
النظام البيئي

م�رسات تنمية ا�جتمع

ال�ابط
نحن نزدهر مًعا � ا�جتمع نحن نكون مجتمعا عاد�ً

قيادات الشبابا�نصاف، الوصول، العدالة
 نحن ندعم الشباب بوصفهم

عوامل للتغي�

رواية القصص
 نحن نشارك القصص بهدف تعزيز

التواصل والتحول � ا�جتمع

م�رسات تنمية الفرد

تواَصل
ا�هارات ا�جت�عية والعاطفية

اغرس
عقليات

الشباب

This model was developed by Nashville After Zone Alliance (NAZA) in partnership with Vanderbilt University’s Peabody College, Nashville Public Library, Mayor’s Youth 
Council, Youth In Action!, and over 200 community stakeholders. This project was made possible in part by the Institute of Museum and Library Services [IMLS grant 
number LG-94-18-0276-18]. This project is funded under an agreement with the State of Tennessee, Department of Finance and Administration, O�ce of Criminal Justice 
Programs and is supported by Award # 37347 awarded by the Bureau of Justice Assistance, O�ce of Justice Programs, USDOJ.

حول هذا النموذج

 كيف تبدو م�رسات التنمية ع¨ نظام بيئي تعليمي؟
 تضع الرؤية التنمية الشاملة للشباب � سياق شامل من

 خ²ل الع²قات الشخصية وا°نظمة وا�عتقدات
ا�جتمعية. جميعنا نلعب دوًرا � ض�ن ازدهار الشباب

 ترشدنا الرؤية إ½ أفضل مستقبل ممكن من خ²ل إعطاء ا°ولوية للم�رسات ا°ساسية لتنمية
الفرد وا�جتمع، والتي يحتاجها ا°طفال والشباب حتى يزدهروا � نظامهم البيئي التعليمي

رؤية

للتنمية الشاملة للشباب

ناشفيل

أولياء ا°مور ومقدمو الرعاية

متخصصو تنمية الشباب

 ا�دارس وا�نظ�ت غ� الربحية
̈امج ا�جتمعية وال

صناع السياسات

ا�سؤولون ا�نتخبون

ُدعاة ا�جتمع

ازدهر
ا�هارات ا�عرفية



 يحتاج ا°فراد إ½ ا�هارات والكفاءات ل²زدهار � التعليم والعمل والحياة. هذه ا��رسات هي مسارات للتحسÄ ا�ستمر
 طوال حياتنا من الطفولة إ½ البلوغ. نحن نصنف هذه ا��رسات إ½ ث²ث طرق

اغرس وتواصل وازدهر

رؤية

للتنمية الشاملة للشباب

لفردناشفيل ا تنمية  ت  رسا م�

اغرس

Éالهوية والوعي الذا

 تعلÌم تقدير ذاتك، والس�ح لكافة
 أجزاء هويتك بالتعايش مع بعضها،
 واكتساب الوعي بثقافتك وقيمك

ومعتقداتك وقدراتك

الحب وتقدير الذات والثقة

 الشعور بأنك تستحق أن تُعامل بكرامة
 واح�ام من خ²ل ا�عرفة العميقة لقيمتك

وقدراتك ا�تأصلة وا�ع�اف بها

  الذكاء العاطفي وإدارة الذات
 التفك� � مشاعرك ورغباتك وأفكارك

 وسلوكياتك والتÒف بناًء عÑ هذا التفك�
لتحسÄ ا�دراك والتعامل

التعاطف والرحمة

 أخذ منظور شخص آخر وشعوره وعواطفه �
 ا�عتبار، والرغبة � رعاية اÕخرين ودعمهم

بناًء عÑ تلك ا�عرفة

التواصل

 فهم اÕخرين وجعلهم يفهموك، مع
 معرفة أن التواصل بطبيعته محكوم

بالسياق وا°شخاص

عقليات

تواَصل

الفضول والتعلم وعقلية ا�زدهار

 استكشاف ما يجعلك فضوليًا
 لتنمية اهت�مك بالتعلم وإ×انك

بأن ا�زدهار الشخØ أولوية

ا�هارات ا�جت�عية والعاطفية

معرفة القراءة والكتابة

 استخدام ما تراه وتسمعه وتفس�ه وإعطاء معنى له - Ùا
� ذلك مهارات القراءة والفهم والكتابة وا�هارات اللغوية

حل ا�شك²ت وحضور الذهن

 تحديد حلول للقضايا الصعبة أو ا�عقدة وإيجادها،
وكذلك ا�ستفادة من ا�وارد ا�تاحة

الرؤية وتحديد ا°هداف والتخطيط

تصور ا�ستقبل وعمل الخطوات ال²زمة لتحقيقه

  ا�بادرة والعمل
 اتخاذ ا�جراءات ومتابعة الخطط لتحقيق الهدف - Ùا �

 ذلك التعامل مع النكسات والتحديات والتكيف معها،
با�ضافة إ½ اغتنام الفرص

ا�هارات الحياتية

 م�رسة ا�هارات التي قد تبدو غ� مرتبطة بالنجاح ا°كاد×ي أو
 ا�هني، ولكنها مرتبطة بالنجاح الشخØ وا�ستقرار - Ùا � ذلك
 مهارات التدب� ا�نزÛ، وا�هارات ا�تعلقة بالحفاظ عÑ جسم

سليم، ومحو ا°مية ا�الية

التفك� النقدي

معالجة قضية ما وتحليلها وإصدار أحكام بشأنها

ازدهر
ا�هارات ا�عرفية



�جتمع ا تنمية  ت  رسا م�

My story matters. I 
share my story to 
foster connection and 
transformation.

