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  المساق التعلمي: التنظیم وقیادة العمل الجماعي للتغییر

  من ٣ شباط ولغایة ١٩ حزیران ٢٠٢١

  الخطة الدراسیة - مسودة

 

 

لقاءاتنا، مواعید تعلمیة، وحدة كل فحوى وصف تجدون كما التعلمیة. الوحدات وتسلسل التعلمي المساق نسق الدراسیة الخطة هذه في                     تجدون

  والقراءات المقررة، والواجبات المطلوب تسلیمها.

 

  یرجى مالحظة األمور التالیة:

   باألغلب كل وحدة تعلمّیة مدتها اسبوعین باستثناء بعض الوحدات تكون مدتها أسبوعًا واحدًا (الوحدة األولى والعاشرة تحدیدًا).●

في● مناقشتها على نركز وسوف خاصة أهمیة ذات تعتبر والتي اإللزامیة القراءات هو األول النوع القراءات. من نوعان                    هنالك

مشابهة ممارسات على وتضيء الطالب فهم تغني ولكنها المحاضرة في علیها نركز لن مقترحة قراءات هو الثاني النوع                    المحاضرة.

  ودراسات حالة مفیدة.

 

الصفحة على المساق مواد كل نرفع وسوف زوم. برنامج مستخدمین االنترنت) (على االفتراضیة الصفیة المساحة على نلتقي سوف                    تقنیًا

  االلكترونیة باستخدام برنامج مودل. یتوقع من الطالب تعلم التعامل مع الموقعین وسوف یكون هنالك مواعید للتهیئة التقنیة لمن یرغب.

 

 نسق المساق التعلمي بشكل عام:

 ١) إقرأ المادة المقررة  قبل المحاضرة واطلع على المادة المقترحة إن كان لدیك وقت

  ٢) احضر وشارك في المحاضرة یوم السبت مشاركة حّیة على االنترنت

 ٣) احضر لقاء الشعبة وشارك بشكل حّي على االنترنت اما یوم االربعاء او الخمیس.

 ٤) أكمل وسّلم الواجب لمدّرس شعبتك واقرأ العالمة والمالحظات التي وضعها على واجبك
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  الُمحاِضرة

  نسرین الحاج أحمد
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  مدیرة المساق
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 طاقم التدریس

 یمنى محمد●

 سلوى حماد●

 ریم خشمان●

 سامر الّشریف●
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  ٥) عد لرقم واحد أعاله

 

الثالثة اإلشارات من بواحدة علیه ویشیر علیه مالحظاته ووضع الواجب بقراءة الشعبة مدرس یقوم الوحدة واجب تسلیم بعد للواجب:                     بالنسبة

صح اشارة و جید، بشكل الواجب أتم الطالب ان تعني والتي صح اشارة الواجب، أداء في تفوق الطالب أن تعني والتي + مع صح اشارة                           التالیة:

  مع - والتي تعني أن الطالب بحاجة لوضع المزید من الجهد.

 

 

 اللقاء األول: تهیئة للمساق، أسلوب التعلم، تقنیاته ومتطلبات التخرج   ٣-٤ شباط ٢٠٢١

بعضنا من وتوقعاتنا معًا عملنا أعراف نضع كذلك والتخرج. استكماله ومتطلبات التعلمي المساق نسق وعلى بعضنا على لنتعرف ُشعبنا في                      نلتقي

التنفیذ یتبعه نظري، تعلم من نمارسه سوف الذي التعلم أسلوب على نتعرف فسوف العملیة، التجربة على مبني التعلمي المساق أن وبما                       البعض.

  العملي، ویتبعه التأمل الذاتي ومرافقة المدرس.

 

  القراءات المطلوبة:

  مارشال غانز "العاصفة - هل تتغیر المعرفة عند تطبیقها"●

  سیم بي سیتكن، "التعلم من الفشل ، استراتیجیة الخسائر الصغیرة"●

  كارول دویك، المعنى الحقیقي لتبني عقلیة النمو، من مجلة  هارفرد بیزنیس روفیو●

  الین النغر، عواقب الغفلة ، من كتاب "التعلم بالتفكر"●

 

https://bit.ly/2GUhREi  فیدیو مقترح :  قوة "لیس بعد"، كارول دویك 

  مواعید اللقاءات والواجبات المطلوبة:

 الواجب: استكمل كل القراءات المطلوبة  قبل  القدوم للقاء الشعبة

 لقاء الشعبة: ٣ أو ٤ شباط ٢٠٢١ حسب موعد شعبتك

 

 

 الوحدة األولى| مقدمة في القیادة والتنظیم المجتمعي | ١٣ شباط ٢٠٢٠

 [وحدة أسبوع]

