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مقدمة
ً
انطالقــا مــن قناعــة وإيمــان جامعــة بيرزيــت برؤيتهــا لدورهــا باعتبارهــا
ـي ببعديــه
«مؤسســة رياديــة بكافــة مكوناتهــا تســاهم فــي اإلنتــاج المعرفـ ّ
الوطنــي والعالمــي» والتزامهــا برســالتها مــن خــال «توفيــر بيئــة مســتنيرة
حريــة الفكــر والتعبيــر ،وتحــرص علــى الممارســات
ذات
اســتقاللية تتيــح ّ
ّ
والرياديــة
التميــز واإلبــداع واالبتــكار
وتحفــز
ّ
الديمقراطيــة والحــوار،
ّ
ّ
ّ

ُّ
والتعلــم والبحــث؛ لرفــد المجتمــع بالكفــاءات والمعــارف
فــي التعليــم
التــي مــن شــأنها قيــادة التغييــر والمســاهمة فــي
رقيــه وتقدمــه»،1
ّ
تــم إطــاق برنامــج القيــادة والمواطنــة الفاعلــة «مســاري» مــع بدايــة العــام
متجــددة
األكاديمــي  ،2018/2017ليعــزز دور الجامعــة فــي تطويــر رؤيــة
ّ
للتعليــم ،وليكــون حافـ ً
ـزا للطلبــة للبــدء برســم مســار حياتهــم وانخراطهــم فــي
محيطهــم منــذ اليــوم األول الــذي يخطــون فيــه عتبــة الجامعــة ،وذلــك مــن خــال
نفــذ بالتــوازي مــع البرامــج األكاديميــة واألنشــطة
منهــج مجــاور (ُ )co-curricularي ّ
ً
ً
التعليميــة
ــا لمســيرتهم
رئيســيا
جــزءا
ويعتبــر
مكم ً
ّ
ّ
المنهجيــة والالمنهجيــةُ ،
الجامعيــة.
وتجربتهــم
ّ
ي العــام مــن تجربــة وخبــرة جامعــة
يســتوحي برنامــج مســاري إطــاره الفكــر ّ
بيرزيــت فــي تطويــر اإلطــار المفاهيمــي والبرامجــي للمهــارات الحياتيــة
والتعليــم مــن أجــل المواطنــة لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا،2
وذلــك ضمــن إطــار مبــادرة إقليميــة مشــتركة أطلقتهــا منظمــة اليونيســف عــام
دوليــة.
 2015بالتعــاون مــع دول المنطقــة ومؤسســات
ّ
عملــت وحــدة الريــادة واإلبــداع علــى تصميــم البرنامــج بالتعــاون مــع وحــدة اإلبداع
ّ
األكاديميــة والموظفيــن
وتنفــذه الهيئــة
ّ
التعلم/مركــز التعليــم المســتمر،
فــي
ّ
المحلــي التــي
اإلدارييــن فــي الجامعــة ،بالشــراكة مــع مؤسســات المجتمــع
ّ
تُ عتبــر الركيــزة األساسـ ّـية فــي تحقيــق نتائــج البرنامــج ومخرجاتــه المنشــودة.
ً
ـتهدفا الطلبــة الجــدد الذيــن ُقبلــوا فــي بدايــة
بــدأ مســاري نواتــه األولــى مسـ
العــام األكاديمــي  ،2018/2017ليرافقهــم علــى مــدى الثــاث ســنوات األولــى
الجامعيــة ،مــن خــال ســت محطــات ُّ
تعلــم إبداعيــة ،بواقــع محطــة
مــن دراســتهم
ّ
كل فصــل دراســي .ير ّكــز البرنامــج فــي ســنته األولــى علــى
واحــدة للطالــب فــي ّ
ـي الكفاءات الشــخصية والمســار المهني ،أما
«تمكيــن الــذات» مــن خــال محطتـ ّ
الســنة الثانيــة فتتمحــور حــول الوعــي «باآلخــر والمجتمــع» مــن خــال محطتــي
المناظــرة والمواطنــة ،بينمــا تركــز الســنة الثالثــة علــى تصميــم وتطويــر وتنفيــذ
والمحليــة
الوطنيــة
رياديــة نابعــة عــن رؤى الطلبــة للســياقات
طالبيــة
مبــادرات
ّ
ّ
ّ
ّ
المجتمعيــة.
المجتمعيــة ،مــن خــال محطتيــن ُخ ّصصتــا للريــادة
واألولويــات
ّ
ّ

1
2

جامعة بيرزيت ،االستراتيجية  ،2022-2017ريادية الدور والمكانة ،2017 ،صفحة .6-5
يونيســف ،إعــادة النظــر فــي المهــارات الحياتيــة والتعليــم مــن أجــل المواطنــة فــي الشــرق األوســط
وشــمال أفريقيــا :نهــج األنظمــة بأبعادهــا األربعــة نحــو تحقيــق مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين ،اإلطــار
المفاهيمــي والبرامجــي.2017 ،
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جامعة بيرزيت

االنبثاق:
لماذا أطلقت جامعة بيرزيت برنامج «مساري»؟

سياق البرنامج :فرصة مستقبلية الستثمار
طاقات األجيال الشابة
تنمــو فلســطين سـ ً
ـادة وتضخــم فــي كتلــة
ـكانيا بتســارع
يتميــز بزيــادة حـ ّ
ّ
العمريــة مــا بيــن  29-15عامـ ًـا ،والتــي بلغــت %30
الشــباب فــي الفئــة
ّ
مــن مجمــوع الســكان فــي عــام  3.2016وفــي غضــون العقــود األربعــة
القادمــة ،ســيتضاعف عــدد الفلســطينيين مــن  4.75مليــون نســمة
فــي عــام  2015إلــى  6.9مليــون نســمة فــي عــام  2030وإلــى أكثــر
مــن  9.5مليــون نســمة فــي عــام  .2050ويعنــي ذلــك لقطــاع غــزّ ة
ـكانية تقــارب  1.3مليــون نســمة فــي عــام  ،2030وأكثــر مــن
زيــادة سـ ّ
الغربيــة هــذه
ضعــف هــذا العــدد فــي عــام  ،2050بينمــا تتجــاوز الضفــة
ّ
ـا ،حيــث ســيزيد عــدد الســكان مــن  2.9مليــون فــي عــام
األرقــام قليـ ً
 2015إلــى 3.8مليــون فــي عــام  ،2030وإلــى 4.7مليــون نســمة
فــي عــام .2050

إلــى  %61فــي عــام  ،2030وتســتمر باالرتفــاع بشــكل ملحــوظ لتصــل
المتوقــع ارتفــاع عــدد الشــباب مــن 1.5
ّ
إلــى  %67فــي  .2050ومــن
مليــون فــي عــام  2015إلــى  1.9مليــون نســمة فــي عــام  ،2030ممــا
ّ
واجتماعيــة مرتبطــة
اقتصاديــة
تنمويــة
يمثــل فرصــة لتحقيــق مكاســب
ّ
ّ
ّ
بزيــادة نســبة الســكان فــي عمــر اإلنتــاج مقابــل االنخفــاض فــي عــدد
حقيقيــة ،ومفتــاح التغييــر فــي
كبــار الســن 5،كــون الشــباب ثــروة
ّ
مجتمعاتهــم .ولالســتفادة مــن هــذه الفرصــة ،ال بــد أن تملــك هــذه
الشــريحة مــن األطفــال والشــباب القــدرة األكبــر والفــرص األفضــل
جيــدة وبيئــة محفــزة
ـي وخدمــات
اجتماعيــة ّ
ّ
للوصــول إلــى تعليــم نوعـ ّ
علــى اإلنتــاج واإلبــداع.
ـا تتوفــر هــذه الفرص لشــبابنا الفلســطيني ،ومــا التحديات
فهــل فعـ ً
التــي يواجهونها؟

4

ً
ً
هامــا فــي توزيــع
ديمغرافيــا
تحــو ًال
النمــو المتســارع
يصاحــب هــذا
ّ
ّ
الســن حتــى  14عامـ ًـا
الفئــات
العمريــة ،بحيــث تنخفــض نســبة صغــار ّ
ّ
إلــى  %35فــي عــام  ،2030وقــد تصــل إلــى  %25فــي عــام .2050

ستشــهد فلســطين خــال العقــود القادمــة نمـ ّـو ًا
ً
ـيتميز بزيــادة
ـوال ديمغرافيـ ًـا هامـ ًـا ،سـ
سـ
ـكانيا وتحـ ً
ّ

عــدد الســكان فــي عمــر اإلنتــاج ،ممــا يشــكل
الشــبابية
ذهبيــة الســتثمار الطاقــات
فرصــة
ّ
ّ

مــن خــال توفيــر البنيــة المناســبة لهــم لالزدهــار
والنمــو وقيــادة التغييــر فــي مجتمعاتهــم.

3
4
5

العمريــة العاملــة ( 64-15عامـ ًـا) مــن %57.8
بينمــا ترتفــع نســبة الفئــة
ّ

تحديات العصر :ماذا يواجه شبابنا اليوم؟
واقتصاديــة
اجتماعيــة
يعيــش مجتمعنــا الفلســطيني فــي بيئــة
ّ
ّ
بالتحديــات فــي مجــال التعليــم والنمــو االقتصــادي
وسياسـ ّـية مليئــة
ّ
والتماســك االجتماعــي ،والتــي تفاقمــت فــي ظــل اســتمرار
االســتعمار اإلســرائيلي وعــدم االســتقرار السياســي .مــا يكمــن فــي
ويهـ ّـدد الممكــن مــن وفــي
هــذه التحديــات يؤثــر علــى حياتنــا
اليوميــة ُ
ّ
حيــاة شــبابنا الفلســطيني .فالواقــع االســتعماري يحــرص علــى حــرق
حقــه
البنــى التــي يمكــن للشــباب ممارســة ذاتــه فيهــا ،كمــا ينتهــك ّ
ُ
المســتقبلي.
وممكنــه
النمــو
فــي
ّ
المواكــب لطاقاتــه ُ
والتطــور ُ
ّ
ّ

جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني ،إحصائيات التقديرات السكانية .2016
رئيسية من الدراسة.2016 ،
صندوق األمم المتحدة للسكان ،فلسطين  :2030النمو السكاني واألثر على التنمية ،نتائج
ّ
واالقتصادية.2016 ،
االجتماعية
مكتب رئيس الوزراء /لجنة السكان الوطنية وصندوق االمم المتحدة للسكان ،النمو السكاني في فلسطين وأثره على القطاعات
ّ
ّ

برنامج القيادة والمواطنة الفاعلة «مساري»
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التقليدية ،ونهج التعليم التلقيني
أساليب التدريس
ّ

االستعمار
يبقــى االســتعمار اإلســرائيلي التحــدي األكبــر لشــعبنا الفلســطيني،

الموحــدة التــي تبنّ تهــا وزارة
يتدنّ ــى تحصيــل الطلبــة فــي االختبــارات
ّ

ّ
ويتجلــى فــي مظاهــر ترتبــط بتقييــد الحركــة جغرافيـ ًـا والحــراك معرفيـ ًـا،

التربيــة والتعليــم العالــي فــي ّ
اللغــة العربيــة والرياضيــات ،مقارنــة

الطبيعيــة ،وانتهــاكات حقــوق المواطنيــن
والســيطرة علــى المــوارد
ّ

بالتوجهــات الدوليــة فــي الرياضيــات والعلــوم .مــا زال العديــد مــن

والمدنيــة.
ّ

الحياتيــة
األطفــال والشــباب الفلســطينيين يفتقــرون إلــى المهــارات
ّ

ّ
ويؤثــر بــدوره علــى كافــة مناحــي الحيــاة للفلســطينيين بشــكل

ً
عالميــا ،حيــث أظهــرت نتائــج االختبــارات أن %71
مقارنــة بأمثالهــم

عــام ،وعلــى التعليــم بشــكل خــاص .حيــث يضــرب تقييــد الحركــة

مــن طلبــة الصــف الرابــع و %61مــن طلبــة الصــف التاســع يمتلكــون

الجغرافيــة بجــذوره فــي عمــق اإلنتــاج المعرفــي ،ويؤثــر مباشــرة

الحياتيــة الالزمــة ،وهــي نســب أقــل مــن مســتوى الكفــاءة
المهــارات
ّ

السياســية
ّ

واالجتماعيــة
ّ

واالقتصاديــة
ّ

والثقافيــة
ّ

إمكانيــات التجديــد والتغييــر وتشــارك الخبــرات والمعــارف،
علــى
ّ

6

العمليــة
والمنتَ ــج ،كمــا لعناصــر
للمســاهم
ّ
ُ
ويــؤدي إلــى تحقيــل محلــي ُ
المعرفية.
ّ

لجميـــع الفئـــات

أن معــدالت معرفــة القــراءة والكتابــة فــي فلســطين تُ عـ ّـد
بالرغــم مــن ّ
مــن أعلــى المعــدالت فــي العالــم 7،مــا زال النظــام التعليمــي يواجــه
تحديــات هائلــة فــي الوصــول إلــى تعليــم نوعــي جيــد ،وإتاحتــه بفــرص
متســاوية لجميــع األطفــال والشــباب ،وضمــان المســاواة والعدالــة
واإلدمــاج االجتماعــي .ويــؤدي اســتمرار االســتعمار اإلســرائيلي مــن
تــردي
جهــة وغيــاب منظومــة
سياســية فاعلــة مــن جهــة أخــرى إلــى ّ
ّ
الوضــع االجتماعــي واالقتصــادي والثقافــي بشــكل عــام ،وتراكــم
العقبــات التــي تعيــق الوصــول إلــى نتائــج تَ ُّ
علــم إيجابيــة لــدى األطفــال
التحتيــة ونقــص
البنــى
ظــل
ّ
والشــباب ،ال ســيما فــي
ّ
محدوديــة ُ
ّ
ّ
المؤهليــن ،وصعوبــة الوصــول إلــى التعليــم النوعــي فــي
المعلميــن
ّ
8

كمــا أن التفــاوت الكبيــر علــى أســاس الدخــل ال يــزال سـ ً
ـائدا ،ويقلــل
مــن فــرص الشــباب مــن األســر الفقيــرة وذوي الدخل المحــدود ،وذوي
االحتياجــات الخاصــة مــن الوصــول إلــى التعليــم العالــي.
تنخفض نسبة التحاق الشباب في التعليم العالي مقارنة بالشابات؛
حيــث بلــغ مجمــوع الطلبــة فــي التعليــم العالــي لعــام 2015/2014
 209.1آالف طالب/ة منهم  81.6آالف من الذكور و 127.5آالف من
اإلنــاث .وبلغــت فجــوة الجنــس في الجامعــات  1.56في نفس العام،
بينمــا كانــت  0.88فــي العــام األكاديمــي  ،2001/2000علمـ ًـا بأن إقبال
الفتيــات يكــون فــي األغلــب علــى التخصصــات التــي تعــزز الصــورة
النمطيــة للمــرأة وأدوار النــوع االجتماعــي الســائدة فــي المجتمــع.

