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المقّدمة: 
بدايات جديدة بفضل أنشطة األقران

أهاًل وسهاًل بك عزيزي القارئ إلى العالم المذهل ألنشطة األقران واالندماج. بفضل هذا الدليل، ستحصل على معلومات 

حول المفاهيم األساسية ألنشطة مجموعة األقران التي تدعم االندماج، وإطارها النظري. عالوة على ذلك، ستتعّرف على 

دور الُموّجه وعلى التخطيط لتقييم المجموعات وأنشطتها، وعلى توجيه مجموعات األقران وحل المشاكل األكثر شيوعا. 

ستمنحك هذه المعلومات بداية جيدة كُموّجه لمجموعات األقران. غير أننا نوصي بشدة بالمشاركة في تدريبينا الخاص 

م 
ّ
بُموّجهي األقران. في التدريب، تلتقي المعرفة والممارسة، ألنه يمكن خالله التدريب على التوجيه أيضا. إال أنه لن تتعل

فكر في أنشطتك الخاصة كُموّجه.
ُ
وّجه مجموعة حقيقية وت

ُ
 الدروس األهم حتى ت

ِتب هذا الدليل بلغة واضحة قدر اإلمكان. الفصول األولى للنص عبارة عن سرد ووصف. يصبح النص توجيهيا أكثر من 
ُ
ك

الفصل الثالث فصاعًدا. هذا المحتوى هو تطابق جيد لنمط يخاطب القارئ مباشرة، مما يحسن اللغة البسيطة. لقد قمنا 

 بتغيير نمط النص عمدا.

 خلفيات نشر الدليل

حة من الدليل السابق الصادر عن مجلس مساعدة الالجئين المعنون »دليل أنشطة 
ّ
الدليل الموجود بين يديك هو نسخة منق

مجوعة األقران للعمل مع المهاجرين«. ُنعّرف في هذا الدليل الجديد مجموعات األقران بشكل أدق ومختلف عن السابق. 

لقد تغّيرت الطريقة التي نتحدث بها عن أنشطة األقران على مر السنين، ونقوم اآلن بنقل التعبيرات المجربة والصحيحة 

ز على المجاالت التي قمنا بتطويرها أكثر في السنوات األخيرة. تلعب مهارات التفاعل والتوجيه 
ّ
إلى هذا المنشور كذلك. ُنرك

 ومسؤولية موّجه مجموعة األقران على وجه الخصوص دورًا أكثر بروزا في هذا اإلصدار.

 ناشر الدليل

ُيعّد المجلس الفنلندي لمساعدة الالجئين أكبر منظمة خبيرة في فنلندا متخصصة في قضايا الالجئين والهجرة. ندعم 

األفراد، واألسر والجماعات في االندماج وُنقّوي عالقات المجتمع الفّعالة. كان لعملنا ألكثر من ٥0 عاما تأثير إيجابي على 

الحياة في إفريقيا والشرق األوسط وآسيا وأوروبا باإلضافة إلى فنلندا. بدأنا في تطوير أنشطة األقران الداعمة لالندماج منذ 

 سنة 2001. الدليل المجّدد هو إحدى الطرق لالحتفال بعملنا التنموي الطويل وإبراز خبرتنا. 

مات والُموّجهين على الصعيد الوطني. نقوم بتدريب المنظمات على بدء 
ّ
يدعم المجلس الفنلندي لمساعدة الالجئين المنظ

طّور من خبرتهم. خدماتنا مّجانية 
ُ
ر لُموّجهي األقران تدريب وخدمات دعم ت

ّ
وتطوير أنشطة األقران الداعمة لالندماج. نوف

 .)Veikkaus( تدعمها الشركة الوطنية أللعاب اليانصيب 

ة !  استمتع بالقراء
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1.1 ما معنى دعم األقران؟

ــا لتجربــة المجلــس الفنلنــدي لمســاعدة الالجئيــن، فــإن 
ً
وفق

ــة قويــة مشــتركة بيــن  التناظــر يعنــي وجــود شــعور أو تجرب
شــخصين أو أكثــر وفهــم الشــخص اآلخــر. غالبــا مــا تكــون 
المماثلــة  الســابقة  التجــارب  أو  المماثلــة  الحياتيــة  المواقــف 
ــًدا يجمــع النظــراء ويجعــل مــن الســهل فهــم اآلخــر.  عامــاًل موحِّ
فــي مواقــف الحيــاة الصعبــة أو الجديــدة، يشــعر المــرء بســهولة 
أنــه وحيــًدا تماًمــا مــع أفــكاره. عندمــا يتحــدث شــخص مــا عــن 
عيشــه لتجــارب مماثلــة، فــأن تكــون قرينــا معــا يمكــن أن يؤدي 
إلــى رد فعــل عاطفــي إيجابــي للغايــة لــدى أولئــك الذيــن يجــرون 
أنهــم ليســوا وحيديــن. يربــط  ُيــدرك األشــخاص  مناقشــة. 
 الشــعور القــوي والتفاهــم المتبــادل األقــران مًعــا مثــل الغــراء.

الّدعــم والمســاعدة شــيئان مختلفــان. يمكــن وصــف المســاعدة 
إلــى  مــكان  مــن  المشــي  يســتطيع  ال  شــخص  حمــل  بأنهــا 
لذلــك  العكازيــن  إعطــاء  يعنــي  الدعــم  أن  حيــن  فــي  آخــر. 
الشــخص. وبواســطة العكازيــن يســتطيع التحــرك بنفســه. 
األشــخاص  دعــم  علــى  التركيــز  األقــران  دعــم  فــي  يتــم 
مســتقل. بشــكل  والتصــرف  التأقلــم  نحــو  طريقهــم   فــي 

فــي دعــم األقــران، يقــّدم النــاس، الذيــن هــم أقــران فيمــا 
بينهــم، الدعــم لبعضهــم وقــد يتخــذ هــذا الدعــم أشــكاال 
ويكــون  المناقشــة  أثنــاء  الدعــم  يتــم  مــا  عــادة  عديــدة. 
، ممــا يعنــي أنــه فــي بعــض األحيــان يقــدم األقــران 

ً
متبــادال

الدعــم وأحياًنــا يتلقونــه. يشــارك األقــران المعلومــات واألفــكار 
والخبــرات مــع بعضهــم البعــض ولكنهــم أيضــا يضحكــون مًعــا 
ــم النــاس مــن 

ّ
ويواســون ويشــجعون بعضهــم البعــض. يتعل

بعضهــم فــي دعــم األقــران وغالبــا مــا يتغيــر أيضــا تصّورهــم 
لبعضهــم البعــض. كل ذلــك يــؤدي إلــى االحســاس بالقبــول.

انشــطة دعــم األقــران هــي مفهــوم عــام يشــير إلــى جميــع 
األعمــال المنجــزة إلجــراء تغييــر يعتمــد علــى أو يســتفيد 
مــن التناظــر. تتميــز أنشــطة األقــران بمناقشــات هادفــة 
وموجهة حول الموضوعات التي تعتبر جوهرية بالنســبة 

1. دعم األقران واالندماج
هــا مفاهيــم أساســية متعلقــة 

ّ
التناظــر، ودعــم األقــران، وأنشــطة األقــران واالندمــاج كل

ــية  ــات األساس ــى المعلوم ــر عل ــران أن يتوف ــه األق ــى موّج ــب عل ــران ويج ــه األق بتوجي
عنهــا. كمــا يجــب علــى الُموّجــه فهــم الفروقــات المتعلقــة بالتخطيــط، والتوجيــه 

ــم. والتقيي

ــة  ــز تجرب ــد الحاجــة تعزي ــك عن للمشــاركين. يمكــن كذل
التناظــر مــن خــالل األنشــطة، مثــل طهــي الطعــام أو قضــاء 
جــرى النقاشــات حينهــا خــالل 

ُ
الوقــت فــي الطبيعــة معــا. ت

األنشــطة. تلبــي أنشــطة األقــران عاليــة الجــودة، مــن خــالل 
أهدافهــا، احتياجــات المشــاركين ويتــم توجيههــا مــن 
قبــل موّجــه أو موّجهيــن ُمدربيــن وملتزميــن بالتوجيهــات 
األخالقيــة. يمكــن أن تســتهدف أنشــطة األقــران األفــراد 
 أو المجموعــات، ويمكــن تنفيذهــا وجهــا لوجــه وافتراضــا.

1.2 ما أنواع مجموعات األقران 
الموجودة؟

يتم من خالل أنشــطة مجموعة األقران دعم المشــاركين 
ــي أفكارهــم أو مواقفهــم أو  ــي ف ــر إيجاب فــي إجــراء تغيي
سلوكهم. ونظرًا ألن االحتياجات يمكن أن تكون مختلفة 
تمامــا، فلــن يعمــل نمــوذج المجموعــة الواحــد فــي كل 
موقــف. بنــاًء علــى ســنوات خبرتنــا، أنشــأنا هنــا فــي المجلــس 
الفنلنــدي لمســاعدة الالجئيــن نوعــا جديــدا مــن التقســيم 
الجماعــي. نقســم أنشــطة مجموعــة األقــران الُموّجَهــة إلــى 
فئتيــن رئيســيتين: مجموعــات دعــم األقــران ومجموعــات 
هــو  األقــران«  »مجموعــة  األقصــر  المصطلــح  األقــران. 
األقــران. مجموعــة  أنشــطة  لجميــع  شــامل   مفهــوم 

ينبغــي علــى منظمــي األنشــطة وعلــى الُموّجهيــن اختيــار 
شــكل المجموعــة المناســب وفقــا الحتياجــات المشــاركين. 
إال أنــه مــن المهــم مالحظــة أن األنشــطة الجماعيــة ال 
أنــواع االحتياجــات -فــي بعــض  يمكنهــا تلبيــة جميــع 
ــه المشــاركين،  ــة توجي ــد للغاي ــن المفي ــان يكــون م األحي
المهنيــة. المســاعدة  أو  الفــردي  الدعــم  إلــى   مثــال، 

ــى الدعــم  فــي مجموعــة دعــم األقــران، يتــم التركيــز عل
المتبــادل للمشــاركين.  يتــم تخصيــص الكثيــر مــن الوقــت 
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للمناقشــة الُحــّرة، وتتــم المناقشــة علــى مســتوى شــخصي 
أكثــر. عــادة مــا تكــون مجموعــات دعــم األقــران مغلقــة، 
إلــى المجموعــة إال  أنــه ال يمكــن االنضمــام  ممــا يعنــي 
ا 

ً
ــن ســجلوا فــي المجموعــة مســبق ــك الذي مــن طــرف أولئ

الضــروري وجــود  مــن  األول.  االجتمــاع  فــي  أو شــاركوا 
الُموّجــه  يعتبــر  الجماعــة.  بــروح  وإحســاس  آمــن  جــو 
ــطا للحــوار ومســتمعا نشــيطا أكثــر مــن 

ّ
بشــكل عــام ُمنش

ع المعلومــات علــى ســبيل المثــال. 
ّ
الشــخص الــذي يــوز

فــي مجموعــة دعــم األقــران، يتمثــل أحــد األهــداف دائًمــا 
فــي أن يدعــم المشــاركون بعضهــم البعــض. يجــب علــى 
الُموّجــه تقييــم مــا إذا كان هــذا قــد تحقــق أم ال. ينبغــي 
ْن علــى المشــاركين أن يكونــوا مســتعدين لمشــاركة 

َ
إذ

 تجاربهــم الخاصــة ولكــن أيضــا االســتماع إلــى اآلخريــن.

المجتمــع  علــى  التركيــز  يتــم  األقــران،  مجموعــة  فــي 
بنــاًء  تعلمهــا  يجــب  التــي  المعلومــات  أو  األنشــطة  أو 
علــى احتياجــات ورغبــات المشــاركين. عــادة مــا تكــون 
يمكــن  أنــه  يعنــي  ممــا  مفتوحــة،  األقــران  مجموعــات 
للمشــاركين الجــدد االنضمــام دائمــا. تركــز المناقشــات 
علــى الحديــث عــن المعلومــات التــي يشــاركها الُموّجــه 
الُموّجــه  يوجــه  ال  العــام.  المســتوى  علــى  والمشــاركين 
نحــو  أو  الحساســة  الموضوعــات  نحــو  بنشــاط  النقــاش 
ــن  ــة مثــال. مــن ناحيــة أخــرى، ل األســئلة المتعلقــة بالهوي
يمنــع الُموّجــه مناقشــات أعمــق حــول الموضــوع أيضــا، 
إذا كان المشــاركون جاهزيــن لذلــك. يمكــن فــي كثيــر 
مــن األحيــان أن يتحــول النشــاط الــذي بــدأ كمجموعــة 
الثقــة  أقــران، حيــث تنمــو  إلــى مجموعــة دعــم  أقــران 
مســتوى  علــى  األمــور  مناقشــة  المشــاركون  ويريــد 
مناســبة  األقــران  مجموعــات  تعتبــر  أكثــر.  شــخصي 
بشــكل خــاص لألشــخاص الذيــن هــم علــى ســبيل المثــال 
األخيــرة. اآلونــة  فــي  فنلنــدا  إلــى  انتقلــوا  أو   وحيــدون 

األقــران  مجموعــة  بيــن  كبيــر  اختــالف  هنــاك  ليــس 

ومجموعــة دعــم األقــران، وقــد يتغيــر شــكل المجموعــة 
خــالل موســم واحــد. إال أن أهــم شــيء هــو أن يقــوم الموجــه 
للمقابــالت بطريقــة تناســب كل مجموعــة  بالتخطيــط 
وأن ُيقّيــم الجوانــب المهمــة للمجموعــة المعنيــة. بإمــكان 
الموّجــه مثــاًل أن يفكــر قبــل بدايــة موســم المجموعــة 
فيمــا إذا كانــوا يتوقعــون أن تكــون المجموعــة مجموعــة 
دعــم األقــران أو مجموعــة األقــران. كلتــا المجموعتيــن 
يجمعهمــا االتجــاه نحــو تحقيــق األهــداف واالســتفادة مــن 
تجــارب الُموّجــه. نســتخدم فــي هــذا الدليــل المصطلــح 
الشــامل »مجموعــة األقــران« فــي المقــام األول، مــا لــم تكــن 
هنــاك حاجــة للتأكيــد علــى الخصائــص المحــددة لمجموعة 

دعــم األقــران.

1.3 ماذا يعني االندماج؟

هــو  الفنلنديــة  باللغــة  االندمــاج  مصطلــح  إن 
كلمــة  مــن  مشــتق  وهــو مصطلــح   ›kotoutuminen‹
›koto‹ التــي هــي الشــكل الشــعري لكلمــة ›koti‹ والتــي 
ــص 

ّ
لخ  .)1٩٩٩  ,Länsimäki( البيــت  بدورهــا  تعنــي 

ــدي لمســاعدة الالجئيــن االندمــاج فــي عمليــة  ــس الفنلن المجل
يجــد خاللهــا الشــخص الــذي انتقــل إلــى بلــد جديــد مكانــه 
الخــاص للعيــش والعمــل فــي المجتمــع. يمكننــا إذن القــول 
بــأن الشــخص يشــعر فــي بيتــه فــي مــكان إقامتــه الجديــد. 
كمــا يتــم عــادة، أثنــاء الحديــث عــن االندمــاج، التطــرق إلــى 
ــاج أن يكــون  ــب االندم ــن الماضــي والحاضــر. يتطل ــة بي الموازن
 لــدى الشــخص المعلومــات والمهــارات الالزمــة فــي المجتمــع. 

