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مقدمة اإلعداد
هذا الدليل ليس وصفة سحرية، أو خلطة جاهزة للتطبيق، بقدر ما هو إطار عمل منهجي. يتبنى أدوات علمية 

وتشاركية في إدارة التنمية والعمل الشبابي. وقد تختلف تفاصيل هذه األطر واألدوات من منطقة ألخرى 

حسب ظروفها، ومن مؤسسة ألخرى حسب قدراتها وإمكاناتها.

وقد أريد لهذا الدليل أن يكون أداة عملية فّعالة للعمل التطبيقي المبني على معرفة نظرية رصينة. حيث 

أكرث  تصبح  لكي  العمل  آاليات  تحسني  التنموي  الممارس  التي يستطيع من خاللها  الكيفية  الدليل  لنا  يوضح 

نجاعة وفعالية.

نحن نأمل أن يكرس هذا الدليل نهجًا تنمويًا يجمع بني النظرية العلمية والتطبيق العملي، ويساهم في ردم 

الفجوة بني النظرية والممارسة، ويكون نقطة الوصل بني المعرفة والتطبيق.

نتعلم من خالل هذا الدليل طرق رصد الحاجات التنموية، والتعرف على الموارد المحلية المجتمعية. ثم تصميم 

التدخالت التنموية عرب برامج ومشاريع تشاركية، للعمل على حل المشكالت وتلبية الحاجات وضمان الحقوق 

للشباب، من أجل إحداث التغي�ري األفضل باالعتماد على أفضل الممارسات في هذا الحقل.

وكما هو الحال في باقي أدلة سلسلة أدلة العاملني مع الشباب، فإننا نسعى لبناء مجتمعات عرب�ية صحية، 

ليس  ت�تضمن  )والتي قد  المحلي  المجتمع  الجسدية في  الصحة  المفهوم من  إليه هذا  بشمولية ما يشري 

فقط الخدمات الطبية والوقائية، بل البيئة والتخطيط المجتمعي( والصحة المجتمعية والنفسية والعقلية.

يتبنى هذا الدليل منظور التنمية الشبابية المجتمعية، الذي يذهب إلى أبعد من مجرد بناء وتطوي�ر إمكانات 

تمكينهم  الربامج والمشاريع، عرب  لقيادة  للشباب  الفرص  توفري  إلى  أهمية ذلك-   -على  الشباب وتنميتها 

من مهارات الريادة المجتمعية، وبالتالي يشارك الشباب بفعالية في تنمية مجتمعاتهم. حيث  ُينظر للشباب 

صالحهم  أجل  من  فّعال  بدور  القيام  ُيمكنهم  وأّنه  المستدامة،  الشاملة  للتنمية  ومفتاح  حقيقية،  كرثوة 

وصالح مجتمعاتهم، فهم أداة التنمية  وغاية من غاياتها.
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لمن هذا الدليل؟
- مدراء الربامج الشبابية.

- مختصي التخطيط التنموي.

- طلبة الجامعات في مجاالت العمل المجتمعي.

- العاملون في عمادات شؤون الطلبة.

مدراء 
الربامج

الشبابية

طلبة
الجامعات

مختصي
التخطيط 
التنموي

العاملون في
عمادات شؤون 

الطلبة
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أهداف الدليل:
- التعرف إلى مفاهيم ومرت�كزات التخطيط التنموي للربامج الشبابية.

- تحفيز العاملني في تخطيط الربامج الشبابية على توظيف وتبني مبادئ التخطيط التشاركي واإلدارة المبنية 

   على النتائج وتوظيف مبادئ الحوكمة الرشيدة في عملهم مع الشباب.

- تمكني العــاملني مع الشــبــاب من مهــارات التخطيــط التـنمــوي للربامج الشبابـيـة وفق دائــرة حيــاة الـربنـامــج 

   التنموي.

كيف نستخدم هذا الدليل بفعالية؟
- ننصح المستخدم بداية أن يّطلع على الفصول األساسية من دليـــل نوافذ العمـــــل مع الشـباب، فهـــي تــــوفـــر  

   قاعدة مفاهيمية ُتسهل وتساعد على تبني المفاهيم التي يقوم عليها هذا الدليل. 

- وبداية؛ االطالع على فصول الدليل بشكل عام.

- ومن ثم؛ القراءة المتفحصة لكل فصل، وهنا ندعوكــم إلى القــراءة الت�أمليــة الـنـاقــدة.

- للتذكر وت�كوي�ن صورة شاملة بإمكانكم رسم مخططــات معـرفيــة أو رسـومـات بيــانيــة كملخـصــات للمفــاهــيــم 

   األساسية.

- لمزيد من التعمق ننصح دائمًا بمشاركة القراءة مع آخري�ن يعملون معكم في نفس المؤسسة أو مؤسسات 

  أخرى شبيهة.

- عند االنتهاء من كل فصل حدد ما الجـديـد بالنسبـة لك؟ ماذا ستحسـن أو ُتعدل أو ُتغري فيما تقـوم به اآلن في 

   مجال التخطيط التنموي؟ ثم حدد ماذا ستضيف إلى عملك بعد اطالعك على هذا الدليل؟
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اإلطار المفاهيمي
و�ُأسس التخطيط التنموي للربامج الشبابية
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- مقارنة بني نموذج المشاريع التجارية والمشاريع التنموية.

- التخطيط التنموي... المفهوم النظري واألبعاد التطبيقية.

- دائرة حياة برنامج التخطيط التنموي.

- مرت�كزات ومبادئ أساسية للتخطيط التنموي الفّعال:

    أ - العمل وفق منظور ومبادئ التنمية الشبابية المجتمعية.

   ب - اعتماد النهج التنموي التشاركي )العمل بالمشاركة(.

   ج - اإلدارة من خالل الربامج والمشاريع.

   د - تبني مفاهيم اإلدارة المبنية على النتائج.

   هـ - تطبيق مبادئ ومعاي�ري الحكم الصالح واإلدارة الرشيدة.
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مقارنة بني نموذج المشاريع التجارية والمشاريع التنموية

المشاريع التنمويةالمشاريع التجاريةمجال المقارنة

الهدف الرئيسي من 

إنشائها

تحقيق أعلى درجة ممكنة من الربح 

المالي لمالكي المشروع.

وت�توخى الربح المادي والمالي.

تحقيق تغي�ري إي�جابي على الفئات 

المستهدفة، أو المجتمع.

ت�توخى تحسني حياة المستهدفني.

المستهدفون
ينظر إليهم كزبائن يدفعون مقابل 

سلعة أو خدمة.

ينظر إليهم كشركاء وليس مصدر 

للربح.

تعمل بأجر ومنفعة مادية بحتة.الموارد البشرية

في الغالب يعمل الفري�ق لتحقيق 

رسالة اجتماعية. وقد يكون بشكل 

تطوعي كامل.

المنتجات

يتم تحديدها وتطوي�رها لتحقيق 

أعلى ربحية ممكنة، ويتم االبت�كار 

فيها لخلق قيمة اقتصادية أو 

المنافسة السوقية أو زيادة 

الربحية.

يتم تحديدها وتطوي�رها في تلبية 

حاجات الفئات المستهدفة، ويتم 

االبت�كار فيها لتحقيق ميزة وقيمة 

مجتمعية مضافة.

العائد من اإلنفاق
يتم تحديد األنشطة والنفقات بقدر 

مساهمتها في العائد الربحي.

يتم تحديد األنشطة والنفقات بقدر 

مساهمتها في تحقيق أثر المشروع.
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المشاريع التنمويةالمشاريع التجاريةمجال المقارنة

دراسة الجدوى

ندرس الجانب المالي والسوق 

والفني لتحديد مدى العائد المالي 

الذي سيعود به المشروع على 

المالكني والمساهمني.

في دراسة السوق ندرس من 

يقدم نفس الخدمة أو السلعة 

كمنافس.

نهتم في الجدوى بشكل أساسي 

بدراسة مدى الت�أثري الذي سيحدثه 

المشروع على الناس وتحسني 

حياتهم.

نبحث عن من يقدم خدمات شبيهة 

كشركاء ونعمل معهم بت�كامل ونبني 

على خربتهم.

مصادر التموي�ل

يعتمد على رأسمال يملكه 

مؤسسو الشركة، أو قروض من 

المصارف.

يعتمد على المنح والتربعات من 

شركات المسؤولية االجتماعية أو 

الهبات الخريية.

أدوات تقيس الربحيةتقي�يم المشروع
أدوات تقيس مدى فعالية الربنامج 

في تحقيق أثر اجتماعي.
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التخطيط التنموي.... المفهوم النظري واألبعاد التطبيقية
بدايًة ال بد من تحديد بعض المفاهيم المرتبطة بالتخطيط التنموي، وخاصة مفهوم التنمية، المجتمع المحلي، 

تنمية المجتمع المحلي، تنمية الشباب، التنمية الشبابية المجتمعية.

التنمية: ُيشري مصطلح التنمية إلى تحسني نوعية حياة المجتمع )في جميع المجاالت االقتصادية واالجتماعية 

والسياسية والرتبوية والتعليمية والصحية( من خالل عمليات مخططة وجهود مبذولة )خطط، اسرتاتيجيات، 

والجماعات  واألسرة  والرجل  والشاب  والمرأة  )الطفل  وأفراده  بالمجتمع  االنتقال  أجل  من  مشاريع(  برامج، 

والمؤسسات( من حالة غري مرغوبة إلى حالة أخرى أفضل، ت�تحقق فيها العدالة، في الحصول على الفرص 

والوصول إلى الموارد، وينعم الجميع فيها بمستوى معيشي الئق ومستوى تعليمي وصحي أفضل، من 

وحقوقهم،  حرياتهم  وضمان  وفرصهم  خياراتهم  وتوسيع  وتمكينًا،  وتعليمًا  صحًة  بالبشر  االست�ثمار  خالل 

وتمكينهم من الحصول على المعرفة الالزمة لتسي�ري شؤونهم، وتوفري الفرص المناسبة والمتنوعة لألفراد 

والمجموعات حتى يتمكنوا من رفع إنتاجيتهم، والمشاركة الفّعالة في مجتمعاتهم.

وال شك بأّن البشر الُمَمّكنني من المعارف والمهارات، والذين ت�توافر لهم فرص الت�أثري والمشاركة في اتخاذ 

القرارات وتصميم الربامج وتنفيذها، هم األقدر على القيام بمتطلبات التنمية المجتمعية. فاالست�ثمار في 

مجال التنمية اإلنسانية، سيساهم في تمكني المؤسسات من القيام بدورها في تعزي�ز رفاه الناس، وتنمية 

قدراتهم وتوسيع خياراتهم وحرياتهم وفرصهم االقتصادية واالجتماعية والسياسية.

تنمية الشباب:
 نهج تنموي يركز على ضرورة توجيه الربامج والمشاريع نحو إقدار وتمكني الشباب من المهارات والقدرات 

ورفع كفاءاتهم العاطفية واالجتماعية والجسدية والعقلية والروحية والمهنية التي تؤهلهم للنجاح في 

الحياة.
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النهج  هذا  يكتفي  ال  حيث  الشباب،  وتنمية  التنمية  بني  التقاطع  مساحة  هي  المجتمعية:  الشبابية  التنمية 

التنموي بتنمية الشباب فقط، وإّنما يتعدى ذلك إلى أهمية تمكينهم ومشاركتهم وفتح الفرص أمامهم 

للمبادرة في تنمية أنفسهم ومجتمعاتهم. ويعرتف بالحقوق التنموية للشباب، فالشباب في هذا النهج 

هدف للتنمية وغاية من غاياتها وفي نفس الوقت أهم أدواتها الفاعلة. 

المجتمع المحلي:
 مجموعة من الناس يعيشون في نفس المكان ويشرتكون في السمات العامة، وفي قيم وعادات ويتفاعلون 

مع بعضهم البعض. وتجمعهم روابط تشكلت من خالل وجودهم في منطقة جغرافية محددة أو نتيجة لروابط 

)حكومية،  المؤسسات  إلى  إضافة  والعوائل،  واألسر  األفراد  من  يتشكل  المحلي  والمجتمع  العمل.  شبكات 

قطاع خاص، مجتمع مدني( والعالقة البينية بني هذه المكونات.

تنمية المجتمع المحلي: 
أجل  برامج وأنشطة من  تخطيط  الحياتية، عرب  والمجاالت  القطاعات  لكافة  تشاركي شامل  تحسن  هي مسار 

تحسني حياة كافة األفراد في مجاالت حياتهم المختلفة. وهي قاعدة أي جهود تنموية، وعملية ضرورية 

مجتمعية  ومشكالت  بنيوية،  مشكالت  ومعالجة  االجتماعية،  العدالة  تحقيق  يمكن  خاللها  من  مجتمع،  ألي 

خطرية. وُيمكن أن تؤدي إلى تغي�ري إي�جابي طوي�ل األمد وإلى مجتمع أكرث صحة.

وُتعترب شكل من أشكال التنظيم المجتمعي الهادف إلى الوصول إلى مرحلة تمكني المجتمع المحلي، عرب بناء 

مسارات ونظم وعالقات، وبناء ثقة المجتمع المحلي بنفسه وموارده، واهتمام ُمركز على تنمية الطاقات 

البشرية المحلية، وتشجيع القيادات المحلية ألخذ زمام المبادرة، وذلك عن طري�ق تغي�ري األفكار وت�أهيل وتدريب 

األفراد ليستطيعوا اإلسهام بطريقة إي�جابية في عمليات التنمية. ليصبح المجتمع المحلي أفرادً� ومؤسسات 
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قادرً� على حل مشكالته بنفسه، وتلبية احتياجاته، من خالل التخطيط والمبادرة بالمشاريع والتحرك والمناداة.

نجاعة  أكرث  التنموي  العمل  من  تجعل  التي  العمليات  من  سلسلة  هي  الشباب:  لقطاع  التنموي  التخطيط 

وفعالية، وُتساعد على االستخدام األمثل للموارد المتاحة من أجل الوصول إلى أفضل النتائج المرجوة منه، 

من  محددة  جوانب  في  أو  بالشباب،  المحيطة  واألوضاع  الظروف  في  ايجابية  تغي�ريات  إلحداث  التخطيط  عرب 

حياتهم، ودراسة احتياجاتهم والتخطيط لتلبيتها والتعرف على مشكالتهم للعمل على حلها، ولضمان تطبيق 

حقوقهم من خالل برامج ومشاريع مدروسة على أسس علمية. 

ونستطيع القول بأّنها تغي�ري إي�جابي مستند إلى خطط وبرامج عملية مدروسة للوصول إلى أهداف ونواتج 

محددة، ويقوم بهذه العملية المؤسسات العاملة مع الشباب، باالعتماد على الموارد والقدرات المحلية، 

سواء التي يملكها األفراد أو الروابط المحلية ورأس المال االجتماعي والمؤسسات المحلية )مدارس، مراكز 

صحة، تعاونيات، نوادي، روابط، مساجد(. 

بناًء على ما سبق نستطيع القول؛ أّن عملية التخطيط التنموي:

- عمل واعي موجه ومنظم.

- طريقة منظمة في التفكري تهدف إلى وضع تصميم واقعي لمواجهة المشكالت والتعامل مع التحديات 

  وخلق الفرص وبناء القدرات واست�ثمار الموارد.

- تمر بعدة مراحل بدءً� من دراسة وفهم المجتمع والتعرف إلى االحتياجات واألولويات وصوالً إلى التقي�يم 

   واستخالص الدروس التعّلمية.

- تقوم على أساس المشاركة الفاعلة للشباب في كافة المراحــل.

- تسعى إلحداث تغي�ريات إي�جابية في حياة الشـبـاب.
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- يقوم بها الشبـاب والعاملــون معهــم مــن أجــل تحسني حـيــاة الشبــاب أنفسهــم، وفـــتح الفضــاءات أمامهــم 

   للمساهمة في تنمية مجتمعاتهم.

- تعرتف بحق الشبــاب في تحــديــد احتياجاتهم االقتصــاديــة والثقـافيـة واالجتمـاعيـة والبيئيــة، وتحـديــد الربامــج 

  التطوي�رية لها ثـم العمل معــًا وبالمشاركــة لتطبيق هذه الربامج من أجل إعادة تنظيم الحياة والمجتمع.

- تعتمد على الموارد المحلية للمجتمع.

- تستفيد من جهود المنظمات األهلية والجمعيات المحلية والمؤسسات الخاصة.

- ُتراعي السياقات الثقافية واالجتماعية وتـأخذ بعني االعتبار األبعاد السياسية والقانونية.

- ُتراعي مالئمة الربامج والمشاريع الحتياجات وأولويات المجتمع وقطاع الشباب.

- تعتمد منهجية التخطيط وفق الربامج التنموية، وفي كل برنامج حزمة من المشاريع المتجانسة، والمتناسقة 

  والمت�كاملة فيما بينها.

دورة حياة التخطيط التنموي
إلى  والتعرف  المجتمع،  وفهم  دراسة  من  بدءً�  مراحل  بعدة  يمر  التنموي  التخطيط  أّن  إلى  سابقًا  أشرنا 

االحتياجات واألولويات، وصوالً إلى التقي�يم واستخالص الدروس التعّلمية. وهذا ما ُيعرف بدورة حياة التخطيط 

التنموي، أي تقسيم عملية التخطيط إلى مراحل، تبدأ من فهم المجتمع أو القطاع المراد تنميته، ودراسة 

أعمال  توجد  مرحلة  كل  وفي  العمل.  لمسارات  الشامل  بالتقي�يم  وتنتهي  واألولويات،  التنموية  االحتياجات 

المراحل مع  فنية خاصة بها، وكل مرحلة تقود إلى األخرى وتبني على مخرجاتها. مع مالحظة تداخل بعض 

بعضها. 

وتنبع أهمية تحديد مراحل دورة حياة التخطيط التنموي من أّنها:

- ترفع من قدرة المؤسسات على رؤية التغي�ري الذي تود رؤيته في حياة الشباب.

- توضح العمل الفني الضروري إلتمام كل مرحلة.
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- توضح المطلوب إنتاجه وتسليمه في نهاية كل مرحلة.

- تضع �ُأسسًا ومعاي�ريً� لضبط عملية التصميم والتنفيذ والتقي�يم.

مكونات ومراحل دورة التخطيط التنموي: في هذا الدليل تم اعتماد المراحل التالية:

المراحل الرئيسية للتخطيط التنموي:
    - المرحلة التمهيدية.

    - تحديد االحتياجات التنموية للشباب والمشاريع الشبابية. 

    - الربمجة والتخطيط المبني على النتائج للمشاريع الشبابية. 

    - اإلدارة التنفيذية المبنية على النتائج للمشاريع الشبابية. 

    - تقي�يم المشاريع الشبابية.

ويمكن تفصيلها بالخطوات التالية:

- بناء الجاهزية المؤسسية.

- دراسة وفهم طبيعة المجتمع المحلي والقطاعات المراد تنميتها.

- دراسة وتحديد االحتياجات التنموية.

- اختيار األولويات.

- تحديد الربامج وحزم المشاريع وفق األولويات وبما يلبي االحتياجات.

- تصميم وتخطيط المشاريع.

- التحضري للتنفيذ وبناء الجاهزية.

- اإلدارة التنفيذية للمشاريع.

- المتابعة والرصد والتوثيق.
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- التقي�يم الشامل للمسار.

- االستدامة وديمومة المسار.

دورة حياة الربنامج التنموي

املرحلة

التمهيدية

تحديد االحتياجات

التنموية للشباب

 واملشاريع 

الشبابية

تقييم 

املشاريع

الشبابية

الربمجة 

والتخطيط 

املبني عىل 

النتائج للمشاريع 

الشبابية

اإلدارة التنفيذية 

املبنية عىل 

النتائج للمشاريع 

الشبابية
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خارطة طري�ق لمراحل تخطيط المشروع التنموي

 

دراسة وتحديد

 االحتياجات التنموية

اختيار األولويات

املتابعة والرصد 

والتوثيق

التقييم الشامل

 للمسار

دراسة وفهم طبيعة 

املجتمع املحيل 

والقطاعات املراد 

تنميتها

تحديد الربامج وحزم 

املشاريع وفق 

األولويات ومبا يلبي 

االحتياجات

اإلدارة التنفيذية 

للمشاريع

االستدامة ودميومة 

املسار

بناء الجاهزية 

املؤسسية

تصميم وتخطيط 

املشاريع.

التحضري للتنفيذ وبناء 

الجاهزية
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مرت�كزات ومبادئ أساسية للتخطيط التنموي الفّعال للربامج الشبابية:
تمكني  أهمية  على  ُيركز  تنموي  نهج  وهو  المجتمعية:  الشبابية  التنمية  ومبادئ  منظور  وفق  العمل   )  1

الشباب ومشاركتهم وفتح الفرص أمامهم للمبادرة في تنمية أنفسهم ومجتمعاتهم. ويعرتف بالحقوق 

التنموية للشباب، فالشباب في هذا النهج هدف للتنمية وغاية من غاياتها، وفي الوقت نفسه أهم أدواتها 

الفاعلة. 

وقد ساهمت عدة عوامل في بروز وبلورة هذا المدخل التنموي والتي يمكن حصرها في:

- البناء على خصائص الشباب النمائية واحتياجاتهم وحقوقهم.

- مبادئ علم النفس اإلي�جابي والمدرسة اإلنسانية.

- نتائج مراجعة وتقي�يم واقع برامج الشباب والمشروعات التي تنفذها المنظمات الشبابية.

- اإلقرار العالمي المتزايد لمفاهيم الحقوق اإلنسانية والمشاركة المدنية ودور المجتمع المدني، والُنضج 

  في مفاهيم التنمية اإلنسانية.

وأهميته  تنموي  كنهج  المجتمعية،  الشبابية  التنمية  منظور  حول  التفاصيل  من  لمزيد  مالحظة: 

ولماذا نوصي به كأفضل ممارسة في العمل مع الشباب، بإمكانكم العودة إلى دليل نوافذ  العمل 

مع الشباب، فصل مداخل العمل الشبابي. ضمن سلسلة أدلة منظومة العمل الشبابي، حيث تجدون 

هناك معلومات وافية.
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لحظة ت�أمل 
مشهد قطع النهر

الضفة  النهر وعلى  القرية على إحدى ضفاف  كان هناك قرية تقع بجوار نهٍر صغري، جميع منازل أهل 

األخرى، توجد جميع مؤسساتهم، مدارسهم، مصانعهم.

اعتاد أهل القرية االنتقال يوميًا منذ الصباح الباكر من الضفة األولى إلى الضفة األخرى، باستخدام معرب 

من الحجارة فوق ماء النهر. واعتاد األطفال الصغار أن يحملهم الكبار على أكتافهم أثناء عبورهم إلى 

مدارسهم.

وفي يوم من األيام ت�أخر طفالن في النوم، وحضرا إلى ضفة النهر بعد أن ذهب كل كبار القرية إلى 

الضفة األخرى. بالت�أكيد بقي الطفالن ينتظران على ضفة النهر بانتظار من يساعدهما. تزامن ذلك مع 

قدوم شخص غريب ال يعرف مشكلة هذه القرية، فرأى الحزن على الطفلني فاقرتح عليهما المساعدة. 

مباشرة قام أحدهما بالقفز على كتف هذا الرجل، حمله الرجل إلى الضفة األخرى. وعندما عاد إلى زميله 

بالغة أقنع  كان متعبًا، إال أن الطفل اآلخر حاول القفز على كتفه كما فعل صديقه من قبل. وبصعوبٍة 

الرجل هذا الطفل بأن ينزل إلى األرض، ثم أخذ بيده وعّلمه قطع النهر خطوة خطوة، وفعالً بعد تخوف 

في البداية نجح الطفل من عبور النهر.

بعد الت�أمل في مشهد قطع النهر:

- لماذا بقي الطفالن ينتظران المساعدة على ضفة النهر ولم يحاوال العبور؟ 

- في كال الحالتني، ساعد هذا الرجل الطفل األول والطفل الثاني، ولكن ما الفرق في جوهر مساعدته 

  للطفل األول والطفل الثاني؟

- ماذا سيؤثر شكل المساعدة على قدرات كل منهما؟ لو ت�كرر غدً� وحضرا بعد ذهاب أهل القرية، ماذا 

  ت�توقعون سيحدث مع الطفل األول والثاني؟ كيف سيتصرفان؟ لماذا؟ 
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 - بالعودة إلى مؤسساتنا وبرامجنا التنموية، هل يوجد وجه شبه بينها وبني مشهد قطع النهر؟

- متى يكون العامل االجتماعي في عالقته مع الشباب والفئة المستفيدة مثل مساعدة الطفل في 

   الحالة األولى؟ ماذا علينا أن نفعل كعاملني مع الشباب لكي ت�كون نتيجة عملنا مثل الحالة الثانية؟

- ما عالقة المشهد بمفهوم العجز المكتسب، ومفهوم التمكني؟ وما عالقة المشاريع التنموية بذلك؟

2 ( اعتماد النهج التنموي التشاركي )العمل بالمشاركة(: بعد قيام العديد من المنظمات العالمية التنموية 

في السنوات األخرية بمراجعات تقي�يمية مكثفة للمشروعات التنموية، أصبحت الربامج والمشاريع التنموية 

ت�تبنى مفهوم التخطيط والعمل بالمشاركة، وذلك بعد إثبات فشل معظم اآلليات السابقة والتي كانت ت�تبنى 

التخطيط المركزي. 

ونحن في هذا الدليل نوصي باعتماد منهجية العمل بالمشاركة، والتي نقصد بها األدوات واألساليب التي 

يمكن استعمالها من أجل مشاركة أعضاء المجتمع المحلي واالستفادة من معارفهم ومهاراتهم الذاتية في 

تحليل المشكالت والبحث عن حلول. حيث ُتمّكن هذه المقاربُة التشاركيُة المجتمَع المحلي ) أفراده، جماعاته، 

مؤسساته( والفئات المستهدفة من الربامج والقطاعات المراد تنميتها من المشاركة الفاعلة في كل مراحل 

دورة المشاريع ابتداًء من التشخيص وتحديد االحتياجات وصوالً إلى تقي�يم الربامج.

وتشمل المشاركة جميع أصحاب المصلحة؛ ونعني بهم هنا: أي مؤسسة أو منظمة أو مجموعة من األفراد 

لهم مصلحة مباشرة في المشروع أو الربنامج وتؤثر أو ت�ت�أثر ايجابيًا أو سلبيًا بتنفيذه وأهمهم المستفيدين 

الرئيسي�ني من المشروع.

حيث يجب أن يكون لكل أصحاب المصلحة أدوار واضحة ونشطة في تصميم المشروع وإدارته وتنفيذه وتقي�يمه. 

المحلية،  للظروف  اساليبه  المشروع وضمان مالئمة  أهداف  إلى ضمان سالمة  المشاركة  تؤدي هذه  حيث 
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فضالً عن بناء االلتزام والشعور بالملكية بصفتها عناصر الزمة للتنفيذ الفّعال. كما أّنها ُتساهم في تمكني 

المجتمع المحلي.

وت�تمثل أهمية العمل بالمشاركة في:

- تبني ومتــابعــة الخطـط من قبل المجتمـعــات المحليـــة نتيجــة إحســاسهــم بأّن الخطـط نابعــة من احتــيــاجــاتهــم، 

  وبالتالي رفع حس ملكية الربامج من جانب المستهدفني.

- ُتشجع المجتمع المحلي على تحديد موارده الخاصة وفهم نقاط قوته.

- تساهم في دفع قادة من داخل المجتمع المحلي لتولي زمام المبادرة.

- إعداد خطط نابعة من االحتياجات الفعلية.

- ترسيخ منهج التشاركية والنهج الديمقراطي كثقافة مجتمعية.

- تدفع باتجاه الرتكيز على األولويات، واست�كشاف أفضل الوسائل من أجل تنسيق التدخالت التنمـوية.

- ُتساهم في بناء قدرات المجتمعات المحلية.

- المساعدة على دمج الجماعات التي تمثل الفئات المهمشة بشكل أكرث فاعلية ضمن المسار التنموي.

- فرصة أكرب لتحقيق االستدامة.

مستوياتها،  فوائدها،  التنموية،  الربامج  في  الشباب  مشاركة  حول  التفاصيل  من  لمزيد  مالحظة: 

أشكالها، آلياتها وأدواتها العملية، بإمكانكم العودة إلى دليل نوافذ العمل مع الشباب.

وفق  تعمل  حاليًا،  الشبابية  المؤسسات  من  الكثري  أّن  نلحظ  حيث  والمشاريع:  الربامج  خالل  من  اإلدارة   )  3

منهجية اإلدارة باألنشطة، مما يسبب صعوبة إحداث تغي�ريات واضحة وعميقة على الفئات المستهدفة، فضالً 
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على  القائمة  التنموية  اإلدارة  منهجية  باعتماد  نوصي  الدليل  هذا  في  ونحن  التنموي.  األثر  استدامة  عن 

المشاريع، وذلك لعدة اعتبارات أهمها:

- ألّنها الطريقة العملية لتحوي�ل األفكار إلى مشاريع وبالتالي إلى نتائج ملموسة.

