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: التنظيم وقيادة العمل الجماعي للتغيير   المساق التعلمي
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 اإلداري المساعد 

 ِ  صخر غي 

MASAQ.AHEL@GMAIL.COM 

 

 

 

التعلمية. كما تجدون وصف فحوى كل وحدة تعلمية، مواعيد تجدون ِفي هذه الخطة الدراسية نسق المساق التعلمي وتسلسل الوحدات 

 لقاءاتنا، والقراءات المقررة، والواجبات المطلوب تسليمها. 

 

 يرج  مالحظة األمور التالية: 

 )الوحدة األوىل و   ●
ً
 واحدا

ً
ِ باستثناء بعض الوحدات تكون مدتها أسبوعا (. التاسعة باألغلب كل وحدة تعلمّية مدتها اسبوعير

ً
 تحديدا

ي تعتي  ذات أهمية خاصة وسوف نركز عىل مناقشتها ِفي ال  اإللزاميةهنالك نوعان من القراءات. النوع األول هو القراءات   ●
. محاِضةوالن 

حة لن نركز عليها ِفي ال
ء عىل ممارسات مشابهة ودراسات حالة  محاِضةالنوع الثاِني هو قراءات مقي  ولكنها تغِني فهم الطالب وتِضي

 مفيدة. 

 

mailto:Mais@ahel.org
mailto:Masaq.ahel@gmail.com
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ِ برنامج زوم. وسوف نرفع كل مواد المساق عىل الصفحة  نت( مستخدمير اضية )عىل االني  ي عىل المساحة الصفية االفي 
 سوف نلتق 

ً
تقنيا

ِ وسوف يكون هنالك مواعيد للتهيئة التقنية لمن يرغب.  ونية باستخدام برنامج مودل. يتوقع من الطالب تعلم التعامل مع الموقعير
 االلكي 

 

 ق التعلمي بشكل عام: نسق المسا

حة إن كان لديك وقت ( إقرأ المادة المقررة ١  قبل المحاِضة واطلع عىل المادة المقي 

نت ٢  ( احرِص وشارك ِفي المحاِضة يوم السبت مشاركة حّية عىل االني 

نت اما يوم االربعاء او الخميس.  (٣ ّ عىل االني   احرِص لقاء الشعبة وشارك بشكل جي

م الواج (٤
ّ
ي وضعها عىل واجبكأكمل وسل

 ب لمدّرس شعبتك واقرأ العالمة والمالحظات الن 

 ( عد لرقم واحد أعاله ٥

 

بالنسبة للواجب: بعد تسليم واجب الوحدة يقوم مدرس الشعبة بقراءة الواجب ووضع مالحظاته عليه ويشير عليه بواحدة من اإلشارات 

ي تعِني ان الطالب ت 
ي تعِني ان الطالب أتم الواجب بشكل جيد، و الثالثة التالية: اشارة صح مع + والن 

فوق ِفي أداء الواجب، اشارة صح والن 

ي تعِني ان الطالب بحاجة لوضع المزيد من الجهد.  -اشارة صح مع 
 والن 

 

 

 ٢٠٢٠شباط    ١٣ \١٢اللقاء األول: تهيئة للمساق، اسلوب التعلم، تقنياته ومتطلبات التخرج 

عبنا لنتعرف عىل 
ُ
ي ِفي ش

 وتوقعاتنا من نلتق 
ً
بعضنا وعىل نسق المساق التعلمي ومتطلبات استكماله والتخرج. كذلك نضع أعراف عملنا معا

بعضنا البعض. وبما أن المساق التعلمي مبِني عىل التجربة العملية، فسوف نتعرف عىل أسلوب التعلم الذي سوف نمارسه من تعلم نظري، 

، ويتبعه التأمل الذا ي ومرافقة المدرس. يتبعه التنفيذ العمىلي
 ن 

 

 القراءات المطلوبة: 

 (٩ -١هل تتغير المعرفة عند تطبيقها" )ص  -مارشال غانز "العاصفة  ●

ة" )ص ● اتيجية الخسائر الصغير
ي سيتكن، "التعلم من الفشل ، اسي   (٢٠-١سيم ن 

 (١٠-١كارول دويك، "العقلية"، من مجلة الجديد ِفي علم النفس نحو النجاح )ص  ●

●  ِ  ( ٧٧ -٦١النغر، طبيعة التفكر وثمن التشتت الذهِني ، من كتاب "التعلم بالتفكر" )صالير

 

 مواعيد اللقاءات والواجبات المطلوبة: 