 ،)201٦( )Pasi Saukkonen( ســلط باســي ســاوكونن
الضــوء  باحــث فنلنــدي معــروف فــي مجــال االندمــاج،  وهــو 
فنلنــدا،  إلــى  باإلضافــة  المحلــي.  االندمــاج  أهميــة  علــى 
تــدور  حيــث  إقامتهــم،  بلديــات  فــي  المهاجــرون  يندمــج 
جديــدة.  اجتماعيــة  شــبكات  نشــأ 

ُ
وت اليوميــة  حياتهــم 

فــي  اآلخريــن  األشــخاص  مــع  المشــتركة  للهويــة  يمكــن 

المــرء مــن ســكان مدينــة توركــو،  البلديــة، مثــل أن يكــون 
ككل. الفنلنــدي  المجتمــع  فــي  اإلشــراك  تجربــة  قــوي 

ُ
ت  أن 

االتجاهــات  المتعــدد  أو  االتجــاه  الثنائــي  باالندمــاج  ُيقصــد 
البيئــة  تعتبــر  والمجتمــع.  للفــرد  التفاعلــي  التطــور  مســار 
ــر علــى اندمــاج 

ّ
المحيطــة أحــد العوامــل الرئيســية التــي تؤث

هــل  المهاجــر؟  الجديــد  المجتمــع  يســتقبل  كيــف  الفــرد. 
التنــوع  إلــى  ُينظــر  هــل  االجتماعيــة؟  الهيــاكل  تعمــل 
تؤثــر  التــي  األخــرى  العوامــل  تشــمل  إيجابــي؟  ضــوء  فــي 
ســبيل  علــى  الفــردي،  المســتوى  علــى  االندمــاج  علــى 
والحالــة  المغــادرة،  وأســباب  الشــخص،  ماضــي  المثــال، 
النشــاط. التعليميــة ومســتوى   الصحيــة، والعمــر، والخلفيــة 

1.٤ لماذا قد يحتاج المهاجرون إلى 
الدعم من أجل االندماج؟

إن االنتقــال إلــى بلــد جديــد دائمــا مــا يكــون تغييــرا كبيــرا 
األشــياء  مــن  العديــد  تتغيــر  أزمــة.  حتــى  أو  الحيــاة  فــي 
ــا 

ً
ــا مــا تتغيــر أيض ــة العيــش، غالب ــى بيئ المختلفــة. عــالوة عل

أشــياء مثــل الشــبكات االجتماعيــة، واللغــة وطــرق التفاعــل 
بشــكل عــام، وعمــل المجتمــع وقيمــه. إن فهــم ثقافــة جديــدة 
بالوحــدة  المهاجــر  يشــعر  قــد  تلقائــي.  بشــكل  يحــدث  ال 
الشــديدة عندمــا يواجــه كل األشــياء الجديــدة، وقــد يشــعر 
ــة  ــع البيئ ــف م ــا يســتغرق التكي ــا م ــى الوطــن. غالب ــن إل بالحني
المعيشــية الجديــدة الكثيــر مــن الوقــت. كلمــا زادت العقبــات 
المحلــي،  المجتمــع  هيــاكل  فــي  االندمــاج  دون  تحــول  التــي 
 زادت معهــا صعوبــة تقــدم المهاجــر فــي عمليــة االندمــاج.

وهــذا  وأســرع.  أســهل  االندمــاج  يجعــل  أن  للدعــم  يمكــن 
أيضــا  يفيــد  بــل  فحســب،  أنفســهم  المهاجريــن  يفيــد  ال 
مــن  كثيــر  فــي  أيضــا  يمكــن  ككل.  الفنلنــدي  المجتمــع 
فــي  الفــرد  يتلقــاه  الــذي  الدعــم  تأثيــرات  رؤيــة  األحيــان 
التغييــر  إن  اآلخريــن.  المقربيــن  وفــي  عائلتهــا  أو  عائلتــه 
اإليجابــي المرئــي فــي صديــق مقــرب أو أحــد أفــراد األســرة 
ــوا نشــيطين  ــى أن يكون ــك األشــخاص اآلخريــن عل يشــجع كذل

ويحســنون مــن جــودة حياتهــم. إال أنــه تجــدر اإلشــارة إلــى 
 أنــه ليــس كل المهاجريــن بحاجــة إلــى دعــم فــي االندمــاج. 

علــى  ل  َســهِّ
ُ
ت االندمــاج  تعــزز  التــي  األقــران  دعــم  أنشــطة 

الحيــاة  وطريقــة  الجديــدة  هويتهــم  فهــم  المهاجريــن 
ويصبحــوا  النظــام،  بهــا  يعمــل  التــي  والطريقــة  الفنلنديــة 

الموســعة. معيشــتهم  بيئــة  فــي  نشــطين 

1.5 كيف يمكن ألنشطة مجموعة 
األقران أن تؤثر على المهاجر؟

 جميــع 
ّ

ال يمكــن مــن خــالل أنشــطة مجموعــة األقــران حــل
عشــرات  نتائــج  أن  غيــر  باالندمــاج.  قــة 

ّ
المتعل التحّديــات 

الفنلنــدي  المجلــس  عليهــا  أشــرف  التــي  المجموعــات، 
تأثيــرات  ثالثــة  األقــل  علــى  ظهــر 

ُ
ت الالجئيــن،  لمســاعدة 

النفســي لصاحبهــا  التمكيــن  مــع نظريــة  إيجابيــة تتطابــق 
 .)1٩٩٥(  )Marc Zimmerman( زيمرمــان   مــارك 

لديــه  يتكــون  األقــران  دعــم  مجموعــة  فــي  المشــارك  إن 
شــعور بالتضامــن، ُيقــوي الصــورة الذاتيــة اإليجابيــة، عندمــا 
دعــم  خــالل  مــن  ويمكنــه  وتجاربــه.  أحاسيســه  يشــارك 
األقــران أن يكتشــف ويحــدد مــوارده ونقــاط قّوتــه. يتلقــى 
المشــاركون وجهــات نظــر جديــدة حــول وضعهــم، ممــا يجلــب 
مشــاكلهم وتجاربهــم إلــى منظــور جديــد. ويزيــد هــذا مــن 
 الشــعور بالضعــف 

ّ
هــا ويقــل

ّ
الشــعور بــأن المشــاكل يمكــن حل

حيــاة  علــى  للتأثيــر  الدافــع  األقــران  يقــوي دعــم  والعجــز. 
المــرء. يســتفيد المشــارك مــن دعــم األقــران أكثــر، عندمــا 
انضمامــه  منــذ  حياتــه  فــي  التأثيــر  فــي  الرغبــة  لــه  تكــون 
ْن للمهاجــر فــي مجموعــة دعــم األقــران 

َ
للمجموعــة. يمكــن إذ

1. معرفة الذات والثقة بالنفس
2. المعرفة، المهارات واألصدقاء

3. األنشطة
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 أن يتعــّرف علــى نفســه أكثــر وأن يحصــل علــى الثقــة بالنفــس.

معلومــات  علــى  المشــارك  يحصــل  األقــران،  مجموعــة  فــي 
تســاعده علــى اتخــاذ قــرارات والقيــام بخيــارات أفضــل فــي 
حياتــه. ويصبــح فهــم المعلومــات أســهل بفضــل المناقشــات. 
هنــاك حاجــة أساســية لتعلــم نــوع المــوارد التــي يتطلبهــا 
تحقيــق أهــداف المــرء. يتطــور الوعــي النقــدي للمجتمــع مــن 
الــواردة: يفهــم المشــاركون إمكانياتهــم  خــالل المعلومــات 
إلــى   

ً
إضافــة الجديــد.  المجتمــع  فــي  كأعضــاء  وحدودهــم 

ــم مهــارات مختلفــة وأن 
ّ
المعلومــات، بإمــكان المــرء أن يتعل

يحصــل علــى فرصــة توســيع شــبكاته االجتماعيــة. إن مشــاركة 
وتطويرهــا  للمجموعــة  التخطيــط  فــي  المجموعــة  أعضــاء 
ــن مــن تطــور مهاراتهــم فــي اتخــاد القــرارات 

ّ
وتقييمهــا ُيمك

المهــارات  تطبيــق  للمشــاركين  يمكــن  المشــاكل.  وحــل 
اليوميــة. حياتهــم  فــي  مســتقل  بشــكل  يتعلمونهــا   التــي 

عندمــا  بنشــاط  أهدافهــم  متابعــة  علــى  النــاس  ُيشــّجُع 
ــة عــن  ــة، وصــورة واقعي ــة إيجابي تكــون لديهــم صــورة ذاتي
ــم 

ّ
قدراتهــم، ومعرفــة كافيــة ووعــي نقــدي للمجتمــع. يتعل

المــرء فــي مجموعــة األقــران خيــارات ملموســة متعلقــة بحياتــه 
ويمكنــه اختيــار أفضــل الخيــارات التــي تناســبه مــن ضمــن 
هــذه الخيــارات. وفــي الوضــع المثالــي، تتحــول هــذه المعرفــة 
ــى  ــى نشــاط. مــن خــالل دعــم األقــران، يحصــل المشــارك عل إل
بحقوقــه  التمســك  مــن  تمكنــه  ومعلومــات  عمليــة  نمــاذج 

بشــكل أفضــل.

2. دور ومسؤولية ُموّجه مجموعة 
األقران

دور ُموّجــه األقــران هــو دعــم األشــخاص اآلخريــن. يســتخدم تجاربــه الخاصــة، والمعلومــات 
الواقعيــة واألســئلة المفتوحــة. قــد ال يتوفــر ُموّجــه األقــران بالضــرورة علــى شــهادة علميــة 
فــي مجــال العمــل االجتماعــي والرعايــة الصحيــة، لكــن ينبغــي عليــه العمــل باحترافيــة 
ــن  ــة م ــن أنــواع مختلف ــون م ــتفيد األشــخاص المختلف ــاع التوجيهــات األخالقيــة. يس واتب
ــه  ــكان الُموّج ــى الُموّجهيــن. بإم ــات عل ــن المتطلب ــا يفــرض مجموعــة واســعة م الدعــم، مم
تطويــر أنشــطته فــي أدوار مختلفــة، عندمــا يكــون مســتعدا للتعــرف علــى نفســه والبــدء 

فــي إدراك نقــاط قوتــه ونقــاط ضعفــه.
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2.1 ما هي األدوار التي يمكن أن 
يضطر ُموّجه األقران ليقوم بها؟

فــي المواقــف االجتماعيــة، يلتقــي الُموّجــه بأنــواع مختلفــة مــن 
ــى  ــا إل ــن خــالل كونهــم أقران ــن جميعــا م األشــخاص المرتبطي
حــد مــا ولديهــم هــدف رئيســي مشــترك. بغــض النظــر عــن 
العوامــل الرابطــة، كل واحــد منهــم لديــه ُمنطلقــه وطــرق 
تفاعلــه ورغباتــه -ســواء تجــاه المجموعــة أو تجــاه الُموّجــه. 
ُيدمــج كل ذلــك مــع ديناميــات المجموعــة، ممــا يعنــي التناغــم 
ــي  ــك المجموعــة المحــددة واألدوار الت ــن األشــخاص فــي تل بي
أعضــاء  مــع  مقارنــة  أنفســهم  المجموعــة  أعضــاء  يتخذهــا 
ــل دور ُموّجــه األقــران فــي البقــاء 

ّ
المجموعــة اآلخريــن. يتمث

ــار  ــة أخــذ كل شــخص فــي االعتب ــى اطــالع باألمــور ومحاول عل
بشــكل فــردي ولــكل موقــف بطريقــة محددة. يضطــر الُموّجه، 
إلــى استشــعار الجــو وتقمــص الــدور الــذي يناســب الموقــف 
بشــكل أفضــل. تكــون بعــض األدوار بالنســبة للُموّجهيــن أكثــر 
 طبيعيــة مــن غيرهــا، لكــن يمكــن تحســينها كلهــا بالممارســة.

المتوقعــة،  غيــر  المواقــف  وفــي  األولــى  االجتماعــات  فــي 
يكــون موّجــه األقــران بوضــوح هــو القائــد. إنــه يخلــق جــّوا آمنــا 
ويضطــر أحيانــا إلــى اتخــاذ قــرارات ســريعة. ومــع تقدم موســم 
 المجموعــة، يــؤدي الموّجــه دور القائــد بشــكل أقــل وأقــل.

خاصــا  اهتمامــا  الُموّجــه  يولــي  أن  يجــب  التدريــس،  أثنــاء 
وللتفاعــل  يشــاركها  التــي  المعلومــات  وحداثــة  لموثوقيــة 
المســؤول كذلــك: يتحقــق الُموّجــه ممــا إذا كان المشــاركون قــد 
فهمــوا المعلومــات. كلمــا عــرف الُموّجه المشــاركين والمســتوى 
األولــي لمهاراتهــم بشــكل أفضــل، كلمــا كان قــادرا بشــكل 
أفضــل علــى تكييــف التدريــس ليناســب المشــاركين. ينطبــق 
 التكيــف علــى أشــياء مثــل مســتوى التفاصيــل وســرعة التقــدم. 

مــن  الكثيــر  إلــى  المجموعــة  أعضــاء  بعــض  يحتــاج 
األقــران  أنشــطة  مــن  طبيعــي  جــزء  وهــو  التشــجيع، 
يضطــر  األقــران  ُموّجــه  أن  إال  التغييــر.  إلــى  تهــدف  التــي 
أعضــاء  أحــد  يشــجع  ال  حتــى  دقيقــا  يكــون  أن  إلــى  أحيانــا 

لــه. القيــام بشــيء ال يملــك مــوارد كافيــة   المجموعــة علــى 

غالبــا مــا يكــون دور الوســيط فــي النزاعــات أمــًرا صعًبــا، لكنــه 
ــؤدي النزاعــات المــدارة بشــكل  ــادر أن ت ــن الن ُمثمــر. ليــس م
جيــد إلــى زيــادة جــو آمــن داخــل المجموعــة. لحســن الحــظ، 
مجموعــات  فــي  مــا  حــد  إلــى  نــادرة  الخطيــرة  فالنزاعــات 
األقــران. مــن المهــم فــي مواقــف الوســاطة أن يبــق المــرء هادئــا 
 وأن يســاعد األطــراف للقيــام باتفــاق مــن أجــل إنهــاء الخــالف.