- ألّنها آلية عملية وفعالة في تلبية حاجات األفراد والجماعات والمجتمعــات المحليــة، والمســاهمــة فـي حــل 

  مشكالتهم.

- ألّنها ُتحدث ت�أثريات عميقة، وتساعـد على الوصـول إلى نتائج تغريرُّ وتحسن في حياة المستفيدين من الجهود 

   التنموية، وُتسهل عملية تقي�يم العائد من اإلنفاق على التنمية.

- ألّنها طريقة عملية وعلمية في تنمية الموارد وُحسن است�ثمارها.

- ألّنها وسيلة ملموسة في تنمية األفراد والمجتمعات المحلية.

ونعني بالربنامج التنموي في هذا الدليل: مجموعة من المشروعات والخدمات المرتابطة والمتجانسة التي 

تهتم بقطاع معني )صحة، تعليم( وقد يتعلق بفئة معينة )أطفال، ذوي احتياجات خاصة، شباب( أو منطقة 

نطاقًا من  أوسع  يكون  الربامج  تخطيط  أّن  كما  المشاريع،  أكرث ديمومة من  بذاتها. والربنامج عادة  جغرافية 

تخطيط المشاريع.

والمشروع عادة جزء من برنامج، والربنامج عدة مشاريع متجانسة ومرتابطة. حيث من المفضل أن ُتدمج كل 

سلسلة مرتابطة من المشاريع لدى مركز الشباب مع بعضها البعض ضمن برنامج واحد، فهذا أضمن لالستمرارية 

في العمل وتحقيق نتائج وآثار تراكمية واضحة لجهود التنمية.

التي  المرتابطة والمت�كاملة  األنشطة  الدليل: عبارة عن مجموعة من  التنموي في هذا  بالمشروع  ونعني 

تنظيمي.  المحلي، ويحده إطار زمني وميزانية وهيكل  المجتمع  لتنمية  إلى تحقيق أهداف محددة  تسعى 
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فالمشروع التنموي يجب أن يكون محدد بغرض ويسعى للوصول إلى نتائج محددة. ولكل مشروع دورة حياة 

خاصة به تنطلق من نقطة ما وتنتهي عند نقطة أخرى. وجميع المشاريع التنموية تبدأ من وجود حاجة تنموية 

وتنتهي بعملية التقي�يم مرورً� بالتخطيط واإلدارة التنفيذية. إّن تقسيم المشروع إلى مراحل ُيعترب أداًة جيدًة 

لفهم الواجبات والوظائف التي يجب أن ت�تم على مدى فرتة المشروع. وت�تصف المشاريع التنموية بأّنها:

- مؤقتة ولها بداية ونهاية.

- لها أثر يدوم.

- لها نتيجة مميزة أو ُتقدم خدمة مميزة أو ُمنتج مميز.

- تمر في ت�تابع مراحل.

- تحتاج إلى موارد بشرية تقوم بالتخطيط والتنفيذ والمتابعة.

- تحتاج إلى إدارة كفؤة ومدربة.

- تحتاج إلى موارد مالية ومادية )أموال، أجهزة، معدات، مكان(.

- قابلة للتقي�يم، حيث ال بد وأن يكون لها مخرجات محددة ونتائج قابلة للقياس.

- يتم تنفيذها داخل سياق محدد وفي نطاق جغرافي محدد.

أنشطته  ومراقبة  المشروع  مراحل  لجميع  القيادة  الدليل:  هذا  في  التنموية  المشروعات  بإدارة  ونعني 

وإدارة موارده المالية وتوجيه جميع العمليات للوصول إلى أهداف المشروع. فهي أدوات وأساليب يتخذها 

القائمون على الربنامج والمشروع التنموي من أجل اإلنجاز الفّعال لتحقيق أهداف المشروع. وعمليًا تشمل 

تحديد االحتياجات ودراسة الجدوى وتصميم المشروع والعمليات التنفيذية والمتابعة والتقي�يم والعمليات 

الفنية، مثل؛ إدارة وقت المشروع واتصاالته وموارده المالية والبشرية.

4 ( تبني مفاهيم اإلدارة المبنية على النتائج: في ظل تناقص الموارد وازدياد الحاجات، وما أثبت�ته الدراسات 

التقي�يمية للمشروعات التنموية، من أّن كثريً� من الخطط المصممة للمشاريع التنموية ال ُتقدم ارتباطًا واضحًا 
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بني ما أنجزته وبني ما أرادت تحقيقه. كما أّن كثريً� من األنشطة التي ُتنفذها المؤسسات ال ُتساهم بالضرورة 

في تحقيق الهدف الرئيسي للمشروع. وبالتالي أصبح من الضروري اآلن أن تعمل الربامج والمشاريع التنموية 

الشبابية على تحقيق نتائج محددة ملموسة. ومن هنا يجب أن تولي إدارة المشاريع أهمية لمتابعة تحقيق 

أو  قصور  أي  ومعالجة  المشروع  تنفيذ  فرتة  أثناء  مستمرة  بصورة  المشروع  من  المتوقعة  واآلثار  النتائج 

مشكالت تعوق دون تحقيق النتائج. فمحور اإلدارة بالنتائج يتعلق بتحديد النتائج واآلثار المتوقعة من الربامج 

هنا؛  بالنتائج  والمقصود  إليها.  الوصول  تضمن  التي  والعمليات  واإلجراءات  السياسات  ورسم  والمشاريع 

التغي�ريات التنموية التي يمكن وصفها وقياسها، والتي تنتج عن عالقة بني السبب والنتيجة، أي أّنها تغي�ريات 

مقصودة تحدث نتيجة تنفيذ أنشطة المشروع.

يهدف هذا التوجه اإلداري إلى تحسني فاعلية وكفاءة األداء خاصة في تنفيذ الربامج والمشروعات التنموية 

عن طري�ق تحديد النتائج المتوقعة من تنفيذ الربنامج أو المشروع، والتي يجب أن ت�كون محددة ويمكن قياسها. 

النتائج  إلى  الوصول  في  ُتساهم  والمخرجات  واألنشطة  والعمليات  المدخالت  جميع  أّن  من  الت�أكد  ثم  ومن 

المحددة مسبقًا. حيث يتم الرتكيز على تحقيق النتائج والت�أثريات المتعلقة بالتغريات التنموية في حياة الناس 

أكرث من الرتكيز على تحقيق األنشطة.

وبكلمات مختصرة ُتعترب اإلدارة بالنتائج نهجًا في اإلدارة، يضمن أن ُتسهم مدخالت وعمليات ومخرجات المشروع 

المنطقي والتحليل السببي. وت�ت�كون من ثالثة  التفكري  نتائج محددة بوضوح من خالل استخدام  في تحقيق 

مكونات رئيسية: التخطيط وفق نتائج محددة، واإلدارة لجميع عمليات الربنامج التنفيذية للوصول الى النتائج 

المخططة، والرصد والتقي�يم المبني على النتائج.
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اإلدارة القائمة على النتائج... سبع خطوات أساسية
- تحليل المشكالت التي يتعني التصدي لها لتحديد أسبابها وت�أثرياتها.

 تحديد النتائج القابلة للقياس التي يجب تحقيقها )بناًء على التحليل السببي للمشكالت(.

- صياغة الخطوات واألنشطة التي ستؤدي إلى هذه التغي�ريات )النتائج(.

- موازنة النتائج المتوقعة مع الموارد المتاحة.

- توجيه العمليات التنفيذية في المشروع نحو النتائج المتوقعة.

- رصد التقدم نحو النتائج المخططة بصورة منتظمة.

- تقي�يم ما تحقق وتوثيق الدروس التعّلمية.

لماذا اإلدارة المبنية على النتائج؟
- ألّنها نهج إداري يضمن تحقق النتائج المرجوة من المشاريع.

- ألّنها ُتساعد على توضيح الفرق الذي أحدثه المشروع على أرض الواقع وعلى حياة الناس.

- ألّنها ُتمكننا من تحديد العائد من اإلنفاق على المشروع.

- ألّنها ُتساعد في توجيه العاملني للرتكيز على األثر والنتائج والمخرجات وُتسهل متابعتها وتوثيقها.

- ألّنها ُتساهم في تحسني فاعلية وكفاءة األداء في تنفيذ الربامج التنموية عن طري�ق تحديد النتائج المتوقعة. 

  والت�أكد من أّن كل المدخالت والعمليات واألنشطة والمخرجات مرتابطة ومنطقية وتقود إلى هذه النتائج.

- ألّنها ُتوفر إطارً� أكرب وأوضح للمساءلة.
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لحظة ت�أمل                      
ماذا نريد.... وماذا نفعل؟

في لقاءات تنموية متعددة قمت بها على مدار العشري�ن سنة الماضية، كنت أسأل القادة التنموي�ني 

ومدراء الربامج الشبابية: ماذا نريد أن يتعلم شبابنا وأن يتقنوا؟ ما هي النواتج التنموية التي تطمحون 

أن يصل إليها الشباب الملتحقون بربامجنا؟

اإلجابة غالبًا: أفراد يتمتعون بالمواطنة المسؤولة، أجيال ت�تحمل المسؤولية، أفراد مفكرون وقادرون 

على حل المشكالت واتخاذ القرارات، لديهم مهارات التفكري الناقد واإلبداعي، مبت�كرون، لديهم مهارات 

التواصل والتعايش مع اآلخري�ن، ناجحون في حياتهم الخاصة والمهنية، قادة ورواد، قادرون على تلبية 

حاجاتهم وحاجات مجتمعاتهم، .... إلى غري ذلك من الصور المعيارية.

ولكن السؤال المهم هنا: 

- هل ما نقوم به في مؤسساتنا يؤدي إلى هذه النواتج؟ إذا كان نعم فكيف؟ وإذا كان ال أيضًا، فلماذا؟

- هل األساليب والطرق المتبعة في برامجنا تقود إلى ذلك؟

- هل يتم ت�أهيل العاملني المجتمعي�ني بطريقة تدعم دوره في الوصول إلى هذه النواتج؟

- ماذا علينا أن نفعل لكي تساهم برامجنا في الوصول إلى النواتج المرغوبة؟ 

وتوجيه  قيادة  أسلوب  هو  الحكم  الرشيدة:  واإلدارة  الصالح  الحكم  »الحوكمة«  ومعاي�ري  مبادئ  تطبيق   )  5

المؤسسة الشبابية وإدارة برامجها وشؤونها على كافة المستويات، وهو الطريقة التي تباشر بها السلطة 

والقيادة إدارة الموارد المالية والبشرية للمؤسسة بغية تحقيق أهدافها، بما يعزز ويدعم مشاركة األفراد. 

ويقوم على توسيع قدراتهم وخياراتهم وفرصهم وحّرياتهم، ويسعى إلى تمثيل كافة الفئات المستفيدة 

من المؤسسة وخدماتها تمثيالً كامالً، وت�كون مسؤولة أمامهم لضمان مصالحهم. 
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ولكي يكون هذا الحكم رشيدً� ينبغي أن يتمّتع بالخصائص التالية:

- المشاركة.

- الشفافية.

- المساواة.

- سيادة القانون.

- النزاهة.

- ُحسن االستجابة )لمصلحة جميع األطراف(.

- االهتمام باإلجماع والتوافق.

- المساءلة.

- الرؤية االسرتاتيجية.

- والكفاءة والفاعلية.

الخيارات  وتوسيع  الشباب  وتمكني  المؤسسية  القدرات  لتعزي�ز  الشبابية  للمؤسسات  الرشيد  الحكم  يسعى 

خالل  من  مصالحهم،  لتحقيق  ويسعى  وبرامجها.  ومؤسساتها  التنمية  من  لالستفادة  أمامهم  والفرص 

مشاركتهم في صنع القرار وتطبيق القانون وإرساء قيم )الديموقراطية( والعدالة والمساواة .

في  الشباب  بني  الفرص  ت�كافؤ  مبدأ  إلعمال  ويسعى  والمساواة  العدل  قواعد  الرشيد  الحكم  ُيرسي  كما 

الوصول إلى الموارد واالستفادة منها بما يكفل إتاحة المشاركة للجميع.

ومن الشروط األساسية والقبلية التي ُتساعد منظمات المجتمع المدني العاملة مع الشباب على تحقيق 

خصائص الحكم الرشيد هو مدى التزامها بتوفري عناصر وأركان العمل المؤسسي شكالً ومضمونًا، خاصًة وجود 

تشريعات وقوانني وأنظمة ولوائح تحكم المؤسسة ووجود موارد بشرية ُمدربة وُمحفزة وُمنتمية ووجود 

خطط مت�كاملة ووجود بنية تنظيمية.

وُيعزز الحكم الرشيد دور منظمات المجتمع المدني ومؤسسات التنمية في تحقيق أهدافها وتلبية احتياجات 
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المؤسسات  عن  والصالح  الرشيد  الحكم  غياب  أّن  كما  ممكنة.  صورة  بأفضل  أجلها  من  وجدت  التي  الفئات 

الشبابية ُيمثل عامالً أساسيًا في إعاقة الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية، وُيعمق التهميش وُي�ولد 

عدم االستقرار في المؤسسات.

خصائص ومعاي�ري القيادة الرشيدة للربامج والمشاريع الشبابية

الوصف اإلجرائي/ أمثلةالمضمونالخصائص / المعاي�ري

التشاركية

حق الشباب في إبداء الرأي 

والمشورة، والمشاركة في 

اتخاذ القرار، واختيار من يمثلهم، 

والتخطيط للمؤسسة والمشاريع. 

والتشاركية تدعم التوجه نحو 

العمل من خالل المجموعة 

وااللتزام بروح الفري�ق.

وهي ترفض االنفراد في السلطة 

والتسلط.

- ُت�تخذ القرارات الهامة من خالل 

  التشارك والتشاور.

- يتشارك أعضاء الهيئة االدارية  

   والعاملون المجتمعي�ني واألهالي 

   والشباب في إعداد الخطط   

   للمشاريع.

- يشارك الشباب في تقي�يم األداء.

- ُينظم العمل ويدار من خالل فرق 

  عمل.
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الوصف اإلجرائي/ أمثلةالمضمونالخصائص / المعاي�ري

التمكينية

العمل على بناء مهارات الشباب 

وإمدادهم بالمهارات الالزمة 

للقيام بعملهم على أتم وجه.

وتفويض الشباب وإعطاؤهم بعض 

الصالحيات.

وتحوي�ل المؤسسة إلى مؤسسة 

متعلمة.

- ُيحرص باستمرار على تنظيم برامج 

  رفع الكفاءة للشباب.

- يفوض بعض المسؤوليات للشباب.

- ُيعطى فرص للشباب للتطور 

  المستمر.

- ينظم األداء في الربامج الشبابية  

  بطريقة ت�تيح فرص لتبادل الخربات 

  والتعّلم الذاتي المستمر.

   اإلنسانية

مراعاة المشاعر والرضا عند األفراد.

والحرص على بناء العالقات 

اإلنسانية اإلي�جابية بني الشباب.

وبناء الثقة بني المجموعة، 

وخلق جو من المودة والتعاطف 

واالهتمام المشرتك.

- الموازنة بني اإلنجاز وبني المحافظة 

   على العالقات اإلنسانية اإلي�جابية 

   في الفري�ق.

- ُيحرص على بناء روح الفري�ق داخل 

  المشاريع.



31

الوصف اإلجرائي/ أمثلةالمضمونالخصائص / المعاي�ري

اإلي�جابية

البحث عن اإلي�جابيات والرتكيز على 

اإلنجازات وليس اإلخفاقات.

والبحث عن عناصر القوة عند 

الشباب وتوظيفها.

وبث روح التفاؤل واألمل كثقافة 

داخل المؤسسة

- ُيركز على اإلنجازات ويتم تعزي�زها 

  وت�ثمينها.

- ُتناقش اإلخفاقات كدروس للتعلم 

  وليس للحكم على الشباب.

- ُتوظف اإلي�جابيات والنقاط المضيئة 

  وعناصر القوة للتغلب على عناصر 

  الضعف.

- يبعث العاملون األمل ويحفزون  

  ويلهمون الشباب وي�زودونهم 

  بالطاقة اإلي�جابية.

النزاهة في تطبيق 

القوانني والتعليمات

يوجد تعليمات وقوانني واضحة 

وعادلة ومعلنة، ولها المرجعية 

والسيادة على الجميع ، وأن تطبق 

على الجميع دون تحيز.

- ُتطبق االجراءات والقوانني على 
  الجميع بمساواة .

- ُيعلن عن االنظمة واإلجراءات 
  المعمول بها .

- ُتوضح معاي�ري التقي�يم واألداء،   
  ويشارك الشباب في مناقشتها.
- ُتطبق معاي�ري األداء على الجميع 

  بعدالة ومساواة.
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الوصف اإلجرائي/ أمثلةالمضمونالخصائص / المعاي�ري

الشفافية

توافر المعلومات ومصداقيتها، 

وإتاحتها أمام جميع الشباب في 

المؤسسة في الوقت المالئم.

ووجود آلية لنشرها بني الشباب 

الملتحقني بالمؤسسة.

- تنشر اإلدارة تقاري�رها الدورية في 

   موعدها.

- ُتعلن اإلدارة عن الخطط  وتسمح 

  للشباب بتداولها والحصول عليها.

- ُيتاح الوصول الى المعلومات لجميع 

  أصحاب المصلحة في المؤسسة.

المساءلة الذكية

تفعيل أدوات التقي�يم والمحاسبة، 

وخضوع الجميع  للمساءلة 

المؤسسية. 

- يوجد آلية واضحة للمساءلة.

- يخضع كل أصحاب المسؤولية 

  للمحاسبة .

- تعلن معاي�ري المساءلة مسبقًا.

- يتم مشاركة األطراف المختلفة في 

  عمليات التقي�يم والمراجعة.

- يتم الرتكيز على اإلي�جابيات 

  واإلنجازات وتقديرها قبل البحث عن 

  اإلخفاقات.
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الوصف اإلجرائي/ أمثلةالمضمونالخصائص / المعاي�ري

ُحسن االستجابة لحاجات 

الشباب والفئات 

المستهدفة والمجتمع 

المحلي

القدرة على خدمة الجميع دون 

است�ثناء. والعمل على تلبية الحاجات 

للفئات المستفيدة من المشاريع، 

وما يتطلبه ذلك من الحرص على 

الجودة وعلى الت�أكد من الوصول 

إلى نواتج ومخرجات جيدة.

وأن الجميع يندمج في الخدمات 

والمشاريع ويتلقى الفرص 

المالئمة.

- تبني إدارة المؤسسة مشاريعها 

  وأنشطتها بناء على حاجات حقيقية 

  للفئات التي وجدت من أجلها.

- تعمل اإلدارة  لتلبية احتياجات 

  الشباب.

- تقّيم اإلدارة أدائها دوريًا بناًء 

  على مدى قدرتها على تلبية حاجات 

  المستفيدين.

المساواة والعدالة

للجميع الحق في الحصول على 

الفرص والموارد والخدمات، إتاحة 

الفرص وإمكانية الوصول إليها 

للجميع دون أي شكل من أشكال 

التمي�يز.

وهذا يعني أيضًا عدم المحاباة في 

توزيع االمتيازات والت�كليفات.

- يتم تطبيق مبدأ ت�كافؤ الفرص  

   للجميع.

- يحرص المدير على توفري الفرص 

  والخدمات، وفي الوقت نفسه   

  إمكانية الوصول إليها للجميع.

- ُيراعى حاجات الفئات المختلفة 

  وإتاحة الفرصة أمامها للوصول إلى 

  الخدمات.
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الوصف اإلجرائي/ أمثلةالمضمونالخصائص / المعاي�ري

الفعالّية

القدرة على تحقيق األهداف 

الرتبوية والتنموية  للمشاريع 

والوصول إلى المخرجات المخطط 

لها.

- يوجد للربامج والمشاريع أهداف 

  محددة قابلة للقياس.

- تقّيم إدارة المشاريع مدى 

  تحقيقها لألهداف المعلنة.

- ت�تبنى المؤسسة منهجية اإلدارة 

  بالنتائج.

الكفاءة

توظيف اإلمكانات والموارد 

واست�ثمارها بأفضل صورة ممكنة 

وبأقل وقت وجهد ونفقة

 )االستخدام األمثل للموارد( .

- يستخدم العاملون إدارة الموارد 

  المتاحة بكفاءة.

- يتم تحقيق األهداف بت�كاليف وجهد 

  مالئم.

- يوجد آليات سليمة لتحقيق األهداف.

- يست�ثمر العاملون عالقاتهم مع 

   المجتمع المحلي لت�أمني الموارد.
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الوصف اإلجرائي/ أمثلةالمضمونالخصائص / المعاي�ري

الجودة

االلتزام بالمعاي�ري والمقاي�يس 

المعتمدة.

والسعي لتحقيق األهداف 

واألنشطة والعمليات اإلدارية 

للمشاريع بجودة وإتقان وفق 

معاي�ري مالئمة.

- تعمل المؤسسة ملتزمة بمعاي�ري 

  الجودة .

- تحديد معاي�ري جودة لألنشطة.   

  واألداء أثناء تنفيذ المشاريع.

- يحرص العاملون  على تطبيق أفضل 

  الممارسات والمعاي�ري المعمول بها   

  حسب كل نشاط أو مجال من مجاالت 

  العمل الشبابي. 

الرؤية االسرتاتيجية 

واالستدامة

ممارسة القيادة الشبابية سلطتها 

واتخاذ قراراتها بناء على رؤية 

مستقبلية طموحة. وتركز على 

عناصر الديمومة واالستمرارية 

وليس الموسمية واآلنية، 

وما يتطلبه ذلك من الحصول 

على موارد مستمرة ودائمة، 

والمحافظة على الكوادر المؤهلة 

داخل المؤسسة.

- يوجد أهداف بعيدة المدى للربامج 

  والمشاريع.

- يوجد رؤية ورسالة واضحة 

  للمؤسسة. وُي�راعى انسجام 

  المشاريع معها.

- تعمل المؤسسة  على توفري شروط   

  االستمرارية لمشاريعها.
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المراحل الرئيسية للتخطيط التنموي
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المرحلة التمهيدية:
1. الجاهزية واالستعداد المؤسسي

هل نحن جاهزون كمؤسسة وعاملني مع الشباب للبدء في نهج التخطيط التنموي التشاركي؟

لكي ننجح في تطبيق نهج التخطيط التنموي التشاركي في مؤسساتنا وبرامجنا، ينبغي أن يتوافر مجموعة 

والثاني؛  والربامج.  بالمركز  متعلق  األول؛  مستوي�ني:  إلى  تقسيمها  يمكن  والتي  واإلجراءات،  الشروط  من 

متعلق بالموارد البشرية العاملة مع الشباب.

على مستوى المركز وآليات العمل والربامج:
- من الشــروط األساسيـــة التي ُتساعـــد منـظــمــات المجتمــع المــدنــي العــاملــة مع الشـبــاب على تطبيـق فّعال 

  للتخطيط التنــمــوي والعمــل التشــاركــي هـو مــدى التزامـهــا بتـوفري عناصر وأركان العمل المؤسسي شكـالً 

   ومضمونًا، خاصًة وجود تشريعات وقوانني وأنظمــة ولـوائـح تحـكـم المؤسـسـة ووجــود مــوارد بشرية ُمـدربــة 

  وُمحفزة وُمنتمية ووجود خطط مت�كاملة ووجود بنية تنظيمية.

- وجود قرارات إدارية داعمة ُتعرّب عن التزام المؤسسة بنهج التنمية الشبابية المجتمعية والعمل التشاركي.

- أن ت�كون المشاركة والقيادة التشاركية والتخطيط التشاركي ... أساسيات في العمل داخل المـركـز الشبابـي، 

   ممــا ُيسّهـل دمـج مشـاركــة اليـافعني والمجتـمـع المحلـي، حيـث ت�كـــون البنيـــة المؤسسيــة أصــالً قائــمــًا على 

   المشاركة. فمشاركة اليافعني والمجتمع المحلي لن ت�كون فّعالة في مــؤسـسـة ال ُتسـرّي أعـمــالهـا من خــالل 

   نهج تشاركي ابتداًء.

- يوفر المركز والعاملون جميع المتطلبات األساسية إلنجاح مبادرات اليافعني وأنشطتهم، مع إيمان بأّن ذلك 

   جزء أساسي من العمل معهم، يستحق أن ُننفق عليه من وقت وموازنة المركز.

- أن يكون لدى المـركـز آليــات تواصل مستمــرة ودائمــة مع المجتـمـع المحلـي واليــافعـني واليــافعــات بمختلـف 

  فئاتهم، وتنوعهم )ذكور، إناث، خارج التعليـم، معرضـون للخطـر(.
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- أن يكون هناك سياسات وآليات واضحة ومتفق عليها داخل المركز لمشاركة المجتمع المحلي، وآليات واضحة 

   للتنسيق والتعاون مع المؤسسات األخرى في المجتمع المحلي.

- وجود سياسات في المركز تسمح لليافعني وت�تيح لهم فرص ممارسة القيــادة واتخــاذ القــرار، والنظــر لــذلك 

   على أّنه آليات عملية لتمكينهم وبناء جاهزيتهم بشكل عملي، وما يتطلبـه ذلك من تقبــل األخطاء واإلخفاقـات     

  وتحويلها إلى دروس تعلمية.

على مستوى العاملني في المركز:
- ت�أهيل الموارد البشرية العاملة في المركـز بمتطلبـات العـمـل الشبــابي والمشــاركــة المجتمعيــة والتخطـيــط 

  التنموي ومنظور التنمية الشبابية المجتمعية.

- وأن يكون لدى العاملني معرفة علمية وتفهم إي�جابي للخصائص واالحتياجات النمائية للمرحلة العمـرية.  

   وتفـهـم للـظـروف والقـيــم التي تحكــم وتؤثــر فـي البيئــة التي يعيش فيها اليــافعــون. وعـلى درايــة كــافيــة   

   باحتياجات ومشكالت اليافعني في المجتمع المحلي.

- المعرفة وإاليمان بفوائد المشاركة المجتمعية، آلياتها، أدواتها، مستوياتها، تخطيطـهـا.

- أن يكون لدى جميع العاملني مهارات التواصل الفّعال مع هذه الفئة العمرية وكيفـيـة تحفيـزهـا وإدارة الحــوار 

  معها بشكل مالئم.

- أن يكون لدى العاملني قناعة ومعرفة وقدرة على التخطيط التشاركي واإلدارة التشـاركيــة للربامــج، وتمّكــن 

  من آليات المشاركة في اتخاذ القرار وصناعته وحل المشكالت التي تواجه الربامج بطـرق تشاركـيـة. 

- تنمية قدرة العاملني على االنغماس في المجتمع ومؤسساته والتعايش مع قضاياه، والتعرف على مواطـن 

  الضعف والقوة، وموارد المجتمع التي يمكن است�ثمارها لصالح الشباب، وبناء عالقات إي�جابية مع األسر وقـادة 

  الرأي والمؤسسات في المجتمع المحلي.

- أن يكون لديهم القدرة واإليمان بأهمية االنغماس في حياة الشباب، والتفاعل مع قضاياهم واهتماماتهم، 

  والمشاركة في أنشطتهم، واالطالع على المعلومات والدراسات واإلحصاءات المتعلقة بهم.
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لكي ننجح في عملنا مع الناس
 )15(  نصيحة تعلمناها من الممارسة الميدانية

- علينا أن نحرتم أفكارهم وآراءهم ومشاعرهم وقيمهم واستنتاجاتهم.

- ننطلق من مواردهم وخرباتهم وتجاربهم ونبني عليها.

- نحثهم على التعاون والمشاركة وتبادل الخربات والتجارب. 

- نوضح لهم بأننا ال نملك مفاتيح المعرفة، أو الحلول السحرية للمشكالت أو إجابات لكل التساؤالت.

- نحثهم على توجيه األسئلة وأخذ زمام المبادرة في التعّلم والعمل.

- نتقبل النقد والمواقف المعارضة واآلراء األخرى.

- نساعدهم على النظر إلى األشياء واألفكار بطريقة جديدة بدالً من فرض رأينا عليهم.

- أن يكون أساس عملنا معهم، تدعيم قدراتهم وتمكينهم من المهارات الالزمة ليتمكنوا من الت�أثري  

  في واقعهم وصناعة مستقبلهم.

- أن نصل معهم  إلى مراحل يقولون فيها »لقد فعلنا ذلك بأنفسنا«.

- أن نساعدهم على التحكم في حياتهم وإدارتها، وأن يصبحوا قادري�ن على تحديد حقوقهم  والمطالبة 

  بها.

