الهجرة :ال مناقشة
المؤلف :زورانا ماتشيفيتش
الموضوع :
جدل :هل يجب أن أبقى أم أرحل؟
الفئة العمرية 18/17 :سنة

المضمون:
الهجرة هي ظاهرة اجتماعية ملحوظة  ،وبالتالي فهي موضع اهتمام في علم االجتماع.
ما هي العوامل التي تجعل من الهجرة أهمية كبيرة ؟ أوال":منذ بداية المجتمع البشري بدأت الهجرات ،واستمرت على مر
العصور وحتى يومنا هذا .
ثانيا؛ للهجرة تأثير ضخم  ،وعواقب على المجتمعات المعاصرة .وأخيرا  ،تتعلق بهذه الظاهرة؛ القضايا االجتماعية الجديدة ،
والمعضالت الجديدة  ،والمشاكل الجديدة التي تحتاج إلى دراسة وحلها.
المجتمعات الحديثة  ،وخاصة في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية  ،لديها مشكلة إضافية :مغادرة الشباب أوطانهم  ،ألسباب
عديدة .والكثير منهم متعلمون جيدا يمكن اختصار هذه الحالة ب (استنزاف العقول).
اإلحصاءات قاسية جدا  ،كل من هذه البلدان تخسر بلدة واحدة من بلداتها في السنة.
هذه معضلة مرتبطة مباشرة بالشباب ولهذا السبب توقعنا أن يستجيبوا لهذه المسألة من خالل النقاش  ،األكثر فعالية.
المطلوب:
•تحديد العملية  ،للتعرف على وجود هذه الظاهرة في المجتمع المعاصر ،
•اإلشارة إلى كيفية تطورها في العشرة أو الثالثين أو الثالثين سنة الماضية
•سرد أسباب وعواقب هذه الظاهرة
•التأكيد على األسئلة والمعضالت والقضايا ومشاكل الشاب  ،المتعلقة بهذا الموضوع
•إدماج المعرفة والمواقف القائمة على قيم الحضارة  ،والمناقشة حول الموضوع المتعلق بالهجرة ولكن من خالل منظور
خاص  ،التفكير ووضع خطط للمستقبل.

المدة :جلسة واحدة لمدة  45دقيقة
األهداف:
← تكرار  ،إتقان وتطبيق ما تم تعلمه بالفعل عن الهجرة
← االعتراف بأهمية الهجرة من أجل البقاء والتقدم للمجتمع البشري
← ممارسة المالحظة االجتماعية للظواهر االجتماعية ؛ الخيال االجتماعي  ،إدراك الروابط بين األسباب والعواقب
← التأكيد على األسئلة الجديدة والمعضالت والقضايا والمشاكل المتعلقة بالشباب في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية
وتحتاج إلى حل
←اإلاشارة إلى رر التعامل مع القضايا المتعلقة بهجرة الشباب في تل البلدان
←االاشارة إلى إمكانيات مشاركة الشباب في المجتمع الحديث فيما يتعلق بهذه المسألة
← فهم الالجئين :حقوقهم وواجباتهم وإمكانياتهم وصعوباتهم وأسباب تركهم لبلدهم وما إلى ذل .
← تعزيز التعارف مع الالجئ  ،من خالل التواصل مع ذويهم في البالد التي تمر بمرحلة انتقالية
← تعزيز النشار بين الصغار
← اكتساب خبرة ونظرة ثاقبة في رريقة المناقشة  ،التعلم على كيفية إدارة النقاش
← تحسين القدرة على تلخيص الموقف  ،والتعامل الخطابات العامة المسببة للقلق

←
←
←
←
←

بناء مهارات النقاش .إجراء الحجج تتكون من بيان  +اشرح  +دليل  /مثال  ،إلخ.
اكتساب الخبرة والرؤية في وجهة نظر اآلخرين
التصرف وفقًا لقواعد التواصل الحازم
احترام الخصوم  ،وسالمة اآلخرين وكرامتهم
التعرف على االستطالعات عبر اإلنترنت وتحليل البيانات

المعدات والمواد المطلوبة
•القلم والور وتوافر اإلنترنت ،
•/مسح قرص غوغل GOOGLE DISC Surveyأو/مسح تطبيقات مونكي ()monkey Survey monkey apps
•إستخدام مواد(هيكل) لتقديم النقاش
• ساعة لضبط الوقت