 شعبةالقدوم للقاء ال قبلالواجب: استكمل كل القراءات المطلوبة 
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 حسب موعد شعبتك ٢٠٢٠شباط  ١٣أو  ١٢لقاء الشعبة: 

 

 ٢٠٢٠شباط  ٢٢التنظيم المجتمعي | الوحدة األوىل| مقدمة ِفي القيادة و 

 ]وحدة أسبوع[ 

 تنظيم المجتمع ِفي جوهره برنامج
ّ
. ُيَعد  ِفي هذه المحاِضة نعرض نهج التنظيم المجتمعي كطريقة لقيادة العمل الجماعي الُمطالب بالتغيير

ً
ا

 أهل القضية. 
ً
ِ لل لبناء قوة الناس، تحديدا تغيير وكيف يختلف هذا النهج عن نهج المدافعة فماذا يعِني أن ننظر إىل أهل القضية كقياديير

ِ القيادة. نستعرض  ية؟ وألن هدف المنظم بناء قوة الناس، فهو يستثمر بشكل أساسي ِفي تمكير والمناضة وتقديم الخدمات والمساعدات الخير

 القيادة ِفي عملنا وحمالتنا وحراكاتنا السياسية وا
ِ الجتماعية. و للتنظيم المجتمعي خمس ِفي هذه الوحدة تعريف القيادة وكيفيات تمكير

م ِفي هذه المحاِضة نبذة رسيعة عن كل واحدة من الممارسات الخمسة . 
ّ
ونركز   ممارسات أساسية هي محط تعلمنا ِفي الوحدات القادمة، ونقد

ك، و  ِ عىل تعريف القيادة كأخذ المسؤولية لخلق ظروف تمكن اآلخر من الترصف أمام الغموض لتحقيق الهدف المشي   نموذجير
ً
نشاهد معا

ِ القيادة   .لتمكير

  

 القراءات المطلوبة قبل  المحاِضة: 

: القيادة والتغيير والحركات االجتماعية" )ص  ●  ( ٣٤-١مارشال غانز، "قيادة التغيير

ِ القيادة" من دليل القيادة والتنظيم المجتمعي )ص ●  ( ٣٤ -٢٢مؤسسة أهل، " تمكير

ِ الق ● ، "دراسة حالة: تمكير  ( ١٧-١يادة ِفي حملة قم مع المعلم" )صنرسين العلمي

 

حة:   القراءات المقي 

 مارشال غانز، "مقدمة التنظيم" من مالحظات التنظيم المجتمعي  ●

، "تويي  والغاز المسيل للدموع: قوة وضعف االحتجاجات المتصلة/المتشابكة" )ص  ● ي   ٢ ٩زينب توفكج 
ً
( ويمكن ايضا

ي هنا ) (    حضور فيديو قصير لزينت توفكج  ي جم للعرن 
 https://bit.ly/2EB2wHcمي 

 (٤٤-٤١جون ماكنايت، "الخدمات سيئة للناس" )ص  ●

 

  الفيديو المطلوب مشاهدته: 

 https://www.youtube.com/watch?v=8d2pnAIuQkI#action=shareدقائق  ٦فيديو رواد حملة  

 https://www.youtube.com/watch?v=LWoIC3H1wL4فيديو حملة قم مع المعلم 

https://bit.ly/2EB2wHc
https://www.youtube.com/watch?v=8d2pnAIuQkI#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=LWoIC3H1wL4
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 مواعيد اللقاءات والواجبات المطلوبة: 

 موعد المحاِضة قبللمطلوبة الواجب: استكمل كل القراءات ا

 من الساعة  ٢٠٢٠شباط  ٢٢لمحاِضة الموسعة : السبت ا
ً
 بتوقيت عمانالحادية عرسر ولغاية الواحدة عرصا

 

 ٢٠٢٠شباط  ٢٣الواجب األول: تسليم ورقة عمل "الجملة التنظيمية وتأمل ِفي قيادتك" قبل نهاية األحد الموافق 

 

 لقاء الشعبة: ال يوجد

 

 

ي قصة العامةالوحدة الثانية| ال
 ٢٠٢٠آذار   &٥شباط ٢٩وقصة اآلن|  وقصة مجتمعي  : قصن 

 ] ِ  ]وحدة اسبوعير

ام بل   ِ ي تدفعنا للترصف و االلي 
ِ ي تطوير قصصنا العامة ممارسة قيادية  ال يقترص هدفها عىل استكشاف الموارد العاطفية الن   تمكير

ً
تضّمن أيضا

ي بامكانها أن تدفع االخرين للتحرك )قصة اآلخرين من معرفة ذاتهم ومواطن د
افعيتهم. نستعرض ِفي هذه المحاِضة ثالثة أنواع من القصص الن 