ــم طــوال الوقــت: كــم عــدد المشــاركين  يعمــل الُموّجــه كمقّي
الحاضريــن، وهــل يثيــر الموضــوع المناقشــة، وهــل يدعــم 
تصــرف  وكيــف  البعــض،  بعضهــم  المجموعــة  أعضــاء 
الموّجــه شــخصًيا وهــل تــم تحقيــق األهــداف. يتــم طبعــا 
المجموعــة  موســم  نهايــة  فــي  ــم  المقيِّ دور  علــى  التأكيــد 
التقييــم.  بيانــات  جميــع  وتحليــل  جمــع  يتــم   عندمــا 

إن المشــي جنبا إلى جنب مع شــخص ما يعني أن تكون حاضرا 
المشــاركين.  التعاطــف والســير بوتيــرة  م  ــدِّ

َ
ق

ُ
ت ذهنيــا، وأن 

يســتجيب الُموّجــه لالضطرابــات العاطفيــة للمشــاركين بتفهــم 
ويظهر بنشاط أن إظهار المشاعر في المجموعة أمر مقبول. 
تبــرز الحاجــة إلــى هــذا الــدور علــى وجــه الخصــوص فــي تلــك 
 المجموعــات التــي يكــون فيهــا وضــع حيــاة المشــاركين صعبــا. 

ــل تحديــا.  ــرون أن دور وضــع الحــدود يمث قــد يشــعر الكثي
كيــف توضــع الحــدود لشــخص بالــغ بــأدب؟ يمكن فــي كثير من 
األحيان أن يساعد توقع المواقف. عندما يقول الُموّجه مقدًما 
أنــه قــد يضطــر أحيانــا ولســوء الحــظ إلــى مقاطعــة المتحــدث، 
تســاعد  أفضــل.  بشــكل  ذلــك  يفهمــون  المشــاركين  فــإن 
االبتســامة اللطيفــة والوديــة فــي هــذه المواقــف. عندمــا يقاطع 
ــا المتحــدث علــى نشــاطه. 

ً
 الموّجــه شــخصا مــا، فقــد يشــكر أيض

ــى التأثيــر علــى  ــا. باإلضافــة إل يلعــب التأثيــر كذلــك دوًرا مهًم
أعضــاء المجموعــة بشــكل مباشــر، يمكن للموّجــه كذلك التأثير 
علــى األمــور علــى المســتوى المجتمعــي. إذا الحــظ الموّجــه أن 
ــا باســتمرار، فيمكــن  أعضــاء المجموعــة يواجهــون مشــكلة م
للموّجــه ومنظمتــه مًعــا محاولــة تصحيــح المشــكلة عــن طريــق 

 كتابــة مقــال رأي أو مقابلــة سياســيين علــى ســبيل المثــال.
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2.2 ماذا تتضّمن مسؤوليات موّجه 
األقران؟

أنشــطة األقــران تعنــي العمــل الموجــه نحــو تحقيــق التغييــر. 
ــو تقويــة الثقــة بالنفــس والشــبكات  الهــدف مــن األنشــطة ه
االجتماعيــة للمشــاركين باإلضافــة إلــى مهاراتهــم ومعرفتهــم 
ــح المشــاركون  ــا مــا يصب االجتماعيــة. وكتأثيــر مشــترك، غالًب
الجديــدة.  المعيشــية  بيئتهــم  فــي  ــا 

ً
وانخراط ا 

ً
نشــاط أكثــر 

يتضمــن دور موّجــه األقــران كداعــم للمهاجريــن مســؤولية 
جزئيــة عــن اتجــاه التغييــر فــي األفــراد يلتــزم الموّجهــون 
الذيــن دربهــم المجلــس الفنلنــدي لمســاعدة الالجئيــن، بتعزيز 
ــه،  ــد ُيعــزل الموّج ــي أســوأ الحــاالت، ق ــاج المشــاركين. ف اندم
الــذي ينتهــك المبــادئ التوجيهيــة األخالقيــة ومدونة الســلوك، 
ــه. ــة الســكان ويجعلهــم يعتمــدون علي  المشــاركين عــن بقي

موّجــه األقــران هــو شــخص موثــوق بــه. المنظمــة الخلفيــة 
ــح الثقــة الســلطة والمســؤولية.  ــه. تمن والمشــاركون يثقــون ب
الســلطة.  اســتخدام  المتنوعــة  اللغويــة  المهــارات  تتيــح 
للقيــام  يضطــر  وقــد  بخيــارات  القيــام  للموّجــه  يمكــن 
بذلــك. بــأي طريقــة يتحــّدث عــن األمــور، هــل هنــاك شــيء 
المجموعــة  توجيــه  إن  األســئلة؟  يطــرح  وكيــف  يذكــره  ال 
االعتبــار  فــي  للمشــاركين  الفرديــة  الخصائــص  يأخــذ  الــذي 
والمســؤولية. الســلطة  موازنــة  فــي  رئيســًيا  عامــاًل   يعتبــر 

أحــد العوامــل المهمــة فــي توجيــه األقــران عاليــة الجــودة 
اندماجــه  قصــة  بيــن  التمييــز  علــى  الموّجــه  قــدرة  هــو 
الذيــن  األفــراد  وحلــول  مســار  وبيــن  تأقلمــه  وطريقــة 
وال  فرديــة  عمليــة  االندمــاج  لهــم.  التوجيــه  تقديــم  يتــم 
ونجاحاتــه  عملــه  طريقــة  إلــى  اإلشــارة  للموّجــه  يمكــن 

علــى أنهــا هــي الخيــار الوحيــد أو األفضــل. يجــب علــى كل 
الفــردي. وضعــه  تناســب  التــي  بالخيــارات  القيــام   مشــارك 

مــن خــالل األفــراد، يتحمــل موّجه األقران كذلك مســؤولية تجاه 
المجتمعــات المختلفــة. غالًبــا مــا تنتشــر المعلومــات الواقعيــة 
المحدثــة الصــادرة عــن الموّجــه مــن خــالل المشــاركين إلــى 
مجتمعاتهم، مما يعني أن أنشطة األقران يمكن أن تؤثر على 
المعلومــات والمواقــف والســلوك للمجتمــع بأكملــه. كمــا يمكــن 
رؤيــة هــذا التأثيــر بشــكل غيــر مباشــر علــى مســتوى المجتمــع 
الســكانية. المجموعــات  بيــن  العالقــات  فــي   الفنلنــدي ككل 

منظمتــه  تجــاه  مســؤوليات  أيضــا  األقــران  موّجــه  يتحمــل 
والراعــي المحتمــل لألنشــطة. ولهــذا يعــد التقييــم وإعــداد 
ا مهًمــا مــن مســؤوليات موّجــه األقــران. أحيانــا ال  التقاريــر جــزًء
تلتقــي الوعــود الممنوحــة للراعــي مــع احتياجــات المشــاركين 
فــي أنشــطة األقــران. فــي هــذه الحالــة، يجب علــى موّجه األقران 
إخطــار المنظمــة بشــأن المشــكلة، ويمكــن للمنظمــة بعــد ذلــك 
ــة فــي األنشــطة. ــرات المطلوب  االتصــال بالراعــي بشــأن التغيي

ولعــل المســؤولية األكثــر واقعيــة لموّجــه األقــران فــي مواقــف 
المجموعــة ترتبــط بــكل التفاعــل بينــه والمشــاركين. ينبغــي 
المشــاركين  أن  مــن  يتحقــق  أن  ناحيــة  مــن  الموّجــه  علــى 
قــد فهمــوا رســالته بشــكل صحيــح ومــن ناحيــة أخــرى مــا 
بشــكل صحيــح.  المشــاركين  أفــكار  فهــم  قــد  هــو  كان  إذا 
ــه  ــي مشــاركة الموّج ــك، تظهــر المســؤولية ف ــى ذل عــالوة عل
بنشــاط فــي خلــق التفاعــل والحفــاظ عليــه. تبــُرز مهــارات 
وجــه  علــى  اآلخريــن  مــع  التعامــل  ومهــارات  التفاعــل 
مســتضعفين. مشــاركين  توجيــه  يتــم  عندمــا   الخصــوص 

2.3 ماهي األشياء التي تدعم موّجه 
األقران في عمله؟

علــى الرغــم مــن أن موّجــه األقــران مســؤول عــن التحضيــر 
أهدافهــم،  تحقيــق  فــي  المشــاركين  ودعــم  لالجتماعــات 
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الرئيســية  المســؤولية  أنفســهم يتحملــون  المشــاركين  فــإن 
عــن نشــاطهم. فهــم ُيعتبــرون خبــراء حياتهــم. يقومــون 
ويمكــن  بأنفســهم.  القــرارات  ويتخــذون  بخياراتهــم 
الموّجــه  إحســاس  تســهيل  إلــى  ذلــك  فهــم  يــؤدي  أن 
بالتوجيــه. المرتبــط  الضغــط  وتقليــل   بالمســؤولية 

تتحمــل المنظمــة التــي تنظــم األنشــطة المســؤولية الرئيســية 
عــن دعــم موّجــه األقــران. اتفاقيــة الموّجــه، وتوجيهــه بشــكل 
جيــد، والتواصــل المنتظــم، ووجــود موّجــه زميــل، كل ذلــك 
ــات األساســية لتقديــم التوجيــه بنجــاح. ليــس  ــق المتطلب يخل
مــن الممكــن دائمــا إيجــاد موّجــه زميــل، وفــي هــذه الحالــة، يعد 
الدعــم المنتظــم مــن المنظمــة مطلًبا حتميا. كما أنه من الجيد 
الحصــول علــى مشــورة مهنيــة خاصــة ألولئــك الُموّجهيــن الذين 
 يدعمــون األشــخاص المجوديــن فــي مواقــف الحيــاة الصعبــة. 

ــى العديــد مــن مــواد الدعــم األخــرى، أنشــأ المجلــس  إضافــة إل
الفنلنــدي لمســاعدة الالجئيــن نموذجــا لعقــد الُموّجــه علــى 
والــذي   vertaistoimijat.fi االلكترونــي  الموقــع 
موســم  بــدء  قبــل  منظمتــه   مــع  تعبئتــه  للموّجــه  يمكــن 
نقــّدم  الموّجــه.  مهــام  كل  العقــد  فــي  حــّرُر 

ُ
ت المجموعــة. 

وتطويــره.  األقــران  نشــاط  لبــدء  تدريبــا  للمنظمــات  أيضــا 
يمكــن تصميــم التدريــب ليناســب مــع احتياجــات المنظمــة، 
 ويمكــن أن يكــون أحــد جوانبــه مثــال تطويــر دعــم الُموّجهيــن. 

يدعــم مجلــس مســاعدة الالجئيــن ُموّجهــي األقــران مــن خــالل 
مشــاركة مزيــد مــن التدريــب، واجتماعــات موّجهــي األقــران، 
ــح عامــة  ومجموعــة فيســبوك، وبنــك أنشــطة األقــران، ونصائ
الُموّجهيــن  مــع  المعلومــات  نشــارك  مفيــدة.  ومعلومــات 
والمــواد  بالتوجيــه  المتعلــق  التدريــب  مثــل  قضايــا  حــول 
ــة  ــف واألعمــال التطوعي ــدة المتعــددة اللغــات والوظائ الجدي
المناســبة للُموّجهيــن. ينســق المجلــس الفنلنــدي لمســاعدة 
أكثــر مــن  الالجئيــن شــبكة فيُتــو )VeTo(، حيــث تقــوم 

ــر أنشــطة األقــران لدعــم االندمــاج معــا.  ٩0 منظمــة بتطوي
وضعــت الشــبكة فــي عــام 201٧ مبــادئ توجيهيــة أخالقيــة 
لُموّجهــي األقــران. إنهــا تســاعد الموّجــه فــي المواقــف الصعبــة 
فــي  أيضــا  أنشــأنا  كمــا  واضــح.  واحــد  حــل  يوجــد  ال  حيــث 
ــة قواعــد الســلوك لُموّجهــي  مجلــس مســاعدة الالجئيــن مدون
الُموّجهيــن. المهنــي وســلوك  العمــل  قــّوي 

ُ
ت والتــي   األقــران 

وبطبيعــة الحــال، يلعــب موّجــه األقــران دورًا مهمــا فــي الحفــاظ 
علــى قدرتــه فــي التأقلــم. مــن مصلحــة الُموّجــه أن يحجــز 
القيــام  لنفســه إلعــادة شــحن بطارياتــه.  فــراغ كاٍف  وقــت 
ــدة.  ــكار الجدي ــة واألف ــن الطاق ــد م ــب المزي ــع يجل بشــيء ممت
ذكــر العديــد مــن الُموّجهيــن أن لقــاء األصدقــاء، أو ممارســة 
ة، أو االســتماع إلــى الموســيقى أو  الرياضــة البدنيــة، أو القــراء
أنهــا أنشــطة ممتعــة  الســاونا أو الصــالة علــى  إلــى  الذهــاب 
االنشــغال،  مــن  الكثيــر  هنــاك  كان  إذا  الفــراغ.  أوقــات  فــي 
فــإن إحــدى الطــرق الجيــدة هــي تحديــد مواعيــد منفصلــة 
األخــرى  األشــياء  أن  يضمــن  هــذا  التقويــم.  فــي  لالســترخاء 
لنفســك  حــدود  وضــع  يعــد  االســترخاء.  مــع  تتداخــل  لــن 
ا مهًمــا مــن تعزيــز رفاهيــة الُموّجــه. يجــب أن يفصــل  جــزًء
التوجيــه. عمــل  عــن  الشــخصية  حياتــه  بوضــوح   الُموّجــه 

التحضيــر الُمتــأن قبــل كل اجتمــاع مجموعــة يجعل من الســهل 
توجيــه المناقشــة. غالًبــا مــا يكــون اإلعــداد المســبق ظاهــرا أثناء 
موقــف التوجيــه فــي ثقــة الُموّجــه فــي نفســه. يتقــّدم الحــوار 
حينهــا بشــكل منطقــي أكثــر ويصبــح مــن الســهل المشــاركة 
فيــه. بإمــكان الُموّجــه أن ُيطــّور أنشــطته علــى أفضــل وجــه عن 
طريــق طلــب تعليقــات وأراء مــن اآلخريــن. إذا كان للموّجــه 
زميــل، ُينصــح أن يبقيــا معــا بعــد االجتمــاع مــن أجــل تفكيــك 
المناقشــات معــا. هكــذا يمكــن للموّجــه أن يتحــدث بــكل ثقــة 
عــن مخاوفــه وأســئلته وال ترافقــه المخــاوف حتــى المنــزل. إذا 
لــم يكــن هنــاك زميــل، يمكــن أن يكــون االتصــال بأحــد موظفــي 

المنظمــة فــي اليــوم التالــي عــادة جيــدة.

3. التخطيط لمجموعة األقران 
والتقييم

إن االحتياجات واألهداف والنشاط وشكل المجموعة والمواضيع والخبراء ووقت ومكان االجتماعات وتكرار 
 االجتماعــات ونصــوص االجتماعات وتقييم األنشــطة ككل كلها جوانب من التخطيط لمجموعــة األقران. 
 خصــص الكثيــر مــن الوقــت للتخطيــط وأشــرك جميــع األطــراف األساســية، وخاصــة المشــاركين فــي 
تــاح لهــم الفــرص للتأثيــر علــى األمــور. 