11

الدولــي والــذي يصــل إلــى .%80

12

يعكــس انخفــاض أداء الطلبــة تحديـ ًـا يواجهــه نظامنــا التعليمــي فــي
تعزيــز قــدرات األفــراد علــى تحليــل ونقــد واقعهم،وبالتالــي تأهيلهــم

الجيـــد بعدالـــة
محدوديـــة فـــرص الوصـــول إلـــى التعليـــم
ّ

الشرقية).
الغربية وقطاع غزة والقدس
كافة أرجاء فلسطين (الضفة
ّ
ّ

10

9

للعــب دور إيجابــي فــي مجتمعاتهــم .يمــر أطفالنــا وشــبابنا خــال
والثانويــة فــي
اثنــي عشــر عامـ ًـا مــن مســيرتهم التعليميــة األساسـ ّـية
ّ
التقليديــة في التعليم ،تُ ســتخدم
رحلــة ترتكــز بشــكل كبيــر علــى الطــرق
ّ
ُّ
التعلــم الذاتــي المســتمر ،وال
فيهــا أســاليب التلقيــن ،فــا تعــزّ ز
ـاركية.
نمــي مهــارات التفكيــر والتحليــل اإلبداعــي والمبــادرة والتشـ ّ
تُ ّ

الوطنيــة خــال العقديــن الماضييــن علــى إتاحــة
تركــزت الجهــود
ّ
التعليــم لكافــة الفلســطينيين ولكــن بشــكل أقــل علــى تحســين جــودة
أدى إلــى تضخــم حجــم المشــكلة ،فمــا
التعليــم ومخرجاتــه ،ممــا ّ
زالــت أنظمــة التعليــم اليــوم تعانــي مــن فجــوات عديــدة تحــول دون
تمكيــن الشــباب ليصبحــوا مواطنيــن نشــطين وملتزميــن ،وهــو أمــر
حيــوي للحــراك االجتماعــي والنمــو االقتصــادي وبنــاء المعرفــة فــي
المجتمــع.
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ً
أساســية،
لمهــارات
ٍ
مفتقــرا
يلتحــق الطالــب بركــب الحيــاة الجامعيــة
ّ
تُ فقــده فرصــة خــوض رحلــة ُ
ميــة زخمــة ومثمــرة ،وحيــن ينتهــي
تعل ّ
تؤهلــه لمتطلبــات المرحلــة
جامعيــة ال
التعليميــة بشــهادة
مــن التجربــة
ّ
ّ
ّ
القادمــة مــن اإلنتــاج والتفاعــل المجتمعــي .يتطلــب تغييــر هــذا الواقــع
ً
جهـ ً
ـتثمارا
ـودا وطنيــة مشــتركة مــن جميــع األطــراف ذوي العالقة ،واسـ
واع منفتــح وملتــزم .ضمــن هــذا
فــي كافــة المراحــل لتأهيــل جيــل ٍ

الواقــع تجــد مؤسســات التعليــم العالــي نفســها أمــام تحديــات مركّبة،
أهمهــا ضــرورة مواجهــة نتــاج التعليــم التلقينــي فــي الشــريحة األكبــر
ّ
والنقديــة
والتحليليــة
الذهنيــة
مــن الطلبــة لبنــاء قدراتهــم ومهاراتهــم
ّ
ّ
ّ
وفــي التواصــل واالتصــال لتســريع عمليــة انخراطهــم فــي ســبل
ّ
ميــة علــى
العمليــة
تــداول المعــارف ،وإعــادة صياغتهــا لدعــم
التعل ّ
ّ
مقاعــد الدراســة ومــا يليهــا.
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فـــرص محـــدودة للنمـــو االقتصـــادي وبيئـــة غيـــر محفـــزة

لإلنتـــاج

فــي الوقــت ذاتــه ،يضعــف إدراك الشــباب والخريجيــن لمتطلبــات
التوظيــف وقطاعــات العمــل الممكِ نــة ،والمهــارات المطلوبــة لذلــك

ال تــزال الفــرص محــدودة للنمــو االقتصــادي فــي فلســطين نتيجــة

ـتقبلية لحيــاة مسـ ّ
ـتقلة منتجــة
وكيفيــة تنميتهــا ،وغيــاب النظــرة المسـ
ّ

القمعيــة التــي يفرضهــا االســتعمار اإلســرائيلي ،ومنهــا
اإلجــراءات
ّ

ســواء مــن خــال الوظيفــة أو العمــل الخــاص ،كمــا يظهــر ذلــك التحــدي

تقييــد الحركــة والتحكــم بالمــوارد الطبيعيــة والحــدود ،يزيــد من معدالت

الحاليــة ومســؤولياتها فــي تعزيــز
الــذي تواجهــه أنظمــة التعليــم
ّ

البطالــة والتــي ارتفعــت مــن  %26عــام  2015إلــى  %27عــام ،2016

الحياتيــة الالزمــة للتوظيــف ،لتعزيــز قــدرات الشــباب علــى
المهــارات
ّ

وتمثــل حصــة النســاء النســبة األعلــى ،إذ ترتفــع هــذه النســبة لتصــل

الرياديــة وخلــق فــرص
المنافســة أو إقامــة مشــاريعهم وأعمالهــم
ّ

إلــى  %45لإلنــاث مقابــل  %22للذكــور 15,كمــا ترتفــع هــذه النســبة

عملهــم بأنفســهم.

العمريــة  29-15عامـ ًـا لتصــل
أيضـ ًـا فــي صفــوف الشــباب فــي الفئــة
ّ
إلــى  %25( %30ذكــور و %60.4إنــاث) ،بينمــا تصــل أعلــى نســبة
العمريــة مــا بيــن  22-18عامـ ًـا.
بطالــة إلــى  %37.2للفئــات
ّ
المتوقــع
هــذه المعطيــات للبطالــة ومعدالتهــا
الجندريــة تتنافــى مــع ُ
ّ
مــن التعليــم الجامعــي كاســتثمار اقتصــادي ومســبب للحــراك
االجتماعــي ،وتُ ظهــر الخلــل بيــن الغــرض مــن التعليــم والواقــع
الــذي ُيمــارس فيــه العمــل .فمؤسســات التعليــم العالــي مســؤولة
األكاديميــة
عــن تمكيــن الشــباب وتزويدهــم بالمهــارات والكفــاءات
ّ
والحياتيــة التــي مــن شــأنها أن تدعمهــم كمواطنيــن فاعليــن فــي
ّ
مجتمعاتهــم .فــي حيــن لــم يتم ّكــن االقتصــاد الوطنــي مــن اســتيعاب
هــؤالء الشــباب والعناصــر القــادرة علــى العطــاء مــن الخريجيــن أو
إن ازديــاد أعــداد الخريجيــن ال يســاهم فــي
المهنييــن علــى حــد ســواءّ .
علميــة عاليــة ،ويجعــل
بطالــة حاصلــة ،ولكــن يراكــم بطالــة بتخصصــات
ّ
مــن اقتصادنــا الفلســطيني حبيسـ ًـا لتوازنــات ذات قيمــة منخفضــة،
متدنيــة ومــردود اقتصــادي متواضــع غيــر قــادر علــى توفيــر
وإنتاجيــة
ّ
محفــزة لتطويــر األعمــال،أو فــرص عمــل كافيــة والئقــة تراعــي
ّ
بيئــة
طمــوح شــبابنا ،وتجنّ ــد قدراتــه كدعائــم لبنــاء اقتصــاد منتــج.
باإلضافــة لذلــك ال تتوفــر مؤشــرات واضحــة لهــؤالء الشــباب عــن
العلميــة المطلوبــة ،والمهــارات
طبيعــة التخصصــات والمؤهــات
ّ
ـمولية للنهــوض باالقتصــاد الوطنــي،
الالزمــة ضمــن خطــة تنميــة شـ
ّ
وتعزيــز فــرص وصــول النســاء إلــى العمــل ،حيــث بقيــت الفجــوة كبيــرة
فــي معــدل المشــاركة بيــن الذكــور ( )%72واإلنــاث ( )%19فــي
قــوة العمــل فــي عــام  16 ،2016علــى الرغــم مــن كــون النســاء ّ
يمثلــن
الجامعيــة .وال تــزال النســاء
الحصــة األكبــر مــن حاملــي الشــهادات
ّ
جمــة فــي الوصــول إلــى مصــادر التمويــل والدعــم
تواجــه تحديــات ّ
ـاريعهن الخاصــة كأفــراد أو جمعيــات وتســويق
والتدريــب لتطويــر مشـ
ّ
منتجاتهــن بأســعار منافســة وعادلــة.
ّ

17

تراجع التماسك االجتماعي
ً
ً
المشــاركةالقيادية ،ال
كبيــرا لــدى الشــباب عــن
عزوفــا
نشــهد اليــوم
ّ
ســيما فيمــا يتعلــق بانخراطهــم فــي العمــل التطوعــي والحــراك
ّ
المحليــة والعمــل
المجتمعــي ،والمشــاركة فــي االنتخابــات
ّ
المؤسســي األهلــي والقاعــدي ،والتفاعــل مــع األحــزاب السياسـ ّـية،
جلــي
عمليــة صنــع القــرار ،ويظهــر ذلــك بشــكل
والمشــاركة فــي
ّ
ّ
االجتماعيــة
لــدى فئــة اإلنــاث .وذلــك فــي ظــل االغتــراب عــن األطــر
ّ
ً
ً
ً
ً
هامــا ،ممــا
تثقيفيــا
دورا
تاريخيــا
السياســية والتــي لعبــت
واألحــزاب
ّ
أدى إلــى تراجــع منظومــة القيــم لــدى شــريحة كبيــرة مــن الشــباب،
وتعــززت الممارســات الفرديــة واالســتهالكية والســلوك االجتماعــي
الســلبي علــى حســاب التماســك االجتماعــي والعمــل الجماعــي
ـا يملك طاقات
والتعاونــي والقيــم
المجتمعيــة البنــاءة .نــرى اليــوم جيـ ً
ّ
كامنــة تمكّنــه مــن إطــاق العنــان لإلبــداع واإلنتــاج المعرفــي واالبتــكار
ّ
الخــاق ،غيــر أنــه ال يجــد األطــر الداعمــة ســواء ضمــن المنظومــة
السياســية.
االجتماعيــة أو
األكاديميــة أو
ّ
ّ
ّ
فضــا عــن ذلــك ،يعانــي الشــباب مــن التهميــش االجتماعــي
ً
المجتمعيــة الســائدة بوجــه عــام ال تدعــم تطــور
والثقافي؛فالثقافــة
ّ
المســتقبلية.
الشــباب وتنميتهــم وإشــراكهم فــي تحديــد خياراتهــم
ّ
تعمــق ذكوريــة الثقافــة الفجــوة بيــن األجيــال ،وفجــوة النــوع
كمــا
ّ
االجتماعــي ،وتبــرز نزعــة التســلط األبــوي واحتــكار القــرار وضعــف
االجتماعيــة والسياسـ ّـية ،وفــي عمليــات
مشــاركة الشــباب فــي الحيــاة
ّ
صنــع القــرار .مــن ناحيــة أخــرى ،يعانــي العديــد ضمــن هــذه الفئــة
والحياتيــة وآليــات
القياديــة
مــن ضعــف فــي المعرفــة والمهــارات
ّ
ّ
التكيــف مــع مجتمعهــم والتعامــل مــع صعوبــات الحيــاة ،وعــدم توفــر
ّ
والماديــة والدعــم التقنــي
المعنويــة
اإلمكانيــات والفــرص والحوافــز
ّ
ّ
ّ
مجتمعيــة
لتشــجيع الشــباب علــى تصميــم وتطويــر وتنفيــذ مبــادرات
ّ
تهمهــم علــى المســتوى المحلــي أو الوطنــي
حــول قضايــا مفصليــة ّ
أو العالمــي.

 15دولة فلسطين ،االستراتيجية الوطنية لتنمية االقتصاد الوطني لألعوام  ،2017-2022شباط  ،2016صفحة .6
16 State of Palestine, PCBS, Labour Force Survey (July– September, 2016) Round (Q3/2016), Press Report on the Labour Force Survey Results, 10/11/2016, pp.5-6.
مسودة أولى ،تشرين األول  ،2016صفحة ..27
 17دولة فلسطين ،وزارة شؤون المرأة ،االستراتيجية الوطنية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسيين وتمكين المرأة (،)2022-2017
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جامعة بيرزيت

نظرية التغيير في «مساري»:
ّ
التغيرات التي نطمح لتحقيقها؟
ما
ّ

لنظرية التغيير
الرئيسية
المرتكزات
ّ
ّ

في البرنامج

النمـــو االقتصـــادي مـــن خـــال تحســـين فـــرص العمـــل
ّ
وتطويـــر األعمـــال والريـــادة واإلبـــداع

فــي ظــل ّ
تقلــص فــرص النمــو االقتصــادي فــي فلســطين ،وارتفــاع

لحــة إلــى
الم ّ
تنبــع نظريــة التغييــر فــي برنامــج «مســاري» مــن الحاجــة ُ
تحقيــق نتائــج ملموســة وطويلــة األمــد فــي ثالثــة مجــاالت منفصلــة،
غيــر أنهــا مرتبطــة بشــكل وثيــق .يمكــن إحــداث الفــارق مــن خاللهــا:
شكل رقم  :1مرتكزات نظرية التغيير للبرنامج

المحفــزة لهــم
ّ
معــدالت البطالــة بيــن الشــباب ،وضعــف بيئــة األعمــال
ولإلدمــاج االجتماعــي ،تقــع المســؤولية علينــا كجامعــة لتهيئــة الطلبــة
بمهــارات تمكّنهــم مــن الخــوض بثقــة فــي مضمــار بيئتهــم المعقــدة
المليئــة بالتحديــات ،وتدعمهــم بقــدرات ليصنعــوا بأيديهــم فــرص
عملهــم ويرســموا مســارهم المهنــي .مــن خــال هــذه المســاهمة
يكــون دور مؤسســات التعليــم العالــي وخريجوهــا فــي بنــاء مجتمــع
معرفــي قــادر علــى تخطــي التحديــات والعقبــات وتحويلهــا إلــى
ّ
تقليديــة ،دون االنصيــاع للمتطلبــات
فــرص إنتاجيــة بقوالــب غيــر
ّ

01

اآلنيــة.

مجتمع معرفي

التماســـك االجتماعـــي مـــن خـــال تحســـين المشـــاركة

لمجتمعيـــة
ا
ّ

لتحقيــق التماســك والترابــط االجتماعــي  ،ال بــد مــن تمكيــن األفــراد

02

نمو اقتصادي

03

تماسك اجتماعي

بفاعليــة فــي
الفرديــة ليختــاروا بأنفســهم المشــاركة
وتعزيــز قدراتهــم
ّ
ّ
مجتمعاتهــم ،لتكــون ركيــزة للتعايــش مــع اآلخريــن ،وتطويــر العالقــات
االجتماعيــة والعمــل الجماعــي والتعاونــي المبنــي علــى المواطــن
متعل ً
ّ
ً
مــا
شــابا
جيــا
الصالــح فــي المجتمــع .نتيجــة لذلــك ،ســنرى
ً
نشـ ً
ـطا ،ومواطنيــن متكاتفيــن ومســؤولين ،منتجيــن ومبدعيــن فــي

ُّ
التعلم
المعرفي من خالل تعزيز مخرجات
المجتمع
ّ
عمليــة يتــم فيهــا تطبيــق المعرفــة فــي وســط
إن المخــرج التعليمــي
ّ
ّ
معــزوال عــن طبيعــة وســطه ،علــى
متغيــر ،ولكــي ال يصبــح المخــرج
ً
والمتكيفــة
التعليميــة تعزيــزه بالممارســة الممنهجــة
المؤسســات
ّ
ّ
مــع الفاعــل والوســط .ومــن خــال هــذه الممارســات يتــم مـ ّـد ُ
األطــر
التطبيقيــة بمجتمــع ممكِّــن للمعرفــة ،ومــن هنــا يتحتّ ــم علينــا تعزيــز
ّ
ُّ
التعلــم لدعــم الطلبــة فــي خلــق محـ ّـرك للمعرفــة ،وتمكينهــم
مخرجــات
بالمهــارات الضروريــة لمواجهــة االنتقــال مــن التعليــم إلــى اإلنتــاج
إلــى المواطنــة الفاعلــة والمســؤولة.