 أن توضح 
ً
كة )قصتنا نحن( وبإمكانها أيضا  ما الذي يدعيِني اآلن( وأن تشكل هوية جماعية حول القيم المشي 

ً
تحّمل مسؤولية لأنا تحديدا

 عىل نمو 
ً
لع معا

ّ
ي أنا(. نط

ي تحملها، كما نتأمل ِفي كيفية الترصف )قصن 
ّ ونركز عىل رسد مشاهد محددة ِفي القصة وعىل القيم الن  ذج قصضي

ن من اإلج
ّ
ِ عىل رسد القصة وِفي طرق طرح األسئلة السابرة. ونربط ِفي هذه الوحدة كل ما سبق بمشاريعنا وحمالتنا وحراكاتنا لنتمك ابة  التمكير

ي يجب
ن من تغيير الرسد السائد والذي يعزز الظلم او  عىل السؤال المتعلق بماهية القصص الن 

ّ
نقل من لسان آلخر لكي نتمك

ُ
أن تروى وت

اث.   الالمباالة او عدم االكي 

 

 القراءات المطلوبة: 

 القصة العامة من مالحظات مارشال  ●

صة" من جامعة اوكسفورد )ص ●
ّ
 (٢٩ -٣دان ماكادمز "الذات المخل

 حراكك، موقع أهل كيف تستخدم القصة ِفي مشوار حملتك او  ●

 

حة:   القراءات المقي 

 (٧٨ -٤٩ماركوس وكيتايما، "إعادة التعرف عىل العواطف" )ص  ●
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" من مجلة جامعة هارفرد، )ص ● وم برونر، "عقول فعلية عوالم ممكنة، نمطان للتفكير  (٢٠-١جير

 

 قصة ميسان    الفيديو المطلوب مشاهدته: 

https://www.youtube.com/watch?v=sjcFFmboLWc 

 

جمة للغة العربية(:  ِ القصة )مي   وفيديوهات تمكير

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLaT8gjnOmQl2UmDe8vcMC0LCtdm5XnQN2 

 

 ونماذج قصتنا نحن واآلن )حول موضوع أسالك الكهرباء وتداخلها مع أنابيب الماء في مخيم عين الحلوة( 

https://www.youtube.com/watch?v=2jW06lDiyqw 
https://www.youtube.com/watch?v=YlATyIsvp0g 

 

 
 مواعيد اللقاءات والواجبات المطلوبة: 

 موعد المحاِضة  قبلالواجب: استكمل كل القراءات المطلوبة 

  من الساعة ٢٠٢٠شباط  ٢٩ السبتلمحاِضة الموسعة : ا
ً
 بتوقيت عّمانالحادية عرسر ولغاية الواحدة عرصا

 

 حسب موعد شعبتك ٢٠٢٠آذار  ٥أو  ٤لقاء الشعبة: 

: تسليم ورقة العمل "القصة العامة" قبل نهاية يوم األحد الموافق  وبعد استالم المالحظات من المدرس ارسال  ٢٠١٩آذار  ٨الواجب الثاِني

. القصة كامل ي
 ة فيديو او تسجيل صون 

 

 

: حمالتكم|   ٢٠٢٠آذار  ١٩آذار &  ١٤الوحدة الثالثة| أهل القضية، القوة، والتغيير

 ] ِ  ]وحدة اسبوعير

ناسي 
ُ
، نغوص به ومن ثم نسأل ما هي رؤيتهم وما المشكلة او التحدي   من هم أ

ً
 بسيطا

ً
ي ليس بسؤاال

ي أو من هم أهل قضين 
بمعِن من هم جماعن 

؟ نحلل أوجه القوة الثالث ونحدد صاحب القرار ونحلل الذي يحول د ك للتحرك الجماعي ون تحقق رؤيتهم ومن هنالك نحدد الهدف المشي 

ي يحتاجون للوصول إىل التغيير الذي مواردهم مواطن قوته وضعفه وكذلك مواردنا ومواطن قوتنا. وكيف لهم أن يحّولوا 
لتصبح القوة الن 

. نركز عىل الجانب النظري وكذلك عىل الجانب يطمحون إليه. بهذه الطريقة ن  اتيجية ونخرج بفرضية تغيير
ح المعالم األساسية من االسي  بدأ رسر