ُ
 المجموعــة. إنهــم يلتزمــون باألنشــطة بشــكل أفضــل عندمــا ت

تنشــيط المشــاركين لالنضمــام إلــى التخطيط يســاهم في تحقيــق الفكرة الرئيســية من أنشــطة األقران 
الداعمــة لالندمــاج أال وهــي زيــادة المشــاركة.  المشــاركون ليســوا أهدافــا للنشــاط فــي أي مرحلــة مــن 
المراحــل، بــل إنهــم َمْعِنُيــون. إال أنــه يتــم الحديــث عــن الفئــات المســتهدفة فــي مشــهد المنظمــات، ألن 
مجموعــة األقــران يجــب أن تســتهدف مجموعــة معينــة، لكــي تنشــأ تجربــة التناظــر فيمــا بينهــم. قــد 

تكــون أفضــل كلمــة للفئــة المســتهدفة هــي، علــى ســبيل المثــال، ›المســتفيدون‹.
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3.1 من أين أبدأ التخطيط؟

الحــظ الحاجة 
ُ
عــادة مــا تنشــأ فكــرة مجموعــة األقــران، عندمــا ت

إلــى أنشــطة المجموعــة. يتحــدث الزبائــن أو الســكان أو الــزوار 
أو الطــالب أو المرضــى أنفســهم عــن مواضيــع مثــل الوحــدة 
أو نقــص المهــارات أو المعرفــة أو الرغبــة فــي التحــدث عــن 
وضعهــم فــي الحيــاة. تظهــر الحاجــة فــي بعــض األحيــان حتــى 
دون أن يــدرك الشــخص نفســه حاجتــه أو علــى األقــل دون أن 
يعبــر بنشــاط عــن حاجتــه. قــد يالحــظ الموظف مثــال في عمله 
اليومــي أن العديــد مــن الزبائــن الذيــن لديهــم نفــس الوضــع 
الحياتــي ال يعرفــون كيفيــة اســتخدام الخدمــات عبــر اإلنترنت. 
إذا أمكــن تلبيــة الحاجــة مــن خــالل أنشــطة مجموعــة األقــران، 
فإنــه يمكــن البــدء فــي التخطيــط. يتــم وضــع الخطــط األوليــة 
ــا لعــدد قليــل مــن االحتياجــات المعروفــة وغيرهــا مــن 

ً
وفق

 االحتياجــات المفترضــة المتعلقــة بالوضــع الحياتــي أو بالتحدي.

االحتياجــات  توافــق  لتقييــم  األساســية  األجــزاء  أحــد  إن 
لحيــاة  العــام  الوضــع  مراعــاة  كذلــك  هــو  األقــران  ودعــم 
هــل  متحمســون؟  األشــخاص  هــل  المحتمليــن  المشــاركين 
بإمكانهــم المشــاركة فــي األنشــطة فــي وضــع حياتهــم فــي 
أم  الجماعــي معهــم،  الدعــم  يتناســب  هــل  اللحظــة؟  تلــك 
ــل بعــض األشــخاص 

ّ
أن الدعــم الفــردي خيــار أفضــل؟ يفض

العمــل مــع المجموعــة عــن ُبعــد، حيــث أنهــم يســتطيعون 
التــي  االجتماعــات  أن  حيــن  فــي  منازلهــم.  مــن  المشــاركة 
عتبــر الخيــار الوحيــد بالنســبة لآلخريــن.

ُ
جــرى وجهــا، لوجــه ت

ُ
 ت

3.2 كيف ومتى أقوم بخطة التقييم؟

الهــدف مــن التقييــم هــو تطويــر األنشــطة والتوجيــه وإبــراز 
تأثيــر األنشــطة. ليــس مــن الســهل تقييــم العمــل مــع النــاس، 
لكــن المجلــس الفنلنــدي لمســاعدة الالجئيــن والجهــات الفاعلــة 
األقــران.  أنشــطة  لتقييــم  مختلفــة  طرقــا  ــّوُروا 

َ
ط األخــرى 

نعمــل باســتمرار علــى تطويــر أدوات تقييــم جديــدة مــع 
 تأكيــدات مختلفــة ولمجموعــات مختلفــة مــن المســتفيدين.

وقــم  للمجموعــة  األول  االجتمــاع  قبــل  تقييــم  ضــع خطــة 

بإجــراء اســتجوابات محتملــة مــع المشــاركين. نوصيكــم بوضــع 
ــة  خطــة تقييــم كتابيــة مــع أحــد موظفــي المؤسســة المحتمل
لتجنــب ســوء الفهــم وإلعطــاء التقييــم الــوزن الــذي يحتاجــه. ال 
ينبغــي أن تكــون الخطــة طويلــة أو ثقيلــة. فــي أبســط صورهــا، 
تجيــب خطــة التقييــم علــى هــذه األســئلة: مــن ومتــى وكيــف. 
ــي: أ( مــن يقــوم بالتقييــم، ب( متــى  ُيكتــب فــي الخطــة مــا يل
يتــم التقييــم ومــا الــذي يتــم تقييمــه، ج( مــا نــوع األدوات 
التــي يســتخدمها المقيــم. ســجلوا كذلــك فــي الخطــة مــا يتــم 
إجــراؤه بــكل معلومــات التقييــم. مــن يقــوم بتجميــع البيانــات 

ــى الراعــي المحتمــل؟ وتحليلهــا وتقديــم التقاريــر إل
تتضّمــن أهــداف التقييــم األكثــر شــيوعا عــدد المشــاركين، 
والتغييــرات فــي ديناميــات المجموعــة، وتحقيــق األهــداف، 
وكيفيــة ســير اجتماعــات المجموعــة الفرديــة، وعمــل الُموّجه. 
شــكل المجموعــة أيضــا لــه تأثيــر كبيــر علــى أهــداف التقييــم. 
فــي مجموعــة دعــم األقــران، تقــوم أنت كُموّجــه بتقييم تنفيذ 
الدعــم المتبــادل للمشــاركين بشــكل منفصــل، بينمــا تقــوم 
فــي مجموعــة األقــران بتقييــم قضايــا مثــل فهــم المعلومــات 
ــام. ــة الشــعور باالنضم ــة تقوي ــي تمــت مناقشــتها أو كيفي  الت

المشــاركين،  قائمــة  التقليديــة  التقييــم  أدوات  تتضمــن 
واســتمارة المقابلــة، واســتمارة المســح، اســتمارة المالحظــات 
وإال  هــذه،  كل  اســتخدام  ينبغــي  ال  التعليقــات.  واســتمارة 
فــإن التقييــم ســيكون مرهقــا جــدا. إال أنــه ينبغــي أن تأخــذ 
فــي االعتبــار آراء المشــاركين وآراؤك أنــت أثنــاء التقييــم. فــي 
يمــأل  الالجئيــن،  لمســاعدة  الفنلنــدي  المجلــس  مجموعــات 
الُموّجــه أيضــا بعــد كل اجتمــاع اســتمارة التقييــم الخاصــة بــه، 
ــع  ــه تتب ســّجل كل المالحظــات المهمــة ويمكــن للموّج

ُ
لكــي ت

 )!Kahoot( تطــوره. يمكــن أن تكــون األدوات الرقمية مثل
و)Quizizz( مفيــدة جــدا لتقييــم مــا يتعلمــه المشــاركون، 
ســّجل فيهــا بشــكل تلقائــي. اطلــب 

ُ
إضافــة إلــى أن النتائــج ت

النصيحــة مــن المجلــس الفنلنــدي لمســاعدة الالجئيــن حــول 
التخطيــط للتقييــم وألدوات التقييــم -سنســعد لمســاعدة 

الُموّجهيــن.

3.3 أين سأجد المشاركين؟

البحــث  يبــدأ  األقــران،  مجموعــة  بــدء  قــرار  اتخــاذ  بمجــرد 
عــن المشــاركين. فــي أفضــل األحــوال، يكــون هنــاك بعــض 
المشــاركين المعروفيــن مســبقا، وينبغــي بالتأكيــد إشــراكهم 
فــي البحــث عــن مشــاركين إضافييــن. هــل يعرفــون أشــخاًصا 
آخريــن يوجــدون فــي نفــس الوضــع؟ وحســب خبــرة المجلــس 
الناشــطين  األشــخاص  فــإن  الالجئيــن،  لمســاعدة  الفنلنــدي 
لون كذلــك شــركاء جيــدون 

ّ
اللغويــة يشــك المجتمعــات  فــي 

فــي التعــاون. مــن يعــرف النــاس فــي المنطقــة أو المجموعــة 
اللغويــة المعنيــة؟ مــن هــو الشــخص الــذي يحظــى بالثقــة 
علــى  العثــور  مــن  تمكنــت  إذا  المجتمــع؟  فــي  واالحتــرام 
فســيصبح  باألنشــطة،  مهتًمــا  وكان  الشــخص  هــذا  مثــل 
بكثيــر.  أســهل  المحتمليــن  المشــاركين  إلــى   الوصــول 

أماكــن  فــي  المهاجريــن  إلــى  الوصــول  عــام  بشــكل  يمكنــك 
مثــل المؤسســات التعليميــة التــي تــدرس اللغــة الفنلنديــة، 
الهجــرة،  ووحــدات  وخدمــات  المهاجريــن،  وجمعيــات 
والمجموعــات اللغويــة فــي وســائل التواصــل االجتماعــي )مثــل 
ومنــازل  الالجئيــن  اســتقبال  ومراكــز   ،)Hello Espoo
للمجموعــة  اإلعالنيــة  النشــرات  بتوزيــع  ُينصــح  اإلقامــة. 
نســى تفاصيــل المجموعــة. باإلضافــة 

ُ
ات حتــى ال ت خــالل اللقــاء

إلــى اللغــة المســتخدمة فــي المجموعــة، يجــب عليــك أيضــا 
إعــداد المنشــور باللغــة الفنلنديــة حتــى يعــرف الموظفــون 
ــة،  ــق األمــر. وفــي هــذه الحال الناطقــون بالفنلنديــة بمــاذا يتعل
المشــاركين  إلــى  مباشــرة  المنشــور  نفــس  إعطــاء  يمكنــك 
معهــم. يعملــون  الذيــن  األشــخاص  وكذلــك   المحتمليــن 

ــا  ــى مشــاركين فــي األنشــطة أســهل عندم ــر العثــور عل يعتب
ــل أشــخاًصا وجهــا لوجــه وتخبرهــم بوضــوح عــن الفكــرة  تقاب
اللطيفيــن  بالنــاس  النــاس  يرتبــط  للمجموعــة.  األساســية 
وليــس األنشــطة. مجــرد انطبــاع جيــد عــن الموّجــه يمكــن 
األول. االجتمــاع  أو  المقابلــة  إلــى  يأتــي  الشــخص  يجعــل   أن 

تجمــع خدمــة Kotoutumisentukena.fi األنشــطة 
يمكــن  كمــا  الموقــع.  نفــس  تحــت  للمهاجريــن  المقدمــة 

للخدمــة  اإلبــالغ عنهــا  تــم  التــي  األقــران  رؤيــة مجموعــات 
علــى موقــع الويــب vertaistoimijat.fi. ينبغــي علــى 
بهــا  الخاصــة  األقــران  مجموعــات  عــن  اإلبــالغ  المنظمــات 
فــي الخدمــة، ألنهــا تمنحهــا الكثيــر مــن المشــاهدات. حتــى 
موظفــو المجلــس الفنلنــدي لمســاعدة الالجئيــن يمكنهــم نشــر 
 معلومــات عــن  مجموعــة األقــران فــي شــبكاتهم الخاصــة.

3.٤ لماذا ُينصح باستجواب 
المشاركين؟

باســتجواب  الالجئيــن  لمســاعدة  الفنلنــدي  المجلــس  ينصــح 
وأيضــا عنــد  المجموعــة  بــدء موســم  قبــل  المشــاركين  كل 
نهايــة األنشــطة، إن أمكــن. يحصــل الموّجهــون مــن خــالل 
االســتجوابات األوليــة علــى معلومــات مهمــة بخصــوص الوضــع 
األولــي للمشــاركين ورغباتهــم. إذا تــم إعطاء المشــاركين نفس 
األســئلة تقريًبــا فــي نهايــة موســم المجموعــة، فيمكــن مقارنــة 
اإلجابــات مــع بعضهــا البعــض. هكــذا يّتضــح تأثيــر المجموعــة 
المشــاركين. عــالوة علــى ذلــك، تعتبــر االســتجوابات  علــى 
 طريقــة جيــدة إلشــراك المشــاركين فــي التخطيــط الجماعــي.

اســتخدام  عليــك  يجــب  المقابلــة،  اســتمارة  تصميــم  عنــد 
حيــاة  بوضــع  المتعلقــة  االحتياجــات  حــول  افتراضاتــك 
المشــاركين. إال أنــه ال ينبغــي التركيــز عليهــا بشــكل مبالــغ 
فيــه. قــد تتضمــن اســتمارة االســتجواب قائمــة بالمواضيــع 
التصويــت  خاللهــا  مــن  للمشــاركين  يمكــن  التــي  المحتملــة 
يمكنهــم  أنــه  غيــر  لالهتمــام.  إثــارة  المواضيــع  ألكثــر 
ــة.  ــرة لالهتمــام فــي المقابل ــع أخــرى مثي ــك طــرح مواضي كذل
ويقــدم الُموّجــه هــذه الموضوعــات الجديــدة فــي االجتمــاع 
األول. إذا تلقــت هــذه المواضيــع الدعــم، فيمكــن تضمينهــا 
فــي برنامــج موســم المجموعــة. إذا ســألت المشــاركين عــن 
رغباتهــم بــدون قائمــة، فغالبــا مــا ســتكون اإلجابــة »ال أعــرف«. 
تعتبــر مجموعــة المناقشــة مفهومــا جديــًدا للكثيريــن، وال 
 يتضــح علــى الفــور نــوع الموضوعــات التــي يرغبــون فيهــا.

المشــاركين، اطلــب منهــم فــي  لــم تســتطع اســتجواب  إذا 
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االجتمــاع األولــي تعبئــة اســتمارة المســح األولــي وفــي االجتمــاع 
ــم  ــى تقيي ــي. إنهــا تســاعد عل ــر اســتمارة المســح النهائ األخي
تأثيــر المجموعــة. كمــا يجــب عليــك التحــدث إلــى المشــاركين 
حول احتياجاتهم ورغباتهم في االجتماع األول. يمكنك بعد 
 ذلــك صياغــة النســخة النهائيــة من برنامج موســم المجموعات.

وكبديــل لالســتجوابات، يمكــن عقــد جلســة معلومــات، حيــث 
يمكنــك التحــدث بشــكل عــام عــن فكــرة المجموعــة واطلــب 
مــن الحاضريــن التعبيــر عــن رغباتهــم واحتياجاتهــم. نوصــي 
مــع  المســبق  االتصــال  أشــكال  ببعــض  األقــل  علــى  بشــّدة 

المشــاركين.

ن األهداف؟ َدوِّ
ُ
3.5 كيف أ

عندما تعرف احتياجات وتطلعات المشاركين، تحتاج إلى 
إنشاء أهداف لفترة المجموعة بأكملها ولكل اجتماع مختلف. 
يجب أن يصف كل هدف التغيير الذي يحدث في المشارك. 

أحد الخيارات هو استخدام فعل يصف التغيير، مثل يتعلم 
أو ينمو أو يزداد أو يتقّوى. ومن الخيارات األخرى كتابة 

الهدف، بحيث أنه يصف الموقف بعد التغيير، مثال: »يعرف 
المشاركون كيفية كتابة طلب عمل جّيد«. هذا يعني أن 
 الهدف ال يصف النشاط أو ُيخبر بما تفعله أنت كُموّجه.