لبناء برنامجًا جوهره في المجتمع تنظیم ُیَعّد بالتغییر. الُمطالب الجماعي العمل لقیادة كطریقة المجتمعي التنظیم نهج نعرض المحاضرة هذه                     في

وتقدیم والمناصرة المدافعة نهج عن النهج هذا یختلف وكیف للتغییر كقیادیین القضیة أهل إلى ننظر أن یعني القضیة. فماذا أهل تحدیدًا الناس،                        قوة

تعریف الوحدة هذه في نستعرض القیادة. تمكین في أساسي بشكل یستثمر فهو الناس، قوة بناء المنظم هدف وألن الخیریة؟ والمساعدات                      الخدمات

تعلمنا محط هي أساسیة ممارسات خمس المجتمعي للتنظیم و واالجتماعیة. السیاسیة وحراكاتنا وحمالتنا عملنا في القیادة تمكین وكیفیات                    القیادة
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المسؤولیة كأخذ القیادة تعریف على ونركز . الخمسة الممارسات من واحدة كل عن سریعة نبذة المحاضرة هذه في ونقّدم القادمة، الوحدات                       في

  لخلق ظروف تمكن اآلخر من التصرف أمام الغموض لتحقیق الهدف المشترك، ونشاهد معًا نموذجین لتمكین القیادة.

  

  القراءات المطلوبة قبل  المحاضرة:

  مارشال غانز، "قیادة التغییر: القیادة والتغییر والحركات االجتماعیة"●

  مؤسسة أهل، " تمكین القیادة" من دلیل القیادة والتنظیم المجتمعي●

  نسرین العلمي، "دراسة حالة: تمكین القیادة في حملة قم مع المعلم"●

 مقال بعنوان "ما الذي ال نعتبره. تنظیم مجتمعي"●

 

  القراءات المقترحة:

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

قصیر● فیدیو حضور ایضًا ویمكن المتصلة/المتشابكة" االحتجاجات وضعف قوة للدموع: المسیل والغاز "تویتر توفكجي،                زینب

https://bit.ly/2EB2wHc   (مترجم للعربي) لزینت توفكجي هنا 

  جون ماكنایت، "الخدمات سیئة للناس"●

 

  الفیدیو المطلوب مشاهدته:

https://www.youtube.com/watch?v=8d2pnAIuQkI#action=share فیدیو رواد حملة ٦ دقائق  

https://www.youtube.com/watch?v=LWoIC3H1wL4 فیدیو حملة قم مع المعلم 

 الخطة

  مواعید اللقاءات والواجبات المطلوبة:

 الواجب: استكمل كل القراءات المطلوبة قبل موعد المحاضرة

 ا لمحاضرة الموسعة : السبت  ١٣ شباط ٢٠٢١ من الساعة الحادیة عشر ولغایة الواحدة عصرًا بتوقیت عمان

 الواجب األول: تسلیم ورقة تأمل "الجملة التنظیمیة وتأمل في قیادتك" قبل نهایة األثنین الموافق ١٥ شباط ٢٠٢١

 لقاء الشعبة: ال یوجد

 

 

 الوحدة الثانیة| القصة العامة: قصتي أنا| ٢٠ شباط ٢٠٢١

  [وحدة اسبوعین]

تمكین أیضًا یتضّمن بل االلتزام و للتصرف تدفعنا التي العاطفیة الموارد استكشاف على هدفها یقتصر ال قیادیة ممارسة العامة قصصنا                      تطویر

(قصة للتحرك االخرین تدفع أن بامكانها التي القصص من أنواع ثالثة المحاضرة هذه في نستعرض دافعیتهم. ومواطن ذاتهم معرفة من                      اآلخرین
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التصرف مسؤولیة لتحّمل تحدیدًا أنا یدعیني الذي ما توضح أن أیضًا وبإمكانها نحن) (قصتنا المشتركة القیم حول جماعیة هویة تشكل وأن                       اآلن)

على عملنا نركز الوحدة هذه في تحملها، التي القیم وعلى القصة في محددة مشاهد سرد على ونركز قصصّي نموذج على معًا نّطلع أنا).                         (قصتي

التغییر نحو جماعي عمل وأقود ألنضم ویدفعني یحركني الذي ما أدرك الوحدة، هذه وفي أنا. قصتي وهي القصص ثالثي من األولى                       القصة

  وكذلك كقیادي أتعلم كیف أساعد اآلخرین في استخراج قصصهم الشخصیة والقضیة واتعلم كیف أمكنهم من خالل طرح أسئلة سابرة.