أعمالهــم ،مســاهمين فــي تغييــر مجتمعاتهــم نحــو األفضــل.

رؤيا البرنامج
انبثقــت نظريــة التغييــر فــي برنامــج مســاري مــن قناعتنــا فــي جامعــة
بيرزيــت بالــدور الريــادي الفاعــل للشــباب الفلســطيني فــي بنــاء
مجتمعهــم والنهــوض بــه ،ليضحــي نابضـ ًـا بالحيــاة ومزدهـ ً
بإنتاجيتــه
ـرا
ّ
وإبداعــات أفــراده ومجموعاتــهّ ،
رواده ورائداتــه ومبدعيــه
يتألــق فيــه ّ
والمســتقبلية
ومبدعاتــه ،يراعــون احتياجــات األجيــال الحاضــرة
ّ
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بتنوعهــم واختالفهــم ،ويعتمــدون بشــكل أساســي علــى
ويحتفــون
ّ

وتقبــل اآلخــر ،لذلــك فــإن االلتــزام بتنفيــذ النشــاطات وخطــوات

المحليــة .ومــن هــذا
رأس مالهــم االجتماعــي ومواردهــم وإمكانياتهــم
ّ

التدريــب كمــا تــم صياغتهــا فــي دليــل المحطــة ،ضــرورة ملحــة لضمــان

المنطلــق يصبــو البرنامــج إلــى:

تحقيــق هــذا المبــدأ.

طلبــة وخريجــو الجامعــة قــادة ومواطنــون فاعلــون
ومســؤولون قــادرون علــى إدراك الواقــع
الــذي يعيشــون فيــه علــى المســتوى المحلــي
والعالمــي وإحــداث التغييــر مــن أجــل تحقيــق
تنميــة مســتدامة فــي مجتمعاتهــم.

مراعاة النوع االجتماعي ()Gender Sensitivity
يراعــي محتــوى برنامــج مســاري وأنشــطته الحساســية نحــو مواضيــع
النــوع االجتماعــي مــن خــال دمجهــا ضمــن جميــع ســياقات التدريــب
الميســر
ونشــاطاته ( ،)cross cuttingوالتأكيــد علــى ضــرورة اســتخدام
ّ
ألمثلــة وأدوات مســاندة وصــور غيــر نمطيــة تفتــح آفــاق الطلبــة
وتشــجعهم علــى التســاؤل والتأمــل والنقــاش والنقــد والتحليــل
ّ
للممارســات المجتمعيــة القائمــة.

لتوجــه طاقاتنــا وجهودنــا المشــتركة
نضــع نصــب أعيننــا هــذه الرؤيــا
ّ
ّ
ـي قدمـ ًـا فــي
فــي جامعــة بيرزيــت ،وتؤ ّكــد
تطلعاتنــا الطموحــة للمضـ ّ
إعــداد مواطنيــن فاعليــن علــى المســتوى السياســي واالقتصــادي
واالجتماعــي والثقافــي ،مســؤولين تجــاه احتياجــات مجتمعاتهــم،
قــوة للنهــوض بواقعهــم ،يشــاركون فــي عــاج القضايــا
ويضحــون ّ
ُ
الديمقراطية
العمليــة
الملحــة ،ويخوضــون فــي
والتنمويــة
المجتمعيــة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ـي.
ـي والوطنـ ّ
والعمــل للصالــح العــام علــى المســتويين المحلـ ّ
واألهميــة المتناميــة لمعالجــة الفجــوات
تُ ــدرك جامعــة بيرزيــت الحاجــة
ّ
الطلبــة خــال مرحلــة انتقالهــم مــن المدرســة
والعراقيــل التــي تواجــه ّ
المهنيــة ،وتؤمــن الجامعــة
إلــى الجامعــة ،ومــن الجامعــة إلــى الحيــاة
ّ
التميــز علــى
الحياتيــة علــى
المؤهليــن بالمهــارات
بقــدرة الطلبــة
ّ
ّ
ّ
المســتوى المهنــي والشــخصي ،والمســاهمة فــي مجتمعاتهــم
الحيــز العــام لقيــادة وإحــداث
بشــكل إيجابــي ذي قيمــة وأثــر فــي
ّ
التغييــر المجتمعــي المنشــود.

المبادئ والمرتكزات الناظمة لبرنامج
«مساري»
التعلم التجريبي والتشاركي ()Experiential learning
يتيــح للمتعلميــن اكتســاب معــارف ومهــارات أكبــر ،وأن يكونــوا مركــز
عمليــة التعلــم ،ومشــاركين فاعليــن فيهــا بــدال مــن كونهــم متلقيــن،
والــذي يضمــن اتقــان المهــارات واســتيعاب المعــارف لــدى المتدربيــن

العدالة والمساواة ()Equity and Equality
برنامــج مســاري يعمــل علــى تعزيــز مفاهيــم العدالــة االجتماعيــة بيــن
جميــع أفــراد المجتمــع التــي تعتبــر أســاس لخلــق مجتمــع متماســك
واعــي لمفهــوم العدالــة والمســاواة والفــرق بينهمــا وتشــجيع قــراءة
نقديــة للممارســات والسياســات والقوانيــن لتحقيــق ذلــك.

االستدامة ()Sustainability
يتمتــع برنامــج مســاري بديمومــة مخرجاتــه التعلميــة والتــي هــي
باألصــل متراكمــة لــدى مجتمــع المتعلميــن ،تنمــو وتتطــور مــن محطــة
التعليمــة التــي
إلــى أخــرى عبــر البرنامــج مــن خــال المهــام واألنشــطة
ّ
ينخرطــون بهــا ،خاصــة كونهــا مجــاورة للعمليــة األكاديميــة وضمــن بيئــة
جامعيــة متكاملــة تشــجع علــى اإلبــداع والريــادة ،وتــؤدي بالضــرورة
إلــى نقــل وتناقــل المعــارف والمهــارات.

هدف البرنامج ونتائجه ،متوسطة األمد،
الرئيسية
ومخرجاته
ّ
الفرديــة
خريجــون أكفــاء مؤمنــون بقدراتهــم
ّ
والجماعيــة علــى إحــداث تغييــر إيجابــي فــي
ّ

مجتمعاتهــم وقــادرون علــى اإلبــداع واإلنتــاج
المجتمعيــة.
ي إليجــاد حلــول لقضاياهــم
ّ
الفكــر ّ

مــن خــال التطبيــق الفعلــي والتأمــل وربــط التدريــب بحيــاة وواقــع
المشــاركين.

يرتبــط هــدف برنامج»مساري»بشــكل وثيــق مــع الهــدف االســتراتيجي
«ريادية الدور والمكانة»
األول لجامعة بيرزيت ضمن إطار استراتيجيتها
ّ

االحتواء والتعددية ()Inclusiveness and Diversity

لألعــوام  ،2022-2017وتخصــص الجامعــة الجهــود والمــوارد ليكــون

يســعى برنامــج «مســاري» إلــى مراعــاة الفروقــات الفرديــة بيــن

«خريجوهــا أكفــاء قــادرون علــى العمــل واإلنتــاج ،وملتزمون باإلســهام

التدريبية داخــل المجموعات،
المتدربيــن كأســاس فــي تنفيــذ األنشــطة
ّ

الفلســطينية» ،وذلــك مــن خــال
التنمويــة
فــي تحقيــق الغايــات
ّ
ّ

وذلــك مــن خــال اســتخدام أنشــطة متنوعــة نظريــة وعمليــة تتناســب
مــع مختلــف أنمــاط التعلــم ،والتــي مــن شــأنها تشــكيل مجموعــات
قــادرة علــى العمــل واإلنتــاج ضمــن الفريــق الواحــد تشــجع االختــاف
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جامعة بيرزيت

ومحفــزة
ّ
«تطويــر بيئــة منفتحــة علــى المعــارف والعلــوم المتقدمــة،
ّ
التعلميــة،
العمليــة
علــى اإلبــداع والريــادة ،يكــون فيهــا الطلبــة محــور
ّ
ُّ
والتعلــم ،وتضميــن المناهــج
وبالتركيــز علــى تطويــر أســاليب التعليــم

األكاديمية والنشــاطات المســاندة لقيم الجامعة ومبادئها ،والمراجعة
ّ

ولتحقيــق هــدف البرنامــج ،ترتكــز نظريــة التغييــر علــى ثــاث نتائــج

للتحقــق مــن اســتجابتها فــي مضمونهــا ونطاقهــا
ّ
الدوريــة لمخرجاتهــا،
ّ

رئيســية نســعى إلــى إحداثهــا علــى المــدى المتوســط ( 4-3ســنوات)،

الديناميكيــة المحيطــة وأثرهــا فــي رفــد طلبتهــا وخريجيهــا
للبيئــة
ّ

والتــي تشــكل األعمــدة الرئيســية للبرنامــج (الشــكل رقــم  ،)2وترتبــط
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الجامعيــة ضمــن ثالثــة محــاور:
المجتمعيــة والبيئــة
بالطلبــة والشــراكات
ّ
ّ

بالقــدرة علــى المنافســة علــى المســتويين المحلــي والدولــي».

الرئيسية
جدول رقم  :1رؤيا وهدف البرنامج ونتائجه المتوسطة األمد ومخرجاته
ّ
رؤيا البرنامج :طلبة وخريجو الجامعة قادة ومواطنون فاعلون ومسؤولون قادرون على إدراك الواقع الذي يعيشون فيه على المستوى
المحلي والعالمي وإحداث التغيير من أجل تحقيق تنمية مستدامة في مجتمعاتهم
والجماعية على إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم وإيجاد حلول إبداعية
الفردية
هدف البرنامج :خريجون أكفاء مؤمنون بقدراتهم
ّ
ّ
المجتمعية
لقضاياهم
ّ
1

2

3

الشخصية
تعزيز وعي الطلبة بقدراتهم
ّ

تعزيز الشراكات مع المؤسسات المحلية

الجامعية المحفزة لإلبداع
تعزيز البيئة
ّ

والمجتمعية وخياراتهم لقيادة التغيير
ّ
المجتمعي

.1.1

معرفية وتمكين ذاتي
مهارات
ّ
معززان للتشاركية

والسلوكية
األدائية
 .2.1مهارات الطلبة
ّ
ّ
محسنة
محسنة
 .3.1مهارات التفاعل المجتمعي
ّ

والدولية بقطاعاتها المختلفة لالستجابة

والريادة

الملحة في المجتمع
للقضايا
ّ
الجاهزية
 .1.2المؤسسات الشريكة لديها
ّ

 .1.3ممارسات ومهارات الكوادر

لتبني ودعم المبادرات الطالبية

واإلدارية في جامعة
األكاديمية
ّ
ّ

ضمن برامجه

محفزة لإلبداع
ّ
بيرزيت

نفذة بالشراكة
مجتمعية ُم ّ
 .2.2مبادرات
ّ

 .2.3السياسات واألنظمة والتي تم

مع مؤسسات المجتمع المحلي

تطويرها أو تعديلها ومأسستها في
الجامعة لدعم برنامج مساري
3.3

والمجتمعي ــة
ـخصية
 1تعزي ــز وع ــي الطلب ــة بقدراته ــم الش ـ
ّ
ّ
وخياراتهـــم لقيـــادة التغييـــر

«الطريقــة الوحيــدة للتحكــم فــي مســار حياتــك هــو أن تختاره وترســمه
بأهميــة وعــي الطلبــة بقدراتهــم
بنفســك» ،مــن هنــا تنطلــق قناعتنــا
ّ
ِّ
المتعلــم مــن التعاضــد مــع
والمجتمعيــة ،والتــي تمكِّــن
الشــخصية
ّ
ّ
معرفيــة
اآلخريــن والتفاعــل مــع المجتمــع ،مــن خــال تطويــر مهــارات
ّ
ـاركية ،باإلضافــة إلــى المهــارات
وحياتيــة للتمكيــن الذاتــي معــززة للتشـ ّ
ّ
ـلوكية والتفاعــل المجتمعــي ،مثــل مهــارات االســتماع
األدائيــة والسـ ّ
ّ
النشــط والتعبيــر عــن الــذات والتأمــل والحــوار والمحاججــة والتعايــش،
ليتمكنــوا مــن تحديــد هــذه القــدرات وتطويرهــا والتعبيــر عنهــا .نصبــو
مــن خــال هــذا المحــور إلــى تحســين قــدرة المتدربيــن علــى التعبيــر
والسياســية
واالجتماعيــة
االقتصاديــة
المجتمعيــة
عــن االحتياجــات
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلبداعيــة لقضايــا ومشــاكل تعانــي منهــا
والثقافيــة ،ووضــع الحلــول
ّ
ّ
مجتمعاتهــم أو فئــات معينــة منهــا ،مثــل الشــباب ،النســاء ،األطفــال،
األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،الفقــراء ،الــخ.

التحتية الداعمة متوفرة ومتاحة
البنية
ّ

كيــف؟ لتحقيــق ذلــك ،تــم تطويــر برنامــج تدريــب مجــاور (co-
 )curricularمبنــي علــى مفهومــي القيــادة والمواطنــة الفاعلــة،
تحديــات
أساســية ،لمواجهــة
حياتيــة
يعــزّ ز اثنتــي عشــرة مهــارة
ّ
ّ
ّ
ُّ
ّ
التعلميــة مــع الطلبــة الجــدد
والتغلــب عليهــا .تبــدأ الرحلــة
الحيــاة
فــي ســنتهم األولــى وتســتمر معهــم علــى مــدى ثالث ســنوات
األكاديميــة ،مــن خــال ســت محطــات
إلــى جانــب دراســتهم
ّ
ّ
ـل دراســي.
تعلــم إبداعيــة ،بواقــع محطــة واحــدة لــكل فصـ ٍ
يركّــز البرنامــج فــي ســنته األولــى علــى «تمكيــن الــذات» مــن
المهنــي،
الشــخصية والمســار
خــال محطتــي الكفــاءات
ّ
ّ
وفــي الســنة الثانيــة ،يتمحــور البرنامــج حــول الوعــي «باآلخــر
والمجتمــع» ،مــن خــال محطتــي المناظــرة والمواطنــة ،بينمــا
تركّــز الســنة الثالثــة علــى تصميــم وتطويــر وتنفيــذ مبــادرات
الوطنيــة
رياديــة ،نابعــة عــن رؤى الطلبــة للســياقات
طالبيــة
ّ
ّ
المجتمعيــة ،مــن خــال محطتيــن ُخصصتــا
والمحليــة واألولويــات
ّ
ّ
المجتمعيــة.
للريــادة
ّ
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شكل رقم  :2األعمدة الرئيسية للبرنامج

طالبيــة وبالشــراكة مــع
علــى أرض الواقــع بقيــادة مجموعــات
ّ
المســتفيدين والمســتهدفين لتحقيــق االســتدامة واألثــر ،وبدعــم

01

ومجــاورة مــن طواقــم الجامعــة ووحداتهــا المختلفــة.