ي يمكن لحمالتكم أن تساهم من العمىلي ف
 عن الطرق الن 

ً
ي تطمحون لها ونتحدث سويا

ي تعملون عليها والنتائج الن 
ي نظرة عىل الحمالت الن 

نلق 

https://www.youtube.com/watch?v=sjcFFmboLWc
https://www.youtube.com/watch?v=sjcFFmboLWc
https://www.youtube.com/watch?v=sjcFFmboLWc
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaT8gjnOmQl2UmDe8vcMC0LCtdm5XnQN2
https://www.youtube.com/watch?v=2jW06lDiyqw
https://www.youtube.com/watch?v=YlATyIsvp0g
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ي يوا
 إىل خاللها ِفي حل المشكلة الن 

ً
 لحملة ونحلل عناضها االساسية والمفاهيم الرئيسة ذات العالقة. إضافة

ً
جهها  أناسكم . نستعرض مثاال

: التغيير الذي نحدثه ِفي العالم من حيث القوة   مدى نجاح الحملة من خالل ثالث منظورات للنجاح ِفي التنظيم المجتمعي
ً
ذلك، نحلل سويا

مع الذي نبنيه وِفي قدرته عىل العمل الجماعي للمطالبة بحقوقه، والتغيير المتمثل بنمونا نحن عىل الصعيد الثالث، والتغيير ِفي المجت بأوجهها 

 الفردي خالل مشوار الحملة. 

 

 القراءات المطلوبة: 

وع غيتسبورغ، )ص  ●  (٥-١مارشال غانز، "الحديث عن القوة" من مرسر

" )ص ● ، "نهج الحمالت من أجل التغيير ي شهون و منر  (٢١ -١ هير

 (  ١٤٧ -١٤١مؤسسة أهل، "معِن النجاح" من دليل القيادة والتنظيم المجتمعي )ص  ●

 

حة:   القراءات المقي 

 (١٦٠ -١٤٢تايلور برانش، "قصة مقاطعة حافالت مانغومري" ، )ص  ●

" من مالحظات مارشال غانز  ●  "الناس والقوة والتغيير

 

 وقتهافيديو حملة صار  الفيديو المطلوب مشاهدته: 

 

 مواعيد اللقاءات والواجبات المطلوبة: 

 موعد المحاِضة قبلالواجب: استكمل كل القراءات المطلوبة 

  ٢٠٢٠آذار  ١٤لمحاِضة الموسعة : السبت ا
ً
 بتوقيت عّمان من الساعة  الحادية عرسر ولغاية الواحدة عرصا

 

 موعد شعبتكحسب  ٢٠٢٠آذار  ١٩أو  ١٨لقاء الشعبة: 

اتيجية حملتك" قبل نهاية يوم األحد الموافق الواجب الثالث:    ٢٠٢٠آذار  ٢٢تسليم ورقة العمل "اسي 

 

 

امية: القيادة والحشد والتوسع |  ِ  ٢٠٢٠ نيسان  ٢&  آذار  ٢٨الوحدة الرابعة: العالقات االلي 

 ] ِ  ]وحدة اسبوعير

ام نحو يستثمر المنظم ِفي بناء وتنمية العالقات كأسلوب عمل أساسي ِفي قيادته  ِ وتنظيمه للحملة. فبناء العالقات مع أهل القضية يعزز االلي 

 الموارد الموجودة لدينا ونتخيل كيف لنا أن نوظفها خدمة للقضايا. ومن خالل العال
ً
ك. ومن خالل بناء العالقات ندرك أيضا قات الهدف المشي 
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ام، وأساس   ِ  نكتشف القادة ونمكن القيادة. فالعالقات صمغ االلي 
ً
 ِفي هذه المحاِضة  أيضا

ً
لتنمية القيادة واستكشاف القيم والموارد. نتعلم معا

ي اعتدنا عىل تنمي
تها. عن أبعاد العالقات ِفي العمل التنظيمي وعن كيفية اختالف هذه العالقات عن العالقات الشخصية والعائلية والمهنية الن 

 ِ ّ ِ العالقات القوية والعالقات  الضعيفة وننظر كذلك ب ونمير اتيجيات  بير ي سوف اسي 
اتيجيتنا العالقاتية الن  عالقاتية مختلفة ونفكر ِفي اسي 

ر ِفي التكتيكات العالقاتية، فنتعّرف هنا عىل تكتيك لقاء واح
ّ
اتيجية العالقاتية لحملتنا نفك  من االسي 

ً
د لواحد نتبناها ِفي حملتنا. وانطالقا

ِ ونتمّرن عىل استخدامه.   ونشاهد نموذجير

 

 وبة: القراءات المطل

امية"  ● ِ ، )ص مؤسسة أهل، "العالقات االلي   ( ٦٢ -٥٦من دليل أهل القيادة والتنظيم المجتمعي

 (٥٢ -٣٤كريس روندو، "طريقة المرأة ِفي التنظيم" )ص  ●

 