 

  القراءات المطلوبة:

  القصة العامة من مالحظات مارشال●

  دان ماكادمز "الذات المخّلصة" من جامعة اوكسفورد●

  جیروم برونر، "عقول فعلیة عوالم ممكنة، نمطان للتفكیر" من مجلة جامعة هارفرد،●

 

  القراءات المقترحة:

  ماركوس وكیتایما، "إعادة التعرف على العواطف"●

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

 

 الفیدیو المطلوب مشاهدته:   

  قصة میسان  حمدان

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

  قصتي أنا رهف ابو ضحى

https://www.youtube.com/watch?v=VwImezIBk0s 

  كیفیة تیسیر قصتي أنا

https://www.youtube.com/watch?v=nBiWd32-4O8&feature=youtu.be 

 

 

  مواعید اللقاءات والواجبات المطلوبة:

  الواجب: استكمل كل القراءات المطلوبة قبل موعد المحاضرة

 المحاضرة الموسعة : السبت ٢٠ شباط  ٢٠٢١ من الساعة الحادیة عشر ولغایة الواحدة عصرًا بتوقیت عّمان

 لقاء الشعبة: ٢٤ أو ٢٥ شباط ٢٠٢١ حسب موعد شعبتك

نهایة قبل العامة" التأمل"القصة ورقة وتسلیم بالتعلم" مرافقیك مع زوم على المهارة "بتمرین القیام جزئین): من یتشكل : (مالحظة الثاني                      الواجب

  یوم االثنین الموافق  ١ آذار ٢٠٢١ وبعد استالم المالحظات من المدرس ارسال القصة كاملة فیدیو.

 

  الساعة المكتبیة األولى مع المحاضرة نسرین الحاج أحمد - اختیاریة : االربعاء ٣ آذار ٢٠٢١ من ٤-٥ عصرًا
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 الوحدة الثالثة| القصة العامة: قصتنا نحن وقصة اآلن| ٦ آذار ٢٠٢١

  [وحدة اسبوعین]

تمكین أیضًا یتضّمن بل االلتزام و للتصرف تدفعنا التي العاطفیة الموارد استكشاف على هدفها یقتصر ال قیادیة ممارسة العامة قصصنا                      تطویر

(قصة للتحرك االخرین تدفع أن بامكانها التي القصص من أنواع ثالثة المحاضرة هذه في نستعرض دافعیتهم. ومواطن ذاتهم معرفة من                      اآلخرین

التصرف مسؤولیة لتحّمل تحدیدًا أنا یدعیني الذي ما توضح أن أیضًا وبإمكانها نحن) (قصتنا المشتركة القیم حول جماعیة هویة تشكل وأن                       اآلن)

على التمكین كیفیة في نتأمل كما تحملها، التي القیم وعلى القصة في محددة مشاهد سرد على ونركز قصصّي نموذج على معًا نّطلع أنا).                         (قصتي

السؤال على اإلجابة من لنتمّكن وحراكاتنا وحمالتنا بمشاریعنا سبق ما كل الوحدة هذه في ونربط السابرة. األسئلة طرح طرق وفي القصة                       سرد

عدم أو الالمباالة أو الظلم یعزز والذي السائد السرد تغییر من نتمّكن لكي آلخر لسان من وُتنقل تروى أن یجب التي القصص بماهیة                         المتعلق

  االكتراث.

 

نحن قصتنا روایة فهدف فهمي، في اآلخرین مساعدة هي أنا قصتي روایة أهداف إحدى كانت فإن كمجتمع. نحن قصتنا على الوحدة هذه في                         نركز

المستمعون یشعر حین تنجح نتشاركها. التي وبالقیم بیننا المشتركة الخبرة في متجذرة نحن قصتنا البعض. بعضهم فهم على اآلخرین مساعدة                      هي

على بناًء قصتها نروي مجتمع. أو "نحن" من اكثر إلى ینتمي منا وكل إلیها. ننتمي التي للنحن مختلفة قصص ونسرد "النحن". من جزء                         أنهم

لتحریك اآلن" "قصة نروي سوف الوحدة هذه في كذلك ذلك. إلى وما ، التاریخیة المرجعیة والنقاط ، االختیار ولحظات ، المشتركة                       النضاالت

واستنباط التوتر لخلق الشجاعة إیجاد یتطلب وهذا الهادف. العمل خالل من المشتركة لقیمنا عاجل لتحدي استجابة إلینا االنضمام الختیار                     اآلخرین

في آخرین لنا ینضم حین القصة وتنجح لها. األرضیة تخلقا اللتان نحن وقصتنا أنا قصتي من اآلن قصة تنبثق بالفشل. والمخاطرة األمل                        مصادر

  التصرف الذي ندعوا الیه نحو التغییر الذي نطمح الیه معًا.