المنهجية
•الواجب المنزلي /عمليات المسح المتعلقة بهذا الموضوع بما في ذلك نهج تحليل البيانات من أجل التعرف على إجابات وإجابات
الطالب اآلخرين
•الواجب المفروض  /التحضير لكل ما هو متوقع فيما يتعلق بكل منصب ؛ الحصول على معرفة كيفية إدارة النقاش وكيفية إجراء
وبناء الحجج
•النقاش
• تقييم  ،مناقشة انعكاسية

مالحظة :األنشطة التحضيرية  /قبل أيام قليلة من الفصل
يطلب المعلم من كل طالب إنجاز استطالع تم إنشاؤه في قرص غوغل أو تطبيقات أخرى .يرتبط االستطالع بالموضوع وسيكون
الطالب قادرين على معرفة كيفية التعامل مع التوقعات  ،من خالل اإلجابة على هذه األسئلة .سيتم إجبارهم على التفكير في الموضوع
ومقارنته بآراء الطالب اآلخرين .باإلضافة إلى ذلك  ،سيتمكنون من رؤية اإلحصائيات التي يمكنهم استخدامها أثناء النقاش.
يقدم المعلم لكل طالب مادة عمل  /تقديم وثيقة هيكل المناقشة.
يختار المعلم من  ،من بين الطالب سيشاركون في النقاش  ،من سيكون مسؤول عن ضبط الوقت ومن سيكون الجمهور .ينبغي أن
يكون هناك  6مكبرات صوت  ،وتشكيل فريقين ؛ فريق مؤيد/موالي وفريق معارض .يمكن للمعلم اختيار المتطوعين بحال اعتبارهذه
الخطوة أفضل.
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الجزء األول 50-45 :دقيقة
مقدمة 5 :دقائق
يذكر المعلم لفترة وجيزة الطالب بمناقشة النشاط  ،حيث يدعو المشاركين إلى اتخاذ مواقفهم.
الحل :إذا كان  THهو أحد الشباب في البلد الذي يمر بمرحلة انتقالية  ،فسيترك هذا المنزل البلد!

الجزء األول 50-45 :دقيقة
الجزء المركزي 25 :دقيقة وضوع:

يتوجه المعلم إلى جميع الطالب  ،للمشاركة في األنشطة  ،وفقا ألدوارهم.
يبدأ النقاش بالترتيب التالي.
الوقت/بالدقائق

نشاط

من الذى

2,5

خطاب

А1

1,5

استجواب

N3►А1

2,5

خطاب

N1

1,5

استجواب

А3►N1

2,5

خطاب

А2

1,5

استجواب

N1►А2

2,5

خطاب

N2

1,5

استجواب

А1►N2

2,5

استجواب

►А1,А2,А3,Н1,Н2,Н3الجمهور

2,5

تشاور

А1,А2,А3/Н1,Н2,Н3

1,5

إنهاء الكالم

А3

1,5

إنهاء الكالم

Н3

24

الجزء األول 50-45 :دقيقة
الجزء الختامي 15 :دقيقة

يخاطب المعلم الطالب ويطلب منهم استئناف التفكير:
•هل أثر الجدل في النقاش على رأيهم .هل اكتسبواأي من الفوائد التي تتعلق بالمعرفة والمهارات؟
•تقييم طريقة المناقشة بشكل عام وجهود المشاركين؟
•تقييم مشاركتهم الخاصة  ،هل كان ناجحا  ،أي فوائد نجمت عنها؟
يقوم المعلم بدعوة طالب  Q & Аبين بعضهم البعض  ،فيما يتعلق بموضوع ما.
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أخيرا  ،يشكر المعلم جميع الطالب على عملهم الشاق
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تقديم الجدل
الوقت/بالدقيقة

