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مقھى المعرفة جورتين
مقھى المعرفة
مقھى المعرفة جورتين 1يھدف لجلب مجموعة من األشخاص معا
للحصول على مناقشة مفتوحة و مبدعة بموضوع يھم المجموعة
عاكسا ً ثقافاتھم و خلفياتھم لطرح األفكار و التمكن من فھم موضوع
المناقشة بطريقة أعمق و جميع أبعادة .الغرض من ھذه المناقشة
التمكين من معالجة موضوع النقاش بطريقة مبدعة و التسھيل فس
عملية اتخاذ القرارات.
ماذا تحتاج؟

•

مكان مريح للمجموعة بجيث يتم توزيع كل  4أو  5أشخاص
في طاولة واحدة و تزويدھم بمشروبات منعشة خالل
المناقشة.

•

مجموعة من األشخاص بين ال  16و  32شخص.

•

منسق لجلسة المناقشة ,ال يتوجب أن يكون محترف و لكن
ببساطة عليه أن يكون مستمع ممتاز و يتمتع بمھارات لقيادة
الجلسة.

•

سؤال مھم ليشعل الجلسة.

•

وقت الجلسة بين الساعة و النصف الى الساعتين.

قيمة المحادثة المفتوحة ,و اإلبداعية
محادثة مفتوحة وخالقة تحتضن الحوار بدالً من المناقشة .بدالً من
الدفاع عن موقف ،نسعى جاھدين للتفاھم المتبادل من خالل تبادل
صريح لألفكار أو اآلراء .وعلى وجه الخصوص:

•

ازالة االفتراضات ،فال يجب الحكم المسبق.

•

المرااقبة واالستماع إلى بعضنا البعض.

•

الترحيب باالختالفات ،واستكشافھا.

•

السماح بمناقشة المواضيع الحساسة بأمان.

•

االستماع إلى الصوت الداخلي الخاص بك.

•

المناقشة بروية.

•

البحث عن المعنى الكامن.

•

ال داعي لورق عمل في ھذة الجلسة.

الوقت دليل فقط ولكن يجب التذكربأن المحادثة الجيدة تتطلب بعضا من
الوقت لتطوير زواياھا.

كيف يعمل؟
•

•
•
•
•

المنسق يستغرق  20-10دقيقة )اعتماداً على ما إذا كان المشاركون قد حضروا مقھى معرفة من قبل أو ال( للتعريف بالمقھى ،لجعل الغرض
من المقھى واضح ،و البدء في طرح سؤال المناقشة.
ً
يمكن استقدام ضيف في المحادثة لطرح موضوع المقھى ،وطرح األسئلة ،ولكن يجب أن يكون وقت تحدث الضيف محددا بدقة .
تشكيل المشاركين إلى مجموعات صغيرة من  4أو  5افراد لمناقشة السؤال لمدة  60-30دقيقة.
وبناء على طلب المنسق ،يتعين عادة على المشاركين تغيير المجموعات ثالث مرات حيث يكون كل فرد جزاءا من  3محادثات طويلة
حوالي  20 – 10دقيقة في كل واحدة منھم.
وبعد محادثات المجموعات الصغيرة ,المجموعة بأكملھا تجتمع في حلقة لتبادل األفكار لمدة  30-15دقيقة

للمنسق:

•
•
•

تشجيع المشاركة الكاملة
ال يجب أخذ زمام المبادرة في المناقشات ،وبدالً من ذلك يتوجب القيام بالتجول واالستماع إلى المجموعات
االستماع للمشاكل أثناء المناقشة وتذكير الناس بلطف بنظام 'الحوار'

GURTEEEN KNOWLEDGE CAFÉ TIPSHEET V1.10

http://www.gurteen.com

السؤال القوي  :بوابة للطرح ,االبداع و التنفيذ1
سؤال قوي يتمركز في قلب مقھى المعرفة .فكر فيھا و كأنھا دعوة لإلبداع
واختراق التفكير .بالنظر الى األبعاد الثالثة لألسئلة القوية – الصيغة
والنطاق واالفتراضات – بامكاننا نحن الزيادة من قوة األسئلة المطروحة،
ونتيجة لذلك زيادة قدراتنا على توليد األفكار التي تساعد على تشكيل
مستقبل أفضل أمامنا.
الصيغة
صيغة السؤال يمكن أن تحدث فرقا شاسعا بين فتح عقولنا أو تقليل
االحتماالت التي قد تؤخذ في عين االعتبار .باستخدام الكلمات المدرجة في
أعلى الھرم أدناه ,يمكن أن نجعل كثير من أسئلتنا أكثر قوة.

عندما تبدأ المحادثة بمجموعة صغيرة:

•

ال يستلزم تعيين زعيم أو رئيس

•

ال يستلزم تعيين من يأخذ المالحظات ولكن يعطى
اإلذن للمشاركين لتدوين المالحظات الخاصة بھم ،إذا
ما رغبوا في ذلك )يجب التذكر بأن التركيز ھو على
المحادثة(

عند بدء المحادثة بالمجموعة أكملھا
•

اسأل إذا أمكن المشاركون تشكيل دائرة مع رؤساء
المجموعات حتى يمكنھم بسھولة رؤية وسماع
بعضھم البعض أو تشكيل فريق أكثر تشدداً

أكثر قوة

•

ذكرھم بأن المناقشة ينبغي معالجتھا مع المجموعة
بأكملھا ،وليس مباشرة إلى المنسق )والھدف إجراء
"محادثة جماعية"(

لماذا
كيف
ماذا
من ,متى ,أين
ايھما ,السؤال بنعم أو ال

•

دعوة شخص ما لبدأ المحادثة حيث أنھا قد تكون
بطيئة في البدء ،فتعامل بسالسة مع الصمت في بداية
الجلسة

•

التنسيق بين وجھات النظر المتنوعة و معالجة
ترابطھا

•

االحتفاظ بالختامية في الجلسة قصيرة وبسيطة ،وشكر
المشاركين

أقل قوة
النطاق
تفصيل وتوضيح نطاق السؤال على أدق وجه ممكن إلبقائه ضمن حدود
الواقع واحتياجات الموقف .تجنب تمديد نطاق السؤال بعيداً جدا عن
النطاق.

االفتراضات
لصياغة سؤال قوي ،يجب أن تكون على بينه من افتراضات السؤال
واستخدامھا على نحو مناسب للمناقشة .على نقيض السؤال" ،ما الذي
فعلناه بطريقة خاطئة ،ومن ھو المسؤول؟" مع "ماذا يمكن أن نتعلم من ما
سبق و حدث وما ھي اإلمكانيات التي نراھا اآلن؟" يفترض السؤال األول
الخطأ واللوم؛ أيا كان من يتوجب عليه اإلجابة من المرجح أن يھاجم عند
االجابة للدفاع عن نفسه .السؤال الثاني يشجع التفكير ،ومن المرجح أن
يحفز التعلم والتعاون بين الجھات المعنية.

GURTEEEN KNOWLEDGE CAFÉ TIPSHEET V1.10

كيف يمكنك تسجيل نتائج "مقھى المعرفة"؟
ال ينبغي من المشاركين االنشغال بتسجيل المالحظات ،حيث أنھم
بحاجة إلى المشاركة بشكل كامل في المحادثة .فمن األفضل تعيين
طرف خارجي ألخذ المالحظات إذا كان السجل مطلوبا ً.و ثمة
خيار اخر و ھو دعوة اصحاب القرار ألخد نقطة واحدة من مقھى
المعرفة و العمل على تنفيذھا.