 

حة:   القراءات المقي 

 (١٥-١٢)ص  ايان سيمونز، "اجتماعات واحد لواحد" من كتاب خطوات التنظيم  ●

 

 ريم تعقد لقاء واحد لواحد  مشاهدته: الفيديو المطلوب 

https://www.youtube.com/watch?v=AMsNBRsQI3Y 

 

 مواعيد اللقاءات والواجبات المطلوبة: 

 موعد المحاِضة قبلالواجب: استكمل كل القراءات المطلوبة 

  من الساعة  ٢٠٢٠آذار  ٢٨ بت لمحاِضة الموسعة : السا
ً
 بتوقيت عّمانالحادية عرسر ولغاية الواحدة عرصا

 حسب موعد شعبتك ٢٠٢٠نيسان  ٢أو  ١لقاء الشعبة: 

امية تسليمالواجب الرابع:  ِ  ٢٠٢٠نيسان  ٥األحد  نهاية يومفيديو للقاء واحد لواحد" الذي عقدته قبل  و  "العالقات االلي 

 

 ٢٠٢٠نيسان  ١٧نيسان &  ١١البنية القيادية: فريقكم القيادي | الوحدة الخامسة| 

] ِ  ]وحدة اسبوعير

من سيقود حملتك؟ أنت؟ لوحدك؟ ال أحد؟ الجميع؟ ما هو نمط القيادة الذي سوف تمارسه وتخلقه ِفي نضالك وحراكك وحملتك؟ هل 

ان تبِني بنية تعزز فكرة القيادة كممارسة )ليست كشخص(  يمكن ان تكون حملتك بال بنية لكي ال ينفرد أحد بالقيادة؟ وهل يمكن لحملتك

 تشارك
ً
 قياديا

ً
ة أو البطل الُمضجي او القدوة(؟ ِفي هذه المحاِضة نطرح نموذجا  وأن القيادة تشاركية )ليست محصورة بالقيادي صاحب الخي 

ً
يا

https://www.youtube.com/watch?v=AMsNBRsQI3Y
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َبل أكير من شخص . ونستعرض كيف يمكننا أن نش ِ نخلق بنية فريق حيث تكون القيادة فيه ممارسة من قر جع القيادة التشاركية وننميها حير

ي تضمن مشاركة الجميع ِفي  جيدة وصحية. 
 عىل نظرية هاكمان وواغمان حول تشكيل الفريق القيادي الجيد، ومعايير العمل الن 

ً
لع معا

ّ
نط

ِ الفريق.  ي سوف تشاركنا نستضيف ِفي محاِضتنا منظمة حملة من االقيادة. وكذلك نستعرض نظرية واغمان ِفي تمكير
لمنطقة العربية والن 

ِفي هذه الوحدة بفرق  نتأمل  تجربتها ِفي تأسيس فريق حملتهم مع إضاءات عىل تحديات حقيقية واجهها الفريق وكيف تخطاها. كذلك

 من حيث التشكيل، ومعايير العمل، واألعراف الداعمة.   حمالتكم

 

 القراءات المطلوبة: 

 ٢٠١٣،  استبداد الال بنيةجو فريدمان ،  ●

 ٢٠١٩الفريق" من دليل القيادة والتنظيم المجتمعي -مؤسسة أهل، "البنية الحملة ●

 . ٢٠١٦كارول كارباج، السياسة بالصدفة"الحراك" يواجه "شعوبه"، كانون األول  ●

  

حة:   القراءات المقي 

ة"  ● وط الالزمة لتحقيق االهداف الكبير  ريتشارد هاكمان "الرسر

ِ الفريق"  روث واغمان "مقاربة نظرية ل ●  تمكير

 

( الفيديو المطلوب مشاهدته:  ي جم للعرن 
 ايبل يعقد لقاء فريق مثاىلي )مي 

https://m.youtube.com/watch?v=uARnX_xqiV0&list=PLaT8gjnOmQl3Iqh10MVWPcmZEmS3qw-

Td&index=2&t=0s 

 

 مواعيد اللقاءات والواجبات المطلوبة: 

 موعد المحاِضة قبلكمل كل القراءات المطلوبة الواجب: است

  من الساعة  ٢٠٢٠نيسان  ١١لمحاِضة الموسعة : السبت ا
ً
 بتوقيت عّمان الحادية عرسر ولغاية الواحدة عرصا

 حسب موعد شعبتك  ٢٠٢٠نيسان  ١٦أو  ١٥لقاء الشعبة: 

  ٢٠٢٠نيسان  ١٩األحد يوم  نهايةقبل  ورقة عمل "الفريق والتأمل حول لقاء الفريق" الخامس: تسليم  الواجب