 

 الفیدیو المطلوب مشاهدته:   

  ونماذج قصتنا نحن واآلن (حول موضوع أسالك الكهرباء وتداخلها مع أنابیب الماء في مخیم عین الحلوة)

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

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

 

  فیدیو تمكین قصتنا نحن واآلن (إضافة الروابط الحقًا)

 

  مواعید اللقاءات والواجبات المطلوبة:

  الواجب: استكمل كل القراءات المطلوبة قبل موعد المحاضرة

 ا لمحاضرة الموسعة : السبت ٦ آذار ٢٠٢١  من الساعة الحادیة عشر ولغایة الواحدة عصرًا بتوقیت عّمان

 لقاء الشعبة: ١٠ أو ١١ آذار ٢٠٢١ حسب موعد شعبتك

نهایة قبل العامة" التأمل"القصة ورقة وتسلیم بالتعلم" مرافقیك مع زوم على المهارة "بتمرین القیام جزئین): من یتشكل : (مالحظة الثالث                      الواجب

  یوم االثنین الموافق ١٥ آذار ٢٠٢١ وبعد استالم المالحظات من المدرس، ارسال القصة كاملة فیدیو.

 
 

5 

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


 

 

 

  الوحدة الرابعة| أهل القضیة، القوة، والتغییر: حمالتكم|٢٠ آذار ٢٠٢١

  [وحدة اسبوعین]

التحدي او المشكلة وما رؤیتهم هي ما نسأل ثم ومن به نغوص بسیطًا، بسؤاًال لیس قضیتي أهل هم من أو جماعتي هم من بمعنى ُأناسي هم                            من

مواطن ونحلل القرار صاحب ونحدد الثالث القوة أوجه نحلل الجماعي؟ للتحرك المشترك الهدف نحدد هنالك ومن رؤیتهم تحقق دون یحول                      الذي

إلیه. یطمحون الذي التغییر إلى للوصول یحتاجون التي القوة لتصبح مواردهم یحّولوا أن لهم وكیف قوتنا. ومواطن مواردنا وكذلك وضعفه                      قوته

فنلقي العملي الجانب على وكذلك النظري الجانب على نركز تغییر. بفرضیة ونخرج االستراتیجیة من األساسیة المعالم شرح نبدأ الطریقة                     بهذه

حل في خاللها من تساهم أن لحمالتكم یمكن التي الطرق عن سویًا ونتحدث لها تطمحون التي والنتائج علیها تعملون التي الحمالت على                        نظرة

مدى سویًا نحلل ذلك، إلى إضافًة العالقة. ذات الرئیسة والمفاهیم االساسیة عناصرها ونحلل لحملة مثاًال نستعرض . أناسكم یواجهها التي                      المشكلة

في والتغییر الثالث، بأوجهها القوة حیث من العالم في نحدثه الذي التغییر المجتمعي: التنظیم في للنجاح منظورات ثالث خالل من الحملة                       نجاح

  المجتمع الذي نبنیه وفي قدرته على العمل الجماعي للمطالبة بحقوقه، والتغییر المتمثل بنمونا نحن على الصعید الفردي خالل مشوار الحملة.

 

  القراءات المطلوبة:

  مارشال غانز، "الحدیث عن القوة" من مشروع غیتسبورغ،●

  "الناس والقوة والتغییر" من مالحظات مارشال غانز●

  هیرشهون و میي، "نهج الحمالت من أجل التغییر"●

  قصة حملة صار وقتها،  هنا  دراسة الحالة وهنا  الفیدیو  .●

 

  القراءات المقترحة:

  تایلور برانش، "قصة مقاطعة حافالت مانغومري" ،●

  مؤسسة أهل، "معنى النجاح" من دلیل القیادة والتنظیم المجتمعي●

 

  الفیدیو المطلوب مشاهدته:

  فیدیو حملة صار وقتها ومقارنته بفیدیو رؤیا للمساعدة

 

  مواعید اللقاءات والواجبات المطلوبة:

 الواجب: استكمل كل القراءات المطلوبة  قبل  موعد المحاضرة

 ا لمحاضرة الموسعة : السبت  ٢٠ آذار ٢٠٢١ من الساعة  الحادیة عشر ولغایة الواحدة عصرًا بتوقیت عّمان

 لقاء الشعبة: ٢٤ أو ٢٥ آذار ٢٠٢١ حسب موعد شعبتك

  الواجب الرابع: تسلیم ورقة العمل "استراتیجیة حملتك: هدف وفرضیة تغییر" قبل نهایة یوم االثنین الموافق ٢٩ آذار ٢٠٢١
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http://ahel.org/sar-waqtha-campaign/
https://drive.google.com/file/d/1NKLq94U6S78P6gZCUsBqxERnLcHq5DcT/view?ts=5be94db7


 

 

  محاضرة اختیاریة : تمكین قصتك الشخصیة وقصة مجتمعك وقصة اآلن - ٢٢ آذار األحد ٤-٦ عصرًا

 

 

  الوحدة الخامسة: العالقات االلتزامیة: القیادة والحشد والتوسع |  ٣نیسان ٢٠٢٠

  [وحدة اسبوعین]

الهدف نحو االلتزام یعزز القضیة أهل مع العالقات فبناء للحملة. وتنظیمه قیادته في أساسي عمل كأسلوب العالقات وتنمیة بناء في المنظم                       یستثمر

أیضًا العالقات خالل ومن للقضایا. خدمة نوظفها أن لنا كیف ونتخیل لدینا الموجودة الموارد أیضًا ندرك العالقات بناء خالل ومن                      المشترك.

