إذا اختارا نف�س الرقم  .عندئذ يكت�شفان أ�ن بينهما �شي م�شرتك  .يبقيان �سويا ويبحثان عن
العب آ�خر يحمل نف�س رقمهما يف نهاية اللعبة تتكون ثالثة جمموعات.
ابحث عن �شركائك يف اللغز
( وزع ) أ�عط أ�لغاز ًا م�صورة ،كل لغز يقطع �إىل قطع عددها ي�ساوي العدد املطلوب من أ
الفراد لتكوين
جمموعة واحدة ( .قد تبني ال�صور على موا�ضيع أ�و أ�طروحات الور�شة)  .ي�ستلم كل م�شارك قطعة
وعليه البحث عن أ
الفراد الذين يحملون القطع املكملة ملا يحمله ،لتكملة �صورة اللغز مبجرد أ�ن
يجتمع كل أ�ع�ضاء املجموعة وتركيب ( جتميع ) �صورة اللغز ميكن أ�ن يطلب منهم ا إلجابة على
أ��سئلة عن لغزهم .أ�كتب هذه أ
ال�سئلة خلف �صورة اللغز.

أ�لعاب التعاون
اللعاب ت�صلح مقدمة ملو�ضوع التعاون� ،إن أ
هذه أ
اللعاب تنتج (تخلق) أ�و�ضاعاً عديدة والتي يتوقع
أ�ن يعمل حتتها امل�شاركون يف �شكل جمموعة.
العقدة (الربطة)
هذه اللعبة ت�ؤدي �إىل كثري من االحتكاك أ
بالج�ساد .ولذلك يف�ضل (يف بع�ض الثقافات) أ�ن تق�سم
املجموعات على أ��سا�س اجلندر.
ق�سم �إىل جمموعات مكونة من  8أ��شخا�ص لكل جمموعة .أ�طلب من كل جمموعة أ�ن تقف يف دائرة
م�شدودة ،مع �إعطاء �إ�شارة ،يبد أ� كل م�شارك يف ام�ساك يدي م�شاركني آ�خرين يف الدائرة (با�ستثناء
ال�شخ�صني اللذين يجاورانه مبا�شرة من الناحيتني)  .يجب عليه أ�ال مي�سك يدي �شخ�ص واحد ولكن
يدي �شخ�صني خمتلفني .هذا الفعل يخلق عقدا (ربطة)  .هدف التمرين هو حل العقد دون ترك أ
اليدي
– حتى يقف الكل يف الدائرة.
ت�ستعمل هذه اللعبة يف حتليل التعاون بني أ�فراد جمموعة واحدة  .لقد قدمت جمموعة ما التحليل
التايل :
 -من ال�صعب أ�ن حتل امل�شكلة و أ�نت قريب منها أ�و داخلها.
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-

نتعلم من خالل التجريب :اخلط أ� وال�صواب ،ولكن،
الفعل من النف�س ر أ��ساً دون خطة وا�ضحة ي�ؤدي �إىل الف�شل يف العادة،

-

يتطلب حل امل�شكلة م�شاركة الكل والعمل اجلماعي،
القيادة لها أ�ثر كبري يف م�ساعدة املجموعة من اخلروج من عقدها ( ُربَطِ ها).
حل امل�شكلة يتطلب عادة الفعل اخلالق (يف هذه احلالة تخطي أ
الذرع) ،

-

يجب أ�ن يتحلي أ�ع�ضاء الفريق بعقل مفتوح يف تقبل التغري ،عليهم أ�ن يكونوا م�ستعدين
ملحاولة أ��شياء جديدة.
حل امل�سائل يف �شكل جمموعة يعطي �إح�سا�ساً با إلجناز امل�شرتك.