الطلبة

والريادة
محفزة لإلبداع
ّ
جامعية
 3بيئة
ّ
ّ
الجامعيــة ضمن ســياق برنامج «مســاري»
ي تفعيــل البيئــة
ّ
مــن الضــرور ّ
رئيســي ،يغــذي طمــوح الجيــل المســتقبلي مــن المبدعيــن
كمحــرك
ّ

02

الشراكات المجتمعية

متأصــل
للرياديــة ،وكجــزء
والريادييــن بــروح المبــادرة والشــجاعة الكافيــة
ّ
ّ

03

رئيســي
المحفــزة كدافــع
ّ
مــن هويــة الجامعــة ودورهــا .نــرى البيئــة
ّ

البيئة المحفزة

النفتــاح الطلبــة علــى عالمهــم الخارجــي ،وليتمكّنــوا مــن االنخــراط
بحيويــة مــع مجتمــع المتعلميــن مــن الطلبــة واألكاديمييــن والخبــراء،

والدوليـــة
المحليـــة
 2تعزيـــز الشـــراكات مـــع المؤسســـات
ّ
ّ

الملحـــة فـــي
بقطاعاتهـــا المختلفـــة لالســـتجابة للقضايـــا
ّ
المجتمـــع

تؤ ّكــد جامعــة بيرزيــت فــي اســتراتيجيتها علــى «أهميــة تخليــق الروابــط
ِّ
والدوليــة بقطاعاتهــا المختلفــة،
المحليــة
المتعلــم والمؤسســات
بيــن
ّ
ّ

ً
مؤسســاتية
رســمية
حاليــا ضمــن ُأطــر
وتوطيــد الصــات الحادثــة
ّ
ّ
مجتمعيــة متكاملــة ،تخلــق لالبتــكار واإلبــداع المعرفــي
ذات رؤيــة
ّ
وســطا ُم َمك ً
ً
الرســمية
ّنــا ،وتُ ــزاوج بيــن عمليــات التعليــم
ي
ّ
والريــاد ّ
ُّ
ناقــا
معرفيــة ،وليســت
عمليــة
التعلــم
الرســمية ُليصبــح
وغيــر
ً
ّ
ّ
ّ
ســد االحتياجــات اآلنيــة».
لمعــارف تُ نتــج بغــرض
ّ

ّ
ّ
الجماعيــة،
التعلــم
ي إلــى رحلــة
لينتقلــوا مــن رحلــة
ّ
التعلــم الفــرد ّ
يتبادلــون الخبــرات والتجــارب ويمارســون المعرفــة التــي اكتســبوها.
الفعاليــات
كيــف؟ لتحقيــق ذلــك تركّــز الجامعــة علــى دعــم
ّ
والريــادة ،مــن
واألنشــطة التــي مــن شــأنها تعزيــز اإلبــداع
ّ
المشــاركة فــي مســابقات االبتــكار والريــادة علــى المســتوى
الوطنــي والعالمــي ،إلــى تنفيــذ تدريبــات وورشــات عمــل
ّ
تجمعــات
ولقــاءات وحــوارات ومختبــرات إبــداع ،تســتهدف
ّ
بينيــة التخصصــات ،وبمشــاركة نشــطة مــن أكاديمييــن
طالبيــة ّ
ّ
ملحــة
خالقــة لمشــاكل
وممارســين لتطويــر أفــكار وحلــول
ّ
ّ
عالميــة وفــي شــتّ ى المجــاالت
محليــة أو
وقضايــا عامــة وخاصــة
ّ
ّ

للمتعلــم أن يمــارس مــا يتعلمــه خــال رحلــة ّ
ِّ
تعلمــه فــي
ال يمكــن

والقطاعــات ،باإلضافــة إلــى توفيــر الدعــم ألفــكار ومشــاريع

المجتمعيــة كجــزء
الجامعــة دون شــراكات فاعلــة مــع المؤسســات
ّ

المتخصصــة ،لتمكّــن
الرياديــة مــن خــال الحاضنــات
الطلبــة
ّ
ّ

ي فــي تحقيــق رؤيــا برنامــج «مســاري» ،فــي التشــبيك بيــن
محــور ّ
ــا فــي فلســفة
الطلبــة والمجتمــع ،وإن كان هــذا التوجــه
متأص ً
ّ
التعليــم التــي تبنّ تهــا الجامعــة منــذ نشــأتها ،فالعمــل التعاونــي كان
ّ
ً
ً
التخــرج
التعلميــة وأحــد متطلبــات
العمليــة
جــزءا ال يتجــزّ أ مــن
دائمــا
ّ
ّ
ّ
األكاديميــة.
المتطلبــات
األساســية علــى قــدم وســاق مــع
ّ
ّ
تتعــدى األطــر
الطالبيــة التــي تســعى إليهــا الجامعــة
«فالمشــاركة
ّ
ّ
التقليديــة فتفكّكهــا ،مــن تبــادل األدوار إلــى اســتحداث لألفعــال
ّ

المســتقبليين مــن مواصلــة العمــل علــى تطويــر
الريادييــن
ّ
ّ
عملي ًــا.
مبادراتهــم وتطبيقهــا
ّ
تعتمــد الجامعــة علــى كوادرهــا فــي تطويــر وتنفيــذ برنامــج
طــورت
«مســاري»لضمان اســتدامة البرنامــج ومأسســته ،وقــد
ّ
ً
ً
ً
األكاديميــة
متخصصــا يســتهدف كوادرهــا
تدريبيــا
برنامجــا
لذلــك
ّ
الضروريــة لتطويــر أســاليب ّ
تعلــم
واإلداريــة ،لرفدهــم بالكفــاءات
ّ
ّ
ومهنيتهــم
مؤهالتهــم
إبداعيــة ومهــارات تيســير تبنــي علــى
ّ
ّ
ّ

المجتمعيــة التــي تغايــر المنهــج إلــى ال منهجيــة اإلطــار ،ليكــون
ّ

العاليــة ،وقدرتهــم علــى دعــم وتحفيز الطلبة فــي تنفيذ مبادراتهم

والريــادي ،تعــزّ زه آليــات
ـي
ّ
الفعــل ضــرورة لالبتــكار واإلبــداع المعرفـ ّ

الرياديــة .يكــون التدريــب متاحـ ًـا بشــكل دوري
المجتمعيــة وأفكارهــم
ّ
ّ

متابعــة أفــكار ومشــاريع وأبحــاث الطلبــة ومبادراتهــم لنقــل الجامعــة

تحفيزيــة متكاملــة
ومســتمر ألكبــر شــريحة ممكنــة وضمــن خطــة
ّ

والطلبــة بهــا إلــى عالــم ال تبــاع فيــه المعــارف ،ولكــن ينتقــل فيــه

لبنــاء القــدرات للمشــاركة فــي البرنامــج ،وتطويــر طواقــم مــن

التبــادل إلــى تواصــل أطــراف المجتمــع بجســده ،ليصبــح الفكــر

المتوقــع للخبــرة
ّ
المدربيــن قادريــن علــى تدريــب نظرائهــم .ومــن
ّ

ّ
مســتوى أعلــى مــن ضرورتــه».
بــي ذا
التشــاركي
ً
الطل ّ
ّ
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كيف؟ لتحقيق ذلك ،يعمل برنامج «مســاري» على خلق شــراكات
حكوميــة
المحليــة مــن مؤسســات
المجتمعيــة
مــع المؤسســات
ّ
ّ
ّ
محليــة وقطــاع خــاص ،باإلضافــة
وأهليــة وبلديــات ومجالــس
ّ
ّ
والتنمويــة التــي تعمــل
األمميــة
إلــى المؤسســات الدوليــة
ّ
ّ
الجاهزيــة لتبنّ ــي ودعــم المبــادرات
فــي فلســطين ،ليكــون لديهــا
ّ

المتراكمــة مــن التدريبــات والممارســة ضمــن محطــات «مســاري»
األكاديميــة مــن خــال تطويــر
العمليــة
أن يكــون لهــا أثرهــا فــي
ّ
ّ
ِّ
ُّ
المتعلــم.
والتعلــم وبالتركيــز علــى
أســاليب التعليــم
كمــا تســعى الجامعــة لتطويــر سياســاتها وأنظمتهــا لتعزيــز
اإلبــداع والريــادة ،وتخصيــص المــوارد ّ
اللزمــة ومســاحات العمــل
واإلبداعيــة.
الرياديــة
المشــترك لدعــم المبــادرات
ّ
ّ

وتدخالتهــا ،وتنفيــذ هــذه المبــادرات
ّ
الطالبيــة ضمــن برامجهــا
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برنامج القيادة والمواطنة الفاعلة «مساري»
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اإلطار المفاهيمي:
نظرية التغيير لبرنامج “مساري”؟
أساسيات
ما
ّ
ّ

مفهومي القيادة والمواطنة؟
لم الربط بين
ّ
َ

ُّ
للتعلم
الرباعية
األبعاد
ّ

الجمــة التــي يواجههــا شــبابنا الفلســطيني،
للتصــدي للتحديــات
ّ

يتبنــى اإلطــار المفاهيمــي لبرنامــج «مســاري»مفاهيم وتعريفــات

كان ال بــد مــن أن يعكــس اإلطــار المفاهيمــي لبرنامــج «مســاري»

خاصــة بمهــارات القــرن الحــادي والعشــرين ،وباالســتناد بشــكل

مفهومــي القيــادة والمواطنــة .ينطلــق
أهميــة الربــط مــا بيــن
ّ
ّ

ُّ
التعلــم مــدى الحيــاة الــذي تــم تطويــره فــي
أساســي إلــى نمــوذج

ً
مفتاحــا
مفهــوم القيــادة مــن نــواة التمكيــن الذاتــي ليضحــي

ُّ
ــدم إلــى
«التعلــم :الكنــز المكنــون»ُ ،
تقريــر جــاك ديلــور بعنــوان
وق ّ

ً
ّ
أيضــا مــن
للتعلــم االجتماعــي والعاطفــي للفــرد ،بمــا يتضمنــه

اليونيســكو فــي عــام  ،1996كمــا يأخــذ بعيــن االعتبــار التطــورات

تطبيــق المعــارف والمهــارات والقيــم للتعاطــف مــع اآلخــر ،والحفــاظ

ُّ
والتعلــم ،والخبــرات المتراكمــة لــدى
الالحقــة فــي مفاهيــم التعليــم

إيجابيــة مــع الــذات واآلخريــن والمجتمــع .ومــن هــذا
علــى عالقــات
ّ

جامعــة بيرزيــت علــى مــدى أربعــة عقــود فــي مجــال التعليــم العالــي

المنطلــق ،يتبنّ ــى برنامــج «مســاري» مفهومـ ًـا للقيــادة ،والــذي ال بــد

المجتمعيــة وضمــن الســياق االجتماعــي واالقتصــادي
وبنــاء القــدرات
ّ

الذاتيــة للتغييــر ،ليم ّكــن
أن يبــدأ مــن الوعــي الذاتــي ،ومــن ثــم اإلرادة
ّ

والسياســي للمجتمــع الفلســطيني.

المجتمعــي وممارســة مهــارات
الفــرد مــن االنتقــال إلــى الوعــي
ّ
االجتماعيــة ،واتخــاذ القــرارات المســؤولة تجــاه نفســه
العالقــات
ّ
وعائلتــه ومجتمعــه ووطنــه.

ومــن هــذا المنطلــق ،يعتمــد برنامــج «مســاري» علــى رؤيــة متكاملــة
ُّ
األكاديميــة،
التعليميــة
للتعلــم تتعــدى التركيــز علــى أداء المؤسســة
ّ
ّ
البشــرية ككل،
اإلنســاني للتعليــم فــي التنميــة
لتؤكّــد علــى الــدور
ّ
ّ

أهمية»التعليم
مــن ناحيــة أخرى ،يعكس اإلطــار المفاهيمي للبرنامج
ّ

وأثــره علــى المــدى القريــب والبعيــد ،وذلــك بتحديــد أربعــة أبعــاد

ً
مؤكــدا
مــن أجــل المواطنــة» كجــزء ال يتجــزّ أ مــن التمكيــن الذاتــي،

ّ
المعرفــي ،البعــد
للتعلــم وهــي :البعــد
رئيســية مترابطــة ومتكاملــة
ّ
ّ

االجتماعيــة مــن خــال
التحــول االجتماعــي والعدالــة
علــى ضــرورة
ّ
ّ

االجتماعــي .كل مــن هــذه األبعــاد
ي والبعــد
ّ
األدائــي ،البعــد الفــرد ّ
ّ

تســخير طاقــات وقــدرات المتدربيــن لتعزيــز روح المبــادرة وتشــجيع

يحاكــي التحديــات والقضايــا التــي يعانــي منهــا الشــباب فــي

الدافعيــة والحماســة لــدى األجيــال الشــابة ،لبنــاء مســتقبل أفضــل.
ّ

ـا يهــدف إلــى تعزيــز كرامــة
فلســطين ،وتشــكل مجتمعـ ًـة نهجـ ًـا متكامـ ً

إن إدراج المواطنــة فــي برنامــج «مســاري» يؤكّــد علــى أهميــة
ّ

ويؤســس لمجتمــع متكافــل متعــاون يعــزّ ز
وقــدرات األفــراد ورفاههــم
ّ

ِّ
المتعلــم الشــاب ،حيــث يدعــم مفهــوم
المحــور االجتماعــي فــي رحلــة

العالقــات مــع اآلخريــن والبيئــة المحيطــة بهــم.

المواطنــة النهــج الكلــي والشــامل لــدور التعليــم فــي تهيئــة الظــروف
المتدربيــن مــن اتخــاذ القرارات المناســبة لهــم ولمجتمعاتهم.
لتمكيــن
ّ
شــمولية
تكامليــة
مفهومــي القيــادة والمواطنــة بطريقــة
إن دمــج
ّ
ّ
ّ
ديناميكيــة التفاعــل
مــن خــال محطــات برنامج»مســاري» يعكــس
ّ
العميــق بيــن هذيــن المفهوميــن كنهجيــن لتمكيــن المتعلــم مــن
حياتيــة مترابطــة ،لمواجهــة تحديــات التعليــم
اكتســاب مهــارات
ّ
والعمــل والحيــاة ،فالقيــادة والمواطنــة وجهــان أساســيان للمواطــن
الصالــح ،مــن حيــث الوعــي ،والثقــة ،والقــدرة علــى التفكيــر ،وإحــداث
التغييــر.