يجب أن تكون األهداف دائما واقعية وقابلة للقياس بطريقة 
ما. يمكن أن تكون مرتبطة بمعرفة الذات والثقة بالنفس 
والمعرفة والمهارات والشبكات االجتماعية والنشاط. في 

الهدف، تحتاج دائما إلى تحديد َمن الذي يتغير. إذا لم 
يتم ذكر المستفيدين، يظل هدف التقييم غير واضح. 

عندما تقيس تحقيق هدف من خالل استجواب أو استمارة 
المسح، على سبيل المثال، ال تنس أن تسأل عما إذا كان 

ر شيء آخر على 
ّ
التأثير يرجع إلى المجموعة. أو هل أث

وضع المشارك؟ إذا كان هناك عدد كبير من المشاركين، 
فإنه يمكنك كذلك إضافة تقدير لعدد المشاركين الذين 

سيصلون إلى الهدف على سبيل المثال: ٩0 بالمائة من 
المشاركين سيقدم طلبي عمل جيدين خالل موسم 

 المجموعة.
إذا شعرت أن كتابة األهداف أمر صعب، فاكتب احتياجات 

المشاركين على الورق أو الحاسوب. يمكنك تحديد األهداف 
مباشرة بعد االحتياجات. 

3.٦ كيف أخطط لبرنامج موسم 
المجموعة؟

الموقــع  الالجئيــن علــى  الفنلنــدي لمســاعدة  المجلــس  أنشــأ 
تخطيــط  نمــوذج   vertaistoimijat.fi االلكترونــي 
جماعــي يمكــن لجميــع الُموّجهيــن اســتخدامه ِبُحريــة. يضمــن 
مــلء النمــوذج أنــك لــن تنســى أيــا مــن األجــزاء المهمــة فــي 
التخطيــط لموســم المجموعــة. ُينصــح بإشــراك جميع األطراف 
فــي التخطيــط: موظــف المنظمة وكذلك المشــاركين. ســيخلق 
هــذا رؤيــة مشــتركة أقــوى لنــوع موســم المجموعــات القــادم 
وألهــداف الموســم. فضــال عــن ذلــك، ســيكون من األســهل أخذ 
العوامــل التــي تؤثــر علــى األنشــطة فــي االعتبــار مــن وجهــات 
نظــر مختلفــة. علــى ســبيل المثــال، قــد تكــون لــدى الموظــف 
معلومــات ليســت لديــك، والعكــس صحيــح. أمــا احتياجــات 
كلــه. التخطيــط  أســاس  بدورهــا  فهــي  المشــاركين   وآراء 

اجتماعــات  عشــرة  مــن  يقــرب  مــا  هنــاك  يكــون  أن  يجــب 
عقــد المناقشــات 

ُ
خــالل موســم جماعــي واحــد، ألنــه غالبــا مــا ت

المثمــرة فقــط بعــد أن يعــرف المشــاركون بعضهــم البعــض 
بشــكل أفضــل. أنشــطة األقــران الداعمــة لالندمــاج مؤقتــة، 
لــذا ال يمكــن للمجموعــة االســتمرار إلــى أجــل غيــر مســمى. 
عــادة مــا تســتمر المجموعــة الواحــدة لمــدة تتــراوح بيــن 
 موســم وثــالث مواســم )مثــل الربيــع - الخريــف - الربيــع(. 

قبــل  تمامــا  المجموعــة  لموســم  التخطيــط  إنهــاء  يمكنــك 
المشــاركين معروفــة،  إذا كانــت احتياجــات  األول  االجتمــاع 
لقــد  األول.  االجتمــاع  التخطيــط خــالل  متابعــة  يمكنــك  أو 
طلبنــا فــي كثيــر مــن األحيــان مــرة أخــرى رغبــات المشــاركين 

الحاليــة بشــأن المواضيــع فــي االجتمــاع األول، حيــث كان لــدى 
المشــاركين الوقــت للتفكيــر فــي هــذا الموضوع بعــد المقابالت. 
هكــذا، يمنحهــم هــذا شــعوًرا أقــوى باالندمــاج والقــدرة علــى 
التأثيــر فــي األمــور المتعلقــة بالتخطيــط الجماعــي. يزيــد ذلــك 
الدافــع للمشــاركة وااللتــزام تجــاه المجموعــة. إال أنــه يجــب 
تخصيــص وقــت للتعــارف الالئــق، وإلنشــاء قواعــد للمجموعــة 
ــه.   ولمراجعــة فكــرة وأهــداف المجموعــة ولشــرح دور الُموّج

3.٦.1 المواضيع

مــن  ممكــن  عــدد  أكبــر  تربــط  التــي  الموضوعــات  اختــر 
المشــاركين فــي برنامــج موســم المجموعــة. بهــذه الصــورة 
بالنســبة  المواضيــع تعتبــر مفيــدة  أن  أن تتأكــد  تســتطيع 
االجتماعــات  فــي كل  النشــيطة  المشــاركة  وأن  للمشــاركين 
االعتبــار  فــي  خــذ  نظــر،  وكوجهــة  احتمــاال.  أكثــر  تعتبــر 
 تقويــة المعرفــة الذاتيــة والثقــة بالنفــس لــدى المشــاركين.

التــي  األقــران  لمجموعــات  النمطيــة  الموضوعــات  تشــمل 
تدعــم االندمــاج، علــى ســبيل المثــال، المجتمــع الفنلنــدي، 
وتاريــخ فنلنــدا، والخدمــات المحليــة، والحقــوق والواجبــات، 
وإعــادة  الفــراغ،  ووقــت  واالندمــاج،  المشــاكل،  ومواقــف 
التدويــر، ونمــط الحيــاة الصحــي، وتربيــة األطفــال، ونظــام 
القــوة  ونقــاط  الفنلنديــة  العمــل  ثقافــة  الفنلنــدي،  التعليــم 
واألحــالم الخاصــة بالفــرد. نوصــي باالندمــاج كموضــوع لجميــع 
الذيــن حصلــوا  المشــاركين  مــن  تتكــون  التــي  المجموعــات 
علــى تصريــح إقامــة. أنشــأ الصليــب األحمــر الفنلنــدي تمريــن 
 )Kotoutumiskaari( لالندمــاج  الزمنــي  التسلســل 
بشــّدة.  بــه  نوصــي  الموضــوع.   لمناقشــة 

وحســب تجربــة المجلــس الفنلنــدي لمســاعدة الالجئيــن، فإنــه 
ليــس مــن الضــروري أن يكــون هنــاك موضــوع مختلــف تمامــا في 
كل اجتمــاع. قــد يكــون مــن المفيــد عقــد اجتماعيــن متتالييــن 
ــى  حــول نفــس الموضــوع ولكــن مــن منظوريــن مختلفيــن. عل
ســبيل المثــال، إذا كان الموضــوع هــو التعليــم، فيمكــن مناقشــة 
أنــواع مختلفــة مــن المؤسســات التعليميــة فــي االجتمــاع األول 
بينمــا تتضمــن المناقشــة فــي االجتمــاع الثانــي فئــة الطــالب 

 أمثلة: 
 الحاجة: ال يعتقد المشاركون أنهم سيجدون وظيفة. ← الهدف: تتقّوى ثقة المشاركين بأنفسهم في البحث عن عمل.

 الحاجة: المشاركون ليسوا على دراية بالعطل الفنلندية. ← الهدف: يمكن للمشاركين وصف أهم األعياد الفنلندية.
الحاجة: ليس لدى المشاركين أي هوايات. ← الهدف: يبدأ المشاركون هواية من خالل المجموعة.
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ــي إليهــا كل شــخص. بهــذا الشــكل،  ــي ينتم ــن الت أو المتعلمي
األفــكار  فــي  للموضــوع  أعمــق  مســتوى  إلــى  الوصــول  يتــم 
والمناقشــات. غالبــا مــا يفكــر المشــاركون فــي أســئلة إضافيــة 
بعــد االجتمــاع. عندمــا يكــون الموضوع هو نفســه فــي االجتماع 
 التالــي، يمكــن متابعــة المناقشــة مــن خــالل أســئلة المشــاركين.

3.٦.2 الضيوف الخبراء

إنــك كُموّجــه أقــران، ال يمكــن أن تعــرف كل شــيء. وال يمكنــك 
باســتخدام  بشــّدة  نوصــي  شــيء.  كل  تســتوضح  أن  دائمــا 
ا  الخبــراء فــي مجموعــات األقــران. يعــد عمــل التوعيــة جــزًء
مــن الوصــف الوظيفــي للعديــد مــن الموظفيــن، وسيســعدهم 
تجتمــع  طبعــا  المجموعــة  كانــت  إذا  المجموعــات.  زيــارة 
يكــون  فقــد  األســبوع،  نهايــة  فــي عطــالت  أو  المســاء  فــي 
اللغويــة  المهــارات  عــد 

ُ
ت صعوبــة.  أكثــر  الزيــارة  ترتيــب 

ــب مــن  ــي يجــب أن تطل ــة، وبالتال ــراء حاليــا متنوعــة للغاي للخب
شــخص يتحــدث اللغــة المســتخدمة فــي المجموعــة أن يقــوم 
بزيارتهــا، إن كان ذلــك ممكنــا. هــذا يعنــي أنــه ال حاجــة إلــى 
كذلــك  الخبيــر  الضيــف  يمنحــك  الشــفوية.  للترجمــة  وقــت 
 لحظــة للتنفــس، ألنــك لــن تحتــاج إلــى التحــدث طــوال الوقــت.

أي  األقــران،  إلــى مجموعــات  أن تســتدعي  مبدئيــا، يمكنــك 
فــي  المشــاركين  تفيــد  أن  يمكــن  معلومــات  لديــه  شــخص 
أن  المثــال، يمكــن  المجموعــة كضيــف خبيــر. علــى ســبيل 
يكــون الضيــف الخبيــر ضابــط شــرطة مــن وحــدة تقــوم بعمــل 
وقائــي، أو موظــف للشــؤون االجتماعيــة، أو أخصائــي اجتماعــي 
أو مستشــار  أســنان،  فــي صحــة  أو أخصائــي  المدرســة،  فــي 
جنســي، أو أخصائــي تغذيــة، أو موظــف نقابــي، أو خبيــر اندمــاج 
 ،)Väestöliitto( تــم تدريبــه مــن قبــل اتحــاد الســكان
المجلــس  مــن  موظــف  أو  متطــوع  أو  فنلنــدي،  أب  أو  أم  أو 
ــا العثــور علــى 

ً
الفنلنــدي لمســاعدة الالجئيــن. يمكنــك أيض

خبــراء ضيــوف جيديــن مــن المنظمــات األعضــاء فــي شــبكة 
منظمــة  الشــخص  ــل 

ّ
يمث أن  الُمهــّم  مــن   .)VeTo( فيُتــو

معلوماتــه. صحــة  فــي  تثــق  أن  ويمكنــك  بهــا،   موثوقــا 

عندمــا تطلــب الخبيــر كضيــف، أخبــره بوضــوح بمــا تريــده 

الدعــوة  فــي  بالتفصيــل  ِصــف  ســيتحّدث.  مــن  وإلــى  منــه 
تأمــل  الــذي  والمنظــور  المحتــوى  ونــوع  المجموعــة،  نــوع 
يســتخدم  أن  أيضــا  الخبيــر  ــر 

ِّ
ك

َ
ذ االجتمــاع.  وهــدف  إليــه، 

طــوال  الحضــور  إلــى  الضيــف  يحتــاج  ال  واضحــة.  لغــة 
االجتمــاع. مــن الجيــد أن تطلــب مــن المشــاركين تعليقاتهــم 
مغادرتــه.  بعــد  االجتمــاع  نهايــة  فــي  الخبيــر  حــول 
ذلــك. بعــد  الخبيــر  مــع  التعليقــات  مشــاركة  أيضــا   يجــب 

3.٦.3 الزيارات

يمكــن لمجموعــات األقــران القيــام بنوعيــن مــن الزيــارات. 
بأهــداف  وثيقــا  ارتباطــا  الزيــارة  ترتبــط  أن  يمكــن 
المجموعــة، أو يمكــن اســتخدامها لتقويــة روح المجموعــة. 
أو  تعليميــة  مؤسســة  مثــال  تــزور  أن  للمجموعــة  ويمكــن 
غالبــا  الفنلنــدي.  المجتمــع  حــول  معــرض  أو  عمــل  مــكان 
ا 

ً
نشــاط المجموعــة  روح  تقــوي  التــي  الزيــارة  تتضمــن  مــا 
 اســترخاء، مثــل البولينــغ أو التنــزه فــي الحديقــة.

ً
 أو حــدث

ُمبالــغ فيــه. يمكــن  للزيــارات بشــكل  ال ُينصــح بالتخطيــط 
أن تكــون هنــاك خــالل موســم مجموعــة واحــد مــن زيــارة 
ــاك ســبب جيــد لعــدد  ــم يكــن هن ــارات، مال ــى 3 زي واحــدة إل
لالجتماعــات،  التغييــر  ناحيــة  مــن  الزيــارات  تجلــب  أكبــر. 
لكــن قــد تكــون مــن ناحيــة أخــرى ُمقلقــة لألشــخاص الذيــن 
مــن  الســبب  ولهــذا  جّيــد.  بشــكل  المنطقــة  يعرفــون  ال 
وعلــى  بالضبــط  ســتلتقون  أيــن  معــا،  االتفــاق  جــدا  المهــم 
وقــت  نفــس  فــي  الزيــارات  تتــم  بــأن  نوصــي  ســاعة.  أي 
 المقابــالت األخــرى. بهــذا الشــكل يمكــن تجنــب ســوء الفهــم.

خــالل  بزيــارات  القيــام  بعــدم  كذلــك  نوصــي 
المشــاركين  أن  مــن  للتأكــد  األولــى  القليلــة  االجتماعــات 
االجتمــاع. مــكان  إلــى  للحضــور  روتيــن  خلــق   يمكنهــم 

3.٦.٤ التخطيط الجتماع مجموعة فردي

إن التحضيــر لــكل اجتمــاع مجموعــة ُيعتبــر جــزًء هاّمــا مــن 
التوجيــه. عندمــا تســتعد جيــدًا، فــإن التوجيــه يســير أيضــا 
لــكل  األقــل  علــى  أشــياء  ثالثــة  بإعــداد  قــم  جيــد.  بشــكل 

لتفعيــل  المفتوحــة  واألســئلة  المهمــة،  الحقائــق  اجتمــاع: 
المناقشــة، وخبراتــك الخاصــة المتعلقــة بالموضــوع. يمكنــك 
كذلــك عنــد رغبتــك إعــداد تماريــن وظيفيــة ومــواد تكميليــة 
لالجتمــاع. يتــم تقديــم القهــوة والشــاي دائًمــا فــي اجتماعــات 
 المجموعــات الخاصــة بالمجلــس الفنلنــدي لمســاعدة الالجئيــن. 