- نركز على العوامل اإلنسانية، فهي التي تجعل أنشطة مجتمع ما أو مشروع ما تنجح أو تفشل أكرث من 

  العوامل الفنية.

- ُنصمم برامجنا لتلبية حاجاتهم بدالً من أن نتوقع منهم الت�كيف مع متطلبات برامجنا.

- نحرص على تطوي�ر وعيهم بدالً من فرض رأينا عليهم، وذلك بدفعهم وحثهم للنظر والت�أمل والتفكري 

   في المسائل المطروحة وعلى استخالص استنتاجاتهم الشخصية.
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- الرتكيز على اإلي�جابي في ممارساتهم أكرث من السلبي، نبني على ما يفعلونه بشكل صحيح بدالً من 

  الرتكيز على ما يفعلونه يشكل خاطىء.

- عندما نتحول من العمل من أجل الناس إلى العمل مع الناس.

2. دراسة وفهم طبيعة المجتمع المحلي والقطاعات المراد تنميتها
هي مرحلة أولية » تشخيص أولي« ت�تم من خالل عملية جمع معلومات عن المجتمع المحلي أو القطاع المراد 

تنميته، للتعرف إلى خصائصه المميزة، والعوامل التي يجب أن ُتؤخذ بعني االعتبار وتؤثر على برامج العمل 

التنموي. هي فرصة للتعرف على العوائق والفرص أمام برامج التنمية المراد تخطيطها. وفي الوقت نفسه 

لمرحلة  المؤثري�ن فيه، وُتهيئ  الفاعلة مع  للشراكة  المحلي وتمهيد  للمجتمع  تحريك وتهيئة  بمثابة  هي 

تحديد االحتياجات التنموية.

إّن هذه العملية ت�تطلب التواصل المستمر مع المجتمع المحلي بغرض بناء شبكة عالقات تساعدنا في عملية 

التعرف إلى المجتمع وأن يعرفنا المجتمع. في العديد من المجتمعات يكون من الصعب على شخص من الخارج 

أن يدخل بسهولة بني الناس، وقد يكون أعضاء المجتمع المحلي متحفظني عن التفاعل معنا من البداية، هذا 

يتطلب أحيانًا كثرية االستعانة بأفراد من المجتمع المحلي. سيكون من المفيد أن نبدأ بتحديد من هم قادة 

الرأي واألفراد والمجموعات الموثوق بها في المجتمع المحلي، وهم الذين يحرتم معظم أفراد المجتمع 

البحث عن هؤالء والبدء معهم، فهم يعرفون غالبًا كيف يجذبون  آرائهم ويتبعون نصائحهم، يجب  المحلي 

اآلخري�ن، دعمهم سيقدم المصداقية لنا ولجهود التنمية وبرامجها.

قد يتطلب ذلك استخدام وسائل تواصل شخصي، اللقاء معهم في أماكنهم، منازلهم، عملهم، فمن الصعب 

إقناعهم بأي أمر دون تواصل مباشر. 
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بالناس في  المحلي واالجتماع  المجتمع  كافيًا في  المجتمعات وقتًا  تنمية  أن نقضي كعاملني في  ينبغي 

بنا  ويثقون  يعرفوننا  المحلي  المجتمع  أفراد  كان  وإذا  الحكمة.  تقول  كما  الت�آلف  يحصد  فالت�آلف  أماكنهم، 

فسيميلون على األرجح إلى الثقة بنا واإلصغاء لنا عندما نطلب منهم االنضمام إلى جهود التنمية.

في هذه المرحلة يجب أن ُنشعر الشباب وأفراد المجتمع المحلي بأّنهم قادري�ن على الت�أثري في مسار األحداث، 

وأّن لديهم قدرات وموارد الستخدامها في تحسني حياتهم ومجتمعاتهم المحلية. إّن هذه المهمة أصعب 

مهمة تواجه قادة التنمية، إذا شعر الناس بأّن لهم قدرة على التغي�ري والت�أثري فيما يحدث لهم فسيصبحون 

أكرث استعدادً� لاللتزام بالمشاركة الفاعلة في جهود التنمية والتعاون معنا.
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ماذا يهمنا أن نعرف في هذه المرحلة؟
- أن نعرف الموارد المحلية المتاحة ونقاط القوة في المجتمع المحلي والتي يمكن است�ثمارها  

  واالستفادة منها في عملية التخطيط والتنفيذ لربامج ومشاريع التنمية، لكل مجتمع محلي موارده، 

  فإذا أردنا تقوية هذه المجتمعات فال بد وأن ننطلق من مواردها المست�رتة، مثل:

   - الموارد الطبيعية وامتيازات المكان.

   - الموارد البشرية وما يملكون من خربات ومعارف ومؤهالت ومهن.

   - الموارد المؤسسية سواء الرسمية الحكومية )دوائر، مراكز صحة( أو األهلية )جمعيات، روابط، نوادي( 

    أو المؤسسات الخاصة. التي يمكن التنسيق معها أو االستفادة من خدماتها وإمكاناتها أو التي ُيعترب      

    من الضروري مشاركتها معنا في عملية التنمية.

  - الموارد المجتمعيــة المتمثلـة بالقيــم والثقــافــة السائــدة وعــوامــل القــوة االجتماعيــة مثل التضـامن 

   المتبادل بني األهالي أو التجانس السكاني.

  - التعرف على المكان وجغرافيته، تاري�خ المكـان، البنية التحتيـة، امتيــازات المكــان وما يحتويه من خـدمات    

   ومدى وصول جميع الفئات إليها. والمشاريع المطبقة في المكان.

 - فهم الرتكيبة السكانية وطبيعتها وأعدادها، والثقافة المحلية والقيم السائدة والعادات والعالقات 

   االجتماعية.

 - فهم كيف ينظر أعضاء المجتمع المحلي ألنفسهم ولآلخري�ن، هل هناك مشرتكات بينهــم؟ هل يــوجــد  

  عوامل تقارب أو تباعد بينهم؟ ما مدى تفاعلهم معًا؟ تضامنهم وانقساماتهم؟
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لفتة
المخطط التنموي كالطبيب: يصف العالج بعد فحص الحالة، ويصف الدواء لكل حالة حسب ما يالئم ظروفها 

لكل  نفسه  الدواء  يصف  أو  الحالة،  فحص  دون  العالج  بوصف  يقوم  من  السيئ  الطبيب  إّن  وطبيعتها. 

الحاالت بغض النظر عن خصوصية كل منها.

علينا دائما كعاملني في تنمية الشباب والمجتمعات المحلية أن ُنعطي أنفسنا فرصًا كافيًة لفهم من 

نعمل معهم، لكي ُنصمم الربامج المالئمة الحتياجاتهم وظروفهم وخصوصياتهم، فما ينجح هنا قد 

يفشل هناك وما يكون حالً ناجعًا في مكان ما، قد يكون مشكلة في مكانٍ آخر، ولفئة أخرى، من المهم 

أن نتعلم من المشاريع الناجحة ولكن قمة السوء أن نقلدها وأن نستنسخها دون فحص وت�أمل.

من هم مصادر هذه المعلومات والبيانات عن المجتمع المحلي؟
- وجهاء المجتمع المحلي والكبار المقيمني فيه منذ فرتٍة طويلة.

- قادة الرأي والمؤثري�ن فيه مثل القادة الدينيون، مدراء المدارس، رؤساء الروابط والمؤسسات.

- المدارس والمراكز الصحية والجمعيات والمنظمات التي تعمل في المجتمع المحلي.

- البلديات ودوائر الحكم المحلي.

- دائرة اإلحصاءات العامة.
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األدوات الموصى بها لجمع المعلومات في هذه المرحلة وبما يناسب المصادر السابقة:
- استخــدام ما يعــرف بالمصــادر الثــانــويــة، والـعـودة إلى أي معـلومــات منشــورة عن القطــاع المسـتــهدف أو 

   المجتمع المحلي أو بعض قطاعاته وتحليل محتــواها، مثل:

   - اإلحصاءات المنشورة.

   - مقاالت صحفية.

   - أبحاث ودراسات قامت بها جهات رسمية أو جمعيات سابقة.

   - تقاري�ر مشاريع تم تنفيذها سابقًا في المنطقة.

   - الخرائط الجغرافية الرسمية.

- مجموعات الرتكيز والنقاش المعمق لقادة الرأي، أو الوجهاء والمؤثري�ن، أو للفاعلني في المؤسسات التي 

   تعمل في نفس المنطقة.

- الزيارات واالجتماعات الرسمية مع الدوائر التي لديها المعلومات.

- المقابالت المفتوحة »شبه المنظمـة«  لرؤســاء المــؤسـسـات، مــدراء الـمـدارس، قـادة الــرأي، رؤســاء الدوائــر    

  الرسمية في المنطقة.

- الجــوالت المـيــدانــية، بمـشــاركــة بعـــض سـكــان المنطـقــة، وخاللــهــا يتــم جـمــع معلــومــات مشــاهدة، التصــويــر    

  الرقمي لبعض األمـــــاكـــــن، األنشطـــــة.

- المالحظات المنظمــة من خــالل التعــايش اليومي مع المجتمع وأنشطــته.

مالحظة: )سيتم التوســع في شــرح مضمـــــون كل أداة ومتى وكيـــــــف يتـــــم استخــــدامـهـــا في الفصـــل التالــي(.
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لحظة ت�أمل
بدلة للرجال في ساعة فقط

تقول إحدى الطرائف بأّن رجالً كان يسري في أحد األسواق، فلفت نظره لوحة أمام محل لخياطة المالبس 

الرجالية، مكتوٌب عليها البدلة في ساعة فقط. أصاب الرجل بعض الفضول فاألمر كما يعرف هو يتطلب 

أيامًا حتى يتمكن الخياط من إعدادها.

دخل الرجل محل الخياطة، وطلب من الخياط أن ُيعّد له بدلة. سأله الخياط: ما لون القماش الذي تريد؟ أشار 

الرجل إلى قماش على أحد الرفوف. قال له الخياط: تمامًا غادر اآلن وُعد إلى هنا بعد ساعة. ولكنك لم 

ت�أخذ المقاسات قال له الرجل. فقال الخياط: ليس مهمًا هؤالء الخياطون المبتدئون فقط من يفعلون 

ذلك. هيا وُعد إلى هنا بعد ساعة.

عاد الرجل كما طلب الخياط منه بعد ساعة. فوجد البدلة جاهزة. طلب منه الخياط أن يلبسها، كانت الُكم 

الرجل  يد  برفع  الخياط  فقام  قليالً،  أوسع  والبنطال  أقصر،  واألخرى  المطلوب  من  قليالً  أطول  األولى 

الرجل ولكن  بقياس  البدلة  أصبحت  إحدى رجليه، وهكذا  يثني  وأن  اليمني قليالً  إلى  اإلنحناء  وطلب منه 

وفق مقاي�يس الخياط!!

خرج الرجل من المحل، يلبس البدلة بالطريقة التي ألبسه إياها الخياط. فرآه بعض المارة في الطري�ق قال 

أحدهم: ما أغرب ُبنية هذا الرجل. فقال آخر: بل األغرب من ذلك الخياط المبدع الذي تمكن من تفصيل بدلة 

لتناسب هذه الُبنية!!؟؟؟

تساؤالت:
- هل يوجد وجه شبه بني بعض مؤسسات التنمية وبني طريقة عمل هذا الخياط؟

- هل فعالً يوجد بدلة تصلح للجميع؟ نفس المشروع في أي مجتمع محلي وألي فئة؟ لمجرد أّنه يالئم  
   فئة أخرى أو نجح في مؤسسٍة ومكانٍ آخر؟

- هل ُنصمم برامجنا لتلبية حاجاتهم أم نتوقع منهم الت�كيف مع متطلبات برامجنا؟
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مرحلة دراسة وتحديد االحتياجات التنموية
للشباب والمشاريع الشبابية 
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- تعريف االحتياجات التنموية.

- مفهوم تقدير االحتياجات/ دراسة وتحليل االحتياجات التنموية.

- أهمية تقدير االحتياجات التنموية.

- مفهوم العمل بالمشاركة/ تحديد االحتياجات السريع بالمشاركة. 

- أدوات وطرق دراسة تحديد االحتياجات.

- مهارات مهمة للباحث االجتماعي.

- مراحل دراسة وتحديد االحتياجات.

بعد أن نكون قد كوّنا صورة عامة عن المجتمع المحلي الذي نعمل فيه أو القطاع الذي نريد أن ُنخطط الربامج 

التنموية له. وتعرفنا على الموارد المحلية )المادية، البشرية، المجتمعية، والمؤسسية( وتفهمنا العادات 

االحتياجات  تحديد  مرحلة  إلى  ننطلق  أن  نستطيع  والسكان.  المكان  وخصوصية  المحلية،  والثقافة  والقيم 

التنموية. 

وقبل  وعمقًا.  تحديدً�  أكرث  بشكل  ولكن  المعلومات  من  المزيد  بجمع  أيضًا  نقوم  سوف  المرحلة  هذه  وفي 

الهامة حول تحديد االحتياجات، ثم نعرض  المفاهيم  الدراسة سوف نعرض لبعض  الدخول في تفاصيل هذه 

بشيئ من التفصيل مراحل دراسة تحديد االحتياجات واألدوات المستخدمة فيها.

 تعريف االحتياج التنموي
الحاجة هي ما يفتقر إليه اإلنسان، وهي حالة عدم توازن يشعر بها فرد أو جماعة أو مجتمع نتيجة اإلحساس 

نقص  في  ت�تمثل  وقد  معينة.  موارد  أو  إمكانيات  توفر  إلى  تحقيقه  يحتاج  معني  هدف  تحقيق  في  بالرغبة 

لخدمة ما أو نقص في تلبية حق ما. وهي متغرية ومتجددة. وهذه االحتياجات ُتعكس في شكل خطط وبرامج 

ومشاريع يحتاج إليها المجتمع. 
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تقدير االحتياجات/ دراسة وتحليل االحتياجات
هي عملية منظمة لجمع معلومات وتحليلها. يتم من خاللها فهم ودراسة أحوال وأوضاع المجتمع، أو قطاع 

محدد منه، وتحديد المشكالت واالحتياجات التنموية والحقوق غري الملباة، وترتيب األولويات، وتحديد األنشطة 

تلك  تطبيق  وضمان  االحتياجات  تلك  وتلبية  المشكالت  تلك  لمعالجة  الحلول،  أنجع  واقرتاح  الالزمة  التنموية 

الحقوق.

ننطلق هنا من قاعدة أّن التحسني والتنمية والتغي�ري عمليات مشروطة بمعرفة الواقع الذي نتعامل معه. 

إّن  إليه.  الوصول  نريد  الذي  التنموي  والهدف  الحالي  الواقع  بني  الثغرة  تحديد  على  تساعد  فالمعلومات 

المشكالت  الذي ننطلق منه والذي ُيظهر حجم  الراهن وخط األساس  الواقع  لنا صورة  العملية ترسم  هذه 

واالحتياجات والنقص في ضمان تطبيق الحقوق، كما ُيشكل الخط الذي نقيس منه التقدم الذي حققناه نتيجة 

جهودنا وبرامجنا التنموية.

أهمية تقدير االحتياجات التنموية
- التفهم والتعرف أكرث وعن قرب إلى المشكالت والحاجات وتحديد حجمها وخلفياتها.

- ُتساعد أفراد المجتمع في تحديد مشكالتهم وتحليلها والتفكري في الحلول الممكنة واتخاذ قرارات بشأن 

  أفضليات األعمال التي يتم القيام بها باستخدام الموارد المتاحة. 

- ُتعترب عملية أساسية وأداة هامة من أدوات إدارة عملية تنمية المجتمع المحلي. والعمل التنموي بشكل 

   عام.

- ُتساعد على إي�جاد الحلول وتحديد إحتياجات المجتمع ووضع الخطط التنموية بحسب رؤية أعضاء المجتمع 

  أنفسهم.

- ُتعترب أداًة هامة في توعية المجتمع بالعمليات األساسية في إحداث عملية التغي�ري والذي تهدف إليها 

   األنشطة التنموية.  فهي ليست مجرد معرفة االحتياجات وإّنما ت�تعدى ذلك إلى كونها أداة فّعالة في 
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   تحفيز المجتمع وتحريكه للمساهمة الفاعلة في حل مشاكله والعمل على تلبية احتياجاته.

- ُتبنى على أساسها خطة تنمية شاملة للمجتمع.

مفهوم العمل والتعلم بالمشاركة/تحديد االحتياجات السريعة بالمشاركة
هي منهجية يتمكن من خاللها فري�ق البحث جمع المعلومات بسرعة وبمشاركة أفراد المجتمع المحلي أو 

المحلي.  المجتمع  أعضاء  وعن  ومع  من  للتعّلم  فّعال  أسلوب  وهو  التنمية.  برامج  من  المستهدف  القطاع 

وُيساعد على االست�كشاف والتحليل والتقي�يم لالحتياجات والمشكالت بشكل أقرب للواقع وكما ُيدركه أعضاء 

المجتمع المبحوث.

على  وُتركز  األوضاع،  من  العديد  في  استخدامها  ُيمكن  التي  واألدوات  األساليب  من  مجموعة  هي  وعمليًا 

إشراك أعضاء المجتمع، واالستفادة من معارفهم المحلية في تحليل مشكالتهم والبحث عن أنسب وأفضل 

الحلول لها.

إّن أهمية اشرتاك المجتمع في هذه المرحلة المبكرة في العملية التنموية، لها مميزاتها التي تجعل من 

االلتزام بها شيئا جوهريًا.

تذكر باستمرار أّن: 
- تقدير االحتياجات ال يهدف فقط إلى الحصول على معلومات حول اهتمــامــات النــاس وتفضيــالتهـم، أو  

  الوقوف على االحتياجات والمشكـالت  فقط على أهمية ذلك، ولكن يقـوم جــانب هــام منه على التعّلـم 

  من ومع وعن المجتمـع. 

- ال تقتصر عملية تقدير احتياجات المجتمع على جمع المعلومات فقط، و لكن يؤخذ في االعتبار وجهة 

نظر المجتمع وآراءه حول الموضوعات التي يتم جمع المعلومات عنها.



50

  مميزات هذا النهج في العمل التنموي ودراسة االحتياجات:
- المشاركة واالندماج في المجتمع: أهم جانب من جوانب البحث السريـع بالمشـاركـة، حيث يتضمن التعّلم من 

   ومع أفراد أو بواسطة أبناء المجتمع المحلي. وخالفًا لمعظم أســاليــب البـحــث ت�تم أنشطــة البـحـث التشــاركــي    

   في المجتمع المحلي وبإشرتاك أعضـائــه. وتبــدأ المشــاركــة منــذ تحــديــد مــوضــوع البحــث ومــالئــمــة األدوات 

   المصممة، وحتى التحليل النهائي للبيانات، وبمـشـاركــة أكـرب عــدد من ممثلـي المجتـمــع من كافة القطاعات   

   والشرائح، واالستفادة من معارفهم ومهاراتهم الذاتية في تحـليــل المشـكــالت والبـحـث عن حـلـول.

- المرونة والالرسمية: حيث أّن جميع الخطط واألساليب البحثية ال ت�كون محددة بصورة قاطعة، ويتم مراجعتها 

   وتعديلها وت�كي�يفها أثناء العمل الميداني في البحث، وحسب ظروف سريه أو حسب طبيعـة وظـروف المجتمع 

   المبحوث.

- التنوع في األساليب: يستنــد إلى عــدد كبري من األدوات النوعيــة والتــي يتــم تطويعــها وت�كي�يفــها كي تفي 

   باحتياجات الدراسة. مثل: المقابالت والمالحظات المنظمة وخرائط الحركة والمكان والروتني اليومي ودراسة 

   الحالة ومجموعات الرتكيز وتحليل المحتوى للوثائق والجوالت الميدانية المنظمة والتعايش.

- التدقيق الثالثي: وهي وسيلة ُت�تيح المراجعة والت�أكد من صحة البيانات، فالدقة  ت�تحقق من خالل؛ أوالً: تنويع 

  التخصصات في فري�ق البحث وخرباتهم وأعمارهم وظروفهم وجنسهم، إضافـة إلـى أن يكون منهــم أفــراد 

   من خارج المجتمع المحلي وبعض العاملني في المؤسسات التنموية في المجتمع المحلي نفسه. مما ُيتيح 

  فرصًة ثريًة لتناول المواضيع وتقي�يمها من وجهات نظر متـعــددة وآراء متباينــة، األمر الــذي يـؤدي إلى فهـم 

  أعمق ورؤيا جديدة. وي�جب مشاركة الفري�ق في جميع مراحل الدراسة من التصميم وجمع البيانات والتحــليل. 

  وثانيًا: تنويع مصادر المـعـلومــات، مثل النــاس واألمــاكــن والمؤسســات والوثــائــق. وثالثــًا: تنويــع األســالـيــب 

  واألدوات التي ُتستخدم في جمع البيانات والمعلومات المطلوبــة.

- عدم المغاالة في جمع المعلومات: تجُنب التفاصيل غري الضرورية، والمغاالة في جمع البيانات التي ال يحتاج 
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   إليها الهدف الحقيقي من وراء إجراء البحث. ويسأل الفري�ق نفسه باستمرار: ما نوع المعلومة المطلوبة؟ 

   وألي غرض؟ وما مدى الدقة التي ينبغي أن ت�كون عليها؟

- التحليل الفوري الميداني للمعلومات: التعّلم يحدث في الميدان، وتحليل المعلومات هو جزء ال يتجزأ من 

   العمل الميداني نفسه. حيث يقوم الفري�ق بصورة مستمرة بمراجعة وتحليل النتائج التي يحصل عليها كي 

   يحدد االتجاه الذي سيتجه إليه بعد ذلك. هذه الطريقة تزيد من درجة الرتكيز في موضوع البحث أثناء تجميع      

   المعلومات. وت�تيح إمكانية سد النقص في المعلومات التي تم الحصول عليها وتوفريها في الحال قبل 

   مغادرة الميدان.

- السرعة والت�كاليف المنخفضة نسبيًا: إّن المدة التي يحتاجها البحث السريع بالمشاركة قصرية نسبيًا، إذا ما 

  قورنت بأساليب أخرى. كما أّن ت�كاليفها منخفضة العتمادها على مشاركة المجتمع المحلي، ولبساطة 

  األدوات المستخدمة التي يمكن ألفراد المجتمع تعلمها بسهولة ويسر.
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صعوبات وجوانب قصور لهذا النهج ... علينا التفكري مليًا بها قبل البدء وأثنائه:
- عدم التمكن من العثور على الفري�ق المناسب، أو تشكيله من البداية بدون مراعاة التنوع.

- الرغبة في إنهاء العمل بسرعة قد يؤدي إلى السطحية.

- رؤية جزء فقط من الحالة أو المشكلة دون الصورة الكاملة لها.

- الرتكيز أكرث من الالزم على قدر ضئيل من المعلومات أو على عدد قليل ممن يقدمون المعلومات.

- قد ال يتقبل المجتمع التعاون من البداية ألسباب ثقافية أو لخربات سلبية سابقة مع مؤسسات التنمية، 

   أو خوفًا من المساءلة.

- عدم القدرة على اإلنصات والتعلم والتحول إلى الوعظ واإلرشاد للمبحوثني بدالً من اإلنصات والفهم 

   لما يقولون.

- فرض أفكارنا والمعاي�ري والقيم التي نؤمن بها دون االنتباه لذلك. األمر الذي يجعل من الصعب التعّلم.

  االستعجال في إصدار األحكام منذ أول نزول إلى الميدان.

طرق وأدوات جمع المعلومات من الميدان:
1 ( مراجعة المصادر الثانوية وتحليل محتوى الوثائق

أداة بحثية مستخدمة بشكل شائع في البحوث االجتماعية والرتبوية عمومًا ومن الممكن االستفادة منها 

في البحث، من خالل البحث في مضمون الوثائق المرتبطة، وذلك بتحديد ماذا نريد أن نكشف من الوثائق؟ ثم 

تصنيف المعلومات الواردة فيها قدر اإلمكان حسب عناوي�ن تخدم الهدف ثم نقوم بتنظيم هذه المعلومات 

وتحليلها.

في دراسة تحديد االحتياجات يمكن وحسب غرض الدراسة االعتماد على أنواع عديدة من الوثائق سواء ما هو 

شخصي أو رسمي وذلك حسب طبيعة دراسة الحالة.
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والمصادر الثانوية: هي معلومات متصلة بالموضوع والتي يمكن الحصول عليها من: تقاري�ر، إحصائيات، خرائط،  

تقاري�ر مشاريع منفذة  المنطقة،  الكمبيوتر، دراسات سابقة عن  الفيديو، كتب ومراجع، أقراص  صور، أشرطة 

في المنطقة، تقاري�ر من المدارس ومراكز الصحة،  وغريها من المصادر.

كيفية تنظيم هذه األداة؟
- تحديد ماذا أريد أن: أكشف، أفهم، أعرف من هذه الوثائق.

- التحقق من الوثائق وصحتها.

- قراءة الوثائق ومراجعتها.

- الوصول إلى نتائج ووضعها في إطار مفهوم ونقاط محددة.

مالحظات هامة عند استخدام المصادر الثانوية وتحليل محتوى الوثائق:
- أحيانًا قد يكون تناقض أو عدم تطبيق لما جاء في الوثائق فال بد من االنتباه لذلك والبحث عن الوثائق 

  الواقعية، وطرح أسئلة حول مصداقيتها.

- أّن الوثائق وحدها غري كافية في إعطاء صورة كاملة وشاملة عن الحالة.

- تحليل الوثائق بطريقة غري مباشرة بحيث ال يتم االتصال مع األفراد وهذا يوفر وقتًا مناسبًا للباحث،    

  وحرية بدون ضغوط المصادر البشرية.

  ال تستهلك وقتًا كثريً� لجمع المصادر الثانوية ألّن البيانات قد ت�كون قديمة وال ُتطابق الواقع الحالي. 

التها.  - حاول أن ت�تفحص و تنتقد وال ت�أخذ األشياء على عِّ

- ينبغي مراجعة هذه المصادر وتلخيصها في صورة: رسوم بيانية، جداول، ملخصات موجزة، نسخ من  

  الخرائط والصور.

- جمع البيانات من الميدان هو األساس في عملك ويعطيك معلومات حديثة وواقعية.



54

2 ( المشاهدة والمالحظة المباشرة
البشرية لمالحظة األشياء واألحداث والعمليات والعالقات أو  الحواس  هي المشاهدة المنظمة باستخدام 

تحصـلت  التي  والمـعـلومات  اإلجابـات  للت�أكد من صحة  جيدة  المشاهدات. وهي وسيلة  الناس وتدوي�ن هذه 

عليها، بل ُتعترب أقوى عناصر التدقيق والتحقق.

وقد يتم جمع المشاهدات من خالل المالحظة بالمشاركة أو بدون مشاركة.

المالحظة بالمشاركة: يستخدم الباحث هذه األداة لجمع المعلومات والبيانات عن طري�ق تفاعل واتصال مباشر 

مع المبحوثني، والعيش معهم أو االنخراط في بعض أنشطتهم اليومية، ويمكن استخدام هذه األداة في 

التعرف بعمق على جوهر المشكلة موضوع الدراسة بالعيش في الظروف الواقعية لها.

المالحظة بدون مشاركة: الباحث في هذه األداة اليكون مشرتكًا في الموضوع الذي يالحظه، حيث يمكن جمع 

البيانات والمعلومات من خالل مالحظة األفراد، الجماعات، موضوع الدراسة ومالحظــة التـفاعــل والسلــوك...

قد يستـخــدم أسـلـوب المالحظــة المبــاشـرة لجمــع معـلومات عن :

- األحوال الطبيعية؛ مثل: مصادر المياه، شكل المنازل، الصحة العامة لألفراد ....الخ

- الممارسات السلوكيــة؛ الممـارســات المتعلقــة باألكــل، من يجـلب الــمــاء؟ هل آنيــة الــمــاء نظيفـة؟ مــن الــذيــن 

  يرتادون المراكز الصحية ؟ وطريقة تعامـل أفراد المجتـمــع مع بعضـهم أثــناء االجتـماعـات. ومــراكــز القــوة في 

  المجتمع،...الخ.

أدوات المالحظة المباشرة:
- القياس: مثل استخدام الموازي�ن وأشرطة القياس.

- المؤشرات: عالمة يمكن مالحظتها )نوعية المنزل كمؤشر للرثوة....إلخ(. 

- التسجيل: دفاتر المالحظات أوراق التسجيل والرسوم البيانية وجمع عينات من األشياء.
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ومن أهم مزايا أداة المالحظة المنظمة:
- تزودنا ببيانات وصفية عن السلوك المالحظ أو الظاهرة المالحظة وطبيعة الموقف الذي أدى إلى حدوثه، 

  مما يساعدنا على تحديد المشكلة البحثية واستنباط مجموعة من الفروض المبدئية لتفسريها.