البعد المعرفي ()Cognitive Dimension
يتضمــن هــذا البعــد تطويــر قدرات التركيز والتفكيــر النقدي والتحليلي،
وتشــجيع الشــغف والفضــول واإلبــداع والرغبــة فــي فهــم أعمــق لمــا
ِّ
المتعلــم
يــدور حولنــا مــن عالقــات وتحــوالت وتغيــرات ،لتتكـ ّـون لــدى
قــدرة علــى الربــط بيــن المعــارف وتطويــر المهــارات ،وتوظيفهــا فــي
ـي ،لتصبــح
حــل المشــاكل وابتــكار الحلــول خــارج اإلطــار المعرفــي األولـ ّ
المعــارف الوســيلة وليــس الهــدف ،ويكــون تطويرهــا هــو الفعــل
وليــس التلقيــن والتدويــر.
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البعد األدائي ()Instrumental Dimension

بالشــبكات واألطــر والحــركات االجتماعيــة ،ويتبنّ ــى نهجـ ًـا يســتند إلــى

ِّ
المتعلــم مــن تطبيــق مــا اكتســبه مــن
يتعلــق هــذا البعــد بتمكيــن

ً
الديمقراطيــة والعدالــة
تماشــيا مــع مبــادئ وقيــم
حقــوق اإلنســان
ّ

معــارف ومهــارات الســتخدامها فــي حياتــه وعملــه ،وتجهيــزه لالنتقــال

االجتماعيــة ،ويش ـكّل األســاس األخالقــي لألبعــاد الثالثــة األخــرى.
ّ

ُّ
والجماعيــة.
التعلــم إلــى اإلنتــاج واإلبــداع والريــادة الفرديــة
مــن مرحلــة
ّ

إن التداخــل بيــن األبعــاد ليــس فقــط أساسـ ً
ـيا؛ بــل ضروريـ ًـا إلكســاب

ِّ
للمتعلــم ليتضمــن أيضـ ًـا
اإلنتاجيــة
ويتعـ ّـدى هــذا البعــد تعزيــز القــدرة
ّ
ّ
تعلــم اتّ خــاذ قــرارات حاســمة تســتجيب للمتطلبــات المتغيــرة للعمــل
المجتمعيــة فــي نفــس الوقــت ،باإلضافــة إلــى إنتــاج
واالحتياجــات
ّ
تطبيقيــة.
معــارف متقدمــة وتطويــر أبحــاث
ّ

ّ
الحياتيــة المتداخلــة والمتكاملــة مــع
المتعلــم مجموعــة مــن المهــارات
ّ
بعضهــا البعــض ،والتــي ال يمكــن أن تُ صقــل وتتطــور بمعــزل عــن
اآلخريــن ،أو ضمــن بعــد واحــد دون التقاطــع مــع األبعــاد األخــرى.
ً
ِّ
مبدعــا
المتعلــم
فمــن الممكــن أن تُ ســاهم مهــارة واحــدة بــأن يكــون
تهيئــه لإلنتــاج الفكــري والعمــل والريــادة،
وفــي نفــس الوقــت
ّ

البعد الفردي ()Individual Dimension
ال ينحصــر هــذا البعــد فــي تطويــر قــدرات المتعلــم الستكشــاف ذاتــه
وشــخصية
ذهنيــة
وتمكينهــا فحســب ،بــل يشــتمل علــى مهــارات
ّ
ّ
ُّ
التعلــم
ويكــرس هذاالبعــد دور
مرتبطــة بعالقــة الفــرد مــع اآلخريــن.
ّ

فيشــعر بالتّ مكيــن الذاتــي ،ليتطــور هــذا الشــعور إلــى مهــارات تعــزّ ز
دوره كمواطــن فاعــل ،وبالتالــي يتفاعــل البعــد المعرفــي واألدائــي
عمليــة ّ
تكامليــة.
تعلــم
ســوية فــي
والفــردي واالجتماعــي
ّ
ّ
ّ

ِّ
الفرديــة والتــي تهــدف إلــى تنميــة
المتعلــم
فــي تعظيــم إمكانيــات
ّ
ـخصية ،وتمكينــه مــن التصــرف باســتقاللية وحكمــة ومســؤولية
الشـ
ّ
تجــاه نفســه واآلخريــن والمجتمــع بطريقــة أفضــل .يشــمل هــذا البعــد
ـخصية والتعامــل مــع اآلخريــن ،ويعــزّ ز
المعرفيــة والشـ
مهــارات الحيــاة
ّ
ّ
ّ
واللعنــف.
ـخصي واالنفتــاح ،والصمــود
تحقيــق الــذات والنمـ ّـو الشـ
ّ

األساسية التي
الحياتية
ما المهارات
ّ
ّ
يتبناها البرنامج؟

ُّ
أن الفــرد المتمكّــن
ويرتبــط هــذا البعــد باألبعــاد الثالثــة
للتعلــم ،إذ ّ

المفاهيمــي لبرنامــج
الحياتيــة التــي يعتمــد عليهــا اإلطــار
المهــارات
ّ
ّ

ذاتيـ ًـا بإمكانــه اتّ خــاذ القــرارات الصعبــة واإليجابيــة فــي الحيــاة والعمــل

ُّ
للتعلــم
معرفيــة ذات أهميــة
معرفيــة وغيــر
«مســاري» هــي مهــارات
ّ
ّ

واالغتــراب،

والجماعــي والمواطنــة النشــطة .هــي
الذاتــي
والعمــل ،والتمكيــن
ّ
ّ

والعائلــة والمجتمــع ،وبإمكانــه كســر حاجــز العزلــة
واالنخــراط كمواطــن فاعــل ومتفاعــل مــع اآلخريــن.

وســلوكيات
المهــارات التــي تمكّــن األفــراد مــن تطويــر مواقــف
ّ
متعديـ ًـة
تحدياتهــا،
للتعامــل مــع الحيــاة ،وخــوض معتركهــا ومواجهــة
ّ
ّ

البعد االجتماعي ()Social Dimension
االجتماعي والمواطنة الفاعلة واالندماج
يرتبــط هــذا البعــد باالنســجام
ّ

بذلــك المهــارات الالزمــة للنجــاح فــي العمــل فقــط ،بــل تتضمــن
المجتمعيــة واالســتجابة الحتياجــات المجتمــع.
الريــادة
ّ

شكل رقم  :3المهارات االثنتا عشرة التي يتبناها برنامج «مساري»

اإلبداع

المشاركة

التفكير
النقدي

التعاطف

حل
المشكالت

ّ
التعلم

المواطنة
الفعالة

احترام
التنوع

التعاون

التوظيف

تمكين
الذات

التواصل

الصمود

التفاوض
صنع
القرارات
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جامعة بيرزيت

إدارة
الذات

ً
انطالقــا مــن تجربــة وخبــرة جامعــة بيرزيــت فــي تطويــر «اإلطــار

المجتمعــي والتماســك
التعليــم الــذي ُيعــزّ ز عمليــات التفاعــل
ّ

الحياتيــة والتعليــم مــن أجــل
المفاهيمــي والبرامجــي للمهــارات
ّ

االجتماعــي  ،ويســتهدف بنــاء مجتمــع متكامــل متعاضــد قــادر
ّ

المواطنــة لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا» 20،تــم تبنــي

المجتمعيــة.
علــى تحقيــق التنميــة
ّ

حياتيــة فــي برنامــج «مســاري» ضمــن رؤيــة
اثنتــا عشــرة مهــارة
ّ
وتحوليــة للتعليــم علــى النحــو التالــي:
شــمولية
ّ
ّ

حــل المشــاكل،
يّ ،
تشــمل هــذه المهــارات :اإلبــداع ،التفكيــر النقــد ّ

األخالقيــة ،ودعــم
التعليــم القائــم علــى أســاس متيــن مــن القيــم
ّ

التعــاون ،التفــاوض ،صنــع القــرار ،إدارة الــذات ،الصمــود ،التواصــل،

الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان.
اإلنســانية ومبــادئ
الكرامــة
ّ
ّ

احتــرام التنــوع ،التعاطــف ،المشــاركة .وينــدرج ضمنهــا مجموعــة مــن

آنيــة أو
يتعــدى المكاســب
التعليــم الــذي
الفرديــة مــن نجاحــات ّ
ّ
ّ

المهــارات الفرعيــة األخــرى المتداخلــة ،نظـ ً
ـرا للترابــط الوثيــق فيمــا بينهــا

واإلنتاجيــة.
النمــو
تحقيــق أقصــى قــدر مــن
ّ
ّ

(أنظــر الجــدول رقــم .)1

ّ
التعلم:
جدول رقم  :2المهارات األساسية والفرعية ألبعاد
البعد

األساسية
المهارة
ّ
 .1اإلبداع

البعد المعرفي

البعد األدائي

 .2التفكير النقدي

المعرفية (التفكير الفكري)،التساؤل،تحليل المعلومات ،اإلصغاء،إدارة الذات،
المهارات
ّ
االجتماعية ،التأمل
والمسؤولية
ّ
ّ

 .3حل المشاكل
 .4التعاون

العمل ضمن الفريق لتحقيق األهداف المشتركة ،والتعاون في مكان العمل؛ احترام اآلخرين

 .5التفاوض

 .7إدارة الذات

البعد االجتماعي

التفكير اإلبداعي ،والتفكير المتباعد ،والتعبير والتحليل والتخليق

الفضول ،االنتباه ،التفكير التحليلي ،والمشاركة النشطة

 .6صنع القرار

البعد الفردي

الفرعية
المهارات
ّ

 .8الصمود

الفعال ،والتخطيط المهني ،إدارة
التأثير والقيادة ،التعاون ،التعامل مع اآلخر ،التواصل
ّ
العالقات ،الحوار
التخطيط ،تحديد األهداف ،القيادة ،المجازفة ،السالمة ،التفكير األخالقي
الكفاءة الذاتية ،تحديد األهداف ،التخطيط للمستقبل ،االستقاللية،االعتماد على الذات،
الدافعية
ّ
التطور الذاتي ،التنظيم العاطفي
الذاتية،
التكيف ،الكفاءة
المثابرة ،التحكم بالتوتر،
ّ
ّ
ّ
والسلوكي ،المرونة ،االستعداد للطوارئ

 .9التواصل

إدارة العالقات ،الوعي بالذات ،التعبير عن الذات ،اإلصغاء ،التعاطف ،الثقة بالنفس

 .10احترام التنوع

التقبل ،التفاعل االجتماعي ،تقدير الذات ،ضبط النفس ،التفكير النقدي ،اإلصغاء
التسامح ،
ّ

 .11التعاطف
 .12المشاركة

التصرف المسيء وغير المسيء ،اإليثار ،إدارة
تفهم اآلخرين ،االهتمام باآلخرين ،تحديد
ّ
ّ
تفهم وإدارة المشاعر
ّ
وحل الصراعاتّ ،
الحوار ،اإلصغاء ،التفكير التحليلي والنقدي ،الثقة بالنفس.

تُ عتبــر هــذه المهــارات االثنتــي عشــرة التــي تــم تبنّ يهــا ناقلــة

ّ
ميــة ،وعــدم
القيــم األخالقيــة ( )ethicalاالجتماعيــة ضمــن الرحلــة
التعل ّ

ُّ
التعلمــي لبرنامــج
األساســية للنمــوذج
فعليــة وملموســة للمبــادئ
ّ
ّ

ُّ
التعلــم المعرفــي والفكــري الفــردي ،بــل إدراج البعــد
اقتصارهــا علــى

عمليــة اختيــار هــذه
«مســاري» .ومــن هــذا المنطلــق ،لــم تكــن
ّ

رئيســي ضمــن هــذه الرحلــة ومخرجاتهــا.
كمكــون
االجتماعــي
ّ
ّ

الحياتيــة األساسـ ّـية محايــدة ،بــل اعتمــدت علــى إدراج دوافــع
المهــارات
ّ

 20يونيســف ،إعــادة النظــر فــي المهــارات الحياتيــة والتعليــم مــن أجــل المواطنــة فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا :نهــج األنظمــة بأبعــاده األربعــة نحــو تحقيــق مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين،
اإلطــار المفاهيمــي والبرامجــي.2017 ،
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1

ما اإلبداع وأهميته في رحلة ّ
تعلم الطالب؟

تقنيــات،
اإلبــداع هــو القــدرة علــى خلــق أو تخليــق أو تطبيــق أفــكار ،أو
ّ
توجهــات مبتكــرة خــارج المنظومــة المتعــارف عليهــا ،ويولــد فــي
أو ّ
ِّ
المتعلــم المبــدع هــو الــذي
تشــاركية.
تعاونيــة
الغالــب ضمــن بيئــة
ّ
ّ
معرفيــة فــي التحليــل والتقييــم والتفكيــر النقــدي
يمتلــك قــدرات
ّ
األكاديمــي
حــل المشــاكل .تُ عــزّ ز مهــارة اإلبــداع األداء
ّ
ومهــارة
ّ

علــى العمــل ضمــن فريــق ،وبــروح التعــاون والمشــاركة ،لتطويــر
اســتراتيجيات وحلــول للتغلــب علــى اإلشــكاليات وإدارة وحــل النزاعــات
ومعالجتهــا ،مــن خــال اســتنباط اســتراتيجيات جديــدة أو مختلفــة،
للخــروج مــن المشــكلة ضمــن األطــر المعروفــة أو خارجهــا.

4

ما التعاون وأهميته في رحلة ّ
تعلم الطالب؟

ّ
المتعلــم المختلفــة وصقلهــا،
وتســاهم فــي الكشــف عــن مهــارات

التعــاون بالعمــل مــع اآلخريــن لتحقيــق هــدف أو منفعــة مشــتركة

لذلــك هــي مهمــة للبعــد المعرفــي ،إضافــة إلــى دورهــا فــي تمكيــن

ومتبادلــة بيــن األفــراد أو المجموعــات ،ويتضمــن العمــل الجماعــي

الفــرد مــن التعامــل مــع التطــور التكنولوجــي والرقمــي ،وتطويــر

أساســي لحــل المشــاكل وبنــاء العالقــات
والتعــاون النشــط ،وهــو
ّ

حلــول وأســاليب وعمليــات قائمــة أو جديــدة لمعالجــة تحديــات تواجــه

االجتماعيــة الســليمة ،إذ يرتبــط بشــكل وثيــق بــإدارة وحــل النزاعــات
ّ

الذاتيــة والمثابــرة ،األمــر
الدافعيــة
األفــراد والمجتمــع .ويرفــد اإلبــداع
ّ
ّ

واالجتماعيــة والسياسـ ّـية .تتضمــن مهــارة التعــاون التواصــل
ـرية
ّ
األسـ ّ

ِّ
المتعلــم الشــعور بالتّ مكيــن ،وهــو أحــد النتائــج
يكــون لــدى
الــذي
ّ

وتقبــل التغذيــة
والمشــاركة واحتــرام آراء اآلخريــن ومداخالتهــم،
ُّ

تعاونيــة
أن اإلبــداع االجتماعــي كظاهــرة
ّ
الرئيسـ ّـية للبعــد الفــردي .كمــا ّ

الراجعــة وتحقيــق التوافــق بيــن اآلراء ،واتخــاذ القــرار وبنــاء الشــراكات

ّ
مطلعـ ًـا علــى مختلــف األفــكار واآلراء والتنــوع
يدفــع
المتعلــم ليكــون ّ

ِّ
الجماعــي
المتعلــم المتعــاون بلــذة العمــل
وتنســيقها .سيشــعر
ّ

ً
إبداعــا ،ويضيــف قيمــة
ي وبالتالــي يكــون أكثــر
الثقافــي والفكــر ّ
ّ

ّ
التعلــم واألداء األفضــل وارتفــاع تقديــره لذاتــه،
والمتعــة فــي

االجتماعــي.
للبعــد
ّ
جوهريــة ُ
ّ

محفــزة .األفــراد
ّ
مجتمعيــة
باإلضافــة إلــى ممارســته ســلوكيات
ّ

2

ً
انخراطــا فــي
المتعاونــون ال المتنافســين هــم المواطنــون األكثــر

ما التفكير النقدي وأهميته في رحلة تعلم
الطالب؟

محيطهــم ،ويســعون للقيــام بخطــوات مالئمــة لتحقيــق اإلدمــاج
اإلجتماعــي وحــل النزاعــات.
ّ

تنفيذيــة عاليــة المســتوى
أدائيــة
حياتيــة
التفكيــر النقــدي مهــارة
ّ
ّ
ّ

5

ي اعتقــاد أو شــكل مــن األشــكال
المواقــف
والتفحــص المســتمر أل ّ
ّ

التفــاوض عمليــة التواصــل بيــن طرفيــن علــى األقل ،بهــدف التوصل

الحياتيــة
ي إحــدى المهــارات
ّ
ويعتبــر التفكيــر النقــد ّ
المفترضــة للمعرفــةُ .