عــادة مــا يســتمر اجتمــاع المجموعــة الواحــدة لمــدة تتــراوح 
المناســب  الوقــت  يختلــف  وســاعتين.  ونصــف  ســاعة  بيــن 
حســب حجــم المجموعــة. إذا كان الوقــت أطــول، فقــد تكــون 
أنــه  غيــر  المشــاركين.  علــى  األســبوعية صعبــة  المشــاركة 
أطــول، فيوصــى  اجتماعــات  تقــرر عقــد  تــزال  ال  كنــت  إذا 
عــن  المجموعــة  اجتماعــات  فــي  قصيــرة.  راحــة  بفتــرات 
 بعــد، يجــب أن تكــون هنــاك فتــرات راحــة كل ســاعة تقريبــا.

ابــدأ كل اجتمــاع مجموعــة بالترحيــب بالجميــع واذكــر موضــوع 
اليــوم وهدفــه بصــوت مرتفــع. يمكنــك مــن خــالل الهــدف 
منهــم.  متوقــع  هــو  مــا  وســيفهمون  المشــاركين،  تحفيــز 
ُينصــح كذلــك بالســماح للجميــع بمشــاركة مــا يشــعرون بــه 
فــي بدايــة االجتمــاع. عندمــا يتحــّدث كل واحــد فــي بدايــة 
صبــح عتبــة التحــدث مــرة أخــرى أدنــى. كمــا ينبغــي 

ً
االجتمــاع، ت

ــا  ــة كل اجتمــاع بشــكل واضــح. خطــط دائم ــط لنهاي التخطي
لعمــل ملخــص في األخير، واســأل المشــاركين عــن تعليقاتهم، 
الموالــي واشــكرهم علــى مشــاركتهم. رهــم باالجتمــاع 

ّ
 وذك

األقــران  مجموعــات  اجتماعــات  فــإن  الزيــارات،  باســتثناء 
مــا  دائمــا  الالجئيــن  لمســاعدة  الفنلنــدي  للمجلــس  التابعــة 
يكــون لهــا نــص مكتــوب يتبعــه الموّجهــون. يتضمــن النــص 
باالجتمــاع  الخاصــة  واألســئلة  المعلومــات  جميــع  المكتــوب 
قســم.  كل  فــي  المســتغرق  الوقــت  مقــدار  إلــى  باإلضافــة 
تســاعد الدقائــق المحــددة فــي النــص الُموّجهيــن علــى االلتــزام 
بالجــدول الزمنــي، علــى األقــل بشــكل تقريبــي. يحتــوي موقــع 
دعــم  مجموعــة  حزمــة  علــى   Vertaistoimijat.fi
Tulevaisuuspaja-( المســتقبل  لورشــة  األقــران 
يمكنــك  حيــث   ،)vertaistukiryhmäpaketti

االجتماعــات.  حــول  مكتوبــة  لنصــوص  نمــاذج  إيجــاد 
يمكنــك اســتخدام النصــوص المكتوبــة كمــا هــي أو تضميــن 
األفضــل. بالشــكل  مجموعتــك  تناســب  التــي   األقســام 

المجموعــة  لموســم  مكتوبــة  نصوصــا  تضــع  أن  يجــب  ال 
بأكملــه، ألن الخطــط قــد تتغيــر. فــي بعــض األحيــان قــد 
األفضــل  ومــن  فجــأة،  المشــاركين  حيــاة  مواقــف  تتغيــر 
ــة.  ــر حداث ــى موضــوع أكث ــي إل ــاع التال ــر موضــوع االجتم تغيي
التغييــرات،  مــع  بمرونــة  الموّجهــون  يتفاعــل  أن  يجــب 
المشــاركين. احتياجــات  علــى  يعتمــد  بأكملــه  النشــاط   ألن 

3.٧ كيف يمكنني وضع اللمسات 
األخيرة على خطة التقييم؟

عندمــا يتــم اســتجواب المشــاركين وتكــون خطــة المجموعــة 
جاهــزة تقريًبــا، حــدد فــي خطــة التقييــم شــكل المجموعــة فــي 
النهايــة ومــا الــذي يتــم تقييمــه بالضبط. هل كانــت افتراضاتك 
صحيحــة أم أن تركيــز المجموعــة مختلــف فــي النهايــة؟ هــل 
أن  المقابــالت  أثنــاء  تبّيــن  إذا  األوليــة؟  األهــداف  تغّيــرت 
المشــاركين يحتاجــون إلــى الكثيــر مــن النقــاش حــول هوياتهــم 
ومواقفهــم الحياتيــة، فيجــب أن يكــون أحــد أهــداف التقييــم 
هــو الدعــم بيــن المشــاركين. ويمكــن تقييــم ذلــك مثــال عــن 
طريــق المالحظــات التــي كتبهــا الُموّجــه وبنــاء علــى تعليقــات 
المشــاركين. يرتبــط الدعــم المتبــادل بيــن المشــاركين بقــوة 
 بتحقيــق الجــو اآلمــن، الــذي يمكــن تقييمــه فــي نفــس الوقــت.

عنــد اكتمــال خطــة التقييــم، قــم بمراجعتهــا مــع زميلــك 
المحتمــل، إن ُوجــد، باإلضافــة إلــى ممثــل المنظمــة. وبهــذا 
الشــكل، تكــون لجميــع األطــراف وجهــة نظــر مشــتركة حــول 
ــة بانتظــام  ــم. أخبــر المنظم ــة بالتقيي ــور المتعلق جميــع األم
خــالل موســم المجموعــة كيــف نجحــت خطــة التقييــم عمليــا 

واطلــب تصحيحــات عنــد الضــرورة
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٤. توجيه مجموعة األقران

الهــدف  المجموعــة علــى تحقيــق  المجموعــة هــي مســاعدة  لتوجيــه  الفكــرة األساســية  إن 
حــّرر قواهــا الخفيــة: فــي مجموعــة، 1 + 1 تســاوي 

ُ
ــك ت ــه مجموعــة، فإن وّج

ُ
ــا ت المنشــود. عندم

فجــأة 3. الدعــم الــذي تقدمــه المجموعــة لألفــراد مهــم مــن نــواح كثيــرة. أشــياء كثيــرة 
ــا 

ً
لــن يتــم تعلمهــا أو القيــام بهــا أو مناقشــتها عندمــا يكــون المــرء بمفــرده. يمكــن أيض

للمشــارك أن يشــعر بأنــه »طبيعــي«، ألن جميــع المشــاركين اآلخريــن يوجــدون فــي نفــس 
 الموقــف. ال يتــم تحقيــق ذلــك بقــوة فــي حالــة الدعــم الفــردي مــن خــالل الموّجــه وحــده.

باإلضافــة إلــى حــاالت التوجيــه الفعليــة، يعــد اإلعــداد جــزًء هامــا مــن توجيــه المجموعــة، 
ــدي  ــس الفنلن ــي المجل ــر. يوص ــد كبي ــى ح ــه إل ــف التوجي ــة بمواق ــاكل المتعلق ــع المش ــا يمن مم
لمســاعدة الالجئيــن دائًمــا باســتخدام تعابيــر »توجيــه المجموعــة« و »وّجــه مجموعــة«، ألن 
ــر  ــا أكث ــاط. هم ــن النش ــا ع ــا خاطئ ــان انطباع ــة« يعطي ــاد المجموع ــة« و »ق ــادة المجموع »قي
ــى المناقشــة  ــاه بشــكل أفضــل إل ــه« االنتب ــدورات وورشــات العمــل. يلفــت فعــل »وّج ــة لل مالءم

والمشــاركين.

٤.1 كيف أخلق جوا آمنا؟

والتعــرض  والقبــول  الثقــة  مثــل  بأشــياء  األمــان  يرتبــط 
للخطــر وتقديــم الدعــم وااللتــزام. إال أن األمــان واإلحســاس 
مجموعــة  موّجــه  بصفتــك  مختلفــان.  شــيئان  همــا  باألمــان 
الجميــع  شــعور  ضمــان  إلــى  تســعى  أن  يجــب  األقــران 
باألمــان،  الجميــع  شــعور  ضمــان  خــالل  مــن  باألمــان. 
األهــداف.  تحقيــق  ويمكــن  باألنشــطة  المشــاركون   يلتــزم 

اآلمــن  الجــو  التعــرف علــى  األقــران، يمكنــك  فــي مجموعــة 
والتعبيــر  مشــاعرهم  علــى  المشــاركين  تعــرف  خــالل  مــن 
مــن  يكــون  عندمــا  لذلــك.  اآلخريــن  قبــول  وتلقــي  عنهــا 
طبيعتهــم،  علــى  يكونــوا  أن  المشــاركين  علــى  الســهل 
مرئيــا  ذلــك  يكــون  مــا  غالبــا  بالرضــا.  يشــعرون  فإنهــم 
مواضيــع  عــن  المشــارك  تحــدث  أن  كمــا  الخــارج.  مــن 
باألمــان. يشــعر  أنــه  ُيظهــر  شــخصي  بشــكل   حساســة 

مقابــالت  إجــراء  خــالل  مــن  باألمــان  الشــعور  بنــاء  فــي  ابــدأ 
ويفهمــون  عليــك  يتعرفــون  المشــاركين.  جميــع  مــع 
بشــكل أفضــل مــا تــدور حولــه المجموعــة. إذا كان بإمــكان 
فــي  المجموعــة  محتــوى  علــى  التأثيــر  ــا 

ً
أيض المشــاركين 

المقابــالت، فيمكنهــم إنشــاء التــزام قــوي وشــعور بملكيــة 
للمشــاركين  بالنســبة  المرحلــة.  تلــك  فــي  المجموعــة 
لطيــف  جديــد  شــخص  مقابلــة  مجــرد  فــإن  الوحيديــن، 
المجموعــة.  فــي  للمشــاركة  كافيــا  ســببا  يكــون  أن  يمكــن 
الشــخص  نــوع  معرفــة  بإمكانــه  ليــس  االســتجواب،  بــدون 
 الــذي يوّجــه المجموعــة، وربمــا لــن يحضــر االجتمــاع األول.

اختــر الجتمــاع المجموعــة مكانــا مريحــا يســهل الوصــول إليــه. 
يجــب أن تجتمــع مجموعــات دعــم األقــران فــي األماكــن التــي 
يمكنهــم فيهــا إجــراء محادثــات خاصــة دون مقاطعــة مــن 
قبــل أطــراف خارجيــة. ابــدأ موســم المجموعــة بوضــوح، أي 
ا فــي كيفيــة ســرد كل األشــياء بأســهل طريقــة 

ً
فكــر مســبق

ممكنــة. احجــز االجتمــاع األول بالكامــل للتعــارف. يجــب أيضــا 
ــى أبعــد  ــاء االجتمــاع األول، أو عل وضــع قواعــد المجموعــة أثن

ــي مــع المشــاركين. مــن المهــم أن  تقديــر، فــي االجتمــاع الثان
ــن. ــى الســرية واحتــرام اآلخري ــل عل ــى األق ــص القواعــد عل  تن

 مشــابها فــي التخطيــط لالجتماعــات. 
ً

اســتخدم دائمــا هيــكال
باالســتماع  اجتمــاع  بــدء كل  المثــال،  يمكنــك، علــى ســبيل 
تذكــر  التعليقــات.  بجمــع  وإنهائــه  المشــاركين  أخبــار  إلــى 
ــا مــع الجميــع فــي جميــع المواقــف. 

ً
ــا ومنصف

ً
أن تكــون لطيف

االبتســامة هــي عالمــة قويــة للمشــاركين تظهــر قبولهــم. 
المناقشــة  واحصــر  الهــدف  علــى  التركيــز  علــى  حافــظ 
خالفــات  أي  وناقــش  توقــف  الضــرورة.  عنــد  لذلــك  ــا 

ً
وفق

قــد تحــدث أو تكــون أكبــر مــن أن تتركهــا بمفردهــا. ضــع 
فــي اعتبــارك نهجــا حساســا فــي كل مــا تفعلــه. هــذا يعنــي 
أنــه ال يمكنــك افتــراض أي شــيء عــن أي شــخص؛ بــداًل مــن 
 ذلــك، يجــب أن تحــاول أخــذ كل شــخص فــي الحســبان كفــرد. 

Aalto, Mikko 2002. Turvallinen ryhmä. 
Silvennoinen, Markku 200٤. 
Vuorovaikutuksen avaimet.

٤.2 ماذا تفعل في مواقف التوجيه؟

ســؤال-جواب.  بأســلوب  ــم 
ّ
عل

ُ
ت ال   - المناقشــة  ــط 

ّ
 نش

فــي أفضــل الحــاالت، يتحــدث أعضــاء المجموعــة مــع بعضهــم 
البعــض بــداًل مــن مجــرد تبــادل األدوار لإلجابــة علــى أســئلتك. 
قــد تحتــاج كُموّجــه، خاصــة فــي بدايــة موســم المجموعــة، 
إلــى تنشــيط المناقشــة بشــكل منفصــل، ألن جــو المجموعــة 
التحــدث  يمكنــك  المناقشــة،  ولتنشــيط  بعــد.  آمًنــا  ليــس 
عــن تجاربــك الخاصــة وطــرح أســئلة مفتوحــة موجهــة إلــى 
الجميــع تبــدأ بكلمــات مثــل مــاذا وكيــف ومــا نــوع. أفضــل 
بالتعليــق  المشــاركين  مطالبــة  هــي  للتنشــيط  طريقــة 
يبــدؤون  مــا  غالبــا  حينهــا،  البعــض.  بعضهــم  أفــكار  علــى 
فــي التحــدث مــع بعضهــم البعــض، وبصفتــك ُموجهــا، مــا 
للُموّجهيــن الذيــن  عليــك ســوى متابعــة المحادثــة. يمكــن 
ــرا  ــى وجــه الخصــوص التحــدث كثي ــم عل ــة معل لديهــم خلفي
 بســهولة، ألنهــم معتــادون علــى التحــدث كثيــرا فــي مهنتهــم.



2٥ 2٤

 استمع بنشاط.

ة رأسك،  اظهر أنك تسمع إلى المشاركين بنشاط. قم بإيماء
ظهر أنك تستمع )حسًنا، 

ُ
ا صغيرة للقبول ت

ً
وأصدر أصوات

نعم( وحافظ على التواصل البصري المناسب مع المتكلم. 
في فترات زمنية مالئمة، ُينصح بأن تقوم بتكرار ما قاله 
المشارك بتعبيرك الخاص. هكذا، تتحقق مما إذا فهمته 

 إلى ذلك، تظهر له أنك استمعت إليه 
ً
بشكل صحيح. إضافة

ا بأفكاره وأنه مهم.
ً
ا. سيشعر المشارك أنك مهتم حق

ً
حق

 قّســم المجموعــات الصغيــرة وتأكــد من أن الجميع مرتاح.

ترتيــب  خــالل  مــن  األشــياء  خلــط  مثــاًل  يمكنــك 
الذيــن  للمشــاركين  يمكــن  بحيــث  ثنائيــة  مناقشــات 
التحــدث  البعــض  بعضهــم  علــى  متعوديــن  ليســوا 
إن  الفــور،  علــى  تدخــل  البعــض.  بعضهــم  مــع 
النقــاش. خــارج  يوجــد  المشــاركين  أحــد  أن   الحظــت 

 اربــط بيــن التجــارب والقصــص والمعلومــات الواقعيــة.

