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 مقھى المعرفة جورتين

 

 مقھى المعرفة

 يھدف لجلب مجموعة من ا�شخاص معا 1مقھى المعرفة جورتين
 بموضوع يھم المجموعة مبدعةمفتوحة و مناقشة للحصول على 

عاكساً ثقافاتھم و خلفياتھم لطرح ا�فكار و التمكن من فھم موضوع 
قشة الغرض من ھذه المنا. المناقشة بطريقة أعمق و جميع أبعادة

التمكين من معالجة موضوع النقاش بطريقة مبدعة و التسھيل فس 
   .عملية اتخاذ القرارات

 

  ماذا تحتاج؟

 أشخاص 5 أو 4مكان مريح للمجموعة بجيث يتم توزيع كل  •
في طاولة واحدة و تزويدھم بمشروبات منعشة خHل 

  .المناقشة

  . شخص32 و 16مجموعة من ا�شخاص بين ال  •

N يتوجب أن يكون محترف و لكن , منسق لجلسة المناقشة •
 لقيادة ببساطة عليه أن يكون مستمع ممتاز و يتمتع بمھارات

  .الجلسة

  .ليشعل الجلسةسؤال مھم  •

  .وقت الجلسة بين الساعة و النصف الى الساعتين •

  .N داعي لورق عمل في ھذة الجلسة •

 
 ا منتطلب بعضالجيدة تمحادثة ال يجب التذكربأنلكن الوقت دليل فقط و

  . زواياھاالوقت لتطوير

  

 

  

 

 
 و ا(بداعية, قيمة المحادثة المفتوحة

بدNً من . محادثة مفتوحة وخHقة تحتضن الحوار بدNً من المناقشة
الدفاع عن موقف، نسعى جاھدين للتفاھم المتبادل من خHل تبادل 

  :على وجه الخصوصو. ار أو ا]راءصريح لXفك

  .فH يجب الحكم المسبق اNفتراضات، ازالة •

  .ا البعضناقبة واNستماع إلى بعضالمرا •

  .ھاب باNختHفات، واستكشافيرحالت •

  . بأمانالحساسة المواضيع مناقشةالسماح ب •

  .اNستماع إلى الصوت الداخلي الخاص بك •

  . برويةالمناقشة •

 .معنى الكامنالالبحث عن  •
 

 كيف يعمل؟

 رضالغجعل ل بالمقھى، للتعريف)  Nوقبل أمعرفة من  مقھى  حضروا ما إذا كان المشاركون قداعتماداً على( دقيقة 20- 10ستغرق ي نسقالم •

   .سؤال المناقشةطرح  البدء في واضح، ومن المقھى 

  .محدداً بدقة الضيف  تحدث توقولكن يجب أن يكون  ،سئلة موضوع المقھى، وطرح ا�طرح لقدام ضيف في المحادثةمكن استي •

  . دقيقة60-30 لمدة السؤاللمناقشة افراد  5 أو 4لى مجموعات صغيرة من  المشاركين إتشكيل •

محادثات طويلة  3 فرد جزاءا منحيث يكون كل ت المشاركين تغيير المجموعات ثHث مرا على عادةيتعين ، منسقوبناء على طلب ال •
  . في كل واحدة منھم دقيقة20 – 10حوالي 

  دقيقة30- 15في حلقة لتبادل ا�فكار لمدة تجتمع عة بأكملھا المجمو, صغيرةال اتمجموعالمحادثات وبعد  •

  

  :للمنسق

  تشجيع المشاركة الكاملة •

•  N من يجب ًNستماع إلى قيام بالتجولذلك يتوجب الأخذ زمام المبادرة في المناقشات، وبدNمجموعاتال وا 

  'الحوار'نظام بوتذكير الناس بلطف أثناء المناقشة مشاكل لاNستماع ل •
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  :عندما تبدأ المحادثة بمجموعة صغيرة