أبعاد عن المحاضرة هذه في معًا نتعلم والموارد. القیم واستكشاف القیادة لتنمیة وأساٌس االلتزام، صمغ فالعالقات القیادة. ونمكن القادة                     نكتشف

بین ونمّیز تنمیتها. على اعتدنا التي والمهنیة والعائلیة الشخصیة العالقات عن العالقات هذه اختالف كیفیة وعن التنظیمي العمل في                     العالقات

حملتنا. في نتبناها سوف التي العالقاتیة استراتیجیتنا في ونفكر مختلفة عالقاتیة باستراتیجیات كذلك وننظر الضعیفة والعالقات القویة                   العالقات

ونتمّرن نموذجین ونشاهد لواحد واحد لقاء تكتیك على هنا فنتعّرف العالقاتیة، التكتیكات في نفّكر لحملتنا العالقاتیة االستراتیجیة من                    وانطالقًا

  على استخدامه.

 

  القراءات المطلوبة:

  مؤسسة أهل، "العالقات االلتزامیة"  من دلیل أهل القیادة والتنظیم المجتمعي،●

  كریس روندو، "طریقة المرأة في التنظیم"●

 ایان سیمونز، "اجتماعات واحد لواحد" من كتاب خطوات التنظیم  ●

 

  الفیدیو المطلوب مشاهدته:  ریم تعقد لقاء واحد لواحد

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

 

  مواعید اللقاءات والواجبات المطلوبة:

 الواجب: استكمل كل القراءات المطلوبة  قبل  موعد المحاضرة

 المحاضرة الموسعة : السبت  ٣ نیسان ٢٠٢١ من الساعة  الحادیة عشر ولغایة الواحدة عصرًا بتوقیت عّمان

 لقاء الشعبة:٧ أو ٨ نیسان ٢٠٢١ حسب موعد شعبتك

١١ األحد یوم نهایة قبل الجماعیة الورقة وتسلیم لواحد" واحد "لقاء حول بالتعلم" مرافقیك مع زوم على المهارة "بتمرین القیام الخامس:                       الواجب

 نیسان ٢٠٢١

 

  الساعة المكتبیة الثانیة مع المحاضرة نسرین الحاج أحمد - اختیاریة : األربعاء ٧ نیسان ٢٠٢٠ من ١-٢ عصرًا
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https://www.youtube.com/watch?v=AMsNBRsQI3Y


 

 الوحدة السادسة| البنیة القیادیة: فریقكم القیادي | ١٧ نیسان ٢٠٢١ (رمضان)

 [وحدة اسبوعین]

تكون ان یمكن هل وحملتك؟ وحراكك نضالك في وتخلقه تمارسه سوف الذي القیادة نمط هو ما الجمیع؟ أحد؟ ال لوحدك؟ أنت؟ حملتك؟ سیقود                         من

تشاركیة القیادة وأن كشخص) (لیست كممارسة القیادة فكرة تعزز بنیة تبني ان لحملتك یمكن وهل بالقیادة؟ أحد ینفرد ال لكي بنیة بال                        حملتك

فیه القیادة تكون حیث تشاركیًا قیادیًا نموذجًا نطرح المحاضرة هذه في القدوة)؟ او الُمضحي البطل أو الخبرة صاحب بالقیادي محصورة                      (لیست

على معًا وصحیة. نّطلع جیدة فریق بنیة نخلق حین وننمیها التشاركیة القیادة نشجع أن یمكننا كیف ونستعرض . شخص من أكثر ِقَبل من                         ممارسة

نظریة نستعرض وكذلك القیادة. في الجمیع مشاركة تضمن التي العمل ومعاییر الجید، القیادي الفریق تشكیل حول وواغمان هاكمان                    نظریة

مع حملتهم فریق تأسیس في تجربتها تشاركنا سوف والتي العربیة المنطقة من حملة منظمة محاضرتنا في نستضیف الفریق. تمكین في                      واغمان

العمل، ومعاییر التشكیل، حیث من حمالتكم بفرق الوحدة هذه في نتأمل كذلك تخطاها. وكیف الفریق واجهها حقیقیة تحدیات على                     إضاءات

  واألعراف الداعمة.