مــن المهــم فــي مجموعــة دعــم األقــران علــى وجــه الخصــوص 
ا التفكير 

ً
مشاركة تجربة أعضاء المجموعة. إال أنه من الجيد أيض

فــي مــدى إمكانيــة تعميــم التجــارب -فليــس كل شــيء مناســب 
للجميــع. مشــاركة المعرفــة التجريبيــة والمعلومــات الموثوقــة 
 فــي المجموعــة لهــا تأثيــر إيجابــي علــى ديناميــات المجموعــة. 

خطــط ألنــواع مختلفــة مــن المحتــوى ألجــزاء مختلفــة مــن 
االجتمــاع. مــن الجيــد أن تكــون لديــك حقائــق وأســئلة وتجــارب 
فــي بدايــة االجتمــاع ووســطه ونهايتــه. مــن الجّيــد كذلــك 
الخاصــة  تلــك  مــع  وأســئلتك  وأفــكارك  تجاربــك  دمــج 

ُ
ت أن 

بالمشــاركين حــول المعلومــات الواقعيــة. قد يكون المشــاركون 
قــد انضمــوا إلــى المجموعــة ألســباب مختلفــة شــيئا مــا. شــخص 
مــا يريــد التحــدث، وآخــر يريــد أن يســتمع وثالــث يريــد أن 
والحقائــق  المناقشــة  تظهــر  عندمــا  جديــًدا.  ا 

ً
شــيئ يتعلــم 

بالملــل. أحــد  يشــعر  ال  منتظمــة،  فتــرات  علــى   والتجــارب 

ز على اللحظة الحالية، والمستقبل ونقاط قوة أفراد 
ّ

رك
 المجموعة.

تتحدث مجموعات األقران التي تدعم االندماج عن العيش 
في فنلندا ومستقبل الفرد في هذا البلد الجديد. يمكن 

تجاهل األشياء الماضية، لكنك كُموّجه تحتاج إلى تحويل 
المحادثة نحو الحاضر والمستقبل. من الجيد التركيز في 

جميع المناقشات على نقاط القوة ونجاحات المشاركين، ألن 
ذلك يجعلهم أقوياء. فهم يتعرفون على أنفسهم ووضعهم 

 الخاص بشكل أفضل ومن وجهات نظر مختلفة.

ملموســة. خطــط  لوضــع  المجموعــة  أعضــاء  ــز 
ّ

 حف

ــّوى  ــا يضــع المشــاركون خططــا لحياتهــم الخاصــة، تتق حينم
تجربتهــم فــي إدارة حياتهــم. وهــذا يعطي لهــم القوة والثقة. 
مــن المرجــح أن تصبــح أحالمهــم حقيقــة واقعــة مــن خــالل 
الخطــط. غالبــا مــا تتطلــب األحــالم العديــد مــن الخطــوات، 
يتــم  التــي  الخطــوة  علــى  التركيــز  فــي  الخطــة  وتســاعد 
اتخاذهــا حاليــا. بهــذه الطريقــة ال يبــدو الحلــم بعيــًدا ويكــون 
الدافــع أقــوى. ُينصــح أن يتــم، خاصــة فــي جلســة المجموعــة 
األخيــرة، التأكــد مــن أن كل واحــد لديــه خطــة الحقــة مــن 
 نــوع مــا فــي بالــه أو علــى الــورق لفتــرة مــا بعــد المجموعــة.

الــرأي. حريــة  عــن  األحيــان  مــن  كثيــر  فــي   تحــدث 

ليــس مــن الضــروري فــي مجموعــة األقــران أن يشــارك الجميــع 
بالشــجاعة  المشــاركون  أن يتحلــى  الجيــد  الــرأي. مــن  نفــس 
للتحــدث عــن وجهــات نظرهــم المختلفــة وتبريرهــا. وســيؤدي 
ــى تعميــق المناقشــات وإثرائهــا. إنمــا يجــب أن تتأكــد  ــك إل ذل
ا آخر يشــعر بالذنب أو 

ً
من أن رأي أي شــخص ال يجعل مشــارك

يؤذيــه. إذا حــدث هــذا، يمكنــك أن تشــكر المشــارك على الرأي، 
 وتذكــر بقواعــد المجموعــة، وتدفــع بالمناقشــة إلــى األمــام.

 اسأل بنشاط عن اآلراء وخلفياتها. 

أظهر اهتمامك نحو آراء المشاركين. استخدم األسئلة 
المفتوحة وتعامل حتى مع اآلراء »الضارة« باالندماج مع 

موقف مهتم ومتفهم. إذا كان الرأي يسيء إلى المشاركين 
اآلخرين أو يجعلهم يشعرون بالذنب، فاستمر في النقاش 
مع ذلك الشخص على انفراد إذا أمكن، مثال، بعد اجتماع 

المجموعة. عندما يشعر أحد المشاركين بالتقدير، يبدأ في 
الوثوق بك واالستماع إلى أفكارك بشكل أكثر تقديرًا. كما 
أنه يصبح أكثر التزاما تجاه المجموعة. هذه هي الطريقة 

 التي تزرع بها بذور التغيير التي تعزز االندماج.

 صحح المعلومات والتصورات الخاطئة.

باإلضافة إلى المعلومات الخاطئة، تحتاج إلى معالجة انتشار 
التصورات التي تؤخر االندماج. فعلى سبيل المثال، إذا قال 

أحدهم أنه يعتقد أن جميع الفنلنديين عنصريون، فيمكنك 
إعالن اإلحصائيات عن الموضوع على الفور أو في المرة 

القادمة. بهذا الشكل ال تؤثر التصورات الخاطئة على عالم 
 تفكير المشاركين.

 تأكــد مــن أن كل شــخص لديــه الفرصــة للتحــدث إذا أراد.

عــن  التحــدث  علــى  ُمْجبــر  األقــران  مجموعــة  فــي  أحــد  ال 
ــك بصفتــك ُموجهــا  المواضيــع التــي ال يريــد. إنمــا يجــب علي
لألقــران، أن تتأكــد فــي التخطيــط وأثنــاء إرشــاد المجموعــة 
أن  يجــب  لهــذا  للتحــدث.  الفرصــة  لديــه  فــرد  كل  أن  مــن 
ــا للمناقشــة واســأل األشــخاص الصامتيــن  ــا كافًي تخصــص وقًت
ــى  ــا. بمجــرد التعــرف عل ــدون قــول شــيء م ــوا يري ــا إذا كان عم
مــن هــم األكثــر صمتــا فــي المجموعــة، فيمكنــك البــدء معهــم 
فــي المســتقبل. بهــذه الصــورة، علــى األقــل لــن ُيتركــوا بــدون 

فرصــة للتحــدث. 

 Ryhmän .2000 Niemistö, Raimo
.luovuus ja kehitysehdot 

٤.3 كيف آخذ األدوار المختلفة 
للمشاركين بعين االعتبار؟

األدوار  مــن  مختلفــة  أنواعــا  يتلقــون  أو  المشــاركون  يأخــذ 
ــق ببعضهــم البعــض. كمــا يمكــن  فــي المجموعــة فيمــا يتعل
لألشــخاص االنجــراف إلــى دور مــا والشــعور بالصــراع بشــأنه. 
ــأدوار  ــق ب وقــد يكــون الصــراع داخــل الشــخص، أو فيمــا يتعل
أو توقعــات اآلخريــن. يمكــن أن يــؤدي التفكيــر فــي األدوار، 
فــي أحســن األحــوال، بالمجموعــة إلــى المضــي قدمــا ومســاعدة 
ــى ســلوكهم. سيســاعدك التعــرف  ــى النظــر إل المشــاركين عل
علــى األدوار كُموّجــه علــى فهــم مــا يجــري فــي المجموعــة. 
أنــه ال يوجــد أي شــخص محاصــر  أنــه يجــب أن تتذكــر  إال 
وشــخصية  المجموعــة  فــي  الوضــع  -يؤثــر  واحــد  دور  فــي 
ــى األدوار التــي يلعبهــا كل شــخص فــي كل موقــف.  الفــرد عل

يســاعدك المهــرج فــي المواقــف التــي تحتــاج إلــى تحســين 
الشــخص  األســهل علــى  مــن  المزاجيــة واالســترخاء.  الحالــة 
ــه ومنفتحــا حــول شــؤونه.  ــى طبيعت المســترخي أن يكــون عل
إن الفكاهــة عامــل يزيــد مــن التواصــل ويمكــن أن يســاعد 
وخلــق  المجموعــة  تجــاه  المشــاركين  التــزام  تقويــة  فــي 
المــزاج  تفتيــح  علــى  المهــرج  اشــكر  النــاس.  بيــن  روابــط 
وعّبــر عــن المشــاعر المتعلقــة بذلــك. مــن ناحيــة أخــرى، قــد 
قــال فــي ســياق خاطــئ 

ُ
تتســبب الفكاهــة المهينــة أو التــي ت

مــن  تأكــد  المجموعــة.  أعضــاء  بيــن  حــدوث صراعــات  فــي 
أنــه إذا رغــب المهــرج، فيمكنــه أيضــا أن يكــون جــاًدا وأنــه 
 ليــس مــن المتوقــع منــه أن يقــوم بإلقــاء النــكات طــوال الوقــت.

فيهــا  يفكــر  لــم  نظــر  وجهــات  تقديــم  للناقــد  يمكــن 
حريــة  ظهــر 

ُ
ت أن  يمكنــك  الناقــد،  بمســاعدة  اآلخــرون. 

بطريقــة  بأكملهــا،  المجموعــة  علــى  تنطبــق  التــي  الــرأي، 
ملموســة. غيــر أن النقــد المفــرط يمكــن أن يعقــد عمليــة 
داخــل  ســلبيا  جــوا  ويخلــق  الديمقراطــي  القــرار  صنــع 
ــى المشــاركين الناقديــن بشــكل مفــرط  المجموعــة. تحــدث إل
حــول وضــع حياتهــم )علــى انفــراد عنــد الضــرورة(. اطلــب 
المواقــف  فــي  ملموســة  إيجابيــة  اقتراحــات  تقديــم  منهــم 
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المجموعــة. علــى  ســلبا  المفــرط  النقــد  فيهــا  يؤثــر   التــي 

لــدى المبتكــر الكثيــر مــن األفــكار، لكنــه ليــس بالضــرورة 
مستعدا لفعل أي شيء بشأنها. صاحب المبادرة يكون مستعدا 
لعمــل شــيء ملمــوس. قــد تواجــه صعوبــات مــع المبتكــر فــي 
المواقــف التــي يكــون فيهــا القــرار أو الخيــارات مكتمــال، لكنــه 
مــا زال يرغــب فــي تقديــم أفــكاره الجديــدة. يمكــن للمبتكــر 
األكثــر  األشــخاص  عــن  والــدور  المســاحة  ينــزع  أن  كذلــك 
ــع المشــاركين  ــادرة قــد يمن هــدوًء. فــي حيــن أن صاحــب المب
 غيــر الواثقيــن فــي أنفســهم مــن تجربــة األشــياء بأنفســهم.

الفاعــل هــو الشــخص الــذي يريــد مســاعدة الموّجــه بأشــياء 
ــز شــيء للمجموعــة.  ــي خب ــة أو يرغــب ف ــز الطاول ــل تجهي مث
غالًبــا مــا يعبــر عــن نفســه مــن خــالل النشــاط البدنــي. مــن 
أيضــا  يشــعر  حتــى  بذلــك  للقيــام  فرصــة  منحــه  المهــم 
مــن  تســأل  أن  حتــى  يمكنــك  للمجموعــة.  مهــم  بأنــه 
 يرغــب فــي المســاعدة فــي تغطيــة الطاولــة أو التنظيــف.

التحقــق  المهــم  مــن  الصامتيــن،  المشــاركين  مــع 
ُيســمح  صامتــا.  يكــون  أن  يريــد  الشــخص  كان  إذا  ممــا 
األحيــان  بعــض  فــي  االســتماع.  طريــق  عــن  بالمشــاركة 
المجموعــة،  بدايــة  فــي  صامتــا  مــا  شــخص  يكــون  قــد 
الحقــة.  مرحلــة  فــي  التحــدث  علــى  يتشــجع   ولكنــه 

ــى نفســه  ــام المناقشــة إل ــن االهتم ــث ع ل الباح ــوِّ ــا ُيَح ــا م غالب
وتجاربــه الخاصــة. غالبــا مــا يكــون هــو الشــخص الــذي يبــدأ 
المحادثــة وبالتالــي يشــجع اآلخريــن علــى التحــدث كذلــك. إذا 
لــم يقــل أي شــخص آخــر أي شــيء، فــإن الباحــث عــن االهتمــام 
ســيفعل ذلــك. غيــر أنــه خــالل اللحظات الحساســة، قد يتجاهل 
الباحــث عــن االهتمــام مشــاعر اآلخريــن ويقــدم تجاربه الخاصة 
فقــط. أنــت بحاجــة إلــى مواســاة أو تشــجيع المشــارك الــذي هــو 
فــي حالــة حساســة ووضــع حــدود للباحث عن االهتمام. وإال فإن 
 الباحــث عــن االهتمــام قــد يأخــذ الكثيــر مــن وقــت المناقشــة.

قــد يكــون الوســيط عونــا كبيــرا لــك. إنمــا فــي بعــض األحيــان 
يريــد بعــض الوســطاء اســتبعاد النزاعــات تمامــا واالســتمرار 

ــى تقييــم  فــي الحديــث عــن موضــوع اليــوم. تحتــاج حينهــا إل
مــا إذا كانــت الوســاطة ضروريــة فــي هــذه الحالــة. قــد يتجاهــل 
أن  يجــب  المجموعــة.  لصالــح  الخاصــة  احتياجاتــه  الوســيط 

ــه بجــرأة. ــى التعبيــر عــن آرائ تشــجع الوســيط عل
 Vilén, Marika; Leppämäki, Päivi & Ekström,
 Vuorovaikutuksellinen .200٨ Leena
.tukeminen 

٤.٤ كيف يمكنني أخذ المراحل 
المختلفة للمجموعة في الحسبان؟

الهــدف المشــترك هــو أحــد أهــم األشــياء التــي تحــول األفــراد إلى 
مجموعــة. ينبغــي كذلــك على المشــاركين أن يعرفوا ويشــعروا 
أنهــم جــزء مــن المجموعــة. ُيقصــد بديناميكيــات المجموعــة 
بعضهــم  مــع  المجموعــة  فــي  األشــخاص  تصــّرف  كيفيــة 
البعــض. إذا كانــت ديناميكيــات المجموعــة تعمل بشــكل جيد، 
فمــن األســهل الوصــول إلــى الهــدف المشــترك للمجموعــة. 
خــالل المراحــل المختلفــة لموســم المجموعــة، قــد يتصــرف 
المشــاركون بشــكل مختلــف شــيئا مــا، ولهــذا الســبب يجــب أن 
تكــون مســتعدا بصفتــك ُموجهــا للتصــرف بالطريقــة التــي 
ســتخدم نظرية 

ُ
تتطلبهــا كل مرحلــة مــن مراحــل المجموعــة. ت

مراحــل التطــور الخمــس مــن قبــل بــروس تاكمــان ومــاري آن 
 جنســن )1٩٧٧( بشــكل شــائع جــًدا فــي نظريــات المجموعــة. 

