
تأييد قضية وإحداث تغيير
سيتمكن المشاركون من التعرف على مفهوم تأييد القضية عن طريق تحديد إحدى القضايا التي تؤثر

على مجتمعهم ثم يتبادلون اآلراء بشأن تغييرين يرغبون في تنفيذهما في المستقبل بشأن هذه
المشكلة.



ما المقصود بتأييد قضية؟

الجزء األول

أخبر طالبك

هناك العديد من الجوانب الموجودة في مجتمعنا والبيئة المحيطة بنا التي نقدر تمتُعنا بها. فقد نشعر
باالمتنان لتمتعنا بوجود أصدقائنا. وربما يتعلق األمر باستمتاعنا باللعب في فريق رياضي بعينه. وقد
نشعر بالسعادة إلتاحة الفرصة لنا لالستماع إلى مقاطع موسيقية جديدة من فنانين ينالون إعجابنا.

لكن، أحيانًا توجد جوانب تخص مجتمعنا ال تنال رضانا. ربما تفرض مدرستك قواعد جديدة للزي،
وتشترط االلتزام بمالبس باهظة الثمن ال يمكننا تحمل ثمنها. وربما يسعى أحد السياسيين الذين تم

انتخابهم إلى سن قوانين جديدة ال تضع احتياجاتنا في االعتبار. وربما ال توجد خيارات لوسائل النقل في
المكان الذي نعيش فيه بحيث تُقلنا إلى األماكن التي نحتاج للذهاب إليها.

دعنا نفترض أنك قد الحظت أن موقع محطات الحافالت يجبركم جميعًا على استقالل ثالث حافالت
تباعًا والمشي لمسافة طويلة للوصول إلى أقرب متجر بقالة.

اطرح أسئلة على طالبك

كيف يمكنك محاولة تغيير هذا األمر؟

هل هناك أشخاص يمكنك التواصل معهم لمساعدتك؟

ربما لديك بعض األصدقاء الذين يعانون بعضًا من نفس المشاكل التي تعاني منها. كيف يمكنكم جميعًا
الدفاع عن مطالبكم؟

الجزء الثاني

أخبر طالبك

في مثل هذه الحاالت، أحيانًا نشعر أن األمور قد تتحسن إذا تمكنا من تغيير األمور التي تصيبنا باإلزعاج.
ويطلق على هذه الرغبة التي تدعوك إلى الدفاع عن ما تؤمن به وإحداث تغيير مصطلح "تأييد قضية".

تفاعل في الفصل

يمكنك من خالل شاشة العرض الموجودة في مقدمة الغرفة، استعراض موقع الويب المستخدم في
تأييد القضية. حاول إبراز كيف بدأ ظهور تأييد القضية على موقع الويب من قبل األشخاص، وغالبًا من
الشباب، الذين أدركوا وجود المشكلة التي تؤرق مجتمعهم وأرادوا القيام بشيء ما في محاولة إلحداث

تغيير. تتضمن األمثلة المستمدة من داخل الواليات المتحدة For Fight 15$ (الكفاح من أجل الحصول
على 15 دوالرًا) وMarch s‘Women (المسيرة النسائية). بينما تشتمل األمثلة المستقاة من جميع أنحاء

World(منظمة السالم األخضر) و Greenpeace(األصوات العالمية) و Voices Global العالم على
Wildlife (العالم في البرية الحياة).

أخبر طالبك



وسنقوم اآلن بتحديد قضية واحدة داخل مجتمعك تشعر بالحماس تجاهها وبعض الخطوات التالية التي
يمكنك أنت والمجتمع اتخاذها لحل المشكلة.



المهمة

المهمة

تكليف

قم بتقسيم المشاركين إلى مجموعات مكونة من ثالثة أشخاص. امنح كل مجموعة وقتًا في الجلسة
الحالية، باإلضافة إلى يومين كاملين على األقل، من أجل 1) إجراء بحث حول إحدى القضايا التي تؤثر

على المجتمع الخاص بهم، وتحديد طريقتين على األقل إلمكانية حل المشكلة، و2) إنشاء ملصق يقدم
معلومات حول القضية المحددة والحلول المحتملة التي سيقومون بتقديمها إلى المجموعة الكبيرة كجزء

من "حلقة النقاش".

أخبر طالبك

في مجموعاتك،

قم بإجراء بحث وحدد أحد الجوانب الموجودة في مجتمعك (قد يكون "المجتمع" هو مدرستك أو1.
الحي الذي تقطن فيه أو مجموعة محلية تنتمي إليها) التي ترغب في إحداث تغيير بها. يمكنك

التحدث مع أصدقائك و/أو مدرسيك و/أو عائلتك بشأن أمور يرغبون في تغييرها أو مشاكل تمسهم.

أنشئ ملصقًا. سيتم تعليق كل ملصق تم إنشاؤه على الجدار وسيتم عقد "حلقة نقاش" للمجموعات2.
مجتمعة بحيث تقوم كل مجموعة بمناقشة المشكلة التي حددتها وطريقة حلها.

يجب أن تحدد كل مجموعة وجهين على األقل لتأثير القضية على مجتمعها وطريقتين محتملتين لحلها.

تمتع بروح اإلبداع: التقط صورًا وضعها على الملصق [وبشكل مثالي، تأكد من توفر إمكانية استخدام
الطابعة لكل المشاركين] لتوضيح المشكلة و/أو الحلول أو استخدم المخططات االنسيابية والرسومات

البيانية والمخططات إلظهار مدى خطورة المشكلة و/أو الحلول.

يجب أن يكون كل ملصق "قائمًا بذاته" - أي أنه من الضروري أن يحتوي الملصق على معلومات كافية
بحيث يمكن للشخص عرضه/قراءته وفهم القضية والحلول المحتملة بدون الحصول على توضيح من

أعضاء المجموعة.

تكليف

امنح وقتًا كافيًا لكل مجموعة إلجراء البحث وإنشاء الملصقات الخاصة بها. وتأكد من استعدادك للرد
على األسئلة وتقديم الدعم الفني. وعند إعادة انعقاد الجلسة للمجموعة الكبيرة، اطلب من المشاركين
تعليق الملصقات على الجدار، وامنحهم 20 دقيقة للتجول واالطالع على ملصقات اآلخرين، ثم أمهلهم

حوالي 30 دقيقة لتتمكن كل مجموعة صغيرة من عرض الملصق الخاص بها على المجموعة الكبيرة.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Society & Internet for Center Klein Berkman (الشباب والوسائط) في مركز Media and Youth تم توفير هذا المورد التعليمي بواسطة قسم
بجامعة هارفارد بموجب ترخيص International 4.0 ShareAlike-Attribution Commons Creative. يمكنك االستفادة من هذا المورد، بما في ذلك
نسخ وتحضير األعمال االشتقاقية، سواء كانت تجارية أو غير تجارية، طالما أنك تشير إلى Media and Youth كمصدر أساسي وتقوم بمشاركة أي أعمال
إضافية بموجب نفس الشروط. كما توجد هذه الموارد التعليمية والموارد اإلضافية على اإلنترنت على منصة Platform Resource Literacy Digital التي

.Klein Berkman تتبع مركز

http://www.tcpdf.org