-

-

لعبة الكرا�سي املو�سيقية
هذه اللعبة هي نف�س لعبة الكرا�سي ولكن دون خروج أ�حد – تتناق�ص الكرا�سي فقط � .ضع الكرا�سي يف
خط م�ستقيم بحيث تتجه الكرا�سي يف خانة أ
العداد الفردية عك�س اجتاه الكرا�سي يف اخلانات الزوجية
 .يقف الالعبون يف دائرة حول الكرا�سي .عندما تقول “ قف “ يتحرك الكل ليجل�سوا على الكرا�سي .
يف بع�ض احلاالت يجل�س �شخ�صان أ�و أ�كرث فوق نف�س الكرا�سي  .يف كل جولة ي�سحب كر�سي واحد  .يف
المر يتجمع الكل على الكر�سي أ
آ�خر أ
الخري.
�شعوذة املجموعة
يقف الالعبون يف دائرة ( أ�و يف عدد من الدوائر �إذا كان العدد يفوق  10العب ً
ني)  .أ�رم كرة يف االجتاه
(اجلزء) آ
الخر من الدائرة من الالعب ( أ�) �إىل (ب) والذي يرميها �إىل (ج) وهكذا حتى يكون الكل قد
رمى وا�ستقبل الكرة مرة واحدة على أ
القل .هذا ي�ؤ�س�س لنموذج الرمي :كل �شخ�ص يرمي �إىل �شخ�ص
معني كل مرة .ابد أ� العملية من جديد  .ب�إ�ضافة مزيد من الكرات  .بعد رمي كرة واحدة �إىل (ب)  .اتبع
ذلك بكرة ثانية وثالثة وهكذا  .يزيد تركيز املجموعة عندما تتزايد عدد الكرات يف الهواء .يف هذا الوقت
عليهم مراعاة عدم ا�صطدام الكرات يف الهواء وذلك برمي الكرة بالطريقة التي ت�سمح ب أ�ن يتلقاها
ال�شخ�ص املق�صود  .نادي امل�ستلم با�سمه و أ�نت ترمي �إليه الكرة �.إذا �سقطت كرة �إىل أ
الر�ض خذها
وا�ستمر يف اللعبة.
خم�س جزر (تعاون)
-

تر�سم خم�س دوائر �صغرية على أ�ر�ضية الغرفة (بطبا�شري)  .تكون الدوائر كبرية بحيث ت�سع
كل امل�شاركني  .كل جزيرة تعطى ا�سما أ�و رقماً.
ينذر امل�شاركون ب أ�ن احدى اجلزر �ستغو�ص يف البحر قريباً جد ًا .و أ�ن امل�شاركني على تلك
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-

اجلزر �سيكونون م�ضطرين لهجر تلك اجلزيرة �إىل جزيرة أ�خرى.
يبد أ� �إر�سال بالراديو معلناً اجلزيرة التي بد أ�ت تغو�ص �إىل أ�عماق البحر ،يجري امل�شاركون �إىل
الربعة أ
اجلزر أ
الخرى.
ت�ستمر اللعبة ،حتى يتجمع الكل يف جزيرة واحدة أ
(الخرية).

-

ميكن ا�ستعمال اللعبة مدخ ًال ملناق�شة عن التعاون .

-

العاب جماعية
ظهر �إىل ظهر ـ و�ضع مواجهة
الطريقة أ
الوىل:
ينق�سم كل امل�شاركني �إىل ثنائيات يف االجتاه املعطى .يف و�ضع املواجهة يواجه كل �شريكني بع�ضهما.
ظهر �إىل ظهر :يجعل امل�شاركني يقفان بحيث يتالم�س ظهريهما .ركبة �إىل ركبة :يقف امل�شاركني بحيث
تتالم�س ركبتيهما .عندما يجب عليك أ�ن « تتغري « أ�و» تثور « يبحث الكل عن �شريك جديد  .ب�صفتك
قائد ًا لهذه اللعبة عليك أ�ن تختار �شريكا لك  ،تاركاً م�شاركاً واحد ًا  .يكون هذا أ
الخري القائد اجلديد
(الذي يقول التعليمات) .ت�ستمر اللعبة .
الطريقة الثانية
عندما ت�ؤدى نف�س اللعبة تكون أ
الفعال ب�صورة جامعة (ازديادية)  .كل مرة تتطلب فع ًال وي�ضيف
امل�شاركون ذلك الفعل �إىل ما كانوا يقومون به مثل :أ�رجل �إىل رجل ،ر أ��س �إىل ر أ��س ،يد �إىل يد.. ،
وهكذا.
مر�شدون اجتماعيون ،متطوعون ،قرويون
�ضع عدد ًا من الكرا�سي على الدائرة لتكفي الكل عدا واحد ًا.
ال�شخ�ص بدون كر�سي هو القائد  .أ�عطِ أ�دوار للم�شاركني مار ًا بكل الدائرة ،مر�شد اجتماعي ،متطوع ،
قروي . ،عندما يقول القائد «مر�شدون اجتماعيون « يجري كل املر�شدين بحثا عن الكرا�سي للجلو�س
عليها .نف�س ال�شىء ينطبق على املتطوعني والقرويني .عند نطق « تغري» أ�و «ثورة» يقوم الكل للبحث
عن كر�سي .ميكن للقائد أ�ن يجري بحثاً عن كر�سي له .ال�شخ�ص الذي ال يتح�صل على كر�سي يكون
القائد اجلديد للعبة.
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