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 السلوكيات التي تسبب المشاكل  -العنوان: حالة الصراع 
الزمنية  المدة اللغة  المجموعة  حجم  الفرعي   نموذج وحدة    نموذج  
60 عربية دقيقة     مجموعات 

 صغيرة
1 4 2 

 

 

التعرف على مفهوم رسم   .ملّخص: الكتساب فهم أعمق للنزاع بناًء على خبرة األطراف المتنازعة ال

تكون قادرة على تحديد أطراف النزاع وتحديد احتياجات واهتمامات كل   .خريطة النزاع ودور الوسيط

 .طرف في النزاع 

 .الكلمات المفتاحية: التعاون ، حل النزاعات ، الوساطة

 

 :األهداف

 تطوير وتقييم الحلول البديلة •

 امتالك فهم أعمق للصراع  •

 تحسين المهارة في دور الوسيط  •

 

 .اركون: الكبار في مكان العمل ، واألفراد من خلفيات اجتماعية وثقافية مختلفة المش

غالبًا ما   [.شرح أنه من أجل حل النزاع ، يجب معالجة جميع احتياجات وشواغل األطراف 1

تكون المخاوف هي مصدر المخاوف[ اشرح للمشاركين أنهم سيحاولون اآلن تحديد األطراف  

 .واحتياجات واهتمامات كل طرف في حالة الصراعالمتنازعة  

 

 Case Handout - A Conflict in Pleasantvilleاقرأ أو وزع نسخ من نشرة  .2

 

على سبيل المثال ،   .تحديد األطراف المتصارعة وتحديد نوع الحل الذي سيفي به كل طرف .3

األشجار األخرى وإذا كان  ٪ من 75و  Güllük سوف يكون البيئي راضياً إذا أنقذ جميع أشجار

 .يمكن إنقاذ السالحف بطريقة أو بأخرى 

في كل مجموعة يجب أن تكون   .مشاركين لكل منهم 5.قسم الصف إلى مجموعات مكونة من 4

عليهم أن يتخيلوا   .هناك سيدة أعمال ، وبيئية ، وشاب عاطل عن العمل ، ومتقاعد ، ووسيط
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اآلن سيلعبون لعبة لعب األدوار ويحاولون   .زنتفيل حضورهم اجتماًعا عاًما لتقرير مصير بلي

 .إيجاد حل مرٍض لجميع األطراف المعنية

 :اذهب في مجموعات صغيرة و .

 أ.ناقش المشكلة المطروحة ،

 حلول بديلة ،  3تطوير  .ب 

 تحديد المراحل الرئيسية للتنفيذ والموارد الالزمة ،  .ج

 فكر في البدائل ، .د 

 وصون به ، اختر البديل الذي سي .و

 .حدد مقدمها  ي.

 .يقدم مقدمو العروض حلوالً بديلة للمجموعة بأكملها وتقييًما وتوصية ولماذا يوصى بذلك .6

تقارن المجموعة ككل التوصيات وتقدم توصية   ..يقوم المشاركون بمراجعة كل توصية وتعليق 7

 .مشتركة

 الرد

خدامها إلرضاء جميع األطراف  في معظم حاالت الصراع ، هناك منهجيات وطرق ممكنة الست 

إذا لم يتم تحديد المراحل المبكرة للصراع ووصل الموقف إلى أزمة ، يجب علينا أن   .المهتمة

ال يمكن القيام بذلك إال من خالل تحديد احتياجات   .نتصرف كوسيط أو نجد وسيًطا لحل العملية 

على األقل االحتياجات  ومخاوف ومطالب كل طرف على حدة أوالً ، ثم إليجاد حل يلبي 

يجب على جميع األطراف أن تجتمع معًا ، ومناقشة احتياجاتهم ومخاوفهم   .األساسية لكل طرف

 .، يجب أن يجدوا حالً ال يترك ورائهم أي أعمال عدائية و / أو احتياجات لم تتم بعد 

 

 ما هو أنجح حل؟ لماذا؟  -

بأكملها حول تقدم العملية والصعوبات    اطلب من وسطاء كل مجموعة تقديم تقرير إلى المجموعة

 .المصادفة وما إلى ذلك

 المواد: لوح ورقي وأقالم و أقالم ملونة 

 الطريقة: عمل جماعي ديناميكي ، مناقشة 

 