 

 

اتيجية : هدفكم، فرضية التغيير وتكتيكاتكم| 
 ٢٠٢٠نيسان  ٣٠نيسان &  ٢٥الوحدة السادسة|االسي 

] ِ  ]وحدة اسبوعير

https://m.youtube.com/watch?v=uARnX_xqiV0&list=PLaT8gjnOmQl3Iqh10MVWPcmZEmS3qw-Td&index=2&t=0s
https://m.youtube.com/watch?v=uARnX_xqiV0&list=PLaT8gjnOmQl3Iqh10MVWPcmZEmS3qw-Td&index=2&t=0s


 

 

 

9 

اتيجية عملية تخيلية كما هي عملية اتيجية هي كيفية تحويل ما لديك لتحصل عىل ما تريد من قوة لتحقيق ما تحتاج. وضع االسي   االسي 

اتيجية حملتنا بما ِفي ذلك 
 عملية مستمرة. ِفي هذه المحاِضة، نتعرف عىل سبعة أسئلة أساسية تساعدنا ِفي تطوير اسي 

ً
تحليلية وهي أيضا

حناها ِفي محاِضتنا 
اتيجية كنا قد رسر  أول ثالث اسئلة اسي 

ً
راجع معا

ُ
. من خالل مثال عمىلي ن  الثانيةفرضية التغيير والتكتيكات والمنحِن الزمِني

 ِفي االسئلة المتبقية: من لديه القدرة عىل تحقيق التغيير 
ً
؟ ِفي هذه المحاِضة نتأمل معا ، وما هي مشكلتهم وما هو هدِفي : من هم ناسي  وهي

؟ الذي نريد؟ ما هي مصادر قوته وما هي مصادر قلقه؟ ما هي مواطن قوتنا ومواردنا وكيف لنا أن نوظفها بذكاء لنؤثر عىل مواطن قوته وضعفه

 إىل مجموعة تكتيكات تبِني عىل مواردنا و نتخيلها ِفي خط زمِني يوضح مراحل ان 
ً
جمها الحقا  من هذه األسئلة نخرج بفرضية تغيير ني 

ً
طالقا

ي سوف نرسمها. ِفي هذه المحاِضة،  
ي طورتها التصعيد والقمم الن 

نستضيف منظمة و قيادية من حملة عربية لتشاركنا بالتكتكيات المبدعة الن 

  .حملته

 

 القراءات المطلوبة: 

، )ص  ● اتيجية" من كتاب التنظيم من أجل التغيير المجتمعي
 (٣٢-٢٠كيم بوبو، الفصل الرابع "تطوير اسي 

، )ص ●  (٤١-٣٤كيم بوبو، الفصل الخامس "دليل للتكتيكات" من التنظيم من أجل التغيير المجتمعي

اتيجية"، هارفارد  ● غ، "صناعة االسي  بير ِ
نيس ريفيو، )ص هيِيي ميني  ِ  (٧٤ -٦٦بير

اتيجية ، التكتيك والمنحِن" دليل القيادة والتنظيم المجتمعي ) ●  (١.٨ -٩٨مؤسسة أهل، "االسي 

   .الفيديودراسة الحالة وهنا  هنا قصة حملة صار وقتها،  ●

  

حة:   القراءات المقي 

نارد لومر، "نوعان من القوة" )ص ●  (٢٩-١٠بير

اتيجية والتنظيم" )ص  ●  ( ١٧٤ -١٥٥سي هان، "االسي 

 أمثلة لتكتيكات خالقة، من النضال الجميل  ٤ ●

 

 المطلوبة: مواعيد اللقاءات والواجبات 

 موعد المحاِضة قبلالواجب: استكمل كل القراءات المطلوبة 

  من الساعة  ٢٠٢٠نيسان  ٢٥لمحاِضة الموسعة : السبت ا
ً
 بتوقيت عّمانالحادية عرسر ولغاية الواحدة عرصا

 حسب موعد شعبتك ٢٠٢٠نيسان  ٣٠أو ٢٩لقاء الشعبة: 

اتيجية من  ٢٠٢٠أيار  ٣حِن وتكتيكات" قبل نهاية يوم األحد الواجب السادس: تسليم ورقة العمل "االسي 

 

 

http://ahel.org/sar-waqtha-campaign/
https://drive.google.com/file/d/1NKLq94U6S78P6gZCUsBqxERnLcHq5DcT/view?ts=5be94db7
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 ٢٠٢٠أيار  ١٤أيار &  ٩|  لوحدة السابعة | البنية التوسعية: فرقكم الممتدةا