- موجهة وتهدف إلى متابعة أحداث معينة أو الرتكيز على أبعاد محددة دون غريها.

  هي عملية مقننة ال تسري بالصدفة، وإنما نتبع فيها إجراءات معينة معتمدة.

   المالحظة ترمي إلى تسجيل معلومات بطريقة منظمة.

- ال نكتفي فيها باالعتماد على حواسنا، وإّنما نستعني بأدوات تزيد من فاعليتها ودقتها.

لفتات:
- المالحظة هي عملية نستخدمها في حياتنا اليومية بشكل طبيعي.

- المالحظة كمهارة يمكن صقلها وتنميتها لنتمكن من التصرف بشكل سليم وأفضل مع الناس واألشياء 

  والظواهر.

- المالحظة ال ت�كفي وحدها الست�كشاف المشكالت أو المواضيع, لذلك البد من استخدام وسائل أخرى 

  لجمع المعلومات.

التساؤالت األولية التي يجب أن يسألها الشخص الذي سيقوم بالمالحظة: 
- ما الهدف الذي أريد أن أحققه من استخدام المالحظة؟

- ما هي البيانات والمعلومات والمؤشرات المراد مالحظتها؟

- كم مرة سأكرر المالحظة؟ وأين ست�تم؟

- ما هي األدوات التي ستستخدم في المالحظة؟

- كيف سنصل إلى االستنتاج بعد المالحظة؟
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- هل سأستفيد من المالحظة في تعميق فهم الموضوع وإثرائه؟

- ما هي الخالصة التي يمكن أن أخرج بها؟

أمور يجب مراعاتها عند استخدام أسلوب المالحظة المباشرة:
- على الُمالِحظ أن يكتب وصفه في عبارات محددة دقيقة، ويضع بياناته في إطار كمي ما أمكنه ذلك، 

   ليسهل تحليلها إحصائيًا فيما بعد.

- تحديد وحدة المالحظة وزمانها ومكانها وتحديد الجوانب التي يراد مالحظتها والبيانات التي يراد جمعها. 

- الحرص على عدم إشعار اآلخري�ن بأنك تقوم بعملية المالحظة.

- يفضل تدوي�ن معلومات المالحظة بعد العودة مباشرة، ومقارنتها بالمعلومات التي تم جمعها من مصادر 

   أخرى.

- استخدم جميع حواسك أثناء المالحظة، وكن متيقظًا ومراقبًا لألحداث والمتغريات.

- تزداد درجة الصدق أو الصحة والثقة والدقة كلما قام المالحظ بمالحظاته على فرتات، أو عندما يقوم عدد 

   من المالحظني بتسجيل مالحظاتهم باستقاللية عن اآلخر. وكلما كانت الظروف طبيعية دون ت�أثري من الشخص 

   القائم بالمالحظة وأدواته وأجهزته على الخاضعني للمالحظة.

- استخدم قوائم مراجعة للت�أكد من المشاهدات تمت بأسلوب منظم، 

   وأّن المشاهدة من المواقع المختلفة يمكن مقارنتها ببعضها البعض.

- سجل مشاهداتك المباشرة أوالً بأول وبصورة منظمة.
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3 ( مجموعات الرتكيز والنقاش المعمق
وتخصص  مشارك،   )12-5( محدد  عدد  فيها  يشارك  الجماعية  والمقابالت  النقاش  أشكال  من  شكل  عن  عبارة 

لمحاور محددة، وهي أداة بحثية يمكن استخدامها في:

- جمع المعلومات.

- تحقق من المعلومات التي تم جمعها مسبقًا.

- فهم أعمق لقضايا تم الوصول لها مسبقًا.

- تحليل بيانات ومعلومات تم الوصول لها مسبقًا.

وهي من أهم أدوات البحث النوعي حيث ت�تيح مجال للحصول على معلومات معمقة ومباشرة من المبحوثني، 

وت�تيح فرصة لمناقشتها مع اآلخري�ن، وبكلف محددة.

مالحظات مهمة عند استخدام مجموعة الرتكيز:
- حدد الهدف من استخدامها.

- قم بجميع التحضريات السابقة مثل: المكان، الدعوات، األدوات، الضيافة... وتحقق منها.

- شرح الهدف بوضوح وصراحة لجميع المشاركني.

- توفري األجواء اآلمنة لجميع المشاركني.

- من المهم استخدام طرق لتحفيز المشاركني على التعبري عن آرائهم، مواقفهم، معلوماتهم، بدون ضغوط.

- عدم تحوي�ل الجلسة إلى مناقشة فكرة طرحها أحد المشاركني والتحول إلى مساجالت.

- التوثيق الفوري ويفضل أن يتم التسجيل على شريط، مع مالحظة أن يتم ذلك بعد أخذ موافقة المشاركني.

- المحافظة على خصوصية المشاركني وااللتزام األخالقي تجاه ما يقولون والمحافظة على خصوصياتهم.

- استخدام أسئلة غري متحيزة، ومداخل مثرية للنقاش.

- توليد أسئلة ومحاور للنقاش من خالل ما يقوله المشاركون.
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- عدم الحكم على األفكار التي يبديها المشاركون بشكل مباشر.

- توزيع األدوار والوقت بني المشاركني بحيث ال يتاح مجال لسيطرة أحد المشاركني المبادري�ن أو امتناع المشارك  

  الصامت.

- اختيار األوقات المناسبة للمشاركني.

- ال تزيد مدتها عن ساعتني لكي ال يشعر المشاركون بالملل.

- من الممكن استخدام تماري�ن بسيطة أو وسائل إيضاح شريطة أن ال ت�تحول إلى ورشة عمل.

- من المهم تحضري صحيفة/ وثيقة تضعها أمامك تنظم مواضيع النقاش وقم بتحضريها مسبقًا،  شكل )1( 

   مقرتح لذلك.

مدخل النقاش/ األسئلة المحاور الفرعية العناوي�ن الرئيسية

  

فري�ق البحث في مجموعة الرتكيز:
 يت�كون فري�ق البحث من الميسر والمقرر والمراقب، يكون لكل منهم دور محدد في أثناء جلسة الحوار المركز 

وبعدها:

مهمة الميسر:
- يشرح طريقة العمل، وأهداف الجلسة وكيف ستستخدم نتائجها.

- يضمن موافقة المشاركني على تسجيل أو توثيق المعلومات) كتابًة أو تسجيالً( وعلى كتمان المعلومات.
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- يدير الحلقة بما يضمن مشاركة كافة الحاضري�ن، فردً� فردً�، في المواضيع والنقاشات.

- يخلق جوً� إي�جابيًا، يشجع المشاركني على االستفاضة في التعبري والتفاعل.

- يطرح األسئلة ويتابع الردود )يتدّخل الميّسر لتوجيه النقاش أو توضيح أو إستيضاح بعض النقاط(.

- ينتقل الميّسر إلى السؤال التالي بعد أن يشعر بأّن األجوبة قد استنفدت جميعها و/أو أنها ت�ت�كرر.

- يتنّبه للوقت وي�وزع األسئلة على الوقت المتاح كي ُتطرح جميعها.

- يبقى متيقظًا ويتابع عمل الفري�ق الذي يعاونه وينسق فيما بينهم.

- ينظم بعد الجلسة إجتماعًا مع الفري�ق لتقي�يم الجلسة وتجميع المعلومات، اللفظية منها وغري اللفظية.

مهمة المقرر: 
- ُيصغي بانتباه ويدّون المالحظات.

- يت�أّكد من حسن سري التسجيل و/أو التوثيق.

- يحضر اإلجتماع التقي�يمي مع الفري�ق ويتشارك معه مالحظاته.

مهمة المراقب:
- يجلس المراقب في مكان خارج إطار المجموعة، حيث يمكنه مشاهدة ومراقبة كل المشاركني.

- يرصد تعابري المشاركني غري اللفظية.

- يدّون مالحظاته على دفرت خاص.

- ال يتدخل في النقاشات وال في سري الجلسة، يمكن أن يمرر مالحظة أو يلفت نظر الميسر من دون تعطيل 

   الحوار.

- يحضر االجتماع التقي�يمي مع الفري�ق ويتشارك معه مالحظاته.
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4 ( المقابالت شبة المنظمة )المفتوحة(
هي أسلوب لجمع المعلومات عن طري�ق اجتماعات ولقاءات فري�ق البحث بالمستهدفني، ويتم فيها تحديد 

الموضوعات بشكل مسبق، أما األسئلة واالستنتاجات فُت�رتك للمناقشة والتحليل. 

الرئيسية  المقابلة شبه المنظمة هي مقابلة موجهة حيث يتم اإلعداد مسبقًا لبعض األسئلة، األسئلة  إّن 

فقط، أما األسئلة الجديدة فتظهر أثناء عقد المقابلة. يقوم الباحث بإجراء المقابلة بإعداد قائمة بالموضوعات 

واألسئلة الرئيسية وليس استمارة استطالع رأي ثابتة.

مميزات أسلوب المقابالت شبة المنظمة: 
- أسلوب غري ُمكلف وغري رسمي. 

- يمكن الحصول على معلومات مباشرة وحديثة من المصدر. 

- ُيساعد على فهم وجهات النظر المختلفة حول موضوع معني )مشكلة التعليم مثالً( بصورة مباشرة. 

- يتميز بالمرونة من حيث عدم الرتكيز على األسئلة فقط، بل أيضًا على اإلطار الذي ت�تم فيه المقابلة. 

- يحدث تفاعل إي�جابي بني فري�ق البحث والمستجيبني حيث يشارك المستجيبون بتوجيه أسئلة لفري�ق البحث. 

خطوات اإلعداد للمقابالت شبة المنظمة: 
- حدد فري�ق متعدد التخصصات من )2 إلى 4( أفراد. 

- حدد موضوعات رئيسية وفرعية للمقابلة.

- حدد أسئلة أو مواقف أو مداخل ستبدأ بها النقاش وأخرى لكل محور.

- حضر نموذجًا للمقابلة؛ مثل:
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مدخل النقاش/ األسئلة المحاور الفرعية المحاور الرئيسية للمقابلة

كيف نقوم بإجراء المقابالت شبه المنظمة؟ إرشادات عامة لمقابلة ناجحة:

قبل المقابلة:
- تحديد الشخص المعني بالمقابلة.

- تحديد الموعد المسبق، والت�أكد من مالءمته.

- تجميع معلومات عن األشخاص الذين تريد مقابلتهم.

- تعريف الشخص المقابل بالهدف من المقابلة.

- توزيع األدوار إذا كان هناك فري�ق بحث.

- تحضري األسئلة مسبقًا حسب أهميتها؟

- اختبار األسئلة لضمان مالءمتها للشخص المقابل وللوقت المتاح.

- تحديد الموضوعات األساسية والموضوعات الثانوية في المقابلة.

- الحصول على معلومات تعطي خلفية عن الموضوع.

أثناء إجراء المقابالت:
- ابدأ المقابلة بإلقاء التحية والسالم التقليدي وأخربهم أّن فري�ق المقابلة قد جاء من أجل التعّلم.

- في البداية وجه أسئلة تهتم بأحوال المستهدفني )أسئلة عن الصحة، التعليم( لكسر الحاجز النفسي     

   والتمهيد الجيد للمقابلة. 
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- قم بإجراء المقابلة بصورة غري رسمية وادمج األسئلة مع المناقشة.

-  كن واسع األفق.

- دع المبحوث يكمل كالمه، واستجب ألسئلته )ال تقاطعه قدر اإلمكان(.

- ّدون المشاهدات )كرؤوس أقالم حتى ال تنسى(.

- تطرق وبحرص إلى األسئلة الحساسة.

- انتبه إلى التعبريات غري المنطوقة، تواصلك الجسدي وإماءاتك.

-  تجنب األسئلة الموجهة )التي توحي بإجابة معينة(.

- تجنب اإلكثار من طرح األسئلة التي ت�كون إجابتها بنعم أو ال.

- ينبغي أال تزيد فرتة المقابلة الشخصية بحيث يشعر المبحوث بالملل.

- مراعاة ظروف من تجري معه المقابلة )الفرتة الزمنية ، انشغاله بعمل ما،... إلخ(. 

اجتنب األخطاء الشائعة أثناء إجراء المقابالت شبه المنظمة 
- عدم اإلنصات بت�أنٍ.

- مساعدة من تجرى معه المقابلة على اإلجابة.

- طرح أسئلة ال تراعي شعور من تجرى معه المقابلة.

- أخذ جميع اإلجابات على عالتها )تصديق كل شيء(.

- طرح أسئلة موجهة )توحي بإجابة معينة(.

- االستمرار في المقابلة أكرث مما ينبغي.

- المبالغة في تعميم النتائج.

- تجاهل أي شيء ال يتماشى مع أفكار ووجهات نظر الباحث.
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بعد المقابلة:
- الت�أكد من توثيق المعلومات التي تم جمعها.

- يمكن أن نجري تقي�يمًا لصحة األجوبة، وتقي�يم مالئمة المقابلة ككل.

- تحليل المعلومات التي ُجمعت خالل المقابلة.

- تحديد التساؤالت التي يمكن إعادتها في المقابالت القادمة.

- تحديد التجارب الجديدة المكتسبة بعد المقابلة والتي يمكن تضمينها في مقابالت قادمة.

- تقي�يم دورنا في إجراء المقابلة وتحديد الممارسات التي سنحسنها في المقابالت القادمة.

- تفحص األجوبة مع تدوي�ن النقاط التي تم ذكرها أكرث من غريها أثناء عقد المقابالت.

- استخرج االقتباسات المهمة التي تم الت�أكيد عليها أثناء المقابلة.

- اطلب من أشخاص آخري�ن تفحص المعلومات، لمنع التحيزات الشخصية في تفسري األجوبة.

- رتب أولوية المعلومات، ثم قم بتلخيصها وتحليلها.

أنواع المقابالت شبة المنظمة: 
- المقابلة الفردية: وهي تجرى مع فرد واحد، وعادة قد تحمل إنطباعًا شخصيًا، وقد يقدم فيها معلومات ال 

   يقدمها لك أمام اآلخري�ن.

- المقابلة الجماعية : وهي تجري مع )2 إلى 3( وتستخدم للحصول على معلومات على مستوى المجتمع 

   بشكل عام. 

- المقابالت حسب الفئات : 

      - أفراد من المجتمع. 

      - مجموعات من المجتمع. 

      - أشخاص خارجي�ني )مدرسني من خارج المجتمع المعني أو أشخاص مجاوري�ن للمجتمع(. 
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       - مقدمي المعلومات األساسي�ني : ت�تم للحصول على معلومات خاصة من خالل مقابلة شخص متخصص 

         وذو مرجعية )مثل طبيب حول الصحة ، القابلة حول تنظيم األسرة – ....الخ( . 

5 ( االستبيانات المبسطة
وهي ُتستعمل غالبا لجمع البيانات والمعلومات الرقمية واإلحصائية, وهي عبارة عن مجموعة من األسئلة 

المغلقة )جوابه نعم أو ال أو عدة خيارات محددة محتملة يختار منها المجيب(، كما يمكن إضافة مجموعة من 

األسئلة المفتوحة )التي تسمح للمجيب أن يعرب عن أفكاره أو ما يقرتحه(.

كيف نصمم استبيانًا مبسطًا؟
- ما هو هدفك من جمع المعلومات؟

- ما هي المعلومات التي تحتاجها؟

- من هم األشخاص الذين سيشكلون مصدر المعلومات؟

- كيف سيتم إجراء االستبيان: مباشر، عرب الهاتف، عرب اإليميل.

- نحدد المواضيع المهمة ونرتجمها إلى مفاهيم وسلوكيات

  وعبارات مبسطة توضع في االستبيان، لتسهل على األشخاص

  تقديم المعلومات.

- قراءة االستبيان قراءة أولية وتجري�به على عينة مصغرة.

- مراجعة االستبيان بعد كل مرة من تطبيقه وإثراؤه وتطوي�ره.

- إعادة ترتيب األسئلة ومقارنة اإلجابات في كل مرة.
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أنواع االستبيانات:
- استبيان مغلق: ت�كون فيه إجابات األسئلة محددة بنعم أو ال.

- استبيان مفتوح: أسئلة ت�رتتب بشكل مفتوح إلبداء رأي المستجيب، مع إمكانية وضع بدائل لإلجابة.

ما يراعى عند إعداد االستبيان:
- يجب أن يكون سؤال االستبيان واضحًا وُمعرّبً� عنه بسهولة.

- يجب تحديد األسئلة التي ت�تضمن ت�كرار أمر ما، وتحديده بمدة زمنية محددة )يوم، أسبوع، شهر(

- يجب البدء بشرح أهداف االستبيان ومضمونه واألسئلة قبل البدء بتعبئة االستبيان.

- يجب تجنب األسئلة التي ترهق عقل المجيب وتحتاج وقت طوي�ل للتذكر.

- تجنب األسئلة التي تطلب تفاصيل كثرية.

- الحفاظ على شخصية المجيب مجهولة إذا كانت المعلومات حساسة.

- كتابة الهدف من االستبيان وأين سيتم استخدام نتائجه في مقدمة االستبيان وبشكل واضح.

- أن ت�كون األسئلة متسلسلة ومرتابطة.

- تشكر األشخاص المجيبني بعد انتهاء االستبيان.

- تجنب األسئلة الُمرّكبة والتي تشمل أكرث من فكرة واحدة من الموضوع.

ما يميز أسلوب االستبيان:
- األسئلة موحدة للجميع مما يسهل جمع المعلومات وتصنيفها ومقارنتها.

- عدم تقيد األشخاص بالوقت والمكان للحصول على المعلومات.

- يسهل الحصول على المعلومات من عدة أشخاص في وقت قصري.
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6 ( ورشة العمل والحلقات الدراسية المتخصصة كأسلوب لتحديد االحتياجات
هي إطار عمل يجمع مجموعة متجانسة من أفراد المجتمع المحلي، أو مقدمي الخدمات، للبحث في شأن 

مسألة محددة. مثالً ورشة عمل لعدد من المعلمني لمناقشة مشكالت التعليم، أو ورشة لعدد من النساء 

في المجتمع المحلي لمناقشة االحتياجات واألولويات بعــد أن قــام الفــري�ق بجـمــع بيــانـات من مـصــادر أخــرى،

نستعملها عندما نريد الحصول على معلومات مت�كاملة ومعمقة والوصول إلى توصيات متخصصة ومحـددة، 

مثل ورشات العمل للوصول إلى األولويات. وهي تشرتك مع مجموعة الرتكيز بأّنها أكرث عمقًا من األسـاليـب 

األخرى، كما أّنها ت�تطلب وجود ميسر ومقرر.... وتختلف عن مجموعة الرتكيز بأّنها قد ت�أخذ وقتًا أطول ويكـون 

فيها أنشطة مثل بعض أوراق العمل أو تصنيف وفق معاي�ري معينة أو مجموعات مصغرة، وعصف ذهنـي.

بعض ورشات العمل قد تستغرق ثالث ساعات وبعضها قد يمتد إلى أكرث من يوم.

التحضري لتنفيذ ورشة العمل
على  ستوزع  التي  المواد  تصوي�ر  من  ونتحقق  للورشة،  الالزمة  التجهيزات  جميع  نوفر  المرحلة  هذه  وفي 

المشاركني. ونت�أكد من الرتتيبات اإلدارية مثل المكان وتحديد التاري�خ المالئم والمراسالت، وغريها.

مع مالحظة أّنه ليس من الضروري أن يقوم الميسر بذلك شخصيًا، ولكن من المهم أن يتحقق الميسر من 

توافر هذه التحضريات ألّنه هو من سيت�أثر بها عند حدوث أي خلل. 

تنفيذ ورشة العمل
وفي هذه المرحلة نعمل على تنفيذ ما تم تخطيطه والتحضري له. وفيما يلي إرشادات عامة تساعدك على 

تيسري أعمال الورشة:
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في بداية الورشة:
- حّضر لالفت�تاحية لتبدأ بداية قوية.

- حدث المشاركني في البداية عما ت�توقعه منهم وما يتوقعونه منك.

- قدم نفسك واجعل المشاركني يقدمون أنفسهم.

- استعرض الربنامج ووضح أهدافه.

أثناء الورشة:
- قم بتلخيص أهم الرسائل التي تريد إيصالها للمشاركني.

- استخدم أساليب تعّلم تشاركية وناشطة.

- وفر جوً� آمنًا للمشاركة.

- اجعل المشاركني يستخدمون أكرب قدر ممكن من الحواس.

- راجع كل جزء قبل االنتقال إلى الجزء الذي يليه.

- تجنب استعمال المصطلحات والكلمات غري المألوفة، فذلك يعني أنك نظري ومتعال.

- استعمل الوسائل البصرية كلما أمكن ذلك فهي أكرث فاعلية من التحدث، ويمكنك إستعمال الرسومات 

  والبيانات وخرائط الرسم.

- توقف من وقت آلخر لتعرف رأي المشاركني. إّن سؤال المشاركني عن رأيهم يكون بمثابة التغي�ري المقبول 

   في إيقاع الورشة ويمدك بمعلومات مفيدة.

- كرر األسئلة أو أعد صياغتها إذا اعتقدت أّن كل المشاركني لم يسمعوها.

- استخلص المعلومات من المجموعة كلها كلما كان ذلك ممكنًا.
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خلق أجواء تعّلمية في ورشة العمل
نقرتح هنا بعض األساليب التي تعزز عملية التعّلم وعملية المشاركة فـي ورشــات العمـل:

- تعريف المشاركني بخصوص مواضيع الورشة قبل عقدها أو خالل جلـسـات التحضري لهــا، وتحديــد أهــداف 

  الورشة، وإذا لم يتم ذلك مسبقًا فليكن في أول جلسات الورشة.

- استخدام عدد من أنشطة التعارف الكافية والمتنوعة في بداية الورشة لكسر الحواجز بني المشاركني 

   وتوفري مناخ من األلفة واألمان لديهم.

- اختيار أماكن مالئمة لعقد الورشة بحيث ت�كون جيدة اإلضاءة والتهوية ومريحة، وتمّكن المشاركني من 

  الجلوس بشكل يسهل على الجميع التواصل والتفاعل.

- تخصيص أوقات كافية لالسرتاحة تساعد المشاركني على تجديد طاقاتهم وعدم اإلحساس بالملل.

- إتاحة الفرص أمام المشاركني للت�أمل في خرباتهم أثناء الورشة وتبادل الخربات مع بعضهم البعض.

- استخدام أساليب تعّلمية نشطة ومتنوعة أثناء الجلسات.

- توفري فرص الحوار والتعبري، وتقي�يم الجلسات والعمل على إجراء التعديالت بما يتناسب مع اقرتاحات 

  المشاركني.

- أهمية تخي�ري المشاركني في نوع المهام، بحيث تالئم ميول وقدرات كل منهم، حتى ال يشعر بأنه يحمل 

  عبئًا فوق طاقته.

- الت�أكد من وضوح المهام للمشاركني.

7 ( خريطة الحركة في المكان
وهي ليست أداة مستقلة وإّنما جزء من أدوات أخرى، يمكن استخدامها في ورشة عمل أومجموعة تركيز 

أو أثناء المقابالت. وتعترب أداة لجمع البيانات وتساعد على التحليل أيضًا. مثالً: نطلب من عدد من الشباب في 
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المجتمع المحلي أن يرسموا خارطة تحركهم اليومي في المكان، أو رسم خارطة الحركة واألنشطة اليومية 

التي يقوم بها الشباب واألماكن التي يرتادونها. وقد نطلب أخرى من الشابات في المجتمع المحلي نفسه. 

وقد نعقد مقارنة بني هذه الخرائط ونت�أمل في األسئلة التي ت�ثريها، مثل: لماذا انحصرت حركتهم في هذه 

األماكن؟ ما الذي يجلبهم إلى هذه األماكن؟ هل يوجد فرق في أنشط اإلناث والذكور؟ من يتاح له الحركة 

أكرث؟ من يستفيد من األنشطة المجتمعية أكرث؟ لماذا؟

يمكن لخرائط الحركة في المكان أن ت�كشف لنا عن الفرص ومدى التحكم ونوعية األنشطة...

يستطيع الباحث بعد أن يجمع عدد كاٍف من خرائط الحركة، أن يت�أمل فيها بغرض استنتاج بعض المعلومات، ثم 

يّكون أسئلة جديدة، ويعود إلى الميدان مرة أخرى إما للتحقق أو التعمق أو مزيد من الفهم.

8 ( النمط اليومي
اليومية ألنشطة أعضاء المجتمع المحلي،  اليومي الفرصة لجمع معلومات خاصة باألنماط  النمط  ت�تيح أداة 

)ملتحقني  متعلمني(  غري  )متعلمني،  ذكور(  )إناث،  الناس  من  المختلفة  للمجموعات  األنماط  هذه  ومقارنة 

بالمدرسة، متسرب�ني( )يعمل، عاطل عن العمل( )متزوجة، غري متزوجة( 

وهي أداة ت�كميلية مع أدوات أخرى، يمكن استخدامها ضمن المقابالت، أو مجموعات الرتكيز.

وملخصها أن نطلب من المبحوث تحديد ما يفعله بشكل روتيني يومي من الصباح حتى المساء، ثم نجمع أكرث 

من نمط يومي للفئة نفسها، ونحللها في جدول واحد،  ونحاول الت�أمل فيها وقراءة النتائج، وقد نطور من 

خاللها أسئلة جديدة. 

نستنتج  للبنات، قد  ذلك  يتاح  ال  بينما  المدرسة،  بعد  للعب  لألوالد مجال  يتاح  أّنه  نكتشف من خاللها مثال  قد 

أّن فئة معينة من الشباب ال تمارس أي نشاط ترفيهي أو غري ملتحقة بأي مركز أو نشاط مجتمعي، أو أّن 

هناك أنشطة ت�ت�كرر في روتني جميع الشباب، ومن خالل هذه األداة ربما تساعد في تصميم الربامج مستقبالً 

واألنشطة التنموية بحيث ت�تناسب مع روتينهم اليومي.
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9 ( التدرج حسب األفضلية واألولوية
وهي أيضًا أداة ت�كميلية وُتستخدم مع أدوات أخرى. ُيمكن استخدامها أثناء مجموعات الرتكيز أو ورش العمل 

لتحديد االحتياجات. 

وملخصها أن يقوم المبحوثون برتتيب مجموعة من القضايا أو األشياء وفق أولويات أو أفضليات محددة، مثـل 

تدرج للمشكالت من حيث خطورتها. أو اختيار أنشطة من حيث أولويتها لهم، فهي تساعد على رؤية األشيـاء 

األكرث أهمية حسب رؤية عدد كاف من األشخاص.

لتسهيل القيام بالتدرج ُينصح وضعها على شكل قائمة أو جداول، ثم يتم تفريغ جميع الجداول في جدول 

واحد للوصول إلى نتائج ُيمكن أن ت�أخذ شكل نسب أو أرقام. ثم نناقش األسباب لالختيارات المختلفة.

10 ( الجوالت الميدانية بمشاركة بعض سكان المنطقة
وهي طريقة فّعالة إلجراء مالحظات ومشاهدات منظمة حول حركة الناس وطبيعة األنشطة والعالقات، أو 

عينات،  جمع  الجولة  خالل  وُيمكن  أماكنهم.  في  الناس  مع  أو  الطرق،  على  السريعة  المقابالت  بعض  إجراء 

إلتقاط صور لبعض األماكن أو األنشطة أو المشاركة في أنشطة مجتمعية، أو جمع معلومات حول الخدمات 

وجودتها ومن يستفيد منها، أو التعرف على البنية التحتية للمجتمع.
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بعض المهارات المهمة للباحث االجتماعي:

1 ( مهارة طرح التساؤالت الذكية
لماذا طرح األسئلة مهارة مهمة للباحث االجتماعي:

- ألنها الطريقة الرئيسية للحصول على معلومات جديدة والتحقق من معلومات قديمة.

- ألّنها الخطوة األولى في البحث، فالمعرفة تبدأ من سؤال، والسؤال نصف العلم ومفتاح المعرفة.

- ألّنها تحفز على المشاركة والتفكري وتشحذ الذهن.

- تساعدنا على تفهم وجهات نظر اآلخري�ن وتقدير مواقفهم.

- تساعدنا على النظر إلى المواضيع من أكرث من زاوية.

- تساعد على التفحص في البيانات والت�أكد من المعلومات ومن مصادرها.

- التفكري بعمق في الموضوع.

- األسئلة تسهل تحديد العناصر واألفكار للموضوع.

- تساعد في الوصول إلى مفاهيم األشياء ومن ثم طرح قضايا حولها.

- تساعد على التفكري بدقة أكرث وبأسلوب منظم.

مواصفات األسئلة الذكية:
- أن يرتبط السؤال باألهداف المراد تحقيقها.