إلــى اتفــاق حــول مصالــح متباينــة .المتفــاوض هــو الفــرد الــذي يبرهــن

أساســي فــي
المعرفــي ،ألـــنها عنصــر
البعــد
ّ
ّ
األساســية ضمــن ُ
ّ

علــى قدرتــه بالتفاعــل والمشــاركة فــي الحــوار مــن خــال اإلصغــاء

ّ
ّ
المتعلــم األســئلة ،ويقــوم
التعلــم ،فمــن خاللهــا يطــرح
عمليــة
تعزيــز
ّ

لآلخريــن ،واحتــرام آرائهــم ووجهــات نظرهــم والتعاطــف معهــم،

ـمولية ،ومراجعــة
موضوعيــة شـ
بتقييــم وتحليــل المعلومــات بطريقــة
ّ
ّ

وفــي الوقــت ذاتــه ،يكــون حازمـ ًـا ومتعاونـ ًـا ،يمتلــك مهــارات التواصــل

المفاهيــم والممارســات القائمــة ،وتفكيكهــا ونقدهــا وتكييفهــا

والقيــادة والمحاججــة ،ومراعــاة مصالــح جميــع األطــراف بمســؤولية

ي يــؤدي إلــى تحقيــق الكفــاءة
أن التفكيــر النقــد ّ
واقتــراح تطويرهــا .كمــا ّ

مــارس مهــارة التفــاوض فــي المنــزل والمدرســة والعمــل
وعدالــة .تُ َ

الذاتيــة ،وتعزيــز إدارة الــذات ،ويفضــي بــدوره إلــى اتخــاذ قــرارات
ّ

والحيــز العــام وفــي المجتمــع ومــع مختلــف األطــراف ،باســتخدام
ّ

وشــخصية ،وبتفاعــل مــع
ذاتيــة
ومبنيــة علــى معرفــة
مســؤولة
ّ
ّ
ّ

أســاليب مالئمــة حســب الحالــة .تؤ ّكــد مهــارة التفــاوض علــى أهميــة

ِّ
اجتماعيــة،
المتعلــم إلــى ســلوكيات
المحيــط والمعطيــات ممــا يقــود
ّ

التعــاون للتوصــل إلــى اتفاقــات مفيــدة وحلــول مرضيــة ،آخــذة

وبالتالــي ُيعتبــر إحــدى النتائــج الرئيســية للتعليــم مــن أجــل المواطنــة.

بعيــن االعتبــار ممصالــح واواحتياجــات ورغبــات واواهتمامــات جميــع

ِّ
للمتعلــم القــدرة علــى تقييــم
تســاهم فــي اإلنجــاز األكاديمــي ،وتتيــح

3

ما التفاوض وأهميته في رحلة ُّ
تعلم الطالب؟

ـي أو بفــرض القــوة والســلطة مــن
األطــراف ،وليــس بشــكل تنافسـ ّ

ما حل المشاكل وأهميتها في رحلة ّ
تعلم
الطالب؟

طــرف علــى طــرف آخــر.

حــل المشــاكل بالقــدرة علــى التفكيــر والتفكيــك ،النقــد والتحليــل مــن

6

عمليــة وقــرارات تســاهم فــي الخــروج مــن حالــة معينــة
خــال خطــوات
ّ

األساســية
المعرفيــة
عــد مهــارة صنــع القــرار إحــدى العمليــات
ّ
ّ
تُ ّ

إلــى هــدف منشــود ،تبــدأ باإلقــرار بوجــود مشــكلة وتحديدهــا وفهــم

والعمليــة ،يتــم
الحياتيــة
للســلوك البشــري فــي شــتّ ى المجــاالت
ّ
ّ

وحيثياتهــا ،ومــن ثـ ّـم وضــع خطــط لمعالجتهــا .تُ عتبــر مهــارة
طبيعتهــا
ّ

مصيريــة
ـي أو قــرارات
ّ
مــن خاللهــا اختيــار مســار أو فعــل بشــكل يومـ ّ

ما صنع القرار وأهميته في رحلة ّ
تعلم الطالب؟

محوريــة فــي حيــاة الفــرد وأساسـ ًـا لنجاحــه األكاديمــي
ـل المشــاكل
حـ ّ
ّ

وسياســية .تعتبــر مهــارة صنــع القــرار مركّبــة حيــث
اجتماعيــة
حياتيــة
ّ
ّ
ّ

اليوميــة والتحديــات التــي
والعملــي ،تمكّنــه مــن مواجهــة مشــاكله
ّ
ّ

ي والتعــاون
ـي والنقــد ّ
ترتبــط ارتباطـ ًـا وثيقـ ًـا بمهــارات التفكيــر التحليلـ ّ

يفرضهــا عليــه محيطــه ومجتمعــه .كمــا تســاند هــذه المهــارة القــدرة

والتفــاوض ،وتتأثــر بعــدة عوامــل بمــا فــي ذلــك توفــر المعلومــات

20
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الزمنيــة ،ووضــوح الهــدف
الضروريــة والمــوارد الالزمــة والقيــود
ّ
ّ

لفظيــة ،وترتبــط بمهــارات اإلصغــاء والتعاطــف والتعــاون
وغيــر
ّ

ً
مفتاحــا
تعــد
وخبــرات الفــرد الســابقة ومعرفتــه وخبراته...الــخ .كمــا
ّ

والمشــاركة والتفــاوض .تعتبــر مهــارة التواصــل أساسـ ّـية للربــط بيــن

تتضمــن القــدرة علــى فهــم
للنجــاح ،فعلــى مســتوى الفــرد،
ّ

والمهنيــة ،بمــا فــي
االجتماعيــة
الفــرد والمجتمــع وإدارة العالقــات
ّ
ّ

اليوميــة وإدارتهــا والوقايــة منهــا ،وعلــى مســتوى
وتحليــل المخاطــر
ّ

ذلــك اكتســاب الصداقــات والمحافظــة عليهــا والعمــل ضمــن فريــق،

تصــب
المجتمــعُ ،ينظــر إليهــا بالقــدرة علــى اتخــاد قــرارات مســؤولة
ّ

والتعــاون مــع اآلخريــن والتفاهــم والتوافــق االجتماعــي.

واجتماعيــة
أخالقيــة
والوطنيــة ،ضمــن معاييــر
فــي المصلحــة العامــة
ّ
ّ
ّ
المحليــة ،وبمــا يضمــن احتــرام اآلخريــن ،ال
وقواعــد الكياســة والثقافــة
ّ
المهمشــة والضعيفــة ،كالنســاء والفقــراء واألطفــال
ســيما الفئــات
ّ
ّ
وكبــار الســن واألشــخاص ذوي اإلعاقــة.

7

ما إدارة الذات وأهميتها في رحلة ّ
تعلم
الطالب؟

10

ما احترام التنوع وأهميته في رحلة ّ
تعلم
الطالب؟

أخالقيــة ،فــإن احتــرام التنــوع مهــارة
بالرغــم مــن كونهــا أقــرب لقيمــة
ّ
أساســية فــي ســياق برنامــج «مســاري»؛ ألهميتهــا فــي التعامــل مــع
اآلخريــن كونهــم جميعـ ًـا مشــاركين متســاويين في عالــم أخالقي وإرث
إنســاني مشــترك .وبالتالــي ،تعتبــر هــذه المهــارة مركّبــة وينضــوي
ّ

إدارة الــذات بالقــدرة علــى تنظيــم الســلوكيات والمشــاعر والعواطــف

تفهــم وتقبــل الفــرد للفروقــات الفرديــة والجماعيــة ،ســواء
ضمنهــا ّ

والفعــل وردود الفعــل ومراقبتهــا والتحكــم بهــا ،بمــا يســاعد الفــرد

الدينيــة أو
كانــت بســبب العــرق أو النــوع االجتماعــي أو المعتقــدات
ّ

علــى االســتجابة فــي الوقــت المناســب وبالطريقــة المالئمــة

االجتماعــي وغيرهــا ،والوعــي بأهميــة التنــوع
السياســية أو الوضــع
ّ
ّ

للموقــف .لــذا ينــدرج ضمنهــا مجموعــة كبيــرة مــن المهــارات الفرعيــة

واالختــاف فــي إثــراء حياتنــا وتنويــع الفــرص والتجــارب والخبــرات.

األخــرى ،و تتضمــن الوعــي بالــذات ،والثقــة بالنفــس ،واتخــاذ
القــرار .الفــرد المتم ّكــن مــن إدارة ذاتــه ســيتمكّن مــن تحديــد أهدافــه
ـتقالليته وقدرتــه علــى
ـخصية والتخطيــط لحياتــه ،وســيعزّ ز مــن اسـ
الشـ
ّ
ّ
ـي الفــرد
مســاعدة اآلخريــن والتعاطــف معهم.كمــا يم ّكــن التح ّكــم الذاتـ ّ
تعاونــي
مــن مواجهــة التحديــات وتعقيداتهــا وإنجــاز المهــام بشــكل
ّ
مجتمعيــة مــا
مــع زمالئــه ،والمشــاركة فــي تطويــر الحلــول لقضايــا
ّ
يعــزّ ز التّ ضامــن والتكافــل االجتماعــي.

8

ما الصمود وأهميته في رحلة ّ
تعلم الطالب؟

11

ما التعاطف وأهميته في رحلة ّ
تعلم
الطالب؟

نعــرف التعاطــف بالقــدرة
كجــزء مــن ســلوكيات الــذكاء العاطفــي،
ّ
وتفهــم معايشــته لتلــك المشــاعر،
علــى فهــم مشــاعر اآلخريــن
ّ
ي نــوع مــن األحــكام .وهــو
وكأنّ ــه يمـ ّـر بهــا بنفســه ،مــن دون إصــدار أ ّ
ـي وفــي علــم األعصــاب
ـي فــي علــم النفــس االجتماعـ ّ
عنصــر أساسـ ّ
ـي واالجتماعــي ،تنطلــق أهميتــه مــن دوره فــي تعزيــز وتشــجيع
اإلدراكـ ّ
المهمشــة
ســيما الفئــات
اإليجابيــة تجــاه اآلخريــن ،ال
الســلوكيات
ّ
ّ
ّ
ّ

بــد أن
األهــم لواقعنــا
تُ عتبــر مهــارة الصمــود
الفلســطيني ،لــذا ال ّ
ّ
ّ

االجتماعيــة،
يســهل التعامــل وحشــد العالقــات
والضعيفــة ،ممــا
ّ
ّ

نعرفهــا فــي برنامجنــا مــن منطلــق
تتصــدر قائمــة المهــارات ،حيــث ّ
ّ

والحافزيــة لتقديــم المســاعدة
وتقبــل وحمايــة اآلخريــن ،والرغبــة
ّ
ّ

يتجــاوز المفهــوم التقليــدي الــذي يربــط الصمــود بالقــدرة علــى البقــاء،

والدعــم لهــم حســب احتياجاتهــم ،حتــى لــو كان ذلــك علــى حســاب
ّ

ليتمحــور حــول قــدرة الفــرد والمجتمــع علــى تجــاوز الصدمــات والكــوارث

المصالــح الشــخصية للفــرد.

واالنتكاســات ،مــن خــال التعاضــد والتشــارك والوعي بالواقع بشــكل
متجــدد ومقــاوم ومبــدع .تعــزّ ز مهــارة الصمــود تطويــر الــذات فــي
ّ
بيئــة ّ
واالقتصاديــة
السياســية
الخارجيــة
ومعرضــة للصدمــات
هشــة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
المتعلــم للتعامــل اإليجابــي
فتهــيء
متكــرر،
واالجتماعيــة بشــكل
ّ
ّ
ّ
ّ
للتغلــب علــى
مــع خيبــات األمــل واإلخفاقــات ،والتخطيــط المســتمر
وتحديــات الحيــاة .أمــا علــى الصعيــد ااالجتماعــي ،فهــي
صعوبــات
ّ
تعــزّ ز التماســك المجتمعــي والفعــل الجماعــي والتعــاون والتكافــل،
حي ً
التكيــف والثبــات والمثابــرة
يوظــف
ّ
ــزا للفعــل
ّ
كمــا تخلــق لإلبــداع ّ
واإلصــرار علــى كســر القيــود وإعــادة صياغــة الممكــن والممكّــن.

9

ما التواصل وأهميته في رحلة ّ
تعلم الطالب؟

12

ما المشاركة وأهميتها في رحلة ّ
تعلم
الطالب؟

المشــاركة هــي لعــب دور فاعــل والتأثيــر اإليجابــي فــي تحليــل
وعمليــات تخطيــط وتطويــر وتنفيــذ
المشــاكل ،واقتــراح الحلــول
ّ
ويتضمــن تمكيــن الفــرد والمجتمــع علــى
النشــاطات واتخــاذ القــرارات،
ّ
حــد ســواء .وترتبــط مهــارة المشــاركة باإلبــداع واحتــرام أفــكار وآراء
اآلخريــن والتعــاون والعمــل الجماعــي .فهــي تم ّكــن الفــرد مــن لعــب
دور المســؤول فــي محيطــه ومجتمعــه مــن خــال تشــجيعه علــى
واالجتماعيــة.
السياســية
االهتمــام بالشــأن العــام والمشــاركة
ّ
ّ

المعرفــي مــن خــال
تنطــوي عمليــة التواصــل علــى التشــارك
ّ
لفظيــة
عمليــة ثنائيــة لتبــادل المعلومــات والفهــم المشــترك بطــرق
ّ
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جامعة بيرزيت

اإلطار التنفيذي:
سينفذ البرنامج؟
ّ
كيف

من هي األطراف التي يستهدفها
البرنامج؟
يصبو البرنامج إلى التأثير على ثالث فئات رئيسية:

طلبة البكالوريوس في جامعة بيرزيت

يتــم تقديــم التدريــب بشــكل دوري مســتمر لبنــاء القــدرات ،وتوســيع
المؤهلــة بأعــداد كافيــة ،ممــا يحافــظ
المشــاركة لضمــان توفــر الكــوادر
ّ
ـتمراريته باإلضافــة لبنــاء قــدرات العاملين
علــى ديمومــة البرنامــج واسـ
ّ
فــي الجامعــة.

المحلية
المجتمعية
المؤسسات
ّ
ّ

تســعى الجامعــة إلــى اســتهداف كافــة طلبــة البكالوريــوس الملتحقين

ً
رئيســيا لضمــان
مكونــا
المجتمعيــة
يعتبــر العمــل مــع المؤسســات
ّ
ّ

فــي الجامعــة مــن خــال البرنامــج ،وعلــى مــدى ثــاث ســنوات مــن

نجــاح البرنامــج ،وتعزيــز انخــراط الطــاب فــي العمــل المجتمعــي

الجامعيــة .يتــم تنفيــذ البرنامــج علــى مراحــل بــدأت مــع فــوج
دراســتهم
ّ

التعلميــة .لذلــك
وتطبيــق المهــارات التــي تــم اكتســابها خــال رحلتهــم
ّ

الطلبــة الجــدد ( 3000طالــب وطالبــة) للعــام األكاديمــي ،2018/2017

وأهليــة وبلديــات ومجالــس
حكوميــة
يســتهدف البرنامــج مؤسســات
ّ
ّ

أكاديمــي ،ليصــل عــدد الطلبــة
كل عــام
جديــد ّ
ٍ
فــوج
ويتــم إضافــة
ّ
ٍ

األمميــة
الدوليــة
محليــة وقطاعـ ًـا خاصـ ًـا ،باإلضافــة إلــى المؤسســات
ّ
ّ
ّ

المشــاركين فــي الســنة الثانيــة  6000طالــب وطالبــة ،وفــي الســنة

والتنمويــة التــي تعمــل فــي فلســطين .كمــا يقــوم البرنامــج بوضــع
ّ

الثالثــة يصــل إلــى  9000طالــب وطالبــة ،وهــي تغطيــة البرنامــج

جاهزيتهــا
أســس الشــراكة والتعــاون مــع هــذه المؤسســات لضمــان
ّ

ـنوية بعــد ذلــك.
السـ ّ

الطالبيــة ضمــن برامجهــا
واســتعدادها لتبنــي ودعــم المبــادرات
ّ

ومــن خــال إطــار المتابعــة والتقويــم ،يســتمر البرنامــج فــي المراجعــة
المســتمرة الحتياجــات الطلبــة الملتحقيــن ،وأخــذ التغذيــة الراجعــة مــن
أتمــوا البرنامــج ،والخريجيــن منهــم بعــد ذلــك لتحســين
الطلبــة الذيــن ّ
البرنامــج مــن حيــث المحتــوى والمخرجــات .وتأمــل الجامعــة أن يســاعد
البرنامــج فــي تيســير عمليــة انتقــال الطلبــة مــن البيئــة المدرسـ ّـية إلــى
والعمليــة ،واالنخــراط
المهنيــة
البيئــة الجامعيــة ومنهــا إلــى الحيــاة
ّ
ّ
فــي المجتمــع وتعظيــم تجربــة الطلبــة الجامعيــة واالســتفادة منهــا مــا
أمكــن.