  [اسبوع ]وحدة

األوحد كمنظم هدفك أن تبِني قيادة من أهل القضية. وبالتاىلي وجود فريق قيادي واحد غير مالئم لهذا الهدف. وكما نعارض فكرة القيادي 

ي تتألف من أكير من فريق قيادي. رب 
لع عىل بنية قيادة تشاركية الن 

ّ
 نعارض فكرة الفريق القيادي األوحد. ِفي هذه المحاِضة نط

ً
ما نحن أيضا

تبِني قيادة ها ليكون أثرك أكي  واألهم لكي  تكون فرق حملتك فرق جغرافية تنشئها ِفي المدن المختلفة او ِفي االحياء المختلفة وتستمر بالتوسع ب 

 وظائفية وقوة لدى أهل قضيتك 
ً
 فرقا

ً
كّون أيضا

ُ
يصبح السؤال كيف ، و مسؤولة عن االعالم او قاعدة البيانات او المساعدة القانونيةوربما ت

ي قد تحبط او تنرص عملهم. 
قدرة عمل   المهم أن تبِني حملتك  تنسق بينهم وتتأكد أنهم يلتقون عىل القيم وكذلك عىل ثقافة العمل الجمعي الن 

 ِ  عىل عاتقها تمكير
ً
  .قيادة اآلخرينجماعي ِفي مجتمع قضيتك وأن تأخذ هي أيضا

 

 القراءات المطلوبة: 

 (١٢١ -١١٣الفرق الممتدة" دليل القيادة والتنظيم المجتمعي )ص  -مؤسسة أهل، "بنية الحملة  ●

، "قصص وأعداد من حملة اوباما" ●  زاك اكسىلي

 

حة :   القراءات المقي 

 من وراء حملة اوباما" من صحيفة الهافينغتون بوست زاك  ●
ً
، "المنظمون الجدد هم حقا  اكسىلي

ماريانو سيجمان، "كيف يمكن للمجموعات أن تأخذ قرارات جيدة" ، تيد ايكس ، هنا  ●

https://www.ted.com/talks/mariano_sigman_and_dan_ariely_how_can_groups_make_good_decis

 ions?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare 

 

 ت المطلوبة: مواعيد اللقاءات والواجبا

 موعد المحاِضة قبلالواجب: استكمل كل القراءات المطلوبة 

 بتوقيت عّمان ٩لمحاِضة الموسعة : السبت ا
ً
 أيار من الساعة الحادية عرسر ولغاية الواحدة عرصا

 ِ  ٢٠٢٠أيار  ١١الواجب السادس: تسليم ورقة العمل "البنية الممتدة وخطة التوسع بالقيادة" قبل نهاية يوم االثنير

 

 

  ٢٠٢٠أيار  ٢٠أيار &  ١٦الوحدة الثامنة|الترصف المحفز| 

] ِ  ]وحدة اسبوعير

https://www.ted.com/talks/mariano_sigman_and_dan_ariely_how_can_groups_make_good_decisions?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare
https://www.ted.com/talks/mariano_sigman_and_dan_ariely_how_can_groups_make_good_decisions?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare
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 ان ينفذ 
ً
، وأن يطوروا قاعدة البيانات  أهل القضية والمتضامنون معهمكمنظم هدفك أيضا ي تعكس فرضية التغيير

اتيجية الن  التكتيكات االسي 

غىط الحم
ُ
ي من أهل القضية. فيصبح السؤال: كيف لنا الخاصة بالحملة والحراك بشكل مستمر وأن ت

 ويكون لها مصدر تمويل ذان 
ً
لة اعالميا

، بل عىل العكس  ِ ام دون ان ينسحب قياديو حملتنا ودون أن نخرس متطوعير ِ ان نصمم كل هذه المهام بطريقة ُمحفزة وتحافظ عىل االلي 

توجب علينا أن نخرج ونطلب من الناس مل المحفز. وبعد التصميم ي تجذب اآلخرين نحو العمل والنضال. ونستعرض ثالثة معايير لتصميم الع

 للطريقة 
ً
 تمثيليا

ً
ام نفهم منطقها ونشاهد نموذجا ِ االنضمام معنا ِفي ترصفنا المحفز، وهنالك طريقة من أربعة محطات أساسية لطلب االلي 

  .المثىل بتحريك الناس

 

 القراءات المطلوبة: 

 (١٣٤ - ١٢٧)ص  دليل القيادة والتنظيم المجتمعي مؤسسة أهل، " الترصف المحفز "  ●

 ( ٣٩ -٣٢بيي  مري، "رس التوسع" من مجلة االبتكار االجتماعي من ستانفورد )ص  ●

 