ــر المشــارك فيمــا إذا كانــت 
ّ
شــكل، قــد يفك

ّ
فــي مرحلــة الت

المجموعــة مناســبة لــه. يتعيــن عليــك حينهــا أن تكــون قائــدا 
بوضوح، وأن تخلق تواصال دافئا مع المشاركين وبناء الجو اآلمن 
للمجموعــة. وفــي مرحلــة العصــف، كثيــرا مــا يفكــر المشــارك 
فــي موقعــه ودوره فــي المجموعــة فيمــا يتعلــق باآلخريــن. 
الفريــق،  روح  تقويــة  إلــى  ُموجهــا  بصفتــك  حينئــذ  تحتــاج 
الصغيــرة وإبــراز أهميــة كل مشــارك.  المجموعــات   وكســر 

فــي  المشــاركون  يشــعر  االنســجام،  مرحلــة  فــي  أمــا 
المجموعــة باألمــان ألن الجميــع يعرفــون بعضهــم البعــض 
عــن  بســهولة  المناقشــات  تخــرج  أن  يمكــن  بالفعــل. 
اآلخريــن  بحيــاة  المتعلقــة  األخبــار  تبــدأ  عندمــا  الموضــوع 

تذكيــر  عليــك  ينبغــي  الســابق.  مــن  أكثــر  االهتمــام  ثيــر 
ُ
ت

الموضــوع.  إلــى  المناقشــة  وتوجيــه  بالهــدف   المجموعــة 

حصلــوا  قــد  المشــاركون  يكــون  األداء،  مرحلــة  وفــي 
أكبــر  مســاهمة  تقديــم  ويســتطيعون  القــوة  علــى 
لمشــاركة  وفرصــة  مســاحة  المشــاركين  امنــح  للمجموعــة. 
فــي  أمــا  المثــال.  ســبيل  علــى  اآلخريــن،  مــع  خبراتهــم 
وتقــوم  للفــراق  المجموعــة  فتســتعّد  االنتهــاء،  مرحلــة 
المتعلقــة  مشــاعرك  عــن  المشــاركين  أخبــر  بتلخيــص. 
نفســه. الشــيء  فعــل  علــى  وشــجعهم  المجموعــة   بنهايــة 

٤.5 كيف يمكنني دعم المشاركين في 
االندماج واالعتماد على الذات؟

مؤقتــة.  تعتبــر  لالندمــاج  الداعمــة  األقــران  مجموعــات  إن 
يكونــوا  أن  للمشــاركين  يمكــن  المجموعــة،  نجــاح  بعــد 
الفنلنــدي.  المجتمــع  وفــي  مجتمعهــم  فــي  ا 

ً
نشــاط أكثــر 

مــن خــالل تجربــة الدمــج، تتقــّوى تجربــة المشــاركين فــي 
ــق 

ّ
دورهــم كجــزء مهــم ومتســاٍو مــن المجتمــع. ولكــي يتحق

التاليــة: باألمــور  تقــوم  أن  كُموّجــه  يمكنــك  ذلــك،   كل 

1. اختــر مكانــا لالجتمــاع توجــد بــه كذلــك أنشــطة أخــرى 
للمشــاركين.

أن  المشــاركين. علمهــم  عــن  نيابــة  شــيء  أي  تفعــل  ال   .2
بأنفســهم. األشــياء  يفعلــوا 

خــالل  المســؤولية  مــن  مناســبا  قــدرا  المشــاركين  امنــح   .3
الموســم.

٤. رتب فرصا للمشاركين لالتصال بالفنلنديين.
٥. تحدث إلى المشاركين حول حقوقهم ومسؤولياتهم.

٦. فكــروا ســويا فــي فــرص المشــاركين ومواردهــم باإلضافــة 
إلــى طــرق تقويتهــا. 

ة. ٧. قدم التشجيع والثناء والتعليقات البناء
٨. ادعــم إن أمكــن اســتمرار المجموعــة كنــوع مختلــف مــن 

المجموعــات.

٤.٦ كيف أحل المشاكل في مجموعة 
األقران؟

المواقف الصعبة هي فرصة بالنسبة لك لتطوير مهاراتك 
 الخاصة كُموّجه لألقران.

يتعلم الناس بشكل أفضل عندما يكونون خارج المجال الذي 
يرتاحون فيه، أي عندما يحتاجون إلى التفكير في األشياء 

وتجربة طرق جديدة. كما يمكن أن تكون المواقف الصعبة 
مفيدة للمجموعة ألنها إذا تمت إدارتها بشكل جيد، فيمكن

ف األجواء بين أفراد المجموعة،
ّ
نظ

ُ
1( أن ت

2( أن تزيد جوا آمنا و
ح هدف المجموعة.

ّ
 3( أن توض

بصفتك ُموجها لمجموعة األقران، قد تواجه أنواعا عديدة 
من المشاكل-بعضها كبير، لكن ولحسن الحظ أكثرها 

صغيرة. في النزاعات، التي تعني المشاكل بين الناس، تحتاج 
إلى التوسط. في نزاعات المجموعة، قد يتجادل المشاركون 

أو يختلفون بشدة مع بعضهم البعض أو يستبعدون 
اآلخرين من المجموعة. في حالة النزاع، يجب عليك التزام 

الهدوء، وإعطاء كال الطرفين فرصة للتعبير عن آرائهما ثم 
 قم بتوجيه المناقشة نحو المصالحة. 

قد يشعر المرء أن موقف المجموعة مستعجل، وفي 
هذه الحالة يحاول األشخاص حل المشاكل المعقدة التي 

يواجهونها بسرعة. عادة ما تكون القرارات التي يتم 
اتخاذها بسرعة كبيرة غير جيدة. تساعد مراحل حل 

 المشاكل في حل المشاكل المعقدة أو الصعبة:

1. تعّرف على المشكلة الحقيقية وسببها.
ا لحل المشكلة وجربها. كن مبدعا!

ً
2. اذكر طرق

3. حل المشكلة مع المشاركين، إن كان ذلك ممكنا.
م من أخطائك.

ّ
٤. تعل

٥. شارك في التدريب الذي يمكنك من خالله تقوية 
 معرفتك الذاتية ومهارات التفاعل.
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تذكر أنه يجب حل المشاكل المشتركة سويا مع المشاركين، 
خاصة بعد تقدم المجموعة من المراحل األولية. فكر مع 

ذلك في كل حالة على حدة، هل يمكن التحدث عن الخالف 
مع المجموعة بأكملها، أم مع األطراف المعنية فقط أم مع 
كل طرف على حدة. بإمكانك طلب رأي أطراف الخالف إذا 
كنت ترغب في ذلك. إذا كان المشاركون اآلخرون قد عانوا 

من الخالف، فعليهم أن يعرفوا أن القضية قد نوقشت 
بين األطراف المعنية. هذا يزيد من الشعور باألمان في 

 المجموعة.

 Crisis Management Initiative )CMI(:
.Ahtisaaripäivät

5. األسئلة الشائعة
ســتجد فــي هــذا الفصــل إجابــات لألســئلة التــي كثيــرا مــا طرحهــا علينــا موّجهو األقــران فــي كل الحاالت، 
تؤثــر حالــة المجموعــة وخلفيــات المشــاركين ومواقفهــم فــي الحيــاة علــى خيــارات الحــل المحتملــة. هذا 
يعنــي أنــه ال توجــد إجابــة واحــدة صحيحــة. نريد أن نشــجعك على االســتعداد بشــكل جّيــد لالجتماعات 
 وتطويــر مهاراتــك التوجيهيــة باســتمرار، حيــث أنــك ســتمنع وقــوع الكثير من المشــاكل بهذا الشــكل.

األقــران  لُموّجهــي  لقــاًء   2٠1٩ عــام  فــي  الالجئيــن  لمســاعدة  الفنلنــدي  المجلــس  عقــد 
هــذه  فــي  الخصــوص.  وجــه  علــى  الصعبــة  للحــاالت  مختلفــة  حلــول  إليجــاد  مكرًســا  كان 
الخاصــة. خبرتنــا  إلــى  باإلضافــة  االجتمــاع  ذلــك  مــن  المالحظــات  اســتخدمنا   اإلجابــات، 
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5.1 ما الذي يمكن فعله مع المشارك 
 الذي يتحدث كثيرا؟

    • ناقش القواعد مرة أخرى مع الجميع. 
    • اشكر الشخص على نشاطه وقل بأدب أنك تريد أيضا 

سماع ما يفكر فيه اآلخرون.
    • استخدم الساعة الرملية لتخصيص وقت معين لكل 

شخص للتحدث، أو استخدم الكرة، على سبيل المثال، 
إلظهار دور كل واحد في التحدث. أعط الكرة أو الساعة 

الرملية للشخص الصامت أواًل.
    • في نهاية اجتماع المجموعة، اطلب من المشاركين 
 تقييم مشاركتهم: »كيف شاركت في المجموعة اليوم؟«

5.2 كيف أجعل المشاركين يلتزمون 
 باألنشطة؟

    • تعرف على المشاركين مسبقا وأخبرهم عن نفسك 
كذلك. 

    • قابل كل مشارك بلطف وامنحه الوقت.
    • اسمح للمشاركين بالتأثير على محتوى المجموعة 

وقواعدها.
ر المشاركين بأهداف المجموعة وفوائدها.

ِّ
    • ذك

    • بعد االجتماع، اتصل بمن كانوا غائبين. اسأل 
المشاركين عن أحوالهم.

    • أخبر المشاركين بنشاط أنهم مهمون. قل لهم أنك 
قّدرهم. 

ُ
ت

 »شكرا على قدومك إلى المجموعة.« 
 »أنت جزء مهم من هذه المجموعة.«

 »من المؤسف أنك كنت غائبا اليوم. لقد اشتقت إليك. »
»أفكارك مهمة بالنسبة لي. شكرا لك على الحديث عنها«
    • استمع بنشاط، أي أظهر أنك تستمع. حافظ على 

التواصل البصري المناسب.
    • امنح الجميع فرصة للتحدث حتى يشعر الجميع 

بأنهم مسموعون.
    • تعرف على ما يريد المشاركون تناوله وشربه أثناء 

االجتماعات.
    • كافئ المشاركين أو حثهم على االنضمام بأشياء 

جميلة.
 »سوف تتلقى شهادة إذا شاركت بنشاط في االجتماعات.«

5.3 ماذا يمكنني أن أفعل إذا كانت 
المهارات اللغوية ألعضاء المجموعة 

على مستويات مختلفة جدا؟

    • امنع هذه المشكلة مقّدما عن طريق تضمين 
األشخاص الذين تتشابه أوضاعهم مع بعضهم البعض 

فقط.
    • كل فرد في المجموعة يتحدث بالفنلندية الواضحة.

    • استخدم األمثلة والصور والقصص.
    • تعامل مع األشياء خطوة بخطوة.

    • امض قدما بوتيرة الحلقة األضعف.
    • اسمح للمشاركين اآلخرين بالمساعدة والشرح لمن 

لم يفهم.
    • تقع على عاتقك مسؤولية التأكد من أن الجميع قد 

فهم األشياء بشكل صحيح.

5.٤ ماذا أفعل إذا لم يعجبني أحد 
األعضاء في المجموعة؟

    • ال تقلق - لست بحاجة إلى اإلعجاب بكل المشاركين.
    • تذكر مع ذلك أنه يجب معاملة الجميع على قدم 

 المساواة. 
يجب أال يالحظ المشارك أنك ال تحبه.

    • توقف وفكر في أفعالك.
 »هل سألت عن آراء الجميع؟«

 »هل نظرت إلى الجميع وأنا أتحدث؟«

 »هل منحت الجميع فرصة للتحدث؟«
 »هل استمعت إلى الجميع بشكل متساو؟«

 »هل ابتسمت للجميع؟«

5.5 ماذا أفعل إذا كان المشاركون ال 
يفهمونني؟

    • قبل االجتماعات، فكر في كيف وبأي ترتيب ستقول 
األشياء.

    • استخدم الصور ومقاطع الفيديو والنصوص 
التوضيحية.

    • أخبر األشياء في شكل قصة.
    • شارك في تدريب اللغة المبّسطة.

    • اطلب ُموجها زميال أو مساعد موّجه يتحدث لغات 
مختلفة لالنضمام إلى المجموعة.
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٦. ختاما

الالجئيــن  لمســاعدة  الفنلنــدي  المجلــس  مــن  ــا 
ً

موظف عشــرين  مــن  يقــرب  مــا  شــارك  الســنوات،  هــذه  كل  خــالل 
مــن خلفيــات مختلفــة فــي تطويــر أنشــطة مجموعــة األقــران التــي تدعــم االندمــاج. نريــد أن نشــكرهم جميعــا 
بحــرارة. شــملت الســنوات العديــد مــن تجــارب مجموعــات األقــران والتعــاون والــدورات التدريبيــة واجتماعــات 
المنظمــة. خبــرة  وتعزيــز  األنشــطة  تطويــر  فــي  القيمــة  مســاهمته  موظــف  كل  قــدم  واالستشــارات.   الشــبكة 

 )VeTo( ــو
ُ

عــالوة عــن ذلــك، نــود طبعــا أن نشــكر جميــع الُموّجهيــن األقــران وموظفــي المنظمــات األعضــاء في شــبكة فيت
وشــركائنا اآلخريــن. لقــد قمنــا ســوّيا بنقــل أنشــطة دعــم األقــران، التــي تدعــم االندمــاج إلــى مســتوى جديــد تمامــا. اآلن، 
تعتــرف المزيــد مــن األطراف بأنشــطة مجموعة األقران كأنشــطة يتم تنفيذهــا باحتراف والتي تصلح الثغرات الرئيســية 
 فــي نظــام االندمــاج الفنلنــدي. تلعــب أنشــطة األقــران اليوم دوًرا مهًمــا في دعم اندمــاج المهاجرين علــى الصعيد الوطني.

تمكنــا  ســابقا،   )RAY( القمــار  ماكينــات  ورابطــة   )Veikkaus( اليانصيــب  أللعــاب  الوطنيــة  الشــركة  بدعــم 
كذلــك.  المســتقبلية  أنشــطتنا  فــي  إليــه  ســنهدف  مــا  هــذا  جيــدة.  نتائــج  وحققنــا  قّيــم  بعمــل  القيــام  مــن 
بالتأكيــد  ســنوات  بضــع  فــي غضــون  ســنتمكن  شــركائنا.  جميــع  مــع  بقــوة  األقــران  أنشــطة  تطويــر  وســنواصل 
االندمــاج! التــي تدعــم  األقــران  أنشــطة  التطــور. عاشــت  أعمــال  مــع تقــدم  الدليــل كذلــك،   مــن تحديــث هــذا 
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يعمل المجلس الفنلندي لمساعدة الالجئين على تطوير أنشطة مجموعات األقران 
لدعم االندماج منذ عام 2٠٠1. تم جمع التجارب والدروس المستفادة على مر 

السنين في هذا الدليل، الذي يهدف إلى دعم األشخاص الذين يوّجهون مجموعات 
دعم األقران للمهاجرين. يفتح الدليل المصطلحات واإلطار النظري ألنشطة دعم 
األقران التي تدعم االندماج والتخطيط وتوجيه مجموعة دعم األقران، فضاًل عن 

دور موجه األقران والمسؤوليات ذات الصلة به. 
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