األكاديمية والموظفون في الجامعة
أعضاء الهيئة
ّ
البشــرية المشــاركة فــي تدريــب
يعتمــد نجــاح البرنامــج علــى الكــوادر
ّ
وجاهزيتهــم لتقديــم رحلــة ُّ
نوعيــة
تعلــم
وتيســير محطــات البرنامــج،
ّ
ّ
وإبداعيــة للطلبــة .لــذا كان مــن الضــروري تخصيــص تدريــب
ممتعــة
ّ
مبنــي
للميســرين شــامل لمحتــوى المحطــات وأســاليب التيســير،
ّ
ّ
ّ
ـي والنقــد اإليجابــي مــن خــال التغذيــة الراجعــة
علــى
التعلــم التجريبـ ّ
والمجــاورة ،يســتهدف الهيئــة األكاديميــة والموظفيــن اإلدارييــن.

وتدخالتهــا ،ومتابعــة تنفيذهــا بالشــراكة مــع الفئــات المســتهدفة
ّ
تقنــي مــن كــوادر الجامعــة
بقيــادة طلبــة جامعــة بيرزيــت ،وبدعــم
ّ
ووحداتهــا.
أساسيين:
يتم تفعيل هذه الشراكات ضمن محورين
ّ
متخصصــة تعمــل
المحــور األول :إقامــة شــراكات مــع مؤسســات
ّ
الحياتيــة
مــع الشــباب وتر ّكــز علــى بنــاء القــدرات فــي مجــال المهــارات
ّ
المجتمعيــة ،ليتــم
ومهــارات التوظيــف والمواطنــة والتمكيــن والريــادة
ّ
مــن خاللهــا تبــادل الخبــرات والمعــارف وإتاحــة فــرص التدريــب والعمــل
والتطــوع للطلبــة ضمــن برامــج هــذه المؤسســات باإلضافــة إلــى
ـرية والماليــة الالزمــة.
تطويــر مقترحــات مشــاريع لتجنيــد المــوارد البشـ ّ
المجتمعيــة
المحــور الثانــي :إقامــة شــراكات مــع المؤسســات
ّ
المجتمعيــة وبمشــاركة فاعلــة مــن المجتمــع
لتنفيــذ المبــادرات
ّ
والوطنيــة ولتحقيــق االســتدامة
المحليــة
المحلــي ضمــن األولويــات
ّ
ّ
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واالســتمرارية ،وذلــك مــن خــال العمــل مــع:
ّ

ً
نطاقــا فــي محيطــه ومجتمعــه ،وعلــى المســتوى الوطنــي
أوســع

المحليــة والبلديــات ومؤسســات الحكــم المحلــي حــول
المجالــس
ّ

والسياســية وتبنــى
واالقتصاديــة
االجتماعيــة
تتعلــق بالطموحــات
ّ
ّ
ّ

وخدماتيــة.
وتنمويــة
بيئيــة
ّ
ّ
قضايــا ّ

علــى مبــادئ المواطنــة ،وذلــك مــن خــال تشــجيع التفكيــر التحليلــي

مجتمعيــة
المحليــة التــي تعمــل فــي قضايــا
القاعديــة
المؤسســات
ّ
ّ
ّ

والخطــاب النقــدي وقبــول الخطابــات البديلــة والتســامح مــع اآلخريــن

تخــص األطفــال والنســاء والشــباب واألشــخاص ذوي اإلعاقــة
ّ

والتحــاور والحــوار وتبــادل األفــكار واآلراء.

ّ
المهمشــة  ...الــخ.
والفقــراء وكبــار الســن ،الفئــات
الرياديــة
الشــركات المتوســطة والصغيــرة لتحســين بيئــة األعمــال
ّ
االجتماعيــة.
والمســؤولية
ّ
ّ

السنة الثالثة من البرنامج :التغيير
تمــس حيــاة
جوهريــة
يركــز المنهــاج فــي العــام الثالــث علــى قضايــا
ّ
ّ
المواطنيــن ،ســواء علــى الصعيــد االجتماعــي أو االقتصــادي أو
الثقافــي ،مــن خــال العمــل مــع الطلبــة علــى تطويــر حلــول ومبــادرات

ماالمنهاج الذي يعتمده البرنامج؟
ً
ً
مجــاورا ( ،)co-curricularيســتهدف
«مســاري»منهاجا
يعتمــد برنامــج
ً
إلزاميــا
ويعتبــر
كافــة طلبــة البكالوريــوس الملتحقيــن فــي الجامعــةُ .
ـداء مــن العــام األكاديمــي ،2018/2017
لجميــع الطلبــة الملتحقيــن ابتـ ً
تدريبيــة
ويســتمر لــكل دفعــة علــى مــدار ثــاث ســنوات ،بواقــع محطــة
ّ
لــكل فصــل أكاديمــي ،ولمدةســتة فصــول متتاليــة .يحصــل الطالــب
ــم متطلباتهــا بنجــاح ،وتُ ســجل لــه فــي
علــى وســام لــكل محطــة ُيتِ ّ
شــهادة تدريــب رســمية صــادرة عــن الجامعــة .وال ُيعتبر إنهــاء المحطات
ـي نابــع مــن الطالــب وجــزء
بنجــاح متطلبـ ًـا للتخــرج ،بالتالــي فهــو قــرار ذاتـ ّ
مــن مســؤوليته الشــخصية نحــو ذاتــه ومحيطــه ومجتمعــه.

مجتمعيــة مســتدامة قــادرة علــى االســتمرار ،وبالشــراكة مــع األطــراف
ّ
ً
جزئيــا كفريــق.
ذوي العالقــة والمســتفيدين وتنفيذهــا ولــو
ضمــن هــذه المرتكــزات الرئيســية للمنهــاج ،يتــم تنفيــذ ســت محطــات
ً
ً
محــددة
تعلميــة
أهدافــا
ســنويا تتضمــن
رئيســية ،بواقــع محطتيــن
ّ
ّ
ـي ضمــن نظــام جامعــة بيرزيــت .ففــي
ومرتبطــة بســاعات عمــل تعاونـ ّ
محطتــي الكفــاءات الشــخصية والمســار
العــام األول ،يتــم تنفيــذ
ّ
محطتــي المناظــرة والمواطنــة،
المهنــي ،ويضــم العــام الثانــي
ّ
وأخيـ ً
المجتمعيــة فــي محطتيــن
ـرا ،فــي العــام الثالــث ،ســتُ نفذ الريــادة
ّ
لتغطــي دورة كاملــة مــن التخطيــط والتصميــم إلــى التنفيــذ والتقويــم
(الجــدول رقــم.)2
تتكــون كل محطــة مــن  21ســاعة وجاهيــة ،بواقــع  7لقــاءات مــدة

السنة األولى من البرنامج :التّ مكين

كل منهــا  3ســاعات كل أســبوعين فــي الفصــل العــادي .يتــم برمجــة

ـي للطالب،
يرتكــز منهــاج البرنامــج فــي عامــه األول علــى التّ مكيــن الذاتـ ّ

شــعب التدريــب مــن قبــل دائــرة التســجيل والقبــول ،بحيــث ال يزيــد

عــن طريــق تحفيــز التفكيــر واستكشــاف الــذات ضمــن دائــرة محيطــه

ً
طالبــا وطالبــة .يحصــل
عــدد الطلبــة فــي الشــعبة الواحــدة عــن 30

ِّ
المتعلــم
ويشــجع المنهــاج علــى تطويــر رؤيــة
ومجتمعــه األوســع.
ّ

ـاء
الطالــب فــي نهايــة كل محطــة علــى عالمــة ناجــح أو راســب وذلــك بنـ ً

ّ
الشــخصية.
المســتقبلية ،ويعطيــه فرصــة تحديــد قيمــه
وتطلعاتــه
ّ
ّ

علــى المتطلبــات التاليــة:

ومــن هنــا ،يعمــل الطلبــة علــى تطويــر عالقاتهــم مــع اآلخــر والمجتمــع

الوجاهية.
الحضور والمشاركة في اللقاءات
ّ

المحيــط بهــم ،ومهاراتهــم االجتماعيــة التــي تســاعدهم علــى التعامــل

المــدة الزمنيــة
إنهــاء المشــروع أو النشــاط المطلــوب ضمــن
ّ

وتخطــي الحواجــز
الحياتيــة الصعبــة ،وقبــول التحديــات
مــع المواقــف
ّ
ّ

المحــددة لذلــك.

ـل
ـزء فاعـ ٌ
والمعيقــات وتصـ ّـور مسـ
ـتقبل هــم فيــه جـ ٌ
ٍ

إنهاء ساعات العمل التعاوني المنوطة بالمحطة.

التشاركية
السنة الثانية من البرنامج:
ّ
يعــزّ ز منهــاج البرنامــج فــي عامــه الثانــي استكشــاف الطالــب لقضايــا
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ـمية تظهر
فــي نهايــة البرنامــج ،يحصــل الطالــب علــى شــهادة تدريب رسـ ّ
ً
أتمهــا الطالــب
التدريبيــة،
جميــع المحطــات
ووســاما للمحطــات التــي ّ
ّ
بنجــاح ،إضافــة إلــى عــدد ســاعات العمــل التعاونــي التــي أنهاهــا.

برنامج القيادة والمواطنة الفاعلة «مساري»
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جدول رقم  :3محطات «مساري»الستة ،وأهدافها ومحتواها ومخرجاتها الرئيسية

وصف المحطة

المحطة

تتمحور المحطة حول مفهوم الذات “األنا” ،تم تصميمها بما يتالءم مع احتياجات طلبة السنه األولى الذين

الشخصية
الكفاءات
ّ

ومهنية .تمنح المحطة الطلبة
اجتماعية
يعبرون مرحلة انتقالية نحو حياتهم الجامعية وما فيها من تحديات
ّ
ّ
الشخصية ،وتطوير عالقاتهم مع اآلخر “المجتمع”
الفرصة الكتشاف ذواتهم وتمكينها وتحديد قيمهم
ّ
الحياتية الصعبة.
المحيط ،وتطوير مهاراتهم االجتماعية للتعامل مع المواقف
ّ

المحطة نقطة بداية للطلبة في مسارهم المهني ،بالتعرف على الفرص واإلمكانيات لمسيرتهم
تشكّل
ّ

المسار المهني

الذاتية ،إجراء مقابالت العمل ،كما يتم
أساسية ككتابة السيرة
ما بعد الجامعية ،يتم تدريبهم على مهارات
ّ
ّ
تعريفهم بقطاعات العمل المختلفة ،وقانون العمل ،وبرامج الدراسات العليا ومتطلباتها والمنح المتوفرة
لتغطية تكاليف الدراسة والمعيشة لمن يرغب باستكمال دراسته.

المناظرة

تتضمن مهارة
وثرية.
تهتم المحطة بإكساب الطلبة مهارات التحضير وإجراء المناظرة بطريقة فعالة ومنظمة
ّ
ّ
صياغة األسئلة وصياغة األجوبة بطريقة واضحة ومنظمة ومتسلسلة ومهارة التحدث أمام جمهور والثقة
ً
والحقا المهنية.
بالنفس؛لتمكين الطلبة من المشاركة بمناظرات حول مواضيع مختلفة في حياتهم الجامعية

المحطة المشاركين الفرصة الكتشاف طاقاتهم ومدى تأثيرهم وفاعليتهم في مجتمعاتهم.
تمنح
ّ

المواطنة

مجتمعيين لتلبية االحتياجات
وكيفيةاالندماج في فعاليات وأنشطة مجتمعية مع زمالء وأصدقاء وقادة
ّ
اإليجابية تساهم في تمكينهم وتعزيز إحساس المسؤولية المجتمعية
الملحة ،وتكوين شبكة من العالقات
ّ
ّ
والبيئية لديهم.

المحطة األخيرة في رحلة التعلم وهي محطة مكثفة تشمل المحطتين الخامسة والسادسة ،يتم تنفيذها عبر

المجتمعية
الريادة
ّ

 14لقاء توظف التفكير التصميمي في تصميم وتطوير وتنفيذ مبادرات مجتمعية بالشراكة مع مؤسسات
ميزها أنّ ها تتيح للمتعلمين الفرصة في توظيف المهارات والمعارف
شريكة في القطاعات المختلفة ،ما ّ
والتوجهات التي اكتسبوها خالل البرنامج.
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أهداف التعلم

عناوين المحتوى

• بناء االستنتاجات حول مدى تقديرهم لذواتهم.

يعبر من خاللها
مدونة
شخصية ّ
ّ

الذاتية.
• التعبير عن قيمهم
ّ
عبر عنها.
الم ّ
• فحص وفهم العالقة بين القيم والسلوك ُ

• اكتشاف الذات.

• تكوين وعي بمفهوم تممكين الذات.

• القيم الذاتية.

•

تحديد شبكات الدعم المختلفة لتمكين الذات من خالل

• تمكين الذات.

البيئية الخاصة بهم.
بناء الخارطة
ّ

• المهارات االجتماعية.

• الوعي بأهمية المهارات االجتماعية في حياتهم

• إدارة مشاعر القلق والغضب.

والعملية من خالل مشاركة تجاربهم.
الشخصية
ّ
ّ

المختلفة.
• إدراك الفرق بين مفهوم الوظيفة ومفهوم “القابلية
للتوظيف” وآليات التطور الوظيفي.
ً
ً
وإقليميا
محليا
• التعرف على فرص الدراسات العليا
ً
ودوليا.
• اكتساب مهارات التطوير الوظيفي وبروتوكوالت
التعامل.

الطالب عن ذاته ورؤيته لنفسه وقيمه
الشخصية ،وكيفية التعامل مع
ّ
المشاعر المختلفة التي يتعرض لها..
الهدف من المدونة أن يصبح الطالب
ً
قادراعلى التعبير عن ذاته بوعي كامل
مما يعزّ ز مهاراته االجتماعية والتعامل
مع اآلخرين.

تكونها أو تشكّلها.
• معرفة بمفهوم المشاعر وكيفية ّ
التعرف على قطاعات األعمال في فلسطين بمكوناتها
•
ّ

المخرجات

• المهارات ومجاالت األعمال.
• التعرف على السوق  -ما هي
الخيارات؟
المفضلة؟
ّ
• كيف أبحث عن وظيفتي
• فرص الدراسات العليا.
• كتابة السيرة الذاتية.
• مهارات إجراء مقابلة العمل.
• السلوكيات اإليجابية في مكان العمل.

وأكاديمية (-)E-portfolio
• خطة مهنية
ّ
محملة على بوابة “مساري”
ّ
( )careerpath.birzeit.eduقابلة
للتعديل والتحديث.
• يمكن احتساب  10ساعات عمل
تعاوني للطلبة الذين ينجزون المهام
المناطة بالمحطة و ُيتمونها بنجاح

• بناء الثقة والتجربة في مهارات المناظرة.
• ممارسة أنواع مختلفة من الخطاب.
والتعرف على أنواع
• ممارسة مهارات البحث
ُّ
المصادر،والتفريق بين الموثوق وغير الموثوق.
• تطوير مهارة الربط المنطقي بين األفكار.
• تطوير مهارات االستنتاج المبني على معلومات
موثوقة.

