
أنشطة القيادة

وبناء المستقبل

ابحث عن السبب الجذري. التحديات االقتصادية كثيرة وكل واحدة

ناجمة عن قضايا مختلفة. سوف تحتاج إىل أن تسأل بتقنية األسباب

الخمسة ( Whys 5). سنتحدث أكثر عن هذا
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الوقت

 ذاتي

 اسأل من حولك. يمكنك استخدام نماذج جوجل أو االستبيانات
إلنشاء استطالعات الرأي. هذه هي الخطوة األكثر أهمية.

الخطوة 1

الخطوة 2

الصعوبة

متوسطة

الموارد

القلم والورق وقادة

المجتمع واألعضاء والزمالء

والتعاطف
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الخطوة 3

لكي تصبح صانع تغيير، يجب أن تتعاطف. هذا يعني أنه بعد معرفة

السبب الجذري، عليك أن تراه من وجهة نظر مجتمعك.

مقدمة: قبل أن نبدأ العمل في مشروع في المجتمع، نحتاج إىل البدء في تحديد االحتياجات. قد يكون

تحديد االحتياجات في بعض األحيان سهالً مثل تعلم أبجدياتك ولكن في بعض األحيان قد تواجهك بعض

العقبات المثيرة لالهتمام. سيساعدك هذا النشاط في البحث داخل مجتمعك لتحديد التحديات األكثر

إلحاًحا التي يمكنك المساعدة في معالجتها.

الخطوة 4

تفاعل مع مجتمعك للتوصل إىل حلول مًعا.

تم إنشاء هذا النشاط *

كاستمرار للتعلم المرتبط

Vijana Tupo بمشروع
Limitless Project.

https://youtu.be/NemykdIJPOQ


لماذا يوجد البطالة بين الشباب؟

ألن الشباب في مجتمعي لديهم فرص محدودة لتطوير مهارات العمل.

لماذا ال يمتلك الشباب المهارات المناسبة؟

ألنهم لم يتعلموا هذه المهارات في المدرسة.

لماذا لم يتم تعليمهم هذه المهارات في المرسة؟

ألن مناهجنا ال تتبنى هذا.

لماذا ال يتبنى منهجنا تطوير المهارات الوظيفية؟

ألن فرص العمل محدودة في مجتمعنا.

لماذا هناك فرص عمل محدودة في مجتمعنا؟

ألن االستقالل االقتصادي ال يتم الترويج له بشكل كاٍف.

مثال فيجانا توبو: تقنية األسباب الخمسة
 

سنستخدم مثال فيجانا توبو. عندما بدأت فيجانا توبو، كنت أرغب في حل مشكلة بطالة الشباب في مجتمعي، لذلك

استخدمت طريقة األسباب الخمسة لمعالجة المشكلة والعثور عىل السبب الجذري

.(يمكن تخصيص هذه األسئلة حسب حالتك)
 

المشكلة: بطالة الشباب في مجتمعي

 

السبب الجذري: عدم تعزيز االستقالل االقتصادي

قادتني هذه األسئلة إىل اإلجابة التي كنت بحاجة إليها. كنت بحاجة إىل إيجاد طريقة للمساعدة في توعية الشباب

بفرص تنمية المهارات الوظيفية لمنحهم ميزة مبكرة لبدء رحلتهم نحو االستقالل االقتصادي.
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اسأل وراقب

ابحث عن السبب الجذري

تعاطف

تفاعل



اسأل عائلتك عن القضايا االقتصادية األكثر إلحاًحا. يمكنك أيضا أن تسأل أفراد المجتمع. يمكنك

استخدام نماذج جوجل لتغطية مساحة أكبر. 

ابحث عن السبب الجذري. استخدم طريقة تقنية األسباب الخمسة للفهم والتعاطف. العديد من

القضايا ليست كما كنا نظن.

شراكة مع األصدقاء. يمكنك تحقيق المزيد من خالل االستفادة من جميع نقاط القوة التي تتمتع بها
أنت وأصدقاؤك. يمكن أن يساعد العمل مًعا في تحقيق نتائج أفضل.

التواصل مع قادة المجتمع. يمكن أن يكون هؤالء والديك أو مديري المدرسة أو أي شخص كان في

المجتمع لفترة طويلة ويتفهم التحديات. تحتاج إىل التعلم من األشخاص الذين يعملون بالفعل في هذا

المجال قبل محاولة تحديد المكان الذي يمكنك المساعدة فيه. 

اكتب مالحظات عن كل ما تجده. صنف القضايا في مجموعات وفًقا لمدى اتساق تحديدها من خالل

التحدث مع قادة المجتمع.

يبدأ التغيير في الحدوث بمجرد تحديد الحاجة. من خالل تحديد الفجوة، تكون قد أكملت بالفعل الخطوة

األوىل في سد الفجوة لتلبية االحتياجات من خالل موارد المجتمع.

 
الخطوات التالية:
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