 

 القراءات المطلوبة:

 جو فریدمان ، استبداد الالبنیة ، ٢٠١٣●

 مؤسسة أهل، "بنیة الحملة-الفریق القیادي" من دلیل القیادة والتنظیم المجتمعي ٢٠١٩●

 كارول كارباج، السیاسة بالصدفة"الحراك" یواجه "شعوبه"، كانون األول ٢٠١٦.●

  

  القراءات المقترحة:

  ریتشارد هاكمان "الشروط الالزمة لتحقیق االهداف الكبیرة"●

  روث واغمان "مقاربة نظریة لتمكین الفریق"●

 

  مواعید اللقاءات والواجبات المطلوبة:

 الواجب: استكمل كل القراءات المطلوبة  قبل  موعد المحاضرة

 المحاضرة الموسعة : السبت ١٧ نیسان ٢٠٢١   من الساعة  الحادیة عشر ولغایة الواحدة عصرًا بتوقیت عّمان

  لقاء الشعبة: ٢١ أو ٢٢ نیسان ٢٠٢١ حسب موعد شعبتك

  الواجب السادس: تسلیم ورقة تأمل حول "الفریق القیادي"  قبل نهایة یوم األثنین ٢٦ نیسان ٢٠٢١

 

 

 الوحدة السابعة|االستراتیجیة : هدفكم، فرضیة التغییر وتكتیكاتكم| ١  أیار  ٢٠٢١

 [وحدة اسبوعین]

تحلیلیة عملیة هي كما تخیلیة عملیة االستراتیجیة وضع تحتاج. ما لتحقیق قوة من ترید ما على لتحصل لدیك ما تحویل كیفیة هي                        االستراتیجیة

التغییر فرضیة ذلك في بما حملتنا استراتیجیة تطویر في تساعدنا أساسیة أسئلة سبعة على نتعرف المحاضرة، هذه في مستمرة. عملیة أیضًا                       وهي

هم من وهي: الثانیة محاضرتنا في شرحناها قد كنا استراتیجیة اسئلة ثالث أول معًا ُنراجع عملي مثال خالل من الزمني. والمنحنى                       والتكتیكات

هي ما نرید؟ الذي التغییر تحقیق على القدرة لدیه من المتبقیة: االسئلة في معًا نتأمل المحاضرة هذه في هدفي؟ هو وما مشكلتهم هي وما                          ناسي،
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هذه من انطالقًا وضعفه؟ قوته مواطن على لنؤثر بذكاء نوظفها أن لنا وكیف ومواردنا قوتنا مواطن هي ما قلقه؟ مصادر هي وما قوته                         مصادر

التي والقمم التصعید مراحل یوضح زمني خط في نتخیلها و مواردنا على تبني تكتیكات مجموعة إلى الحقًا نترجمها تغییر بفرضیة نخرج                       األسئلة

  سوف نرسمها. في هذه المحاضرة، نستضیف منظمة و قیادیة من حملة عربیة لتشاركنا بالتكتكیات المبدعة التي طورتها حملته.

 

  القراءات المطلوبة:

  كیم بوبو، الفصل الرابع "تطویر استراتیجیة" من كتاب التنظیم من أجل التغییر المجتمعي،●

  كیم بوبو، الفصل الخامس "دلیل للتكتیكات" من التنظیم من أجل التغییر المجتمعي،●

  هینري مینتزبیرغ، "صناعة االستراتیجیة"، هارفارد بیزنیس ریفیو،●

  مؤسسة أهل، "االستراتیجیة ، التكتیك والمنحنى" دلیل القیادة والتنظیم المجتمعي●

 

  

  القراءات المقترحة:

  بیرنارد لومر، "نوعان من القوة"●

  سي هان، "االستراتیجیة والتنظیم"●

  ٤ أمثلة لتكتیكات خالقة، من النضال الجمیل●

 

  مواعید اللقاءات والواجبات المطلوبة:

 الواجب: استكمل كل القراءات المطلوبة قبل موعد المحاضرة

 ا لمحاضرة الموسعة : السبت ١ أیار  ٢٠٢١ من الساعة  الحادیة عشر ولغایة الواحدة عصرًا بتوقیت عّمان

 لقاء الشعبة: ٥ أو٦  أیار ٢٠٢١ حسب موعد شعبتك

 الواجب السابع: تسلیم ورقة العمل "االستراتیجیة: منحنى وتكتیكات" قبل نهایة یوم األثنین ١٠ أیار ٢٠٢١

 

  الساعة المكتبیة الثالثة مع المحاضرة نسرین الحاج أحمد - اختیاریة : األثنین ١٠ أیار من ٩-١٠ مساًء

 