• أنواع الخطابة ()Public Speaking

فعاليات مناظرة ُيمارس من خاللها

• البحث وجمع األدلة.

الطلبة مهارات المناظرة التي

• مهارة اإلصغاء.

اكتسبوها خالل المحطة ،للتعبير عن

• مهارة تدوين المالحظات والكتابة.

قضايا مختلفة ذات اهتمام لهم.

• التحليل المنطقي لألفكار.

ساعات عمل تعاوني ()25

• التفريق بين الحقيقة والرأي ،والرأي المستند إلى حقيقة.
• رفع الوعي حول مفهوم المواطنة الفاعلة.
المسؤولية االجتماعية ودور
• رفع الوعي حول مفهوم
ّ
الفرد في تطوير مجتمعه.
• إدراك أهمية المشاركة في الشؤون المدنية والثقافية
والبيئية.
بشقيها :المجتمعية ،وريادة
• تعزيز مفهوم الريادة
ّ
األعمال.
• رفع الوعي بأهمية الريادة في السياق الفلسطيني.
التنموية.
• اكتساب مهارة تحديد االحتياجات
ّ
ريادية.
• اكتساب مهارة تصميم وتطوير مبادرات
ّ
• ممارسة مهارة التشبيك وتجنيد المصادر.
• تطوير مصفوفة المتابعة والتقييم.
• اكتساب مهارة توظيف التفكير التصميمي في ابتكار
واختبار حلول إبداعية للمشكالت.

• مفهوم المواطنة وعناصرها.
• التكامل االجتماعي.
• مفهوم االحتياجات المجتمعية.
• مفهوم التنمية المستدامة.

تشكيل مجموعات فاعله من الطلبة،
مسؤولين عن تطوير مبادرات مواطنة
ويتم تعزيز عمل هذه المجموعات
المحطة القادمة (الريادة).
خالل
ّ
ساعات عمل تعاوني ()25

• مفهوم الريادة.
• أدوات وطرق تحديد االحتياجات.
• تصميم ورقة مفاهيمية للمشروع
(.)Concept Note

ريادية يتم تطويرها
مبادرات
ّ

• وضع العمل.

وتصميمها من خالل التشبيك مع

• بناء الموازنات للمشروع.

مجتمعية.
مؤسسات
ّ

• وضع خطة تشبيك وتجنيد المصادر.

ساعات عمل تعاوني ()60

• تصميم أدوات متابعة وتقييم.
• التفكير التصميمي – Design
Thinking
برنامج القيادة والمواطنة الفاعلة «مساري»
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ُّ
والتعلم في برنامج
ما أساليب التعليم
«مساري»؟
ُّ
والتعلــم فــي برنامــج “مســاري”على المبــادئ
ترتكــز أســاليب التعليــم
ّ
التعلــم،
اآلتيــة ،التــي مــن شــأنها تحقيــق انخــراط الطلبــة فــي رحلــة
وتمكينهــم مــن تطبيــق معرفتهــم ومهاراتهــم المكتســبة فــي حياتهــم
وقوتهــم وقدرتهــم
مــن خــال إدراكهــم ووعيهــم بنقــاط ضعفهــم
ّ
علــى التأثيــر والتغييــر المجتمعــي:

ُّ
التعلم النشط
ُّ
ّ
التعلــم ،وشــريك حقيقــي فــي إدارة هــذه
المتعلــم محــور عمليــة
العمليــة وتوجيههــا ،فهــو يتســاءل ويحلــل ،ويســتمع آلراء اآلخريــن،
ّ
ّ
المتعلميــن ،ليكــون التركيــز
ويتفاعــل بنشــاط ويتعــاون مــع زمالئــه مــن
المنتــج أو نتائــج التعليــم.
العمليــة
ـاركية
التعلميــة أكثــر مــن ُ
ّ
ّ
علــى تشـ ّ

ّ
الفعالة
التعلم
أساليب
ّ

ّ
ً
المتعلــم ،وضمــان قدرتــه علــى
دورا هامـ ًـا فــي تشــكيل تجربــة
تلعــب
نقــل واســتخدام المهــارات والمعرفــة المكتســبة خــال رحلــة ّ
تعلمــه.
ومــن أهــم األســاليب المســتخدمة :العصــف الذهنــي ،الحــوارات
والنقاشــات المفتوحــة ،العمــل ضمــن المجموعــات ،مشــاركة
التجــارب بيــن الزمــاء ،لعــب األدوار ،والمناظــرات ،الحــاالت الدراسـ ّـية،
الفكريــة
مجتمعيــة ،والتماريــن
والتطبيــق العملــي مــن خــال مبــادرات
ّ
ّ
واإلحمائيــة وغيرهــا.
ّ

المحفزة
ّ
البيئة
ّ
تمــت الرحلــة
المتعلمــون مهــارات
يكتســب
حياتيــة بشــكل فاعــل إن ّ
ّ
ِّ
متعلــم باألمــان والراحــة
محفــزة لذلــك ،بحيــث يشــعر كل
ّ
ضمــن بيئــة
الصفيــة
النفســية والتحفيــز للتطــور واإلبــداع .ويشــمل ذلــك البيئــة
ّ
ّ
ّ
والميســرين وإدارة
المتعلميــن
الماديــة ،والعالقــات الســائدة بيــن
ّ
ّ
ّ
ِّ
التعلــم دون تهديــد
المتعلــم بالراحــة والرغبــة فــي
البرنامــج ،ليشــعر
أو خــوف ،ومــن خــال تشــجيعه علــى المشــاركة واالنخــراط كقيمــة
ُّ
التعلــم والتبــادل المعرفــي والخبــرات بيــن
عززعمليــة
إيجابيــة متبادلــة تُ
ّ
ّ
ـض النظــر عــن
ـرد اآلخـ َـر بغـ ّ
المتعلميــن ،وضمــن بيئــة َيحتــرم فيهــا الفـ ُ
الفــوارق واالختالفــات.

الميســرين هــو أحــد األهــداف الهامــة لبرنامــج
إن خلــق مجتمــع
ّ
ّ
والمحركــة لقيــادة التغييــر الــذي
المحفــزة
ّ
“مســاري” ،ليصبــح القــوة
ّ
يهــدف إليــه برنامــج «مســاري» ،ليــس فقــط مــن خــال محطــات
ُّ
ً
والتعلــم التــي
أيضــا مــن خــال فعاليــات التعليــم
البرنامــج ،وإنمــا
تقودهــا الجامعــة فــي ســياقات أخــرى مختلفــة ،لذلــك تُ ولــي الجامعــة
اهتمامـ ًـا خاصـ ًـا بهــذا التدريــب وتضــع اإلجــراءات لتشــجيع مشــاركة أكبــر
تحفيزيــة متكاملــة.
خطــة
ّ
شــريحة مــن العامليــن فــي الجامعــة ضمــن ّ
يســتهدف التدريــب بشــكل أساســي الهيئــة األكاديميــة والموظفيــن
ميســري
اإلدارييــن فــي جامعــة بيرزيــت ،والراغبيــن باالنضمــام ألســرة
ّ
المعنــي
يتقــدم
برنامــج «مســاري» مــن الخبــراء واالستشــاريين.
ّ
ّ
بطلــب التحــاق بتدريــب “مســاري” حــال اإلعــان عنــه وفتــح بــاب
التســجيل مــن قبــل وحــدة اإلبــداع والريــادة ،ومــن الممكــن أن يخضــع
المتقــدم إلــى مقابلــة كجــزء مــن إجــراءات القبــول فــي التدريــب .يجــب
ـدرب اجتيــاز التدريــب بنجــاح ضمــن معاييــر واضحــة ومحـ ّـددة
علــى المتـ ّ
ليحــق لــه التيســير فــي البرنامــج.
الميســرين إلتاحــة الفرصــة لجميــع
منهجيــة تدريــب
تــم تصميــم
ّ
ّ
ُّ
التعلم
المعنييــن لالســتفادة مــن تجربــة التدريــب ،واالنخــراط في رحلــة
ّ
واكتســاب مهــارات ومعــارف ال تتعلــق فقــط بالبرنامــج ومحطاتــه ،بــل
تثــري المتــدرب وتضيــف إليــه مهــارات هامــة يمكــن توظيفهــا ضمــن
األكاديميــة أو العمــل اإلداري بأشــكاله .لهــذا الغــرض تــم
العمليــة
ّ
منهجيــة التدريــب اآلتيــة:
اعتمــاد
ّ
دورة تدريــب
متخصصــة لــكل محطــة :وتتكــون مــن خمســة أيــام
ّ
ُّ
التعلــم،
تدريبيــة ،يتــم خاللهــا تعريــف المشــاركين بمحتــوى محطــة
ّ
ّ
التعلميــة التــي
وإعطائهــم فرصــة لممارســة وتطبيــق الفعاليــات
تحتويهــا المحطــة .يتيــح التدريــب للمشــاركين التعــرف علــى
المحتــوى التدريبــي ومحــاكاة تطبيقــه باســتخدام أدوات التيســير
المختلفــة ،والحصــول علــى تغذيــة راجعــة عــن أدائهــم مــن قبــل
مــدرب المحطــة .فــي نهايــة التدريــب ُيطلــب مــن المشــاركين
ُّ
التعلــم ،مــن حيــث المحتــوى
توفيــر مالحظاتهــم حــول دليــل محطــة
عمليــة المراجعــة
والتصميــم ليتــم أخذهــا بعيــن االعتبــار ضمــن
ّ
والتقويــم للبرنامــج ،كمــا يحصــل المشــاركون فــي نهايــة التدريــب
علــى «ورقــة التغذيــة الراجعــة» والتــي تشــمل مالحظــات حــول
أدائهــم ومهــارات التيســير لديهــم.
للميســرين ،ويشــمل
الميســرُ :يســتخدم الدليــل كمرجعيــة
دليــل
ّ
ّ
الميســر ومهاراتــه،
مجموعــة مــن األوراق المســاندة حــول أدوار
ّ

الميسرين في البرنامج؟
كيف يتم تدريب
ّ
الميســرين
الميســرين إلــى خلــق مجتمــع مــن
عمليــة تدريــب
تهــدف
ّ
ّ
ّ

ووصــف ألهــم أدوات التيســير وكيفيــة اســتخدامها .باإلضافــة
إلــى مجموعــة مــن االســتراتيجيات حــول التعامــل مــع المواقــف
ّ
التعلــم المختلفــة لــدى المشــاركين.
الصعبــة فــي التدريــب وأنمــاط

ّ
بمحطاتــه
التعلــم لبرنامــج “مســاري”
القادريــن علــى قيــادة رحلــة
ّ

ميدانيــة للقــاءات الشــعب التدريبيــة
المجــاورة :تشــمل زيــارات
ّ

عمليــة ومعــارف ومهــارات
المحطــات بتجــارب
المختلفــة ،وإثــراء هــذه
ّ
ّ

في“مســاري”من قبــل مــدرب المحطــة ،يتــم خاللهــا مالحظة ســير

ُّ
التعلــم األربعــة،
تحاكــي أهــداف برنامــج “مســاري” وترتبــط بأبعــاد

عمليــة التيســير وتفاعــل الميســر مــع الطلبــة ،وتفاعــل الطلبــة فيمــا

التــي هــي محــور اإلطــار المفاهيمــي للبرنامــج.

للميســرين ،باإلضافــة إلــى
بينهــم ،ويتــم تقديــم التغذيــة الراجعــة
ّ

برنامج القيادة والمواطنة الفاعلة «مساري»
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تقديــم الدعــم لهــم فــي طــرق التعامــل مــع المواقــف المختلفــة

الم ّ
ُّ
كلفة
مركــز التعليــم المســتمر – وحــدة اإلبــداع
بالتعلم -هي الجهــة ُ

التــي يواجهونهــا خــال التيســير.

الميســرين ،وتطويــر
التدريبــي ،وتدريــب
بتطويــر وتصميــم المنهــاج
ّ
ّ

جماعيــة مــع
جماعيــة :يتــم تنظيــم لقــاءات
ورش عمــل ولقــاءات
ّ
ّ
ُّ
التعلــم؛ إلتاحــة المجــال
الميســرين أثنــاء فتــرة تطبيــق محطــات
ّ
للميســرين لالســتفادة مــن تجــارب بعضهــم ومشــاركة خبراتهــم.
ّ

من األطراف المسؤولة عن إدارة وتنفيذ
البرنامج؟

نظــام المتابعةوالتقييــم ،وتطبيــق أدواتــه بموجــب اتفاقيــة تعــاون.
مسؤوليات المركز:
والميسرين.
تصميم محتوى المواد التدريبية للطالب
ّ
بناء على التغذية الراجعة.
مراجعة األدلة
التدريبية ً
ّ
الميسرين ومتابعة تطورهم.
تدريب
ّ
تطوير نظام المتابعة والتقييم وتطبيق أدواته وتقديم التقارير.

تأخــذ وحــدة اإلبــداع والريــادة علــى عاتقهــا مســؤولية متابعــة تصميــم
وتطويــر وتنفيــذ البرنامــج ،و مديــر وحــدة اإلبــداع والريــادة هــو
المســؤول المباشــر عــن إدارة البرنامــج.
مسؤوليات الوحدة:
متابعة تطوير وتقييم المنهاج التدريبي للطلبة.
الميســرين واالحتفــاظ بجميــع وثائــق التدريــب
تنفيــذ برنامــج تدريــب
ّ
والتقييــم والمتابعــة.
متابعــة طــرح المحطــات للطلبــة ومخرجاتهــا علــى رتــاج ،وتقييــم
أداء الطلبــة والشــهادات.
الميســرين ،وتعييــن البديــل للجلســات
متابعــة حضــور وغيــاب
ّ
التدريبيــة.
ّ
التحفيزية.
الميسرين وتنفيذ الخطة
متابعة عقود
ّ
ّ
المتابعة والتقويم لمخرجات البرنامج.
المجتمعيــة وتنفيــذ المبــادرات
متابعــة الشــراكات مــع المؤسســات
ّ
الطالبيــة.
ّ
متابعة وإدارة بوابة التوظيف.
اإلعالن والتسويق وتجنيد األموال للبرنامج.
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كيف سنقيس تحقيقنا للنتائج؟
تســعى إدارة البرنامــج مــن خــال تطويــر نظــام للمتابعــة والتقييــم
رئيســي ،وخارطــة طريــق لجميــع األطــراف ذوي
إلــى تشــكيل مرجــع
ّ
المنجــز فــي تنفيــذ
العالقــة ،تقودهــم إلــى قيــاس مــدى التقــدم ُ
المتوقعــة،
ّ
البرنامــج ،وأثــره علــى الفئــات المســتهدفة والمخرجــات
والتحديــات التــي يواجههــا والــدروس المســتفادة ،وضمــن هــذا
ّ
الســياق ،فــإن األهــداف المحــددة لهــذا النظــام تتلخــص بمــا يلــي:
فعــال
توفيــر المعلومــات الرئيســية لمختلــف التقاريــر بشــكل ّ
لجميــع األطــراف المنخرطــة فــي البرنامــج.
المنظــم حــول مؤشــرات النتائــج
ّ
التأكــد مــن متابعــة وتقييــم التقـ ّـدم
نحــو إنجــاز هــدف البرنامــج ونتائجــه المتوســطة األمــد.
الخــروج بــدروس مســتفادة َّ
توثــق علــى شــكل معرفــة ومواقــف
المعنيــة ،بحيــث يمكــن االســتفادة منهــا
وخبــرات عنــد األطــراف
ّ
المســتقبلية للبرنامــج.
عنــد تصميــم التدخــات
ّ

وحدة اإلبداع والريادة
مبنى نجاد زعني للتميز في تكنولوجيا المعلومات
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