حة :   القراءات المقي 

 ( ٤٨ -٣٤)ص  ماريون ماكالون ، "وجهة نظر عن الترصف ِفي المنظمات"  ●

 

 مواعيد اللقاءات والواجبات المطلوبة: 

 موعد المحاِضة قبل استكمل كل القراءات المطلوبةالواجب: 

 من الساعة  ٢٠٢٠أيار  ١٦لمحاِضة الموسعة : السبت ا
ً
 بتوقيت عّمانالحادية عرسر ولغاية الواحدة عرصا

 حسب موعد شعبتك ٢٠٢٠آيار   ٢١أو  ٢٠لقاء الشعبة: 

ام " : تسليم ورقة عمل "العمل المحفز وفيديو طلبسابعالواجب ال ِ  ٢٠٢٠أيار  ٢٨األحد الموافق يوم  نهاية قبل االلي 

 

 

 ٢٠٢٠حزيران  ٦ | الحراكات االجتماعية: النجاح، التعلم واالحتفال |  تاسعةالوحدة ال

 ]وحدة أسبوع واحد[ 

ي نواجهها عىل 
الصعيد الشخضي ِفي لقائنا األخير نتأمل ِفي التنظيم كحرفة وكمهنة. التنظيم وقيادة العمل الجماعي ال يخلو من التحديات الن 

 ِفي حراكنا. كيف لنا أن نستمر ِفي التنظيم والقيادة الجماعية ِفي ظل هذه التحديات. ماذا تعلمنا وماذا 
ً
 معا

ً
ي نواجهها جميعا

نتعلم عن وتلك الن 

نا لنستمر. فاالستمرار بحد ذاته هو إحدى معطيا ت الفوز ِفي نضالنا. التعاطي مع هذه التوترات والتحديات وكيف نحافظ عىل أنفسنا وعىل غير

ي نعرفها و 
واالستمرار يعِني التوسع وال يعِني االنضمار، فكيف نستمر ونحافظ عىل من حشدنا، بل ونحشد آخرين ونتعامل مع التحديات الن 
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ي ال نعرفها. ِفي هذه المحاِضة
وفسور مارشال غانز  تلك الن  كات من جامعة هارفرد ليشاركنا أفكاره ورأيه بخصوص الحرا  نستضيف الي 

 .  االجتماعية، االحزاب السياسية وارتباطها بالتنظيم المجتمعي

 

ِ حول ما تعلموه نتيجة االنضمام إىل هذا المساق والمشاركة فيه. فنسأل: ماذا تعلمنا عن أنفسنا   وسوف نستمع كذلك لجميع المشاركير

؟  ِ وماذا تعلمنا عن التنظيم وقيادة العمل الجماعي  داف حمالتنا وماذا ينتظرنا اآلن؟ وألي مدى حققنا أه كمنظمير

 

 نشاهد ثالثة فيديوهات، أعدها الطالب ِفي شعبهم الثالث، إلغالق المساق ولالحتفال. 

  

 

 القراءات المطلوبة: 

" )ص ١١الفصل  رونالد هايفتس ، من كتاب لقيادة دون أجوبة سهلة،  ●  (٢٦٧-٢٥٠"التحدي الشخضي

ة الطويلة نحو ا  ● ة الذاتية، )ص نيلسون مانديال، "المسير  (١٤٠ -١٢١لحرية"، من كتاب السير

 (٨-١مارشال غانز، الفصل الثامن من مالحظات التنظيم، "المجتمعات ِفي خضم العمل" )ص ●

 

 

حة :   القراءات المقي 

" ، من كتاب صمت ُمرعد ، )ص  ●  ( ٣٣-٣٠ثيش نان هان، "المركب ليس الشاطئ

 (٦٩ -٥٢نتحدث عن تغيير األنظمة"، )ص انجيال ديفوس، الحرية نضال مستمر ، "يجب ان  ●

 

 مواعيد اللقاءات والواجبات المطلوبة: 

 من الساعة  ٢٠٢٠حزيران  ٦لمحاِضة الموسعة : السبت ا
ً
 بتوقيت عّمان الحادية عرسر ولغاية الواحدة عرصا

 موعد المحاِضة قبل الواجب: استكمل كل القراءات المطلوبة

: إعداد   موعد المحاِضة  قبل الشعبة لفيديو االحتفالالواجب الجماعي

ة "عن قيادتك والمساق" قبل نهاية يوم الجمعة  : تسليم ورقة التأمل األخير  ٢٠٢٠حزيران  ١٢الواجب الثامن واألخير

 لقاء الشعبة : ال يوجد 

 