- أن ال ت�كون متحيزة وتوحي إلى إجابات محددة مسبقًا.

- أن ت�كون في صلب موضوع البحث.

- أن يصاغ السؤال بألفاظ واضحة محددة.

- أن ت�كون األسئلة مرتابطة وذات صلة ببعضها.

- أن ت�كون شاملة تغطي جميع جوانب الموضوع.
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- أن ت�كون األسئلة متسلسلة منطقيًا، فأسئلة الوصف غالبًا تسبق أسئلة التحليل، وهكذا.

- أن ال نكتفي باألسئلة الوصفية وإّنما التوسع باألسئلة التحليلية والنقدية والتخيلية والتطبيقية.

بعض أنواع األسئلة
- أسئلة معرفية وصفية لطلب المعلومات بغرض الفـهـم األفضـل: مـاذا؟ مـا العالقــة..؟ كيــف حــدث ذلك؟ كــيــف 

  تصف..؟ متى حدث؟ من قال؟ أين؟

- أسئلة تحليلية لمعرفة العالقات والسبـب والنتـيـجــة: كـيـف تفسـر حــدوث..؟ ما الــرابط بني.. وبني؟ ماذا يرتتــب 

   على..؟ كيف تفسر..؟ لماذا؟ ما الفرق بني.. وبني..؟

- أسئلة التوقع وتنمية الخيال واإلبداع: ماذا ت�توقع..؟ ماذا سيحدث إذا..؟ هل هناك بدائل؟ لو فرضنا أن.. ماذا 

   سيحدث؟ كم احتمال ل.. ؟ ما النتائج التي يمكن التنبؤ بها؟

- أسئلة تحقيقية ونقدية للكشف عن صدق المصدر وصحة البيانات واكتشاف التضليل والتحيز في االفرتاضات: 

  هل فعال..؟ ما دقة هذه المعلومة..؟ كيف نت�أكـد من صحـة..؟ كـيـف ت�ثبت..؟ مــا الــدليــل على..؟ هــل تــؤيــد هــذا 

  الرأي؟ ما دلـيـلك؟ ما الدافـع لـذلك..؟

مستويات مهارة طرح األسئلة
لمهاراة طرح األسئلة عدة مستويات على الباحث أن يتقنها:

- إعداد وتحضري األسئلة الذكية ابتداًء: 

  وهذه األسئلة يقوم الباحث بإعدادها مسبقًا وي�راعي فيها مواصفات األسئلة الذكية ومالئمتها لموضوع  

  المقابلة/النقاش. 

- توليد أسئلة جديدة من الحوار والنقاش وإجابات المشاركني: 
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  وهذا المستوى أكرث صعوبة من المستوى السابق. إذ البد للميسر/ الباحث من سرعة البــديهــة، والــقــدرة 

   على توليد األسئلة من النقـاط المهـمـة التي يطـرحهـا المشـاركـون. وهــذه المهــارة تنمو بالممارسة ويمكـن 

   للميسر أن ينّميها من خالل توقع أكرث من احتمال لمسار المناقشة أو المقابلــة، ومــراجعــة ما قــام به مــن 

   أسئلة في المقابالت السابقة.

وبال شك أنَّ األسئلة التي ت�تولد من الحوار والنقاش وُتبنى على إجابات المشاركني هي األكرث فعالية وأهمية 

في البحث ألنَّها تنبع من الحاجات الحقيقية للمشاركني ويتفاعل معها المشاركون بشكل أفضل من األسئلة 

الجاهزة. 

2 ( مهارات معالجة البيانات والمعلومات
يوفر لهم فرصة  المختلفة  المعلومات  أدوات جمع  المعلومات من خالل استخدام  بجمع  الباحثني  إنَّ قيام 

جيدة للتساؤل. كما يوفر لهم فرصة جيدة لتنمية مهارات الكتابة والتوثيق. وبعد االنتهاء من عملية جمع 

المعلومات سيتوفر لديهم الكثري من المعلومات، وهنا ت�أتي أهمية تنظيم المعلومات والربط بينها لتعميق 

فهمهم حول الموضوع، ورؤيته من جميع جوانبه.

أوالً: الت�أكد من صحة المعلومات
بعد االنتهاء من جمع المعلومات بالطرائق المتعددة يجب الت�أكد من دقتها، والتحقق من مصداقيتها وكفايتها 

وتغطيتها لجميع جوانب البحث.

ثانيًا: تنظيم المعلومات
عرض المعلومات بطريقة يسهل فهمها وإدراك العالقات التي تربط بينها، من أجل التوصل إلى استنتاجات 

حولها بسهولة ويسر، ويمكن استخدام الجداول والرسوم البيانيـة في عمليـة التنظيـم، وكخـطـوات عمليــة 
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للتنظيم نقوم بالتالي:

- تحديد المعلومات ذات الصلة وحفظها.

- مقارنة المعلومات وتوضيح أوجه الشبه واالختالف بني المعلومات.

- تصنيف المعلومات عن طري�ق وضع األشياء في مجموعات وفق خصائص مشرتكة.

- ترتيب المعلومات عن طري�ق وضع األشياء والمفردات في منظومة أو سياق وفق معيار معني. 

ثالثًا: تحليل المعلومات
تقوم عملية تحليل المعلومات على:

- فهم العالقة بني المعلومات للوصـول إلى تنظيــم هــذه المـعلومـات والـقــدرة على فهـم بنيـة المـوضــوع 

  والعمل على تنظيمها، وما يعزز توظيف هذه المعلومات واالستفادة منها. 

- توضيح البيانات وإعطاء المزيد من التفاصيل وتنبؤ النتائج المتوقعة واستنتاجها. 

- تفسري المعلومات والت�أكد من وضوح المفاهيم واألفكار ذات العالقة.

- تحليل المعلومات وتنظيمها وتصنيفها ومقارنتها ومتابعتها وتحديد التناقضات بينها.

- فهم العالقة الجزئية والكلية المختلفة.

3 ( مهارات الربط بني األسباب والنتائج
إّن هدف البحث هو فهم الظواهر، وهذا الفهم ال يتم بمجرد الوصول إلى المعلومات والحقائق، بل البد من 

تفسري هذه الظواهر وتحليلها ومعرفة أسبابها وعوامل نشوئها وتطورها. فمعرفة أسباب الظاهرة تمكننا 

من ضبطها والت�أثري فيها مما يساعدنا في التحكم فيها وإخضاعها للتجربة والتعديل والتطوي�ر.

ومن خالل طرح أسئلة محددة يمكن أن نصل إلى معرفة أسباب الظاهرة، ومن َثمَّ محاولة اإلجابة عنها.

يشري مفهوم الربط بني األسباب والنتائج إلى القدرة على وصف الصلة والعالقة التي تربط بني حدثني أحدهما 

كان نتيجة لوقوع اآلخر.
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حيث إن النتائج تبني ما الحدث, بينما توضح لنا األسباب ما الذي أدى إلى وقوع الحدث.

ويمكن لنا عند دراسة حدث معني أن نقوم بوضع مخطط يحدد األسباب الفرعية واألسباب الجذرية، وما هي 

النتائج لها، حيث إّنه ال يمكن عند دراسة مشكلة ما في المجتمع أن نقوم بتحديد األسباب المباشرة دون تحديد 

ترتيب  إلى  الوصول  بد هنا من  الجذرية، وال  المشكلة  يراعى فيما بعد حل  العميقة والجذرية، حيث  األسباب 

منطقي للحوادث أو األشياء التي تؤثر في الموضوع بشكل منظم ودقيق.

هناك من الظواهر المعقدة والمتعددة ما يصعب إرجاعها إلى سبب معني، كالظواهر االجتماعية واإلنسانية 

وبعض الظواهر الطبيعية، وهنا ت�أتي أهمية التفكري المنظومي، حيث يفسر مجموعة من العوامل والعالقات 

والتفاعالت الديناميكية لهذه الظاهرة.

العالقة السببية تعني أن حدوث شيء ما متوقف على حدوث شيء آخر، مثل العالقة بني الجاذبية األرضية 

والسقوط الحر لألجسام.

كما أن هناك العديد من الظواهر التي ت�كون مرتبطة ببعضها، ولكن ذلك ال يعني أن أيًا منها سببًا لألخرى، 

كالعالقة بني الليل والنهار والعالقة بني المد والجزر، والعالقة بني الرعد والربق، فالليل مثالً مرتبط بالنهار 

ولكنه ليس سببًا له.

4 ( مهارات التعامل مع األرقام واإلحصاءات
األرقام تعرب غالبًا عن النتائج, وهي تمتاز بما يلي:

- تزيد من إدراكنا لحجم األشياء ومقدارها وت�أثريها.

- تجسد لنا األشياء وتقربها بشكل أكرب لألذهان.

- تسهل الفهم لمن يبحث عن الحقيقة.

- تسهل عمل المقارنات.

- اختصار الحقائق وتوضيحها.

- يتيح لنا معلومات أدق وأقرب إلى الموضوعية.
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كيف نتعامل مع دالالت األرقام؟

- الرجوع إلى النسب التي تمثلها األرقام.

- الرجوع إلى العينات التي أخذت، أعدادهم، اتجاهاتهم، تنوعهم.

كيف نقرأ اإلحصاءات؟

 الكثري من النتائج تبدو مزيفة وذلك من خالل التالعب بالعينات وأخذها بطريقة متحيزة، وبالتالي تحقق نتائج 

غري نزيهة.

فحينما نسمع بأن نسبة الفقر في بلد ما )2%( ومن ثم نعلم بأن هذه الدراسة تمت في المناطق الغنية 

وتم إهمال المناطق الفقرية, أو أّن المواد الغذائية لدينا أرخص من الدول المجاورة بنسبة )5%( مع أّن معدل 

األجور لديهم أكرث بـ  )100%(. ولذلك يجب التساؤل حول:

- من قام بهذه اإلحصائية؟

- كيف عرف ذلك؟

- هل هناك شيء ناقص؟

- هل تم تغي�ري شيء ما؟

- هل هذه النتيجة منطقية؟

5 ( مهارة وفن إدارة الحوار والنقاش التفاعلي
وهي مهارة تلزم الميسر/ الباحث في إدارة مجموعات الرتكيز والمقابالت وورش العمل. فهي تساعد على 

أن يتحول المقابلة أو مجموعة الرتكيز إلى مجتمع حواري. وهي مهارة قابلة للتعّلم والتنمية والصقل من 

خالل الممارسة والتدرب.
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إّنك لن تجد شخصًا يملك جميع مفاتيح المعرفة، وأجوبة لكل األسئلة، كما أّنك لن تجد شخصًا جاهالً كليًا، فلكل 

إنسان مالحظات خاصة مستمدة من خرباته وتجاربه.

ولكي نكتشف حلوالً صحيحًة علينا أن نكون متعلمني ومعلمني في الوقت ذاته، فالتعّلم والبحث عن الحقائق 

عملية متبادلة بني األفراد، حيث أّن خربات وآراء كل شخص لها قيمة، كما أّن الجميع يساهم في فحص المشكالت 

والبحث عن الحلول، فليس هناك خبري يمتلك جميع األجوبة ويقوم بعملية نقل المعرفة إلى اآلخري�ن، وبدالً 

من ذلك تسعى المجموعة وراء فهم أفضل للمشكالت واألفكار. وهنا يتحول البحث إلى عملية مفتوحة من 

خالل النقاش والحوار الجماعي.

المواقف  فهم  إلى  يؤدي  مما  المشاركني  بني  والمشاعر  واآلراء  األفكار  تبادل  يعني  والنقاش  فالحوار 

واألفكار وتعزي�ز الوعي تجاه القضايا موضع النقاش. 

إّن نشر ثقافة الحوار واحرتام الرأي والرأي اآلخر، وتقدير وتفهم التنوع واالختالف، ُيعترب حاجة وشرطًا لبناء 

حالة صحية في المجتمعات، وليس فقط من أجل الوصول إلى معلومات أفضل.

دور الميسر/ الباحث في هذه العملية المفتوحة:
- خلق مناخ يفتح مجال للمشاركة الحقيقية والفّعالة والحوار اإلي�جابي، ت�تبادل المجموعة من خالله األفكار 

   والخربات، ويستمع كل فرد فيه لغريه ويتعلم منه.

- طرح األسئلة المثرية للنقاش )انظر مهارة طرح األسئلة(.

- تحفيز توليد األفكار، لملمتها، الربط بينها، تلخيصها.

- اإلصغاء الفّعال للمشاركني وتعليمهم اإلصغاء لبعضهم.
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قضايا يجب مراعاتها أثناء الحوار والنقاش:
- خلق بيئة مالئمة لعملية التعلم، تسمح  تبادل األفكار باحرتام وإنصات.

- تشجيع وتفعيل الصامتني واستغالل فرصة مشاركتهم وت�ثمينها.

- الت�أكيد على حرية المشاركني في التعبري عن آرائهم وأفكارهم.

- اإلنصات لما يقوله المشاركون أثناء الحوار، واستخدام الكلمات والجمل واألمثلة التي قاموا بذكرها. 

   واست�ثمار إجاباتهم واسئلتهم كمحاور جديدة للنقاش.

- طرح األسئلة المفتوحة والمثرية للنقاش والتي ال ت�تضمن اإلجابة المباشرة عن السؤال.

- استخدام اإليماءات الداعمة ونربة الصوت المالئمة، وبما يتناسب ومضمون الرسالة.

- إذا وجد أكرث من محور، ُيفضل تخصيص وقت لكل محور من هذه المحاور حسب أهميته وتسلسله.

- مناقشة األفكار بطريقة متسلسلة ومنظمة.

- توزيع الحوار بني جميع المشاركني.

- االستعداد لتطور الحوار نحو مسارات متعددة بناء على ما يتم نقاشه وتبعًا ألهمية المحور.

- استخدام مداخل النقاش والتي ت�ثري المشاركة، مثل القصص، الرسومات، األلعاب، المشاهد التمثيلية، 

   األلغاز والطرائف.

- البدء بالنقاط اإلي�جابية والبناء عليها في حديث اآلخري�ن، وذكر األشخاص الذين قالوها.

- طلب االستيضاح من الشخص في حال عدم وضوح فكرته، وعدم ت�أويلها حسب آراء اآلخري�ن.

- البناء على نقاط االتفاق مع ذكرها وتلخيصها، وتوضيح نقاط االختالف ومناقشتها.

- لململة األفكار وتلخيصها والربط بينها في كل مرحلة من مراحل الحوار.
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خطوط حمراء عند إدارة الحوار والنقاش التفاعلي:
- التست�أثر بالحديث أكرث من الالزم.

- ال تحصر النقاش أو الموضوع في فكرة قالها أول المشاركني.

- ال تسمح بتحول الحوار إلى رد ورد مضاد.

- ال تعرض رأيك الشخصي في كل نقطة خاصة بداية الحوار.

- ال ت�تعجل في إرسال األحكام وتقي�يم ما يقوله المشاركون.

- ال تقّول المتحدث ما لم يقل.

- ال تقاطع وال تسمح لآلخري�ن بمقاطعة زمالئهم أثناء أخذهم دور الحديث.

الفرق بني تطوي�ر الوعي وفرض الرأي
تطوي�ر الوعي: نستخدمه لتشجيع الشباب والمشاركني على النظر في كل جوانب المسألة المطروحة 

للنقاش وعلى استخالص استنتاجاتهم الشخصية.

فرض الرأي: نستخدمه لحمل اآلخري�ن على أن يروا األمور من زاويتنا نحن فحسب، وعلى أن يتوصلوا فقط 

إلى االستنتاجات التي نوافق عليها. 

ارت�كبوا ذنب  المناقشات وتطوي�ر الوعي، قد  بيننا في قيادة  الذين عملوا من  وإلى حد ما، فإن جميع 

فرض آرائهم على اآلخري�ن.

البد أن نعرتف بهذا وأن نحذر الذين نعمل معهم من تقبل أي شيء نقوله من دون أي تساؤل.
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مراحل دراسة تحديد االحتياجات:

1 ( تشكيل فري�ق البحث
بالعمل  مرورً�  التقري�ر  بكتابة  وانتهاًء  التصميم  من  ابتداًء  البحث  في  بالمشاركة  سيقومون  من  به  ونعني 

الميداني.

ما هو العدد المالئم؟

يختلف ذلك من بحث آلخر ولكن العدد المثالي المفضل ال يقل عن عشرة مشاركني وال يتجاوز العشري�ن.

من أين يأتي الفري�ق، ممن يتشكل؟

- أفراد من سكان المنطقة المبحوثة، القطاع المستهدف.

- أفراد من مؤسسات تعمل بالمنطقة )معلمون، مقدمو خدمات صحية، عاملون اجتماعيون(.

- أفراد من خارج المجتمع المحلي لديهم خربة سابقة بالبحث أو شاركو في إجراء بحوث شبيهة إذا أمكن. أو 

  يعملون في مؤسسات تنموية وتطوعية.

شروط ضرورية أثناء تشكيل الفري�ق:
- األغلبية في الفري�ق يجب أن ت�كون ألعضاء المجتمع المحلي.

- البحث عن من هم أكرث حماسًة وتفاعالً واهتمامًا.

- مراعاة التنوع والت�كامل في التشكيل بني شباب وكبار، إناث وذكور )حسب المجتمع المبحوث( متعلمون غري 

  متعلمني، يعملـون ال يعمـلون، والتـنـوع في الخـربات والمـهـارات، التـنـوع في المستــوى اإلقتـصـادي، التنوع 

   في أمـاكـن السكن داخــل المجتمـع المـحـلي.
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- أن يكـون ضمـن الفـري�ق من لـديهم مصداقية وثقة عند المجتمع المحلي.

تدريب الفري�ق:
- في اللقاء األول يتم التعارف مع الفري�ق وتعريفهــم بالمهـمــة التي سيقومــون بهـــا، وتحفــيزهــم من خـالل 

   إشعارهم بأهمية ما سيقومون به. 

- يحتاج أعضاء الفري�ق إلى تدريب مبسط على أساليب البحث واألدوات البحثية  السابقة، من ثالثة إلى خمسة  

  أيام، ونحرص على أن يكون التدريب تطبيقيًا وي�ركز على تنمية مهاراتهم.

من سيقوم بالتواصل والبحث عن أعضاء الفري�ق؟

- االستعانة بالمؤسسات العاملة في المنطقة.

- االستعانة بقادة الرأي والمؤثري�ن في المجتمع.

2 ( تحديد المعلومات المطلوبة لدراسة االحتياجات
النهج  على  المحافظة  -مع  الفري�ق  مع  نقوم  المنهجية،  على  وتدري�به  الفري�ق  تشكيل  من  االنتهاء  بعد 

التشاركي- بتحديد ما هي طبيعة المعلومات التي تلزمنا وبما يتناسب مع أهداف البحث.
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أمثلة ألهداف البحث السريع بالمشاركة لتحديد االحتياجات:
- التعرف إلى الخصائص االجتماعية واالقتصادية والتعليمية والصحية للمجتمع المبحوث.

- رصد وتحديد الموارد والمصادر المتاحة للمجتمعات المحلية والبحث في كيفية االستفادة منها.

- الكشف عن احتياجات المجتمع المحلي.

- تحديد ورصد المشاكل والقضايا التي يعانيها المجتمع المحلي أو بعض قطاعاته.

- الخروج بتوصيات ومقرتحات آلليات وأشكال التدخل الممكنة والمشاريع التنموية للحد من المشاكل  

   ولتلبية االحتياجات التي تم رصدها وتحديدها.

يتحدد عادة نوع المعلومات حسب طبيعة البحث والقطاع المستهدف ونطاق البحث، فإذا كان البحث من أجل 

الوقوف على مشكالت المجتمع المحلي ورصد المشكالت للوصول إلى خطة تنموية شاملة، فإن حجم ونوع 

المعلومات سيكون أشمل وأكرب من لو كان هدف الدراسة الوقوف على ظروف ومشكالت قطاع محدد داخل 

المجتمع المحلي مثل قطاع الشباب.

بناًء على األهداف ونطاق البحث ُنحدد المواضيع الرئيسية والمواضيع الفرعية من خالل عمل جماعي وتشاركي، 

وندون ما يتم االتفاق عليه ضمن الفري�ق على شكل جدول:

العناوي�ن الفرعيةالعناوي�ن الرئيسية
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على سبيل المثال ال الحصر إذا كانت الدراسة شاملة للمجتمع المحلي، فيمكن أن تشمل البيانات ما يلي:

- بيانات عن المكان والبنية التحتية والخدمات العامة والمؤسسات: الموقع، المساحة، الخــدمــات المتــوفــرة، 

  مزايا السكان، مشكالت البنية التحتية، المشاريع والربامج التي تقدمها المؤسسات والجمعيات، المؤسسات 

   العاملة في المنطقة، مدى توفر المالعب والمساحات الخضراء، أماكن الرتفيه.

- معلومات عن الحياة االجتماعية: حجم األسرة، أنماط األسر، الفئات العمرية، العالقات االجتماعية، العادات 

  والتقاليد، الخدمات واألنشطة االجتماعية، المشكالت االجتماعية، العالقات داخل األسرة، مدى رضا األهالي 

  عن الخدمات المتاحة.

- معلومات عن الوضع االقتصادي: مستوى المعيشة، مصادر الدخل، أولويات االنفاق، الفقر، البطالة، أنواع 

   المهن، توفر الخدمات واألسواق والفرص االقتصادية.

- الوضع التعليمي والثقافـي والرتبـوي: األميـة، التسـرب من التعـليـم، مسـتـوى التـعـليـم، العنـف المدرسـي، 

  توفر خدمات التعليم ووضع المدارس، األنشطة الثقافيـة والرتبـويـة المـتـاحـة في المنـطقـة، المشـكــالت مـن 

  وجهة نظر الطلبة، المشكالت من وجهة نظر المعلمني، مدى الرضا عن الخدمات التعليمية والرتبوية.

- الوضع الصحي: النظافة العامة، الممارسات الصحية داخل األسرة، وضع األطفال الصحي، الخدمات المتوفرة، 

  مشكالت الخدمات الصحية، األمـراض المنتشـرة.

أما إذا كانت الدراسة محددة لفئة معينة مثل ذوي االحتياجات الخاصة أو الشباب، أو قطاع محدد مثل التعليم 

أو قطاع الصحة. فإن المعلومات ستختلف، بحيث نركز على الفئة أو القطاع المبحوث.
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3( تحديد مصادر المعلومات المطلوبة
بعد االنتهاء من إعداد أهداف الدراسة، وتحديد المعلومات المطلوبة، نضعها على شكل جدول أو مصفوفة 

لتسهيل مراجعتها، ونضيف خانة )عامود( ثالث بعنوان مصادر المعلومات.

مصادر المعلوماتالعناوي�ن الفرعيةالمواضيع الرئيسية

 

ونعني بالمصادر هنا األطراف الذين لديهم المعلومات التي تهمنا، مثل أفراد المجتمع المحلي، المعلمون، 

قادة الرأي، والمؤسسات الرسمية والمجتمعية. والوثائق والمصادر الثانوية.

وكمثال فإّن أفضل مصدر للحصول على معلومات عن مشكالت التعليم هم المعلمون واألخصائي االجتماعي 

في المدارس، إضافة إلى عدد من طلبة المدارس، وقد نحتاج أن نطلع على وجهة نظر عدد من اآلباء واألمهات 

حول المشكالت المتعلقة بالتعليم.

إّن تنويع المصادر ُيعد أحد الميزات التي يتمتع بها البحث السريع بالمشاركة، وذلك للحصول على معلومات 

مت�كاملة وللتحقق من دقتها.
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4 ( تحديد وتصميم أدوات جمع المعلومات
البيانات/  بعد االنتهاء من تعبئة المصفوفة السابقة، نضيف إليها خانة جديدة )عامود( بعنوان أدوات جمع 

المعلومات:

أداوت جمع المعلوماتمصادر المعلوماتالعناوي�ن الفرعيةالمواضيع الرئيسية

الموضوع وحسب  المالئمة حسب طبيعة  األدوات  نختار  البحثية، وأن  األدوات  التنويع في  ونحرص هنا على 

طبيعة المصدر الذي يمتلك هذه المعلومة.

بعد اختيار األدوات والتحقق من مالئمتها للمصدر وللموضوع، نقوم اآلن بتصميم األدوات المختارة، ونعني 

بذلك: إعداد كل أداة وتحديد كيفية استخدامها في الميدان، فمثال: إذا كان من األدوات إجراء مقابلة فال بد من 

تحضري صحيفة المقابلة مسبقًا، وتحضري كيف سيتم توثيق المعلومات من خاللها، وإذا كان من بني األدوات 

من  كان  إذا  وهكذا  الميدان،  في  الستخدامها  مصفوفة  أو  جدول  إعداد  من  بد  فال  منظمة  مالحظات  إجراء 

ضمنها مجموعة تركيز فنحضر خطة تنفيذ الحلقة المركزة وتحديد المواضيع والمحاور واألسئلة التي سيتم 

تناولها في النقاش المركز.

بانتهاء هذه الخطوة أصبح لدينا خطة للبحث، ت�تضمن:

- أهداف البحث.

- المواضيع الرئيسية والفرعية.

- المصادر.

- األدوات البحثية.
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5 ( اإلعداد للميدان وخطة العمل الميداني
ويتم خالل هذه المرحلة التحقق من توفري اللوازم الفنية والرتتيبات اإلدارية للعمل الميداني، كما تشمل 

تهيئة الفري�ق والتحقق من جاهزيته وفهمه للمهمات المطلوبة. ولتسهيل هذه العملية يتم عادة تقسيم 

المهام حسب  توزيع وتقسيم  )3-5( مشاركني في كل مجموعة. ويتم  إلى مجموعات مصغرة من  الفري�ق 

المصفوفة السابقة التي تم إعدادها لخطة البحث، بحيث ُتركز كل مجموعة على خانة واحدة من المصفوفة 

السابقة. ويتم توزيع األدوار وتحديدها داخل الفرق المصغرة بحيث يكون هناك منسقًا ميدانيًا لكل مجموعة. 

إرشادات عامة في هذه المرحلة:
- ضع خطة البحث وصمم أساليب ووسائل جمع المعلومات وتحليلها.

- إعداد الجدول الزمني للبحث بحيث يسمح بالتقاء أعضاء الفري�ق وتفاعلهم ويسمح بالتغي�ري في جدول األعمال 

  حسب ظروف المجتمع المحلي.

- اجمع ولخص المصادر الثانوية المتوفرة مثل الخرائط، التقاري�ر السابقة، وضعها على شكل جداول، رسومات.

-ت�أكد من توفري جميع مستلزمات العمل الميداني، مثل ُنسخ كافية من صحف المقابالت.

- ُيفضل االتصال مع القادة المحلي�ني في المجتمع لتعريفهم بمسار العمل وخطة البحث.

- إجراء الرتتيبات الالزمة للمقابالت الجماعية أو ورشات العمل إذا كانت من ضمن أدوات الدراسة.

- تقسيـم الفـري�ق إلى مجموعات مصغرة، واختيار قائد أو منسق لكل مجموعة.

- تحــديــد أعضــاء المـجتمــع ومقـدمي المعلومــات الرئيسي�ني مع الحــرص على مــراعاة تنـوعهـم فـي المجتمع: 

  أطفال، كبار سن، نساء، شباب وشابات، عاطلون عن العمل، ملتحـقـون بالتعلـيـم.
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) ملحق ( مثال لخطة بحث دراسة وتحديد احتياجات الشباب، تم تنفيذها فعليًا في مجتمع 
محلي شعبي، ومكتظ سكانيًا:

األهداف:
-  التعرف إلى الخصائص االجتماعية واالقتصادية والتعليمية والصحية للمجتمع المحلي المحيط بالشباب.

- رصد وتحديد الموارد والمصادر المتاحة في المجتمع المحلي ولدى الشباب والبحث في كيفية االستفادة 

   منها.

- الكشف عن االحتياجات التنموية للشباب.

- تحديد ورصد المشاكل والقضايا التي يعانيها الشباب في المجتمع المحلي.

- الخروج بتوصيات ومقرتحات آلليات وأشكال التدخل الممكنة والمشاريع التنموية للحد من المشاكل التي 

   يواجهها الشباب ولتلبية االحتياجات التي تم رصدها وتحديدها.
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خطة البحث: تم اختصارها كأمثلة فقط:

المواضيع 

الرئيسية

العناوي�ن الفرعية/ 

أمثلة فقط لالختصار
األدواتمصادر المعلومات

نبذة عن المكان 

والسكان والبنية 

التحتية والموارد.

- تاري�خ المكان.

- طبيعة الت�كوي�ن 

  السكاني.

- ميزات المكان.

- طبيعة الخدمات 

  المتوفرة.

- وصف للبنية التحتية 

  للمكان.

- الموارد الطبيعية.

- المالعب والساحات 

  والمساحات الخضراء.