  عید الفطر

 الوحدة الثامنة | البنیة التوسعیة: فرقكم الممتدة |  ٢٢أیار  ٢٠٢١

  [وحدة اسبوعین]

نحن األوحد القیادي فكرة نعارض وكما الهدف. لهذا مالئم غیر واحد قیادي فریق وجود وبالتالي القضیة. أهل من قیادة تبني أن هدفك                        كمنظم

فرق تكون ربما قیادي. فریق من أكثر من تتألف التي تشاركیة قیادة بنیة على نّطلع المحاضرة هذه في األوحد. القیادي الفریق فكرة نعارض                         أیضًا

أهل لدى وقوة قیادة تبني لكي واألهم أكبر أثرك لیكون بها بالتوسع وتستمر المختلفة االحیاء في او المختلفة المدن في تنشئها جغرافیة فرق                         حملتك

أنهم وتتأكد بینهم تنسق كیف السؤال ویصبح القانونیة، المساعدة او البیانات قاعدة او االعالم عن مسؤولة وظائفیة فرقًا أیضًا ُتكّون وربما                       قضیتك
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وأن قضیتك مجتمع في جماعي عمل قدرة حملتك تبني أن المهم عملهم. تنصر او تحبط قد التي الجمعي العمل ثقافة على وكذلك القیم على                          یلتقون

  تأخذ هي أیضًا على عاتقها تمكین قیادة اآلخرین.

 

  القراءات المطلوبة:

  مؤسسة أهل، "بنیة الحملة - الفرق الممتدة" دلیل القیادة والتنظیم المجتمعي●

 زاك اكسلي، "قصص وأعداد من حملة اوباما"●

هنا● ، ایكس تید ، جیدة" قرارات تأخذ أن للمجموعات یمكن "كیف سیجمان،               ماریانو

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

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

  اإلستماع إلى بودكاست حراك لحقي - لبنان،  هنا.●

  اإلستماع إلى بودكاست  حركة المقاطعة - فلسطین،  هنا.●

 

 

 القراءات المقترحة :

  زاك اكسلي، "المنظمون الجدد هم حقًا من وراء حملة اوباما" من صحیفة الهافینغتون بوست  مواعید اللقاءات●

 

  والواجبات المطلوبة:

 الواجب: استكمل كل القراءات المطلوبة  قبل  موعد المحاضرة

 ا لمحاضرة الموسعة : السبت ٢٢ أیار ٢٠٢١ من الساعة الحادیة عشر ولغایة الواحدة عصرًا بتوقیت عّمان

 لقاء الشعبة: ٢٦ أو٢٧  أیار ٢٠٢١ حسب موعد شعبتك

 الواجب الثامن: تسلیم ورقة العمل "البنیة الممتدة وخطة التوسع بالقیادة" قبل نهایة یوم االثنین ٣١ أیار ٢٠٢١

 

 

  الوحدة التاسعة|التصرف المحفز|٥ حزیران ٢٠٢١

 [وحدة اسبوعین]

البیانات قاعدة یطوروا وأن التغییر، فرضیة تعكس التي االستراتیجیة التكتیكات معهم والمتضامنون القضیة أهل ینفذ أن أیضًا هدفك                    كمنظم

ان لنا كیف السؤال: فیصبح القضیة. أهل من ذاتي تمویل مصدر لها ویكون اعالمیًا الحملة ُتغطى وأن مستمر بشكل والحراك بالحملة                       الخاصة

تجذب العكس على بل متطوعین، نخسر أن ودون حملتنا قیادیو ینسحب ان دون االلتزام على وتحافظ ُمحفزة بطریقة المهام هذه كل                       نصمم

االنضمام الناس من ونطلب نخرج أن علینا یتوجب التصمیم وبعد المحفز. العمل لتصمیم معاییر ثالثة ونستعرض والنضال. العمل نحو                     اآلخرین

بتحریك المثلى للطریقة تمثیلیًا نموذجًا ونشاهد منطقها نفهم االلتزام لطلب أساسیة محطات أربعة من طریقة وهنالك المحفز، تصرفنا في                     معنا

  الناس.
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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
https://drive.google.com/file/d/1aW_YwCGoYQ-33FkWiVUptLJxcV9e8OMr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z6FqtgZ-FoxXiEThy0hMzR9xD-Dgq01n/view?usp=sharing


 

  القراءات المطلوبة:

 مؤسسة أهل، " التصرف المحفز " دلیل القیادة والتنظیم المجتمعي  ●

  بیتر مري، "سر التوسع" من مجلة االبتكار االجتماعي من ستانفورد●

 ایرفینج ل. جانیس، "التفكیر الجماعي"، مجلة علم النفس الیوم، تشرین الثاني ١٩٧١●

  سارة عبابنة، "دروٌس عن تمكین المرأة نتعلمها من حركة عمال المیاومة"، منصة حبر●

 