النشار

من

2,5

خطاب

А1

1,5

استجواب

N3►А1

2,5

خطاب

N1

1,5

استجواب

А3►N1

2,5

خطاب

А2

1,5

استجواب

N1►А2

2,5

خطاب

N2

1,5

استجواب

А1►N2

2,5

استجواب

►А1,А2,А3,Н1,Н2,Н3الجمهور

2,5

تشاور

А1,А2,А3/Н1,Н2,Н3

1,5

الخطاب

А3

1,5

الخطاب

Н3

المجموع 24

ا ا 1-الكلمة اإلنشائية المعززة
❖ مكتوبة (ال حاجة لقراءة)
❖يشارك الفريق في مرحلة التحضير  -وضوح الكالم وفهم القضية.
❖الجزء التمهيدي – يمثل الطالب نفسه وأعضاء الفريق اآلخرين ؛ تعريف رسمي للكلمات غير الواضحة أو غير المعتادة من القرار ؛
❖حل المشكالت (أسباب التغيير) ؛ يثبت أن المشكلة موجودة ؛ هذا مهم وأن سبب المشكلة هو الحالة الراهنة.
❖وضع خطة (التغييرات) ؛ وصف الخطة  ،من سيقوم بها ؛ ماذا.
❖فوائد  Hightlightكيف تحل الخطة المشكلة ؛ ما هو أفضل من الوضع الحالي.

ه 1-خطاب سلبي بناء
❖يقدم اعتراض الذي يجب أن يكون واضحا وواضحا.
❖قبل المعركة  ،يعلن فريق  Nالتعريف.
تعتبر تعريفات الفريق (أ) مقبولة إذا كان الفريق السلبي ال يتحدىها.
وإذا واجه فريق (التحدي – ن ((N-Challenge)/التحدي  ،يجب عليه تقديم تعريفاته.
❖يقرر الفريق السلبي نقطة الصدام/االعتراض.
المشكلة أو الخطة التي لن تؤدي إلى عواقب إيجابية.
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872/5000
رريقة رد فعل الحالة:
❖غير دقيق منطقيا  ،متطرف ومليء بالتحيز  ،غير متسق  ،متناقض مع التصريحات الواردة فيCX.
❖التشكي في صحة هذه المقارنات عن رريق مهاجمة مصداقية أو كفاءة أو نزاهة السلطات  ،وبالتالي تقديم السلطات األخرى ؛ األضرار
الناجمة عن الخطة أعلى بما ال يقاس من الربح.
❖على الفريق السلبي التعامل مع جميع أجزاء  A-SASE -مما يعني أنه ال يمكن ترك أي جزء لخطابات الحقة.

ملحوظة:
نجاح الفريق السلبي يعتمد بشكل كبير على المالحظات الجيدة .يكرس اهتمام كبير إلى  A-CASEوالردود على  ، CXثم يجب ررح التصريحات
والتخطيط بسرعة لمعركتهم.

ال توجد رريقة فريدة إلعادة التوازن  ،وهذا يعتمد إلى حد كبير على ما يدعي الطرف اآلخر.
أيا كان التكتي الستخدام الكالم يجب أن ينتهي بنتيجة قوية.
ا

ا 2-ن 2الكالم البناء  ،اإليجابي والسلبي
❖ لكسب حجة يعني رفضها من خالل اإلاشارة إلى األخطاء المنطقية أو عدم وجود أدلة أو عدم اتساقها .هذا تكتي هجومي يدير فيه
المنافسون على الطاقة فريق الخصم.
❖الخطب االستبنائية هي دفاعية ،
❖إعادة تأكيد تبرير موقفها.
تكرارا للحالة األصلية  ،بل االستجابة ألي هجوم من خالل :العثور على أخطاء منطقية أو تناقضات أو عيوب
إعادة اإلعمار الجيد ليس
ً
في االفتراضات أو أدلة.
❖إذا نجح في إثبات أن المواالة غير عادلة  ،أو غير صحيحة  ،أو موجهة نحو االتجاه الخارئ  ،فإن المناظرة في موقفN2 ، A2
ستدافع عن حالة فريقه.
❖في الخطابات  A2و ، N2ينبغي تقديم نتائج أعمال الفريق البحثية إذا كانت تدعم القضية.
❖يجب على  A2و  N2تلخيص االختالفات األساسية ووضع خطة لبقية المناقشة.