•  N تعيين زعيم أو رئيس يستلزم  

•  N حظاتتعيين من يأخذ يستلزمHيعطى ولكن الم 

، إذا ماgذن للمشاركين لتدوين المHحظات الخاصة بھ
على ھو لتركيز اأن بتذكر يجب ال(ذلك ما رغبوا في 
  )المحادثة

 المجموعة أكملھابعند بدء المحادثة 

ء شكيل دائرة مع رؤساتالمشاركون  اسأل إذا أمكن •
 حتى يمكنھم بسھولة رؤية وسماع المجموعات

  تشكيل فريق أكثر تشدداً أو بعضھم البعض 

 مجموعةمع ال ينبغي معالجتھا المناقشةذكرھم بأن  •

 إجراءوالھدف  (نسقبأكملھا، وليس مباشرة إلى الم

  )"جماعيةمحادثة "

نھا قد تكون  حيث أدأ المحادثةبدعوة شخص ما ل •
 في بداية  الصمتفتعامل بسHسة معبطيئة في البدء، 

  الجلسة

 و معالجة  وجھات النظر المتنوعةالتنسيق بين •
  ترابطھا

شكر  قصيرة وبسيطة، وبالختامية في الجلسةاNحتفاظ  •
  المشاركين

  ؟"مقھى المعرفة"كيف يمكنك تسجيل نتائج 

 المHحظات، حيث أنھم تسجيلب N ينبغي من المشاركين اNنشغال
ن يتعيفمن ا�فضل . بشكل كامل في المحادثةمشاركة ال بحاجة إلى

ً سجل مطلوبال إذا كان المHحظاتخذ طرف خارجي � و ثمة .ا
و ھو دعوة اصحاب القرار �خد نقطة واحدة من مقھى  خيار اخر

  .المعرفة و العمل على تنفيذھا

 

 

    

  1اع و التنفيذا@بد, بوابة للطرح: السؤال القوي 

أنھا دعوة لnبداع ك فكر فيھا و.  في قلب مقھى المعرفة يتمركزسؤال قوي
 صيغة ال–قوية السئلة X ا�بعاد الثHثة لالىبالنظر . التفكيرواختراق 

، المطروحة ا�سئلة من قوةزيادة النحن  بامكاننا – واNفتراضات نطاقالو
ل يشكتفكار التي تساعد على تنا على توليد ا�اونتيجة لذلك زيادة قدر

  . أفضل أمامنامستقبل

  

  صيغةال

 قليلفتح عقولنا أو تبين ا شاسعفرقا يمكن أن تحدث سؤال ال صيغة

 الكلمات المدرجة فيباستخدام . التي قد تؤخذ في عين اNعتباراNحتماNت 

  .يمكن أن نجعل كثير من أسئلتنا أكثر قوة, أدناهأعلى الھرم 

  

  قوةقوة  أكثرأكثر

  

  

  ذاذالمالما

  كيفكيف

  ماذاماذا

  أينأين  ,,متىمتى  ,,منمن

  @@  أوأو  بنعمبنعم  السؤالالسؤال  ,,ايھماايھما

  

  

  قوةقوة  أقلأقل
 
  

  النطاق

تفصيل وتوضيح نطاق السؤال على أدق وجه ممكن gبقائه ضمن حدود 
تجنب تمديد نطاق السؤال بعيداً جدا عن . الواقع واحتياجات الموقف

  .النطاق

  

  ا@فتراضات

ضات السؤال صياغة سؤال قوي، يجب أن تكون على بينه من افترال
ما الذي "على نقيض السؤال، . واستخدامھا على نحو مناسب للمناقشة

ماذا يمكن أن نتعلم من ما "مع " ، ومن ھو المسؤول؟اطئة خفعلناه بطريقة
يفترض السؤال ا�ول "  ا]ن؟اھا نراgمكانيات التيحدث وما ھي سبق و 

يھاجم عند  ح أنالخطأ واللوم؛ أيا كان من يتوجب عليه اgجابة من المرج
ني يشجع التفكير، ومن المرجح أن السؤال الثا. اNجابة للدفاع عن نفسه

  .حفز التعلم والتعاون بين الجھات المعنيةي

 

 