 :نصائح للميسرين

وضح أنه لحل النزاع ، يجب تلبية احتياجات ومخاوف كل طرف معني بالحد األدنى الذي يلبي  

أحد احتياجات الحزب على المدى الطويل ، فسيؤدي ذلك إلى إطالة  إذا تم تجاهل  .احتياجاته 

اطلب من المشاركين دراسة التعارضات مع هذا المنظور ومعرفة ما إذا   .الصراع أو تسريعه 

يمكن أن تشمل الحلول الممكنة: بناء فندق بوتيك )شيء أصغر   .كان بإمكانهم إيجاد طريقة لحلها
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فندق سياحة بيئية )حيث يمكن للسياح إطفاء األنوار ليالً  مع ضرر بيئي أقل( ، ال مرقص ، 

 . .ومراقبة السالحف التي تصل إلى البحر( ، إلخ

 :(APA) المصدر

 تم السحب من .الشابات مناسبة للسياسيين .(2006) .نساء بال حدود 

www.women.without.borders.org 

 

 الصدقات: الصراع بليزنتفيل

 

 انتيغراالمتعاون: معهد 

 

 صراع في بليزنتفيل 

رونا هي سيدة أعمال ثرية. لديها قطعة أرض بالقرب من جزء غير مطور من الساحل التركي  

بالقرب من داليان. يقع على تل غابوي مطل على البحر بالقرب من قرية بليزنتفيل الخالبة. تريد  

ر به ديسكو وسبع زالقات  استغالل هذه األرض ومحاولة كسب المال. تريد بناء مجمع فندقي كبي

غرفة. شريكها وكيل سفر في ألمانيا يعد بأن يكون قادًرا   500مائية كبيرة. يحتوي الفندق على 

على جلب العديد من السياح األلمان بأسعار منخفضة جًدا. إذا تمكنوا من بناء الفندق بسعر  

دفع لمهندس معماري و ال  رخيص ، فيمكنهم جذب العمالء الذين ال يرغبون في دفع الكثير. لم ت

ألي خطة وهي ليست ملتزمة تماًما بهذا المجمع الفندقي الضخم. إنها تعلم حقًا أنها تريد كسب  

المال من هذه األرض. لدى رونا بعض المشاكل. هناك العديد من المتقاعدين الذين يعيشون في  

وء. إنهم يحبون جو قرية  بليزنتفيل. جاءوا هناك من أجل الهواء النقي ومن أجل السالم والهد 

بليزنتفيل وحقيقة أن الجميع يعرف الجميع. يخافون بشكل خاص من وجود الكثير من الضوضاء  

أثناء الليل وال يمكنهم النوم. إنهم ال يريدون بناء الفندق. لقد تم تنظيمهم ودورا هي قائدهم.  

لديها مشكلة أكبر مع  يخططون الحتجاجات. ليس لدى رونا مشكلة مع المتقاعدين فحسب ، بل 

منظمة غرينبيس البيئية. تعيش زينب ديرين في بليزنتفيل ، وهي المدير اإلقليمي لغرينبيس.  

وهي تعارض تماًما بناء قرية العطالت هذه. بحثت في هذا التل ووجدت أنه إذا بنت رونا هذا  

ا. كما تأتي  شجرة غولوك نادرة جدً  25شجرة. من بينها ، هناك   200المجمع ، فسيتم قطع 

إلى هذا الشاطئ كل عام لوضع بيضها. تفقس السالحف دائًما في   Caretta Caretta السالحف

الليل. عندما تفقس السالحف الصغيرة ، تزحف من قذائفها وتتجه إلى ضوء القمر فوق الماء  

قيس  لبدء حياتها كمخلوقات بحرية. إذا كانت هناك أضواء بالقرب من الشاطئ ، فإن سالحف التف 

تعتقد أن األضواء هي القمر على الماء وتزحف نحو األضواء بدالً من الماء. لذلك ، تموت  

العديد من السالحف ، وهذا النوع من السالحف في خطر بالفعل. وتشارك في حملة كبرى لوقف  
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٪ من األشجار    75و  Güllük بناء هذا المجمع. ستكون سعيدة حقًا إذا أنقذوا جميع أشجار

 .، وإذا أمكن بطريقة ما إنقاذ السالحفاألخرى 

 

 