ا 3ه 3ختام الخطاب
❖يجب أن تقدم هذه الخطابات استعراضا ً مما كان يحدث في النقاش مع تركيز واضح على المواجهات الرئيسية  ،على نقار قوتها
وضعف الخصوم.
يجب أن تلقي الكلمات الختامية الضوء على الخالفات التي ظهرت.
❖تعليقات على النقاش.
❖يجب أن يلفت االنتباه إلى كيفية انتهاء بعض الحجج.
❖المتحدثون يشيرون إلى مبدأ أن الصمت يعني االتفا .
تكرارا .إنهم يطالبون بقوة التحليل الذي يحتاجون فيه إلظهار سبب كون حجة فريقهم أكثر إقناعا .
❖الكالم النهائي ليس
ً
 CROSS EXAMINATIONفحص التقاطع - CX

6

JustNow
Z.Matićević: Migration - Debate

إنه يعمل على توضيح األجزاء غير الواضحة  ،للعثور على نقار ضعف في الحجج المعارضة .هذا هو المكان الوحيد لالتصال المبااشر
بالمناظرين من الفر المتناظرة  ،والبحث عن تعريفات وتوضيحات أكثر دقة  /إذا لم يفهموا حالة الخصم فلن يكونوا قادرين على إلحا
الهزيمة به ،
اختبار نقار الضعف في الحجج المعارضة  ،فمن الممكن التأكيد على التناقضات وتحديد النتائج المترتبة على حالة الخصم  ،وتشكل األساس
لما سوف يتبع في المناقشة  ،مع األجوبة المقدمة لنقار  CXفي الخطاب التالي .وظيفة الفاحص هي االقتراب من الكرة عارية  ،ويتم تسجيل
وظيفة المتحدث.

قواعد عامة
يواجه الدعاة وجه القاضي ويحاولون إبقاء االتصال المباشر بالقاضي
عندما يبدأ الفحص لم يعد التشاور مسموحا به
ليس هذا هو الوقت المناسب لعقد الخطاب  ،وال الهجمات المباشرة على موقف الخصم
من المتوقع أن تكون المناظرة مؤدبة ومؤدبة ومراعية في اختيار الكلمات والسلوك إغراء للمتقدم
shouldينبغي أن تكون األسئلة موحية  ،أي تهدف إلى الحصول على ردود متوقعة أو محددة.
ال ينبغي أبدا أن تكون مشاكسة أو إهانة.
يجب على الشخص المسؤول إعطاء فرصة لشرح موقفه بوضوح وأمانة.
إذا كان الرد طويال جدا  ،فيمكن إمالته.
يجب أن يكون المناقش على علم بالرد التالي .ويقول المحامون إنهم ال يطرحون أسئلة في قاعة المحكمة التي ال يعرفون اإلجابة عنها
مسبقا .هذا مستحيل في النقاش  ،لكن هذا المبدأ مفيد أن نأخذ في االعتبار.
من األفضل استخدام عدد أقل من المشكالت التي تستهدف هدفا محددا.
shouldيجب أن تكون األسئلة جوهرية ومباشرة.
يمكن للفاحص إكمال االختبار قبل انقضاء الوقت.
اغراء حسب الفحص
يجب أن تكون اإلجابات مبااشرة ودقيقة.
يجب أن يكون الموقف حاسما  ،ألنهم دخلوا النقاش للدفاع عن موقف معين ويجب أال يتخلى بعد المعركة األولى.
الموقف الجيد هو أن اإلجابات مؤهلة بطريقة تعزز موقفها  ،من خالل تكرار الحجج.
يجب على المحققين أن يجيبوا بإجابات مخلصة ومهذبة  ،إذا كانت األسئلة غير واضحة  ،فمن الصحيح أن يتم تجاهل التفسيرات.
إن تجنب الرد ليس أسلوبًا حكي ًما  ،حيث يتم استخدامه بانتظام كضعف  ،أو عدم القدرة على الدفاع عن موقفه.
يمكن للباحث أن يشير إلى أسئلة موحية .بالنسبة لألسئلة التي تكون في اشكل بديل يتطلب إجابة "نعم" أو "ال"  ،يمكن للمستجيبين
اقتراح إجابة ثالثة حتى تبدو وكأنها تجنب السؤال.
يمﮐن إعادة تاشابه القياسات أو األسئلة االفتراضية التي تاشﮐك في مالءمتها.
تجنب االستجابة أو التأخير ال يحسن من االستجابة .للمستمعين  ،هذا تأكيد على موقف سيء .ال بأس باالعتراف بالجهل عند
االقتضاء
الحجج  /كيفية جعل خطوة واحدة  /ثالث خطوات:
← بيان
← شرح
←دليل  /مثال

ان محتوى هذه المواد ال يعكس الرأي الرسمي لالتحاد األوروبي
) تقع مسؤولية المعلومات واآلراء الواردة في المواد تماما" على عاتق المؤلف المؤلفين)
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