- المؤسسات العاملة 

  في المنطقة.

- المصادر الثانوية.

- كبار السن.

- مجلس البلدية.

- تحليل الوثائق والخرائط.

- مقابالت شبه منظمة.

- جوالت ميدانية 

  بمشاركة أفراد من 

  الحي.
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المواضيع 

الرئيسية

العناوي�ن الفرعية/ 

أمثلة فقط لالختصار
األدواتمصادر المعلومات

الوضع االجتماعي 

االقتصادي

- طبيعة العالقات 
  االجتماعية.

- مصادر الدخل.
- طبيعة المهن.
- متوسط الدخل.

- متوسط حجم األسرة.
- طبيعة األسرة 

  ممتدة.
- االكتظاظ السكاني.

- أولويات االنفاق.
- البطالة والعمل.

- العادات والتقاليد.
- النظرة للمرأة ودورها 

  في المجتمع.
- عالقات السيطرة  

  والقوة واتخاذ القرار.
- الخدمات االجتماعية 

  المتوفرة.
- مدى الرضا عن 

  الخدمات. 
- مشكالت لها عالقة 
  بالوضع االجتماعي.

- مشكالت لها عالقة 
  بالوضع االقتصادي.

  عدد من األسر.

- لجنة الزكاة في المنطقة.

- عدد من الشباب العاطلني 

  عن العمل.

- مديرية التنمية  

   االجتماعية.

- المرشد االجتماعي في 

   المدارس.

- عدد من األسر التي 

  تعولها نساء.

- التجار في المنطقة.

- عدد من قادة المجتمع 

  المحلي.

- مقابالت شبه منتظمة.

- مجموعات تركيز.

- تحليل وثائق دراسات 

  الحالة من لجنة الزكاة 

  وتقري�ر المعونة 

  االجتماعية.

- جولة ميدانية.

- استبانة مبسطة للدخل 

  واالنفاق.

- المالحظة والمشاهدة 

  منتظمة.
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المواضيع 

الرئيسية

العناوي�ن الفرعية/ أمثلة 

فقط لالختصار
األدواتمصادر المعلومات

الشباب في 

األسرة 

- عالقة األهل مع الشاب.
- التواصل الوالدي.

- أنماط رعاية الشباب 
   داخل االسرة.

- العنف والتمي�يز.
- مشاركة الشباب داخل 

  األسرة.
- مشكالت لها عالقة 

  باألسرة من وجهة نظر 
  الشباب.

- من وجهة نظر األهل.

- عدد من اآلباء واألمهات.

- العاملني في المؤسسات 

  االجتماعية.

- المرشدين االجتماعي�ني 

  واالخصائي�ني النفسي�ني 

  في المدارس.

- المقابالت شبه 

  المنظمة.

- مجموعات الرتكيز.

- الروتيم اليومي.

- التدرج حسب األولوية 

  واألفضلية.

الشباب في 

التعليم

- طبيعة الخدمات 
  التعليمية.

- االلتحاق بالمدارس.
- نوعية الصفوف.

- نوعية التخصصات 
   لطلبة الجامعات في 

  المنطقة.
- المشكالت داخل 

  المدارس من وجهة  
  نظر الشباب.

- المشكالت من وجهة 
  نظر المعلمني.

- عدد من الطلبة.

- عدد من المتسرب�ني من 

  المدارس.

- عدد من المعلمني.

- مدراء المدارس.

- عدد من األسر.

- مقابالت شبه منظمة.

- المالحظات المنظمة 

  بالمشاركة.

- مجموعات الرتكيز.

- نمط يومي.

- التدرج حسب االفضلية.
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المواضيع 

الرئيسية

العناوي�ن الفرعية/ 

أمثلة فقط لالختصار
األدواتمصادر المعلومات

الشباب في 

المجتمع

- الخدمات المتوفرة   
   للشباب.

- األنشطة الرئيسية 
  للشباب.

- طبيعة العالقات 
  االجتماعية.

- نظرة المجتمع للشباب.
- مشكالت لها عالقة 

  بالمجتمع من وجهة 
  نظر األهالي 

  والمعلمني والكبار.
- مشكالت لها عالقة 

  بالمجتمع من وجهة 
  نظر الشباب.

- عدد من الشباب 

  والشابات.

- قادة المجتمع المحلي.

- الجولة الميدانية.

- المالحظات بالمشاركة.

- مقابالت شبه منظمة.

- استبانة مبسطة.

- مجموعات تركيز.

6 ( تنفيذ العمل الميداني
وتنفيذ  الميدان،  إلى  النزول  خالل  من  واقع  إلى  البحث  خطة  في  عليه  االتفاق  تم  ما  تحوي�ل  مرحلة  وهي 

األدوات التي تم االتفاق عليها. وُتعد هذه المرحلة التحدي األكرب أمام البحث، خاللها يجب التحقق من كفاية 

وجودة المعلومات التي يتم جمعها، كما أّنه ال ُيكتفى بجمع بيانات مجردة وإّنما يتم تحليلها الفوري والبنائي 

أثناء العمل الميداني.
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ُتساهم عملية جمع المعلومات في معرفة الواقع معرفة أدق وأعمق وأشمل، وهي ُتشكل مفصالً أساسيًا 

في رسم خريطة الربامج التنموية، لذلك يتطلب األمر منا أن نجمع المعلومات بطريقة علمية وبموضوعية 

تامة. فالهدف من جمع المعلومات هو التعرف عن قرب على المشكالت والحاجات وتحديد حجمها وخلفياتها.

وُيفضل أن ال يقل العمل الميداني عن أربعة أيام وال يزيد عن عشرة أيام. يجب خاللها أن يتم وضع جدول زمني 

للقاء أعضاء كل مجموعة مصغرة لتحضري تقري�ر ملخص عن أعمال اليوم، وأن يلتقي كامل الفري�ق للبحث لتبادل 

الخربات حول ما تم في كل مجموعة. 

وخالل هذه المرحلة ننصح باإلرشادات التالية:

- ابدأ العمل الميداني بالحصول على معلومات تعطيك خلفية عامة وواسعة عن المجتمع.

- قم بعمل خطة يومية للعمل الميداني اعتمادً� على تحليل المعلومات التي قمت بجمعها، وال تستمر بجمع 

   المعلومات بال خطة واضحة.

- حسن نوعية المعلومات التي تحصل عليها وذلك من خالل دمج المقابالت مع المالحظات المباشرة، ومراجعة 

   قوائم التحقق للمقابالت يوميًا.

- ت�كيف مع طريقة حياة أعضاء المجتمع المحلي ومقــدمــي المعــلومــات، وتقــابل معهــــم في الوقــــت الــــذي 

    يناسبهم، وال تفرض عليهم مواعيدك أو جدول أعمالك.

- بعد انتهاء الجولة األولى من المقابالت والمالحظات اعقد اجتماعًا للفري�ق لمناقشة النتائج، والقيام بتحليل 

   مبدئي للمعلومات التي تم جمعها ومقدار المعرفة التي تم اكتسابها. وقد نحتاج هنا إلى عملية مراجعة 

   للموضوعات الرئيسية أو األسئلة أو طريقة إجراء المقابالت أو تحديد مصادر أخرى.

- راجع مع الفري�ق العمل الميداني يوميًا، وناقش األخطاء وما تعلمناه من دروس وما هي التغريات المطلوبة.

- اصقل وعدل أساليبك وأدواتك وفقًا لما تستدعيه الحاجة لمواكبة التغري في نقطة تركيز البحث، ربما نحتاج 

   أن نحذف بعض األسئلة أو أن ُنضيف أخرى، يتوقف ذلك على طبيعة المعلومات التي تم جمعها.
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- احرص على عدم تعميم النتائج أو الوصول إلى أحكام باالعتماد على قليل من المعلومات.

- استخدم أساليب تحليلية لتلخيص النتائج ومقارنة المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر مختلفة 

  حول نفس الموضوع.

التها، وي�جب أن نستخدم هنا مهاراتنا في التفكري الناقد ومقارنة المعلومات من  - ال ت�أخذ المعلومات على عِّ

  المصادر المختلفة. ال بد من عملية الفحص والتحقق بتنوع المصادر واألدوات قدر اإلمكان. وربما تخصيص 

  مزيد من الوقت.

مهام قائد مجموعة البحث الميداني:
- االتفاق على جدول األعمال اليومي.

- توزيع المهام على أعضاء المجموعة.

- الت�أكد من المعلومات التي يتم تدوينها كاملة ومنظمة.

- إعداد التقاري�ر اليومية ألداء المجموعة.

- اإلشراف على التحليل اليومي والفوري في الميدان.

- اقرتاح استخدام مزيد من األدوات أو التغي�ري في مصادر المعلومات حسب ما ُتمليه الحاجة الميدانية.

7 ( التحليل النهائي للنتائج
إّن عملية تحليل المعلومات واالستنتاجات التي سنصل إليها هي مفصل أساسي من مفاصل العمل ألنه بناء 

لدينا  المعلومات سيتوفر  االنتهاء من عملية جمع  المطلوبة. فبعد  التنموية  التدخالت  عليها سنحدد شكل 

الموضوع،  حول  فهمنا  لتعميق  بينها  والربط  المعلومات  تنظيم  أهمية  ت�أتي  وهنا  المعلومات،  من  الكثري 

ورؤيته من جميع جوانبه. وهنا نقرتح:
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يجب  المتعددة  بالطرائق  المعلومات  جمع  من  االنتهاء  بعد  المعلومات:  وصحة  كفاية  من  الت�أكد  علينا  أوالً: 

الت�أكد من دقتها، والتحقق من مصداقيتها وكفايتها وتغطيتها لجميع جوانب البحث.

وثانيًا: تنظيم المعلومات: عرض المعلومات بطريقة يسهل فهمها وإدراك العالقات التي تربط بينها، من 

أجل التوصل إلى استنتاجات حولها بسهولة وُيسر، وُيمكن استخدام الجداول والرسوم البيانية في عملية 

التنظيم، وكخطوات عملية للتنظيم نقوم بالتالي:

- تحديد المعلومات ذات الصلة والتي ت�تصل بأهداف البحث.

- مقارنة المعلومات وتوضيح أوجه الشبه واالختالف بني المعلومات.

- تصنيف المعلومات حسب المواضيع الرئيسية والفرعية للبحث.

وثالثًا: تحليل المعلومات: تقوم عملية تحليل المعلومات على:

- فهم العالقة بني المعلومات، والقدرة على فهم بنية الموضوع والعمل على تنظيمها، وما يعزز توظيف 

  هذه المعلومات واالستفادة منها. 

- توضيح البيانات وإعطاء المزيد من التفاصيل وتنبؤ النتائج المتوقعة واستنتاجها. 

- تفسري المعلومات والت�أكد من وضوح المفاهيم واألفكار ذات العالقة.

- تحليل المعلومات وتنظيمها وتصنيفها ومقارنتها ومتابعتها وتحديد التناقضات بينها.

- فهم العالقة الجزئية والكلية المختلفة.

ورابعًا: الربط بني األسباب والنتائج: إّن هدف البحث هو فهم الظواهر، وهذا الفهم ال يتم بمجرد الوصول 

إلى المعلومات والحقائق، بل ال بد من تفسري هذه الظواهر وتحليلها ومعرفة أسبابها وعوامل نشوئها 

وتطورها. فمعرفة أسباب الظاهرة تمكننا من ضبطها والت�أثري فيها مما يساعدنا في التحكم فيها وإخضاعها 
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للتجربة والتعديل والتطوي�ر.

ومن خالل طرح أسئلة محددة يمكن أن نصل إلى معرفة أسباب الظاهرة. ويشري مفهوم الربط بني األسباب 

والنتائج إلى القدرة على وصف الصلة والعالقة التي تربط بني حدثني أحدهما كان نتيجة لوقوع اآلخر.

حيث إن النتائج تبني ما الحدث، بينما توضح لنا األسباب ما الذي أدى إلى وقوع الحدث.

هناك من الظواهر المعقدة والمتعددة ما يصعب إرجاعها إلى سبب معني، كالظواهر االجتماعية واإلنسانية، 

العوامل  من  مجموعة  خالل  من  ويفسرها  الظاهرة  إلى  ينظر  حيث  المنظومي،  التفكري  أهمية  ت�أتي  وهنا 

والعالقات والتفاعالت الديناميكية لهذه الظاهرة.

كما أّن هناك العديد من الظواهر التي ت�كون مرتبطة ببعضها.

إرشادات مفيدة في مرحلة تحليل النتائج:
- ت�أكد من صحة النتائج التي حصلت عليها بعرضها على مقدمي المعلومات وبعض أعضاء المجتمع المحلي.

- فكر في طرق وأسـاليب إلشـراك أعـضـاء المجتمـع المحلـي )خـاصـة النسـاء والفـئـات األخـرى المهمشــة( في 

  عملية تحليــل المعلـومات التي تم جمعها، كلما أمكن ذلك.

- استخدم الرسوم واألساليب التحليلية كالجداول والرسومات والتدرج وجداول األولويات.

- كن مستعدً� للعودة إلى الميدان للتحقــق مــن معلــومــات أو است�كمـــال معلــومــات أو لمشــاركــة بعض أعضاء 

  المجتمع باالستنتاجات.

- ناقش كل موضوع فرعي على حدة لتلخيص النتائج والخروج باستنتاجات وارجع إلى سجالت المعلومــات التي 

   تم جمعها من الميدان إذا استدعى األمر.
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- قم بجدولة المعلومات لمزيد من التوضيح كما أّن الجدولة تسمح بعقد مقارنات.

- تجنب االعتماد على االنطباعات العامة بدل من االعتماد على الحقائق والمعلومات.

- أن ال ُنسقط على المعلومات أو ُنحملها ما نرغب نحن في أن نستنتجه منها.

 

نموذج يصلح أن يستخدم في وضع خالصة للنتائج:

ما الذي يجب فعله؟الوضع المطلوبالوضع القائمالمجال

8 ( كتابة التقري�ر
اسأل نفسك بداية:

- من سيقرأ التقري�ر؟ )المجتمع المحلي، مؤسسات التنمية، صناع القرار، الجهات المانحة(

- في أي المجاالت سيتم استخدام التقري�ر؟

- ماذا ينبغي أن يشمل التقري�ر؟

- كيف يتم عرض التقري�ر؟

- من سيقوم بكتابة التقري�ر؟

مواصفات التقري�ر الجيد )الناجح(:
- حجم مناسب، ليس بقصري مخل وال طوي�ل ممل.

- المحتوى يتوافق مع أهداف التقري�ر.
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- لغة واضحة ومفهومة ومحددة.

- يتضمن خالصات وتوصيات عملية.

- ترتيب األفكار وتصنيفها بشكل مفهوم ومنطقي، يشجع على القراءة

- معزز باألدلة والحجج ما أمكن.

- يحتوي على العناصر األساسية للتقري�ر.

- يتضمن شواهد حية من أقوال المبحوث التي تعزز النتائج.

قواعد إلعداد التقري�ر:
- التوثيق الجيد أثناء دراسة االحتياجات يعترب أساس وضروري للتقري�ر الجيد.

- أن يكون التقري�ر قصريً� وواضحًا وأن تستخدم الجمل القصرية عند الكتابة.

- حضر التقري�ر بسرعة حتى يمكن استخدام نتائجه في الوقت المناسب.

- ت�أكد من وصوله إلى الجهة المعنية حتى ت�تحول النتائج إلى قرارات.

- رتب التقري�ر ترتيبًا منطقيًا ومتسلسالً حتى تسهل قراءته واّتباعه، واجعله مفهومًا. واستخدم رؤوس 

  المواضيع.

- عند تقديمك دليالً يجب أن يكون مقنعًا.

- وزع مسودة  التقري�ر على جميع أعضاء فري�ق الدراسة ومقدمي المعلومات الرئيسي�ني وذلك لمعرفة 

  مالحظاتهم وآرائهم قبل إعداد النسخة النهائية.

- قدم المعلومات بطريقة شيقة ومفهومة، وشرح التعابري والمصطلحات غري المألوفة لمن يتوجه لهم 

   التقري�ر.
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ماذا ينبغي أن يشمل التقري�ر؟
- العنوان/ الموضوع.

- وصف عام للمجتمع المبحوث.

- األهداف البحثية.

- المنهجية وخطة البحث الميداني.

- النتائج الرئيسية، حسب المواضيع الرئيسية للبحث.

- التوصيات والمقرتحات.

- المالحق )الرسومات، الخرائط، نماذج من صحائف المقابالت(

خطوات كتابة التقري�ر:
- حدد الخطوط العريضة.

- رتب المعلومات حسب  أو تحت هذه الخطوط العريضة.

- قم بإعداد مسودة للتقري�ر.

- راجع المسودة مع أعضاء الفري�ق ومقدمي المعلومات الرئيسي�ني.
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الربمجة والتخطيط المبني
على النتائج للمشاريع الشبابية
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- تجسري الفجوة )بعد تحديد االحتياجات ... وقبل التخطيط للمشاريع(

- مفهوم التخطيط والربمجة للمشاريع.

- دورة حياة تخطيط المشروع.

- مراحل تخطيط المشروع التنموي الشبابي.

- توليد فكرة المشروع.

- إنضاج الفكرة )مزيد من المعلومات، التحليل السببي، تحليل بيئة المشروع(.

- بناء اإلطار المنطقي لتسلسل النتائج.

- تصميم الخطة العامة للمشروع.

- الخطة التنفيذية لمراحل التنفيذ.

- بناء وثيقة للمشروع.
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تجسري الفجوة )بعد تحديد االحتياجات ... وقبل التخطيط للمشاريع(
مع  واألنشطة  اللقاءات  من  سلسلة  بتنفيذ  نقوم  االحتياجات،  تحديد  دراسة  تقري�ر  إعداد  من  االنتهاء  بعد 

المجتمع المحلي ومؤسساته وقادة الرأي إلطالعهم ومشاركتهم النتائج. فخالل هذه المرحلة يوجد ثالث 

مهمات ضرورية قبل البدء بتخطيط المشاريع نوصي المؤسسة الشبابية القيام بها:

1- تحديد األولويات بالشراكة مع الشباب أنفسهم والمجتمع المحلي
ويمكن القيام بهذه المهمة من خالل مجموعات تركيز وورشات عمل مصغرة مع فئات من المجتمع المحلي، 

أفراد  من  عدد  المحلية،  والمنظمات  المؤسسات  في  والعاملني  المجتمع  في  الرأي  قادة  الشباب،  مثل 

المجتمع المحلي الذين تم مشاركتهم كمصادر للبحث سابقًا. 

خالل هذه اللقاءات يتم مناقشة ما هي المشكالت األكرث خطورة؟ ما هي االحتياجات األهم التي يجب تلبيتها 

للشباب؟ ما هي الحقوق التي نحتاج الرتكيز عليها أكرث من غريها؟  ونأخذ بعني االعتبار جميع الفئات الشبابية 

)إناث وذكور، معلمني ومتسرب�ني، عاملون وعاطلون عن العمل، ذوي االحتياجات الخاصة(.

يوصى بأن نستخدم هذه اللقاءات العصف الذهني والتفكري بالصوت المرتفع وأدوات التدرج حسب األفضلية 

واألولوية. نخرج بقائمة ونعرضها على المشاركني.

2- تحديد الربامج ومجاالت التدخل الرئيسية وفق األولويات وبما يلبي الحاجات
بناًء على الخطوة السابقة، نضع األولويات كما تم الوصول إليها على شكل قائمة، ونعمل أيضًا مع مجموعات 

العصف  باستخدام  المحلي،  المجتمع  في  الفاعلني  وبعض  المؤسسات  في  والعاملني  الشباب  من  مصغرة 

الذهني والمناقشة المركزة لتحديد التدخل المطلوب لمعالجة هذه األولويات.
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3- توليد واختيار األفكار للمشاريع المحددة التي سيتم التخطيط لها
في هذه الخطوة نكون أكرث تحديدً�، فمثالً في الخطوات السابقة وصل المشاركون إلى أّن البطالة في وسط 

الشباب هي أحد األولويات، وتم تحديد أّن التدخالت المناسبة هي ت�أهيل الشباب وتمكينهم، حيث يفتقد معظم 

الشباب في المجتمع المحلي لمهارات الدخول إلى سوق العمل. اآلن وفي هذه الخطوة نطرح سؤال أكرث 

تحديدً�: ما هو المشروع المالئم والذي إذا تم تنفيذه سيساهم في حل المشكلة وتلبية حاجة هؤالء الشباب 

للعمل؟ قد يكون من ضمن المقرتح مشروع تدريب للشباب حول مهارات الدخول إلى سوق العمل. أو مشروع 

تدريب مهني لمهن محددة يحتاجها السوق، أو بناء شبكة من أجل التوظيف.

احرتس من ثالثة أخطاء شائعة وقاتلة:

1- تقليد وتنفيذ مشروع لمجرد أّنه نجح في مكان ما أو على مجموعة ما، دون التحقق من مالئمته لمن نعمل 

  معهم.

2- االنطالق من نجاحات اآلخري�ن وليس من حاجات الفئات المستفيدة )ال مانع من االستفادة من تجارب اآلخري�ن 

  كدروس تعّلمية(.

3- اختيار المشاريع بناء على أولويات الممول أو الجهة المانحة، بدالً من الحاجات الواقعية واألولويات التي 

  أشارت إليها الدراسة )الركض خلف التموي�ل(.

أمثلة ونماذج لمشاريع يمكن للمؤسسات الشبابية تنفيذها:
والجامعات،  المدارس  خالل  من  أو  الشبابية  والمراكز  والنوادي  الجمعيات  خالل  من  سواء  للشباب:  مشاريع 

معظمها موجه للشباب أنفسهم وبعضها للعاملني مع الشباب أو المعلمني أو أهالي الشباب:

  - من شاب إلى شاب.

  - استشارة األصدقاء والدعم المتبادل بني األقران.

  - المبادرات الشبابية. 
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- برامج ومشاريع تمكني الشباب من المهارات والقيم الحياتية.

- مشروع توظيف الرياضة كمدخل للدعم النفسي االجتماعي وتنمية المهارات الحياتية.

- مشروع توظيف الفنون والتمثيل للدعم النفسي االجتماعي وتنمية المهارات الحياتية.

- برامج حاضنات الريادة العلمية )علماء شباب(.

- برامج حاضنات االبت�كار )مبت�كرون ومخرتعون شباب(.

- برامج حاضنات ريادة األعمال )رجال األعمال الشباب(.

- برامج حاضنات الريادة المجتمعية )قادة شباب(.

- مشروع نوادي الموهبة في المدارس والجامعات.

- برامج الحماية من المخدرات والتدخني.

- برامج الحماية من العنف واإلساءة والتمي�يز.

- مشروع تعزي�ز مشاركة الشباب في تنمية المجتمع المحلي.

- برنامج نوادي العمل التطوعي في الجامعات.

- برنامج تشجيع ثقافة العمل التطوعي في الجامعات )تطوع في ساعة في يوم في شهر(.

- نوادي حقوق اإلنسان وحقوق الطفل في المدارس.

- برنامج الناشط اإللكرتوني.

- برنامج إعالمي�ني شباب.

- مشروع سينما الشباب )مخرجون ومنتجون شباب(.

- مشروع حمالت كسب الت�أي�يد والت�أثري والمناصرة لحقوق الشابات في المجتمع المحلي.

- مشروع حمالت كسب الت�أي�يد والمناصرة من أجل المساواة )فتيات وفتيان تحت اإلعاقة(.

- برنامج شباب يافعني في نزاع مع القانون )العدالة الجنائية لألحداث(.

- مشاريع شباب معرضني للخطر )تسرب مدرسي، عمالة أطفال، تدخني ومخدرات(.
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- مشروع العالقات اإلي�جابية مع األقران )مهارة قول ال، التعــامــل مع الضغوطــات السلبيــة لألقــران، الدعــم 

   اإلي�جابي ومهارات الصداقة االيجابية(.

- مشروع العيش في ظل القيم واألخالقيات.

- برنامج الدعم النفسي االجتماعي لليافعني الالجئني.

- برنامج رعاية الشباب األسرى تحت االحتالل.

- مشروع تهيئة الشباب لسوق العمل )المهارات التيسريية(.

- برنامج ثقافة العمل الحر.

- مشروعك الصغري خطوة .. خطوة.

- مشروع شبكة من أجل توظيف الشباب.

- مشروع إنشاء وتشغيل مركز ت�أهيل مهني للشباب.

- برنامج التدريب المهني المنتهي بالتوظيف.

- برنامج وصناديق كفالة طلبة الجامعات الفقراء.

- مشروع نحو بيئة مجتمعية آمنة للشباب.

- نحو تواصل أفضل مع اليافعني )األهل(.

- أسر خالية من العنف والتمي�يز.

- برنامج مهني لرفع كفاءة العاملني مع الشباب في المؤسسات الشبابية.

- برنامج إعداد أخصائيي التخطيط التنموي للربامج الشبابية.

- برنامج »نحو مراكز صديقة للشباب واليافعني«.

- برنامج »نحو تعليم مدرسي مالئم لليافعني«.

- الحماية من اإلساءة والعنف داخل المدارس.

- مشروع الحد من العنف داخل الجامعات.
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- نحو تواصل أفضل مع اليافعني )المعلمني( .

- مشروع ت�أسيس نوادي االخرتاع داخل المدارس.

- مشروع سوق عكاظ للشعراء الشباب.

بعض التساؤالت المهمة عند اختيار المشاريع التي سنطبقها:
  - هل المشروع ذو صلة وثيقة بالمشكلة القائمة ويعمل على معالجتها؟ 

  - هل يتناسب مع الحاجات والمشكالت التي كشفتها الدراسة؟ هل يعالج مشكلة أو يلبي حاجة؟ هل يمكن أن 

    ت�كون له نتائج ملموسة وقابلة للقياس؟

  - هل له جدوى عملية؟ هل هناك عائد منه يتوازي مع اإلنفاق عليه وبذل الجهد فيه؟

  - هل توجد وسائل أخرى لتحقيق نفس النتائج بت�كلفة أقل؟

  - هل هو واقعي وي�راعي إمكانيات المؤسسة ووضعها القانوني واهتماماتها وقدرتها على تحقيقه؟

  - ما مدى تفهمه للمعتقدات والمواقف والقيم المحلية؟

  - ما مدى قابلية تنفيذه على مراحل؟

  - هل هناك ديمومة لفوائد المشروع بعد انتهاء التموي�ل الخارجي؟ 

  - هل يضمن مشاركة الشباب في اختياره وتخطيطه وتنفيذه؟
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لحظة ت�أمل.....                     
دببة 8 م × 8 م

ُيحكى أّنه في إحدى القرى، أمسك صياٌد دبني من الدببة النادرة. فقام بوضعهما في غرفة في حديقة 

الحيوانات مساحتها 8 م X 8 م. وبعد عدة سنوات كرب الدبان وأصبح لديهما دببة صغار. فقرر الصياد أن 

ينقل الدببة إلى الغابة حتى تعيش هناك.

كيف كان تصرف الدببة يا ُترى؟

وبعد عدة أيام من إطالق سراحها، كانت الدببة ت�تحرك ذهابًا وإيابًا في مساحة 8 م X 8 م، أي الحركة 

ليساعد  إلى أخصائي  باللجوء  الصياد  الحيوان. فّكر  اعتادت عليها عندما كانت في حديقة  التي  نفسها 

الخاص  الطعام  بتوزيع  وقام  للغابة  األخصائي  ذهب  الغابة.  في  طبيعي  بشكل  العيش  على  الدببة 

بالدببة في أماكن أبعد من ثمانية أمتار بمرت آخر مما أدى إلى قيام الدب وبشكل بطيء بالخروج من 

هذه المساحة للحصول على الطعام، وبعد فرتة قام األخصائي بوضع الطعام في مكان أبعد وأبعد..، 

ويضع اإلناث في مكان والذكور في مكان آخر. يضع الصغار في مكان واألم واألب في مكان أبعد. وهكذا 

حتى استطاعت الدببة التحرك في كل الغابة، والخروج من مساحة  8 م X 8 م، ولكن بعد ستة أشهر من 

الت�أهيل.

بعد الت�أمل في النص السابق:
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- لماذا تصرفت الدببة على هذا النحو؟

- هل يوجد بعض أوجه شبه بني ما حدث مع الدببة وبني ما يحدث في عند العاملني في المشاريع 

   االجتماعية؟ 

  ما هي الممارسات التي تؤدي إلى ذلك؟

- ماذا علينا أن نفعل كعاملني في المجتمع والتنمية لكي ُنخرج أنفسنا أوالً من مساحة 8م×8م؟ ثم ُنخرج 

  من نعمل معهم من هذه المساحة الضيقة؟

- ماذا علينا أن نفعل لكي نفكر في برامجنا بطريقة إبداعية وخارج عن المألوف؟

مفهوم التخطيط والربمجة للمشاريع
هي طريقة منظمة في التفكري تهدف إلى وضع تصميم واقعي ومنطقي لمواجهة المشكالت والتعامل 

النتائج  في  المتسلسل  التفكري  عملية  وهي  الموارد.  واست�ثمار  القدرات  وبناء  الفرص  وخلق  التحديات  مع 

وتوظيف  واألنشطة  العمليات  من  مجموعة  خالل  من  لتحقيقها  يسعى  والتي  المشروع  من  المتوقعة 

المدخالت المادية والبشرية.