مناÝة الشباب والوقوف معهم ودعم قيادتهم، � سي� � صنع السياسات وا�شاركة ا�دنية

 تدور رواية القصص حول ا�ست�ع إ½ بعضنا البعض، وتعزيز الروابط، وتعلم التواصل
 بشكل فعال. تزرع القصص وجهات نظر عا�ية تع�ف با°شخاص وا°شياء وا°فكار

وتقدرها، وتساعدنا عÑ فهم التجارب خارج سياقنا الفردي أو ا�جتمعي

 الشباب أصحاب رؤى ولديهم القدرة
 عÑ إحداث تغي� � العاà من

 حولهم. يتمتع الشباب بصوت قوي
 و×كنهم التأث� � ا°نظمة التي

تؤثر عÑ حياتهم

 ليس كل الشباب لديهم نفس الفرص. يجب عÑ ا�جتمعات تحويل ا°نظمة وتوف� ا�وارد
 لض�ن ا�ستفادة من ا�مكانات الكامنة لدى جميع الشباب. عن طريق إنشاء مساحات

 متحررة، ×كننا إجراء محادثات صادقة مع اÕخرين حول عدم ا�ساواة الهيكلية وتأث�اتها
عÑ ا°فراد وا�جتمعات

التواصل ع¨ ا°نظمة

 يسلط ال�ابط الضوء عÑ أهمية ا�جتمعات والطرق التي تدعم بها
 الرعاية ا�تبادلة والتعاون ازدهار الشباب وتطورهم. نحن نتحمل

 مسؤولية متبادلة تجاه بعضنا البعض لخلق بيئات يكون فيها ا�نت�ء
والرعاية والتعاون والتعاون أمورًا âورية

نحن نشارك القصص بهدف تعزيز التواصل والتحول � ا�جتمع

نحن ندعم الشباب بوصفهم عوامل للتغي�

نحن نزدهر مًعا � ا�جتمع

أن نفعل الكث� سوى القليل. أما مًعا، فيمكننا � نستطيع Ùفردنا أن نفعل

هيلÄ كيلر

 للشباب القدرة عÑ فعل أي äء. لديهم القدرة عÑ أن يكونوا قادة ونشطاء وãاذج يحتذى بها

 وصناع تغي� والعديد من ا°شياء ا°خرى نحن نرفع صوت الشباب من خ²ل منحهم منصة �شاركة

أفكارهم وتعزيز التغي� ا�يجاå � مجتمعاتهم

أنيسة، قائدة مجتمعات الشباب 

نحن نكون مجتمعا عاد�ً
 الظلم � أي مكان هو تهديد

للعدالة � كل مكان

.الدكتور مارتن لوثر كينج ا�بن 

ال�ابط

رواية القصص

قيادات الشباب

ونفعل ذلك عن طريقا�نصاف، الوصول، العدالة

ونفعل ذلك عن طريق

ونفعل ذلك عن طريق

ونفعل ذلك عن طريق

̈امج التي تركز عÑ ا°طفال والشباب  دعم ال
ومقدمي الرعاية ومتخصØ تنمية الشباب

توف� الفرص للمشاركة بÄ ا°جيال والثقافات

ربط الشبكات ا�جت�عية وتطويرها بشكل اف�اç و� الحياة الواقعية

̈اتهم تقدير معرفة الجميع وخ

مشاركة الروايات الفردية وا�جتمعية وتعزيزها

تكريم ا°صوات والقصص ا�تنوعة للمجتمعات ا�همشة

èاك الشباب � حل ا�شك²ت بشكل تعاوéإ

خلق مساحة للشباب للقيادة واتخاذ القرارات 

 تعزيز الوصول العادل إ½ ا�وارد التعليمية
 وا°كاد×ية وا�جت�عية بطرق مستدامة ومê²ة

ثقافيًا

ëركز عقليات العدالة ا�ص²حية وم�رساتها

 العديد من القصص ذات أهمية. لقد استُخدمت القصص

 للنهب وا�يذاء. ولكن ×كن أيًضا استخدام القصص

èوإضفاء الطابع ا�نسا Äللتمك

 íماندا أديت�شي

 تقوم ا�جتمعات بتطوير م�رسات التنمية وا�حافظة عليها والتي تعت¨ âورية � دعم ازدهار الشباب واستعدادهم � التعليم والعمل
Äالرح²ت ا�ستمرة للتطور والتحس � Äتدعم البالغ �الطريق من الطفولة إ½ البلوغ، ك Ñرسات جميع الشباب ع�والحياة. تدعم هذه ا�

رؤية

للتنمية الشاملة للشباب

ناشفيل