 القراءات المقترحة :

 ماریون ماكالون ، "وجهة نظر عن التصرف في المنظمات"  ●

 

  مواعید اللقاءات والواجبات المطلوبة:

 الواجب: استكمل كل القراءات المطلوبة  قبل  موعد المحاضرة

 ا لمحاضرة الموسعة : السبت ٥ حزیران ٢٠٢١ من الساعة الحادیة عشر ولغایة الواحدة عصرًا بتوقیت عّمان

 لقاء الشعبة:٩ أو ١٠  حزیران ٢٠٢١ حسب موعد شعبتك

العمل "تصمیم التأمل ورقة وتسلیم بالتعلم" مرافقیك مع االللتزام طلب المهارة "بتمرین القیام جزئین): من یتشكل : (مالحظة التاسع                     الواجب

 المحفز" قبل نهایة یوم االثنین الموافق ١٤ حزیران ٢٠٢١

 

  محاضرة اختیاریة: استضافة البرفسور مارشال غانز من جامعة هارفرد كندي ، ١٤ حزیران ٢٠٢١

 

 

 الوحدة العاشرة | الحراكات االجتماعیة: النجاح، التعلم واالحتفال |  ١٩ حزیران ٢٠٢١

  [وحدة أسبوع واحد]

وتلك الشخصي الصعید على نواجهها التي التحدیات من یخلو ال الجماعي العمل وقیادة التنظیم وكمهنة. كحرفة التنظیم في نتأمل األخیر لقائنا                       في

مع التعاطي عن نتعلم وماذا تعلمنا ماذا التحدیات. هذه ظل في الجماعیة والقیادة التنظیم في نستمر أن لنا كیف حراكنا. في معًا جمیعًا نواجهها                          التي

واالستمرار نضالنا. في الفوز معطیات إحدى هو ذاته بحد فاالستمرار لنستمر. غیرنا وعلى أنفسنا على نحافظ وكیف والتحدیات التوترات                     هذه

ال التي تلك و نعرفها التي التحدیات مع ونتعامل آخرین ونحشد بل حشدنا، من على ونحافظ نستمر فكیف االنضمار، یعني وال التوسع                        یعني

االجتماعیة، الحراكات بخصوص ورأیه أفكاره لیشاركنا هارفرد جامعة من غانز مارشال البروفسور نستضیف المحاضرة هذه في                  نعرفها.

  االحزاب السیاسیة وارتباطها بالتنظیم المجتمعي.

 

كمنظمین أنفسنا عن تعلمنا ماذا فنسأل: فیه. والمشاركة المساق هذا إلى االنضمام نتیجة تعلموه ما حول المشاركین لجمیع كذلك نستمع                      وسوف

  وماذا تعلمنا عن التنظیم وقیادة العمل الجماعي؟  وألي مدى حققنا أهداف حمالتنا وماذا ینتظرنا اآلن؟

 
 

11 



 

 

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

  

 

  القراءات المطلوبة:

  رونالد هایفتس ، من كتاب لقیادة دون أجوبة سهلة، الفصل ١١ "التحدي الشخصي"●

  مارشال غانز، الفصل الثامن من مالحظات التنظیم، "المجتمعات في خضم العمل"●

  ثیش نان هان، "المركب لیس الشاطئ" ، من كتاب صمت ُمرعد ،●

 

 القراءات المقترحة :

 نیلسون ماندیال، "المسیرة الطویلة نحو الحریة"، من كتاب السیرة الذاتیة●

 الحیاة سیاسة .. كیف یغیر بسطاء الناس الشرق األوسط - آصف بیات - النسویة في الحیاه الیومیة●

 الحیاة سیاسة .. كیف یغیر بسطاء الناس الشرق األوسط - آصف بیات الفصل الرابع عشر - الثورات العربیة●

 

  مواعید اللقاءات والواجبات المطلوبة:

 الواجب: استكمل كل القراءات المطلوبة  قبل  موعد المحاضرة

  الواجب الجماعي: إعداد الشعبة لفیدیو االحتفال  قبل  موعد المحاضرة

 ا لمحاضرة الموسعة : السبت ٥ حزیران ٢٠٢١ من الساعة الحادیة عشر ولغایة الواحدة عصرًا بتوقیت عّمان

 الواجب العاشر واألخیر: تسلیم ورقة التأمل األخیرة "عن قیادتك والمساق" قبل نهایة یوم ٢٦ حزیران ٢٠٢١

  لقاء الشعبة : ال یوجد

 

  الساعة المكتبیة األخیرة مع المحاضرة نسرین الحاج أحمد - اختیاریة : األربعاء ٢٨ حزیران من٤-٥ مساًء
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