وهي عملية تساعدنا في اإلجابة عن أي تساؤالت متعلقة بالمشروع وهو ما زال على الورق، مثل: ما أهمية 

هذا المشروع؟ ما الحاجة التي يلبيها أو المشكلة التي يعالجها؟ ما األثر أو التغري والتحسن الذي سيحدث 

على الفئة المستفيدة والمجتمع؟ كيف سيعمل هذا المشروع؟ من المستهدف منه؟ كيف سرناقب األداء؟ 

كيف سنتحقق من الوصول إلى النتائج؟ ما هي مراحل تنفيذه؟ ما هي المخرجات المتوقعه من أنشطته؟ ما 

هي األنشطة الرئيسية للمشروع؟ كم يحتاج من موارد بشرية ومالية؟ متى سيتم التنفيذ؟ من هم الشركاء 

الرئيسيون؟ 
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وفي تخطيط المشاريع نلتزم بجميع ركائز ومبادئ التخطيط التنموي التي تحدثنا عنها سابقًا في هذا الدليل، 

خاصة التخطيط التشاركي وذلك من أجل:

- إعداد خطط نابعة من االحتياجات الفعلية .

- ترسيخ منهج التنمية القاعدية أو التنمية التصاعدية .

- الحث على ت�كوي�ن وتحديد رؤيا مشرتكة للمستقبل.

-  است�كشاف األساليب المناسبة من أجل االستجابة لحاجيات السكان وتلبية طموحاتهم.

- بناء قدرات المجتمعات المحلية عن طري�ق إشراكهم في كل مراحل التخطيط.

- تبني ومتابعة الخطط من قبل المجتمعات المحلية نتيجة إلحساسهم بأن الخطط نابعة من احتياجاتهم.

- تحسني التواصل داخل الجماعة المحلية.

- الحصول على دعم المنظمات المانحة.

- رفع الحس بالمسؤلية وتملك المشروع والنتائج من قبل أفراد المجتمع المحلي.

- دفع بعض أفراد المجتمع المحلي والشباب ألخذ زمام المبادرة.

دورة حياة تخطيط المشروع
المشروع.  تخطيط  حياة  بدورة  تعرف  ما  إلى مراحل، وهي  التخطيط  يتم تقسيم عملية  أن  دائمًا  والمألوف 

وذلك لتسهيل عملية التخطيط، وتنبع األهمية الفعلية لتقسيم التخطيط إلى مراحل في أّنها توضح العمل 

الفني الضروري لكل مرحلة، وتوضح المطلوب إنتاجه في كل مرحلة.

مراحل تخطيط المشروع التنموي الشبابي:
سنقوم في هذا الفصل بالتعرف على عملية تخطيط المشاريع خطوة بخطوة، حيث ترتبط كل خطوة بالتي 

سبقتها، وتؤثر في التي تليها:
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1 ( توليد واختيار فكرة المشروع
ُيكرث الناس عادًة من ذكر المشكالت وتعدادها واالستغراق في تفاصيلها، ووصف االحتياجات التي يفتقدونها، 

المشكالت وتلبية  ُتساعد على حل  أفكارً�  ونطرح  ُنقدم حلوالً  أّن  األكرث أهمية هو  هذه خطوة مهمة ولكن 

االحتياجات.

فكرة المشروع هي اإلطار العام الذي نقرتحه للتعامل مع المشكالت وتلبية االحتياجات، قد نحتاج هنا إلى 

عقد جلسات عصف ذهني وحوار مركز مع فئات من الشباب، ومع زمالئنا العاملني في الميدان للتباحث حول 

نت�أكد من وجود صلة واضحة بني فكرة المشروع وبني  فكرة المشروع المالئم، وفي كافة األحوال علينا أن 

المشكلة التي يعمل على حلها أو الحاجة التي يلبيها. 

نؤكد هنا على ضرورة النهج التشاركي، وأن ال نكتفي بأخذ رأي فئة محددة. سيكون من المفيد أن نشارك 

معنا الشباب إناثًا وذكورً� واألهالي والمهني�ني.

وال مانع من االطالع على تجارب مؤسسات أخرى تعمل مع الشباب، ومن بلدان مختلفة. نتعلم من تجاربها؛ 

كيف قاموا بتحديد شكل التدخالت التنموية المناسبة، لنفس المشكالت التي نسعى للحد منها، وكيف عملوا 

لتلبية نفس االحتياجات التي نعمل لتلبيتها. مع األخذ بعني االعتبار طبيعة المجتمع الذي نعمل فيه والفئة 

التي نريد تصميم الربنامج لها.

الرئيسي واألهم  المصدر  تبقى هي  التنموية  االحتياجات والمشكالت  تحديد  وبعبارات مختصرة فإّن دراسة 

لتوليد فكرة المشروع. ومن خالل عملية تشاركية مع عدد من أعضاء المجتمع المحلي والشباب. وهذا ال ينفي 

أهمية االستفادة من الخربات الرتاكمية عند العاملني الميداني�ني أو تقاري�ر المؤسسات الشبابية التي نفذت 

برامج شبيهة.
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2 ( إنضاج الفكرة )مزيد من المعلومات، التحليل السببي، تحليل بيئة المشروع(
وهي العملية التي يتم من خاللها التعمق في فهم القضية المحورية للمشروع، أو المشكلة وتحليلها، 

وُتشكل هذه العملية مفصالً أساسيًا في رسم خارطة طري�ق المشروع الذي سننفـذه. وغالبــًا ت�تــم مــن خــالل:

- جمع مزيد من المعلومات الميدانية عن المشكلة وحجمها والمت�أثري�ن بها، ومعرفة الحقــائـق المحيطة بهــا 

  على أرض الواقع، من الجهات األكرث تضررً�؟ ما األطــراف التي يمكــن أن تساهــم في الحــل؟ مــاذا ُعمل سابقــًا 

   بشأنها؟ ما مدى قدرة األشخاص الذين سنعمل معهم؟ معرفة العـادات والقيــم المجتمعـيــة التي تؤثــر في 

   هذه المشكلة أو الحاجة أو الحق. وربــمــا يتطلــب ذلك النــزول إلى الميدان مرة أخرى أو عقــد حلقــات نقــاش 

   مركزة مع بعض المهني�ني أو الشباب أو قادة الرأي في المجتمع المحلي.

- االطالع على تجارب مؤسسات أخرى، ســواء من خــالل الزيــارات المبــاشـرة أو من مراجعة اإلصــدارات والتقــاريــر 

  الخاصة بالمشاريع أو البحث اإللكرتوني.

- استشارة مهني�ني ومختصني لديهم خربات مميزة في هذا المجــال.

- التحليل السببي للمشكلة: وهو أهم ما يجــب أن نقــوم بــه فـي هــذه المرحـلــة. حيث ُتستخــدم أداة تحــلـيـــل 

  المشكلة لتحديد العالقة بني المسببات واآلثــار النــاجمــة عن مشكلــة محــورية معينــة. وعــادة ما يتــم تحــليــل 

  المشكالت بعد أن يتم التعرف على المشاكل واالحتياجات في مجتمع ما أو فئة مــا. 

 وهي ُتساعد على تعميق المعرفة بأسباب المشكلة والوصول إلى مصادرها أو ينابيعها والتي قد ال ت�كون   

 ظاهرة للعيان، وبالتالي عدم االكتفــاء بمعــالجــة األعــراض والمـظاهـر )مثل من يعالـج األلــم بــدالً من معالجـــة  

 مسبباته(.
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لحظة ت�أمل..... حفرة في قرية
اشت�كى سكان القرية للمجلس البلدي وجود حفرة في قريتهم، وأّن األطفال يقعون فيها، وألن الشكوى 

كانت من معظم أهالي القرية، فقد اجتمع المجلس بكامل أعضائه. وبعد مناقشة معمقه قرر المجلس 

وضع لوحة مكتوب عليها )احذر أمامك حفرة .. !!( .

ت�كسري  إلى  أدى  مما  أيضًا،  الكبار  فيها  يسقط  وأصبح  توسعت،  الحفرة  ألّن  الشكوى  ت�كررت  أيام  بعد  و 

أيديهم وأرجلهم، ومرة أخرى اجتمع المجلس وقرر إنشاء مستشفى على يمني الطري�ق.

مرة  فيها،  السيارات  سقوط  إلى  أدى  مما  الحفرة  وتوسعت  المستشفى  امتلئ  الزمن  من  مدة  بعد 

أخرى اجتمع المجلس وهنا قرر األعضاء أن يتم إنشاء مركز خدمة إصالح سيارات )ميكانيكي( على الجهة 

اليسرى !!

ولألسف أصبحت جميع سيارات القرية محطمة وبحاجة إلى صيانة، فضالً عن ت�كسري أيدي معظم السكان 

وهنا اجتمع المجلس أخريً�  وقرر االستعانة بخبري دولي لحل القضية!! 

الخبري قام بدوره لدراسة المشكلة، ثم دعى الجتماع طارئ ..

وهنا كانت المفاجئة حيث قدم الخبري الحل األمثل لهذه المعضلة .. 

الخبري : يا أغبياء الحل بسيط جدً�!! 

لماذا ال نحفر القرية كلها على مستوى الحفرة؟!!! 

ونقوم بهذه العملية من خالل خطوتني:

- أوالً: تحديد األسباب المباشرة واألسباب الكامنة أو العميقة؛ لماذا توجد هذه المشكلة؟ هل هناك أكرث من  

   سبب؟ هل األسباب مرتبطة ومتداخلة أم منفصلة وبالتالي هل نطور مشروع لحل سبب واحد أو أكرث؟ وتحديد  

   األثار المرتتبة على المشكلة؛ ما هي اآلثار المرتتبة على هذه المشكلة؟ من هم األفراد الذين تؤثر عليهم؟
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  وُي�وصى بأن نقوم بتمثيلها على شكل رسم منطقي أو من خالل شجرة المشكلـة، بحيث ت�كــون الجــذور هــي   

  األسباب، والغصون لمظاهرها وت�أثرياتها المختلـفـة على الفـئـة المستفـيـدة أو المجتـمــع.

- ثانيًا: تحوي�ل شجرة المشكلة إلى شجرة أهداف وحلول، بمـا ُيعالـج هذه المشكـلـة وُيحـدث تغي�ري إي�جـابي في 

  حياة الفئة المستهدفة. حيث أّن صياغة المشكـلـة بطريـقـة حكيـمـة وجـيــدة ُتمّكـن أصـحــاب فـكـرة المشــروع من 

  التعامل مع جميع الجوانب ذات العالقة، وبالتالي تسهل عمليـــة صياغة أهـداف المشروع ونتائجه المحـددة. 

  فإذا تبني من خالل شجرة المشكلة بأّن هناك ثالثة أسبـاب تـؤدي للمشـكلـة فـال بـد من معالجتهـا جمـيـعــًا في 

  الحلول.

 

العميقة  األسباب  ت�كون  ما  فغالبًا  المشرتكة  األسباب  عن  ونبحث  مشكلة  من  أكرث  بتحليل  نقوم  أن  نستطيع 

والجذرية مشرتكة. 

المشاكل
الشباب غري مؤهلني للوظائف 

المتاحة في سوق العمل.
ال يوجد نظام تدريب للعاملني 
في عمادات شؤون الطلبة 

في الجامعات.

األهداف
ت�أهيل وتمكني الشباب من 
مهارات دخول سوق العمل.
بناء واعتماد نظام تدريب 

لكوادر عمادات شؤون الطلبة.
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شجرة األهدافشجرة المشاكل

األثاراألثار النتائج

المشاكلالمشاكل الحل

األسباباألسباب

الجذور الجذور

الوسائل

األغصان

الجذع
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نموذج مساعد في تحليل المشكلة:

وصف وصياغة المشكلة:

اآلثار:األسباب:

األطراف المت�أثرة:األطراف المسببة:

مقرتحات وأفكار تساعد على الحل:
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- تحليل ودراسة بيئة المشروع
 لفهم أعمق للمشروع نقوم بتحليل البيئة المحيطة به، والتي تشمل البيئة االجتماعية والثقافية، والسياسية 

والقانونية، واالقتصادية، والطبيعية، والبحث فيها عن الفرص والتهديدات. وذلك لضمان توافق المشروع 

معها أو قدرته على التعامل معها إذا لم ت�كن ايجابية. مما يجعل المشروع أقل ُعرضة للمخاطر السلبية، وأن 

األكفأ  والتصميم  والديمومة  االستمرارية  على  ُيساعد  وبما  سليم،  واجتماعي  قانوني  أساس  على  ُيبنى 

للمشروع.

من خالل هذه الخطوة نصل إلى القضايا واالعتبارات التي يرتتب عليها آثار إي�جابية أو سلبية على فرص نجاح 

أصحاب  مع  تشارك  خالل  من  نفكر  ثم  بالمشروع.  واضح  بشكل  ومرتبطة  محددة  ت�كون  أن  وي�جب  المشروع. 

وكيف  المشروع؟  صالح  في  »فرص«  ايجابية  افرتاضات  كانت  إذا  توظيفها  سيتم  كيف  بالمشروع:   المصلحة 

سيتم التعامل معها إذا كانت سلبية »تحديات«؟ ماذا علينا أن نفعل حتى نأخذها بعني االعتبار أثناء تصميم 

الربنامج  ووضع اإلطار المنطقي؟

هذه  تشرح  والتي  المختصة  الكتب  معظم  من  االستفادة  يمكن   ،)SWOT( »سوات«  أداة  استخدام  باإلمكان 

األداة.
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نحو فهم أعمق للمشكالت التنموية
ل في تجربة واقعية...... مشكلة االكتظاظ السكاني ت�أمرُّ

المكتظة  الشعبية  المناطق  أحد  في  الشباب  احتياجات  دراسة  في  أشارك  أْن  سنوات  قبل  لي  أتيح 

بالسكان والمصنفة كأحد جيوب الفقر. وقد برزت مشكلة معاناة الشباب من االكتظاظ السكاني بشكل 

أبرز  عام، واالكتظاظ داخل المنزل لكرثة عدد األطفال مقارنة بمساحة البيوت في تلك المنطقة. كأحد 

المشكالت، خاصة ما ينتج عنها من عدم الشعور بالخصوصية، عدم وجود مساحات عامة للنشاطات، وما 

يؤثره ذلك على قدرات الشباب وعلى وضعهم النفسي وعلى شكل عالقاتهم مع اآلخري�ن.

في البداية تبادر إلى ذهننا التفكري في إي�جاد مساحة خضراء أو ملعب للشباب. خاصة مع وجود قناعة 

عند الفري�ق بأّننا ال نستطيع كجمعيات محلية حل مشكلة االكتظاظ السكاني بشكل نهائي وجذري، فهي 

تحتاج جهود على مستوى حكومي.

التفكري وننزل  الدراسة، جعلنا نعيد  المحلي المشاركات في  المجتمع  ولكن تساؤل إلحدى الشابات من 

لت�كوي�ن فهم أعمق للمشكلة. فقد سألتنا جميعًا: من سيستفيد من المالعب  إلى الميدان مرة أخرى، 

والمتنزهات إذا كان األهل ال يسمحون بحرية الحركة للفتاة بعد البلوغ، وهل ما ُيسمح به  للولد يختلف 

عن البنت؟

نزلنا إلى الميدان مرة أخرى، وذلك بعد أن كونا أسئلة جديدة وأكرث عمقًا:

يتعامل  أو  يت�كيف  كيف  بالدرجة نفسها؟  الفتيات والفتيان  ت�تضرر  المشكلة؟ هل  أكرث من  المتضرر  - من 

األوالد مع المشكلة؟ كيف ت�تعامل الفتيات خاصة مع وجود بعض القيود على حركتهن؟ كيف يجب أن يكون 

التدخل بحيث نضمن العدالة في االستفادة من برامج التنمية للشباب والشابات بدون تمي�يز؟
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اكتشفنا بعد البحث بأّن األوالد يقفزون فوق جدران المدرسة للعب، يقضون وقتًا على أسطح المنازل، 

آثار  من  التخفيف  على  تساعدهم  ت�كيف  آليات  ايجاد  من  كنوع  األقران،......  مجموعات  مع  الطرقات  في 

االكتظاظ داخل المنازل وعدم وجود خدمات ومساحات خارجية كافية.

بينما ال يتاح للفتيات أي فرصة نتيجة عوامل مجتمعية وثقافية.

بناء على ذلك قررننا أن نراجع شكل تدخلنا .

3( بناء اإلطار المنطقي لتسلسل النتائج
واألثر  النتائج  بني  الرتابط  مدى  يوضح  وهو  المشروع.  مراحل  كافة  في  تساعد  أداة  هو  المنطقي:  اإلطار 

المتوقع من الربنامج. كما يوضح العالقة بني النتائج والمخرجات واألنشطة. بمعنى آخر يعترب اإلطار المنطقي 

األساس لكل عناصر خطة العمل ويفحص مدى التناغم بني هذه العناصر.

وهو منطق الربنامج الذي يشرح كيفية تحقيق الهدف التنموي، بما في ذلك العالقات السببية بني النتائج 

التي يجب تحقيقها واألنشطة المخططة والموارد المتاحة. وُتركز �ُأطر النتائج على المخرجات والنواتج واألثر 

النهائي.

وقد تختلف المصطلحات المستخدمة أحـيانـًا بني المصـادر المختـلفـة، إال أّن هـذه ليسـت مشكـلـة كبرية، طالما أّن 

سلسلة النتائج مرتابطة ومت�كاملة. وما يهمنا هنا هو وجود عالقة منطقية بني تحقيق النتائج والوصول إلى 

األثر.

ُتعترب هذه األداة من أهم أدوات اإلدارة بالنتائج، حيث أشرنا سابقًا إلى ضرورة تبني المؤسسات الشبابية لهذا 

النهج اإلداري. للتمكن من إثبات فعالية وكفاءة برامجنا من إحداث ت�أثري وتغي�ري إي�جابي على الفئات المستفيدة. 

أننا  يضمن  النهج  هذا  أّن  كما  المشاريع.  تموي�ل  بأهمية  المانحة  الجهات  إقناع  على  قدرتنا  زيادة  وبالتالي 

نقوم باألنشطة السليمة للوصول إلى المخرجات المطلوبة، وبالتالي الوصول إلى النتائج المتوقعة.
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فيما يلي توضيح ألهم مصطلحات اإلطار المنطقي:

المفهوم والمضمونالمصطلح

األثر 

 )Impact(

 هو التغري أو التحسن الذي سيحدثه المشروع على الفئة المستفيدة على 

  المدى البعيد، فيما يتعلق بالحاجة أو المشكلة التي من أجلها تم تصميم   

  المشروع. حيث يرتبط تحديد اآلثار المتوقع أن ُيحدثها المشروع بمدى فهمنا 

  للحاجة التي يلبيها والعودة إلى التحليل السببي للمشكلة وتحديد المت�أثري�ن 

  بها.

  والوصول إليها مرتبط بشكل منطقي مع تحقيق النتائج. البعض يصفها   

  باألهداف النهائية وبعيدة المدى للمشروع.

  وُيعرّب عنه غالبًا بانخفاض معدل/ نسبة...، أو تحسن في ...، أو زيادة في....

- انخفاض نسبة البطالة في وسط الشباب والشابات ذوي االحتياجات الخاصة.

   أو زيادة مشاركة الشباب ذوي االحتياجات الخاصة في سوق العمل.

- تحسن الحالة المعيشية لألسر المستهدفة.
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المفهوم والمضمونالمصطلح

النتائج

)Outcomes(

  ُتعرّب عن الت�أثري المباشر والتغرّي الذي سيحدثه المشروع على المستفيدين   

  نتيجة تنفيذ المشروع من خالل األنشطة ومجموع المخرجات. البعض يصفها 

  باألهداف المرحلية أو متوسطة المدى. وي�جب أن ت�كون محددة وقابلة 

  للقياس. وهي ضرورية لتحقيق األثر وتعتمد على النجاح في الوصول إلى 

   المخرجات. ُيعرّب عنها غالبًا بتغري في...، زيادة في ...، 

- رفع ثقة ذوي االحتياجات الخاصة من الشباب بانفسهم.

- شباب من ذوي االحتياجات الخاصة مؤهلني بما يتالئم مع حاجات السوق.

- تهيئة بيئة عمل مناسبة لذوي االحتياجات الخاصة.

المخرجات

)Outputs(

وهي نتائج مباشرة من تنفيذ األنشطة، أو خدمات من المتوقع تحقيقها 

في المشروع بناء على تنفيذ األنشطة وباستخدام المدخالت. وقد ت�كون 

مخرجات ملموسة مثل: ت�أسيس عدد محدد من المراكز الت�أهيل المهني لذوي 

االحتياجات الخاصة من الشباب. وقد ت�كون وظيفية، مثل: تدريب عدد محدد من 

ذوي االحتياجات الخاصة من الشباب على مهارات مهن معينة. وقد ت�كون 

على شكل خدمات، مثل: عدد محدد من القروض تم منحها لذوي االحتياجات 

الخاصة من الشباب.

وهي ضرورية للوصول إلى النتائج، بدون الوصول إلى هذه المخرجات سيختل 

الوصول إلى النتائج. وي�جب أن يكون هناك ترابطًا واضحًا بينها وبني األنشطة.
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المفهوم والمضمونالمصطلح

األنشطة والعمليات

)Activities\ Processes(

هي جميــع العـمليــات واألنشطة التي يـقــوم بهــا الــعــامــلــون فــي المشــروع 

باستخدام الـمـوارد والمــدخالت لتحقيق مخرجــات مـحـــددة )مــا يـجـب أن نــقــوم 

به لتحقيق مـخـرج مـعني( وقــد ت�كـون عـلى شكــل تــدريب، تشبيك، عــالج، تــدخــل، 

حملة.

المدخالت

)Inputs(

هي الموارد التي يجب توفريها إلتمام األنشطة )موارد مالية، مادية، بشرية، 

ت�كنولوجيا، عالقات، قواعد بيانات( بدون توفرها ال يمكن تنفيذ األنشطة.

 

للت�أكد من مالئمة المخرجات والنتائج يتم صياغتها بطريقة سليمة من خالل مقياس »سمارت« )Smart( . بحيث 

يمكن متابعتها وقياس مدى التقدم الذي تم في تحقيقها، وهذا المقياس عبارة عن أداة تصف الخصائص 

التي يجب أن ت�توفر في األهداف الناجحة:
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:Smart /مقياس سمارت

المفهوم والمضمونالخصائص

محددة

)Specific(

تحدد النتــائــج بوضــوح مــا يجــب تحقيــقه ويــتــم وصفـهـا بأكرب قــدر ممـكـــن مـن 
التفــاصيل، بمنعى أّنه يجب تحديـد الفـئة المستهدفــة، والمـكان أو المجتمــــع، 
والتغرّي المتــوقـــع وطبيعــته ونوعـــه. مثـــل: 100 شابــــة من ذوي االحتياجـــات 

الخاصة من منطقة س التحقن بسوق العمل.

قابلة للقياس

)Measurable( 

أي يمكن التحقق من مدى تحقيقـهــا، وهـي قــد تــكـون كمـيـة يـسهـل وصفـــها 
رقميًا، مثل )100( شابة التحــقــن بســوق العــمــل. وقــد ت�كــون نــوعـيــة أو 

كيــفــيــة وهنا تحتاج إلـى مــؤشرات قـيــاس مثل: زيادة وعي أصحــاب العـمـل 
بحــق ذوي االحتياجات الخاصة بالعمل. يقاس من خالل: عــدد المــؤسـسـات 

التــي تــم فيـهــا تعي�ني ذوي احتياجات خاصة، عدد من تم تعي�ينهم، عـدد 
الشركات التي أظـهــرت التزامــًا رسمــيــًا للمشــاركــة.

قابلة للتحقق

)Achievable(

أي أّنــه يمــكـن تـحـقــيـقـهـا في ضــوء الــمــوارد المــتــاحــة والــظـروف الخــارجــيــة 
المحيطـة بالمـشروع مثل العادات والوضع االجتماعي واالقتصادي، وهنا على 

المؤسسة تخصيص الموارد الضرورية للوصول إلى النتــائج.

ذات صلة

)Relevant (

أن تعالــج النتــائــج قضـايا مهمــة وبمــا يسـهــم في إحــداث تغــي�ري علــى الفـــئـة 
المستهــدفـــة، بحيـث تــكــون متصـلة بشكــل واضــح بالحــاجــة أو المــشكــلـة التي 

يعالجها المشروع. وتعني أيضًا االنسجام والرتابط بني كل نتيجة وأخرى وبينها 
وبني المخرجات.

محدد بوقت

)Time bound( 

أن ت�كون قابلة للتحقــق ضــمن وقــت زمــني محــدد وأن تـكـون النتائج متسلسلة 
زمنيًا.
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أمثلة توضيحية:
- ورد في أحد وثائق المشاريع: الهدف التالي: » رفع الوعي الصحي عند الشباب«. بناًء على مقياس »سمارت« 

  بإمكاننا أن نسأل: عن أي شباب يتحدث؟ أي فئة عمرية؟ ماذا تعني بالوعي الصحي هل هي الصحة اإلنجابية 

  مثالً؟ كم العدد؟ في أي منطقة؟ وبالتالـي ُيمكن أن يصبـح الهــدف كالـتـالي: »رفــع الوعــي الصحــي بمـخـاطــر 

  المخدرات والتدخني عند )1000( شاب جامعي من منطقة الرياض«

- مؤسسة تعمل في مجال المهــارات الحيـاتيــة، ولديـهــا ثـالثــة مـدرب�ني معتــمــديــن. ويحــتــاج كــل مــشــارك مــن 

  المستهدفني لكي ُيكمل الربنامج إلى المشاركة في ثالث دورات تدري�بية، بمجموع 15 يوم عمل. وال يستطيع 

  المــدرب من تنفيــذ أكرث من دورتني بالشهــر، وبمشــاركـة )20( شــابًا. ورد في وثيــقـة الـمـشــروع »ت�أهيــل شبــاب 

  المنطقـــة المستهدفـــة بالمهـــارات الحياتيـــة »من خالل مناقشـــــة الهــــدف حسـب مقيــــاس »سمــارت«: هــل 

  تستـطـيــع المؤسسة بهذه الموارد من تدريب جميع شبــاب المنطقة وهــم باآلالف. يمكن أن يصبح: »ت�أهيل 

)500( شاب من المرحلة الثانوية بالمهارات المعتمدة في الربنامج«.

4 ( تصميم الخطة العامة للمشروع
إذا قمنا بتحليل سببي للمشكالت وحددنا مخطط الحلول المقرتحة. ثم بنينا على أساسها اإلطار المنطقي 

النتائج  بني  الرتابط  ومن  الحاجة،  أو  بالمشكلة  وارتباطه  األثر  وضوح  من  وتحققنا  المشروع.  نتائج  لتسلسل 

واألثر، وبني النتائج والمخرجات، وتحققنا من كفاية األنشطة للوصول إلى المخرجات. نكون بذلك قد قطعنا 

الشوط األهم في تصميم المشروع. وبذلك ننتقل إلى توضيح تفاصيل مهمة وضرورية ولكنها مبنية على 

ما وصلنا إليه سابقًا.
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 وغالبًا هنا نقوم بالخطوات التالية:

التوضيحات اإلرشاديةالخطوات

اسم المشروع
- نختار اسمًا مختصرً� ُيعرب عن مضمون المشروع.

-  ُيفضل أن يكون ُملهمًا أو مميزً� ُيعطي هوية خاصة للمشروع.

ملخص الفكرة العامة 

للمشروع

- تنبع أهميتها من أّنها أول شيئ يقرأه الممول أو أي ُمطلع على المشروع، 

  وبالتالي يجـب أن تـكــون مقنـعـة وواضـحـة ومختـصـرة في الوقـت نفسه.

- نوضح بحدود صفحة واحدة أهم معطيات المشروع ونركز على فكرته العامة 

  والتغري الذي سيحـدثـه وعن نـقـاط التمـيـز فـيـه. وكــيـف سيواجــه المشكــلـة أو   

   يلبي الحاجة.

المشكلة أو الحاجة التي 

يعالجها المشروع

- نستمد المعلومات من دراسة تحديد االحتياجات ومن التحليل السببي 

   للمشكلة.

- اجتناب اللغة اإلنشائية والتعميم والمبالغة.

- يفضل ذكر األرقام واإلحصاءات إذا توفرت، وال تذكر أي أرقام ال تعرف  

  مصدرها ومدى مصداقيتها.

أهمية المشروع

- كيف سيعالج المشكلة أو يلبي الحاجة؟

- ما المربرات لتنفيذ المشروع؟  مثل المشروع الوحيد، أعداد المستفيدين،  

  خطورة المشكلة التي يعالجها.
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التوضيحات اإلرشاديةالخطوات

المجموعات

المستهدفة

- وهي الفئات التي ُصمم الربنامج من أجلها.

- نوضح أسباب وأسلوب اختيارهم.

- نحدد عددهم، جنسهم، بعض خصائصهم االجتماعية، الثقافية، االقتصادية،.. 

الموقع
- وصف للمنطقة الجغرافية للمشروع.

- وصف لموقع المشروع ولماذا تم اختياره، وما ميزات ذلك.

- تحديد بداية ونهاية المشروع.اإلطار الزمني

األثر المتوقع )الهدف 

بعيد المدى، الغاية 

الكربى(

- تم توضيحها سابقًا تحت عنوان بناء اإلطار المنطقي.

النتائج )األهداف 

المحددة، متوسطة 

المدى(

- تم توضيحها سابقًا تحت عنوان بناء اإلطار المنطقي.

المخرجات )األهداف 

قصرية المدى، 

المباشرة(

- تم توضيحها سابقًا تحت عنوان بناء اإلطار المنطقي
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التوضيحات اإلرشاديةالخطوات

األنشطة

الرئيسية

- نوضح الفـكــــرة العــــــامــــة لطبيعــــة أنشطــــــة المشـــــــروع، مثل: التدريب وبنـــــاء 

  القدرات، تغي�ري القــوانني، الوقايـــــــة والتوعيـــــة، التدخـــــل العالجــــي، التشبيـــك 

  والتنسيـــق، تقديــــــم الخدمــات، الدعـــــــم الفنــــــي واالستــــشـــاري، وقد يجمـــــع 

  المشروع بني أكرث من اسرتاتيجيـــــــة وذلك بنــــاء على النتائــج المتوقعــــة منه. 

- نختار األنشطــة بما ينسجم مع االسرتاتيجيـــة العـــامـــة لألنشطــــــة، فــإذا كانـــت 

  طبيعـة المشـــروع وقـــائيـــة وتوعويـــة فال يصلــح أن يكوـن من ضمـــن أنشطتـــه 

  أنشطة تدخل عالجي.

- ُنحدد األنشطة التي سيتم تنفيذها، مع توضيح الرتابط بينها وبني المخــرجــات.

- ُيفضل البحث بني بدائـل والــوصــول إلى األنشطــة األكرث كـــفاءة وأقل ت�كاليـــف.

المؤشرات

-هي دليل على تحقق شيئ ما.

- يجب أن تـكـون واضــحــة ومــحــددة ومرتبــطة ومنـاسبــة لـمـا وضعــت لقـيــاســه.

- من المهـــم تــحــديــد مــؤشــرات تحــقــق للمخــرجـــات ومــؤشـرات تحقــق للنتـائـج 

 ومؤشــرات تحقـق لألثــر.

- نحــدد مصــادر هــذه الـمـؤشــرات.

الهيكل اإلداري 

للمشروع

- يوضح العالقة بني إدارة المشروع وأقسامه المختلفة.

- يوضح العالقات اإلدارية بني الموارد البشرية العاملة في المشروع.

- يوضح العالقة بني وحدات المشروع المختلفة.
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التوضيحات اإلرشاديةالخطوات

الموارد البشرية

- المسميات الضرورية للوظائف الالزمة للمشروع سواء تفرغ كلي أو جزئي أو 

   براتب أو تطوعي.

- وصف األدوار والوظائف لكل وظيفة.

الشركاء وأدوارهم

- تحديد جميع األطراف أصحاب المصلحة بالمشروع، والدور المتوقع منهم في 

  المشروع.

- قد يكون الشركاء: ممولون، منفذون، مشاركون من الفئة المستهدفة.

االفرتاضات

- هي القضايا واالعتبارات التي يرتتب عليها آثار إي�جابية أو سلبية على فرص 

  نجاح المشروع. وي�جب أن ت�كون محددة ومرتبطة بشكل واضح بالمشروع.

- كيف سيتم توظيفها إذا كانت افرتاضات إي�جابية “فرص”  في صالح المشروع؟

- كيف سيتم التعامل معها إذا كانت سلبية “تحديات”؟

- هل تم أخذها بعني االعتبار أثناء تصميم الربنامج ووضع اإلطار المنطقي؟

 - هل انعكست بشكل واضح في تصميم المشروع؟ 
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التوضيحات اإلرشاديةالخطوات

خطة الرصد والمتابعة 

والتوثيق

- نحدد فيها طريقة المتابعة والرصد ألنشطة المشروع.

- كيف سيتم التحقق من الوصول إلى المخرجات في وقتها؟

- كيف سنوثق ذلك؟ من سيقوم بذلك؟ كيف؟ ومن خالل ماذا؟ ومتى؟

- ُنحدد أنواع وأشكال التقاري�ر التوثيقية.

- سيتم تفصيلها بشكلٍ واٍف في فصل تقي�يم المشروعات الشبابية.خطة التقي�يم

خطة الديمومة 

واالستمرارية

- كيف سيستمر أثر الربنامج بعد انتهاء أنشطته؟

- يمكن أن نوضح مصادر التموي�ل المستقبلية.

- كيف سيتم است�ثمار مخرجات ونتائج المشروع في مشاريع أخرى؟

الميزانية

- توضح جميع الموارد المالية التي يحتاجها المشروع. وغالبًا ت�تعلق 

   بمخصصات الموارد البشرية العاملة في المشروع، األجهزة والمعدات 

   الضرورية. ت�كاليف األنشطة.

- لها جداول محاسبية خاصة بها.

- يجب أن ت�كون واقعية ومدروسة بعناية.
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بعض النماذج المفيدة في عملية تصميم المشاريع

نموذج لتوضيح شبكة الشركاء / األطراف المؤثرة/ أصحاب العالقة:

كيف سيقدمه ومتىدوره المتوقعالشريك

نموذج لفري�ق العمل وتوضيح أدوارهم

كيف سيقدمونه ومتىدورهم المتوقعأعضاء الفري�ق
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جدول االفرتاضات/ التحديات والفرص     
 

االفرتاض
كيف يؤثر على المشروع 

سلبيًا أو ايجابيًا؟
كيف سنتعامل معه؟

كيف تم أخذه بعني االعتبار 

في تصميم المشروع؟

     

نموذج مبسط لموازنة المشروع
    

ت�كلفة الوحدةبنود االنفاق
عدد 

الوحدات

إجمالي 

الت�كلفة
مصادر ت�أمينها

          

5 ( الخطة التنفيذية لمراحل التنفيذ
ت�تضمن مزيدً� من التفاصيل التي تساعد على التنفيذ العملي للربنامج مثل: 

- تقسيم الربنامج إلى مراحل، وتحديد األنشطة لكل مرحلة.

- تحديد اإلطار الزمني للتنفيذ لكل نشاط.

- تحديد اإلطار المكاني للتنفيذ.

- تحديد المسؤوليات.
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أهمية تحديد مراحل المشروع:
- ُتوضح العمل الفني الضروري لكل مرحلة.

- ُتوضح ما المطلوب إنتاجه وتسليمه في نهاية كل مرحلة.

- ُتوضح الكادر والموارد البشرية الالزمة لكل مرحلة واألدوار المتوقعة منهم.

- تضع أساسًا لضبط عملية التنفيذ في كل مرحلة.

- تضع أساسًا لتقي�يم المشروع أوالً بأول بناء على مراحل التنفيذ.

جدول ينظم العالقة بني األهداف والنتائج والمخرجات واألنشطة:

الهدف العام

النتيجة المتوقعة )1(:

مؤشرات التحققالمخرجاتوقت التنفيذالشخص المسؤولالنشاط

النتيجة المتوقعة )2(:
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جدول خاص بتنظيم األنشطة:

متىالنشاط
المعني 
بالتنفيذ

المستهدفون/ 
المشاركون

الجهات المشاركة

    

6 ( بناء وثيقة للمشروع
الفنية واإلدارية والمالية والتنظيمية.  المشروع، وتوضح جميع جوانبه  التي تشرح  المرجعية  الوثيقة  هي 

أي  نستمد  ومنها  وتقي�يمه،  إدارته  عمليات  في  الرئيسي  المصدر  ُتعترب  حيث  مشروع  ألي  ضرورية  وهي 

معلومات نحتاجها عن المشروع سواء للجهات المستفيدة أو للكوادر التي ستعمل فيه، أو للجهات التمويلية.

وت�تضمن الوثيقة غالبًا في معظم المشاريع:

- صفحة الغالف )اسم المؤسسة، اسم المشروع، رقمه، تاري�خ اعتماده(.

- صفحة المحتويات.

- ملخص دراسة تحديد االحتياجات.

- المراحل التي مرت بها عمليات تخطيط المشروع.

- مربرات اختيار المشروع ومدى عالقته بأهداف ورسالة الجمعية.

- نموذج التحليل السببي.
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- نموذج اإلطار المنطقي لتسلسل النتائج.

- الخطة العامة للمشروع )بكل ما ت�تضمنه كما تم توضيحها سابقًا(.

- الخطط التنفيذية )بكل ما ت�تضمنه كما تم توضيحها سابقًا(.

- النماذج التي سيتم استخدامها في الربنامج.

- اتفاقية الشراكة مع الممول.
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العمليات اإلدارية التنفيذية المبنية
على النتائج للمشاريع الشبابية
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- إدارة األداء بما يؤدي إلى النتائج والمخرجات المتوقعة.

- إدارة الموارد البشرية العاملة في المشروع.

- إدارة اتصاالت المشروع.

- إدارة المخاطر والعوائق.

- إدارة المتابعة والتوثيق.
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العمليات اإلدارية التنفيذية المبنية على النتائج للمشاريع الشبابية
أصبح من المعروف  للجميع  في علم إدارة المشاريع أّن: المدير هو العنصر المتحرك الذي يبث الحياة في 

العمل. ويلعب دورً� بارزً� في تعاون جميع األطراف المؤثرة والمت�أثرة في المشروع، وتوفري الدعم الالزم 

لها. وأّن الموارد البشرية ومدى تحمسها ودافعيتها هي العامل األبرز في نجاح المـشـاريــع.

لذلك البد من:

- أن ت�تبنى الكوادر والموارد البشرية العاملة في المشروع رؤيــة هــذا المشــروع: من خــالل االطــالع والقــراءة 

  والمشاركة واالستفسار عن جميع جوانب ومراحل المشروع.

- أن ينفتح فري�ق العمل في المشروع على المجتمع المحلي بمؤسساته المختلفة من أجل تحقيــق مــخرجــات 

  ونتائج المشروع.

- أن ُيدار المشروع باالستناد إلى مبادئ القيادة التشاركية التمكينية.

- أن يكون هناك اهتمــامــًا خــاصــًا برفــع كفــاءة العامــلني، بحيــث يصبــحوا ممكنـني من القــدرات الالزمــة لتطبيــق 

   المشروع بجودة ومهنية عالية.

اإلطار العام لنمط إدارة المشاريع الذي يوصي به هذا الدليل:

أوالً: توظيف مبادئ المدرسة اإلنسانية وعلم النفس اإلي�جابي في إدارة المشاريع
والسعي  والدافعية  باإلي�جابية  المتمثل  اإلنساني  المنحى  على  اإلي�جابي  النفس  علم  مسلمات  تؤكد  حيث 

لتحقيق الذات كأساسات إلطالق طاقات األفراد والوصول بها إلى حدودها الفضلى. وما يتطلبه هذا المنحى 

في البحث عن اإلي�جابيات واإلمكانيات والفرص ونقاط القوة وتنشيطها وتعزي�زها لدفع عملية األداء.

والتعبري  والحوار  التفاعل  فرص  لألفراد  يتيح  بما  والمسؤولية،  الحرية  من   ٍ مناخ في  اإلدارة  ت�تم  أن  يجب 

بدافعية داخلية وتحمل  العمل  االنهماك في  إلى  باإلنجاز والهدف. مما يؤدي بهم  والمشاركة والشعور 

مسؤولية ذاتية. حيث تؤكد البحوث في هذا المجال على أّن األداء يكون في قمته عندما يكون لدى األفراد 

دافعية داخلية ناشئة عن ميل وحب لما يفعلونه وإدراك لقيمة ما يعملونه.
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ممارسات في اإلدارة والعمل مع الناس
توصي البحوث الحديثة في علم اإلدارة بأهمية وضرورة توظيف المبادئ التالية:

- المشاركة الحقيقية والناشطة هي التي تجعل الناس أكرث اهتمامًا وتحمالً للمسوؤلية.

- لكي يشعر الناس باالنتماء؛ فإّنهم بحاجة ألن يكونوا في بيئة تحرتم أفكارهم وآراءهم ومشاعرهم.

- دور القادة بعث األمل والتفاؤل ونشر ثقافة الثقة بأّن المستقبل األفضل هو من صنع أيدينا، وأّن أجمل 

   ما في هذه الحياة أّنها تعطينا دائمًا الفرصة تلو الفرصة لكي نتغري ونغري.

- العوامل اإلنسانية )المشاعر، تلبية الحاجات، الرضا، الدافعية، تحقيق الذات، الشعور بالمكانة( هي 

   التي تجعل أنشطة مؤسسة ما أو مشروع ما تنجح أو تفشل أكرث من العوامل الفنية على أهميتها 

    وضرورة توفريها.

- األداء يكون أفضل عندما نركز على اإلي�جابيات أكرث من السلبيات، وأن نبدأ مما ُيتقن الناس ومما يحسنون 

  صنعه، والبناء على ما يفعلونه بشكل صحيح بدالً من الرتكيز على السلبيات واألخطاء.

- األفراد ليسوا جامدين بطبيعتهم أو مقاومني لمتطلبات التغي�ري، وقد يكون لديهم أسبابهم الخاصة 

  والموضوعية، مثل: شعورهم بعدم الرضا، أوتهميشهم وعدم مشاركتهم، شعورهم بأن اإلدارة   

   ت�تعامل معهم كآالت فقط، مرورهم بتجارب وخربات سلبية عن التغي�ري.

- يملك الناس الحوافز والقدرة على تحمل المسؤولية وهم مستعدون لبذل طاقاتهم تحقيقًا ألهداف 

  المؤسسة، إذا تم مشاركتهم وأخذ آراءهم بعني االعتبار أثناء وضع هذه األهداف.

- المدير هو منسق ومحفز ومّيسر وباعث للهمم وملهم ومثري للدافعية وصانع لألمل.
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ثانيًا: القيادة التشاركية التمكينية
التي  تقوم على مشاركة جميع أعضاء فري�ق المشروع في اتخاذ القرار واألخذ بآرائهم، وتشجيعهم على 

المشاركة الفاعلة في أعمال المشروع.

ونحن في هذا الدليل نؤمن بأّن المشاركة حق وحاجة لألفراد وليست مّنة من أحد، لكي تستمر الحياة الطبيعية. 

حياتهم.  تسي�ري شؤون  البشر في  الطبيعية بني  العالقة  البشر، وُتعرب عن  وت�كامل بني  تعاون  وأّنها عملية 

االعتبار،  بعني  وأخذها  ومشاعرهم  آرائهم  عن  للتعبري  لآلخري�ن  فرص  توفري  من  العالقة  هذه  ت�تطلبه  وما 

اتخاذ  في  المشاركة  خاصة  المشروع،  وقيادة  إدارة  عمليات  جميع  في  ومسؤوليات  صالحيات  وإعطاؤهم 

القرارات الجوهرية التي تمس مسار العمل في المؤسسة.

وهذا النمط اإلداري التشاركي يفرض االنتقال في اإلدارة:

- من إدارة فردية إلى إدارة تعمل بروح الفري�ق.

- من إدارة تسلطية إلى إدارة تشاركية تؤمن بالحوار.

- من مشاركة محدودة لبعض األفراد إلى مشاركة فّعالة لكل الفري�ق.

- من الرتكيز على اإلنجاز فقط إلى الرتكيز على العالقات اإلنسانية السليمة داخل الفري�ق، مع المحافظة على  

  الوصول إلى اإلنجاز واألداء األفضل.

- من ثقافة التلقي السلبي إلى ثقافة النقد والمناقشة.

- من المدير يقرر ويخطط واألفراد ينفذون إلى نتشارك في اتخاذ القرارات ونخطط معًا.

- من عالقة هرمية، مدير وأفراد إلى عالقة أفقية يشعر الجميع فيها بالمساواة والمسؤولية.

- من تمركز المسؤوليات والصالحيات بيد المدير إلى تفويض اآلخري�ن.
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ومن منظور القيادة التشاركية التمكينية ت�كون الممارسات العملية لمدير المشروع:

- التنسيق:

- يشرك جميع أطراف العالقة والمصلحة ومن ضمنهم فري�ق العمل في المشروع والشباب واألهالي في 

  عملية تصميم المشروع وإدارته وتنفيذه وتقي�يمه.

- ينسق بني أعضاء الفري�ق ليحافظ على العالقات اإلي�جابية بينهم.

- يدعم عمل المجموعات وفرق العمل والعمل بروح الفري�ق والعمل الجماعي. 

- االتصال المبني على الحوار:

- يوفر آليات وطرق اتصال واضحة للجميع. 

- يوفر للجميع المعلومات وطرق الوصول إليها. 

- يعقد اجتماعات منتظمة لفري�ق العمل.

- يوفر مناخ عمل يتسم بالثقة المتبادلة بني الجميع.

- يمارس النقد الذاتي والنقد المتبادل البناء.

- يحسن فن اإلصغاء واإلنصات لآلخري�ن.

- ُيحاور وُيقنع وُيناقش وي�ؤثر في اآلخري�ن بدالً من استخدام لغة األوامر وفرض الرأي.

- بناء جسور الثقة:

- يدرك بأّن الثقة المتبادلة بينه وبني العاملني في المشروع جميعًا، هي الركيزة األساس للنجاح، وعندما 

   تغيب هذه الثقة فال يتوقع غري الفشل الذريع.

- يثق في قدرات األفراد على تحقيق األهداف، وي�جعلهم يثقون في كفاءته وقدرته على إدارتهم وتوجيههم.
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- يستخلص أفضل ما في اآلخري�ن ويست�ثمر طاقاتهم ومهاراتهم في تحقيق األهداف.

- حل المشكالت واتخاذ القرارات:

- يتصدى للخالفات والمشكالت بثقة وحوار بناء، في ظل األهداف المتفق عليها. 

- يتيح الفرص لألفراد للمشاركة الحقيقية في صنع القرارات المتصلة بالمشروع.

- يست�ثمر طاقات جميع العاملني في المشروع وي�وجهها لتحقيق األهداف.

- ُيعّرف األفراد أين وكيف تؤخذ القرارات، وكيف ُيمكنهم أن يعربوا عن رأيهم وُيْسمعوا صوتهم.

- يحل المشكالت ويتخذ القرارات من خالل الفري�ق، ومن خالل الحوارات واالجتماعات التي يمارس فيها األفراد 

  حرية التفكري والحوار الخالق وتبادل المعلومات ومناقشة االفكار وممارسة النقد الذاتي والتقي�يم.

- التخطيط:

واألهالي  والشباب  المشروع   في  العاملة  والكوادر  )اإلداري�ون  الجميع  فيها  يشرتك  مراحل  عدة  ويتضمن 

والمجتمع المحلي(:

- يشاركون في تحديد االحتياجات.

- يشاركون  في صياغة األهداف.

- يشاركون في صياغة التوصيات.

- يّطلعون ويناقشون الخطط قبل التنفيذ.

- يشاركون في التقي�يم.

- يّطلعون ويناقشون نتائج التقي�يم للخطط بعد التنفيذ.
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العمليات اإلدارية الرئيسية:

1( إدارة األداء بما يؤدي إلى النتائج والمخرجات المتوقعة.
مفهومها: هي عملية توجيه جميع الجهود واألنشطة والموارد نحو تحقيق أهداف المشروع، والتحقق من 

تنفيذ جميع ما تم تخطيطه ورقيًا على أرض الواقع، ضمن الوقت المطلوب بالكمية والجودة المطلوبة، وفق 

معاي�ري ومؤشرات معتمدة.

وت�تم من خالل االتصال المستمر بني إدارة المشروع والكوادر العاملة فيه.

والمصدر الرئيسي لعملية إدارة األداء هو خطة ووثيقة المشروع وأي اتفاقيات شراكة خاصة به.

وتساعد هذه العملية في: ضبط نطاق العمل بما ال يخرج عن النطاق العام للمشروع حسب خطته ووثيقته 

المرجعية. والقيام بأي إجراءات تصحيحية للمشروع بما ال يخرجه عن نطاقه العام، وبعد التشاور والتشارك 

مع األطراف المعنية بالمشروع.

لكي تنجح فإنه يجب:

- تحديد النتائج المتوقعة مسبقًا.

- وصف وظائف العمل والتحقق من انسجامها مع خطة المشروع.

- تحديد المسؤوليات.

- تطوي�ر معاي�ري ومؤشرات أداء مناسبة وواقعية وواضحة.

- وجود خطة تنفيذية على شكل مراحل وأنشطة مجدولة زمنيًا.
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ماذا تعني معاي�ري ومؤشرات األداء؟
هي بيانات مكتوبة تصف كيف يمكن ت�أدية العمل بشكل جيد. والمعاي�ري هي الحالة المرغوب الوصول إليها. أما 

المؤشر فهو الدليل العملي القابل للقياس على تحقق المعاي�ري.

ت�كون معاي�ري األداء ومؤشراته موجودة، فسيكون من السهل على مدير األداء والموظفني معرفة  عندما 

التغذية  عليه  تسري  الذي  األساس  توفر  العامة  المعرفة  وهذه  مهمة.  أو  وظيفة  كل  أداء  من  التوقعات 

الراجعة.

المتعلقة بوظائفهم. حيث تضمن عملية  األداء  الموظفون في تطوي�ر معاي�ري ومؤشرات  أن يشارك  وي�جب 

التشارك هذه بأن ت�كون المعاي�ري والمؤشرات مناسبة أكرث لمتطلبات الوظيفة. وتعكس واقع مضمون العمل 

وشروطه. وتؤدي إلى فهم وقبول مشرتك لها من قبل الموظف ومدير األداء. 

أدواتها:
- التدقيق الدوري لخطة المشروع.

- قوائم التحقق من اإلنجاز اليومي واألسبوعي والشهري.

- المراجعة الدورية لمنتجات المشروع ومدى جودتها.

- التوجيه الفردي للعاملني.

- االجتماعات الدورية مع الفري�ق.

- التقاري�ر.

- الزيارات الميدانية.
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اإلدارة اإلي�جابية والبناءة لألداء:
- وجود وصف مسبق ومؤشرات أداء يعرفها من سيتم متابعة أداءه.

- التشاركية في وضع المؤشرات.

- العدالة في تطبيقها على الجميع.

- اإلي�جابية: البدء بما تم إنجازه بالشكل والوقت والجودة الصحيحة واإلي�جابيات وتقديرها.

- حصر اإلخفاقات وما لم يتم إنجازه والسلبيات بغرض اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المالئمة.

- الفورية في متابعة ومناقشة األداء وعدم التسويف والت�أجيل.

- التغذية الراجعة المستمرة.

- توثيق تقي�يم األداء.

- تحوي�ل األخطاء إلى فرص تعلمية.

إدارة األداء في أسئلة:
- هل يوجد تحديد واضح ومسبق لألداء المطلوب؟

- هل يوجد مؤشرات واضحة ومحددة لألداء؟

- هل خطة األنشطة محددة زمنيًا بحيث يسهل متابعة األداء؟

- هل تم تحديد النتائج والمخرجات بدقة ووضوح وجدولتها زمنيًا؟

- هل يتم توجيه العاملني للقيام بالمهام المطلوبة حسب الخطة الزمنية؟

- هل يقدم كل موظف خطة المهام المطلوبة منه دوريًا؟

- هل توثق اإلنجازات وتقاري�ر األداء بناًء على الخطط المسبقة؟
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- هل يوجد نظام مساءلة لألداء، بناء وعادل وواضح ومعلن؟

- هل ُت�تخذ القرارت المالئمة لتصحيح األداء مستقبالً؟

- هل ُنركز على األداء في الوقت المخطط له وبالجودة والكيفية المالئمة؟

- هل ت�تم عملية تقي�يم مرحلية للتحقق من األداء المطلوب في كل مرحلة من مراحل المشروع؟

2 ( إدارة الموارد البشرية العاملة في المشروع
وهي مكون أساسي من مكونات إدارة األداء وفرع عنها. ومحورها يتمثل في تحفيز وتوجيه جهود العاملني 

في المشروع وإدارة وقتهم بفعالية، للوصول لتنفيذ أنشطة المشروع والتحقق من الوصول إلى المخرجات 

والنتائج المخطط لها. وأهم ما ت�تضمنه:

- الت�أهيل ورفع الكفاءة: ونحرص ابتداًء على اختيار الموارد المؤهلة وذات الكفاءة. ومع حرصنا هذا إال أّنه في 

  معظم األحيان يحتاج الفري�ق تدري�بًا ما، للتمكن من التنفيذ المهني المالئم للمشاريع. هذه العمليـة يـجـب أن 

   ُيخطط لها منذ بداية التفكري بالمشروع، وأن ُيرصد لها جزء من موازنته. وغالبًا ما ت�كون في المرحلة التمهيدية 

  والتحضريية للتنفيــذ. من خاللها يجب أن نت�أكد ونضـمـن أن جمـيــع األفــراد لديـهـم الـقــدرة والمـهـارة والمعرفة  

  الكافيــة ألداء العمـل.

- التحفيز والدافعـيـة للعـمـل: األداء يكـون فـي قمـته عندما يكون لـدى األفـراد دافعــية داخلـيـة ناشـئـة عن ميل 

   وحب لما يفعلونه وإدراك لقيمة ما يعملونه. ومن هنـا علينـا كـقـادة مشاريــع تنمـويــة أن نتــأكــد مــن أّن لــدى 

  فري�ق عملنا الرغبة والدافعية الكافية لألداء. وذلك يتحقق من خالل الحوار الحقيقي والمشاركة الفاعلة وأن 

   يشعر األفراد بأّنهم يؤثرون في مسار العمل، وأن إنجازاتهم ُتقّدر وُت�ثّمن. ولتعزي�ز الروح االيجابية والمحافظة   

  على الدافعية الداخلية لألفراد، نوصي بضرورة حرص اإلدارات التنموية على تحقيق الممارسات التي وردت      

  في الصفحات السابقة بداية هذا الفصل.
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- إدارة أداء األفراد: نؤكد بداية على أهمية االلتزام بما ورد في العملية السابقة »إدارة األداء« فهي 

  األساس لهذه العملية. ولكي ت�تم إدارة أداء األفراد بشكل فّعال فال بد من:

      - وجود خطة عمل خاصة لكل فرد في الفري�ق. 

      - قائمة إنجاز متوقعة بناء على الخطة السابقة.

      - جدولة قوائم اإلنجاز أسبوعيًا، شهريًا.

      - التذكري المستمر عرب الرسائل واالجتماعات، باإلنجاز المتوقع وقبل وقت كاف.

      - المساءلة عن اإلنجاز المطلوب في الوقت المحدد.

      - اتخاذ إجراءات تصحيحية.

إدارة الموارد البشرية في أسئلة:
- هل تم اختيـار فـري�ق العمل المـالئـم وبالعـدد الكافـي؟

- هـل تـم تـدريـب الـفـري�ق ورفـع كـفـائ�تـه بـمـا يحقـق األداء المـطـلـوب وحـسـب المـهـارات والخـربات الـتـي يتـطلـبـها 

   المشـروع؟

- هل يـوجــد نـظـام تحفـيـز للعاملـني واضـح وعـادل ومعـلـن؟

- هل يتم العمل بروح الـفـري�ق؟ 

- هل نراعي العوامل اإلنسانية في إدارة الموارد البـشـريـة؟

- هل يـوجـد وصـف وظيفـي واضـح، ُيحـدد المسئـوليـات والمـهـام المطـلـوبــة؟

- هل يشارك العاملون في المشروع في اتخاذ القرارت المتعلقة بالمشروع؟

- هل يوجد نظام مساءلة عادل وواضح ومعلن؟
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3 ( إدارة اتصاالت المشروع
ونعني بها تخطيط وإدارة العالقة التواصلية الفّعالة، وبالشكل السليم والوقت المناسب، مع جميع شركاء 

الجهات  الخدمات،  مزودو  المستهدفة،  )الفئات  منه  المصلحة  وأصحاب  به،  الصلة  ذات  واألطراف  المشروع، 

الرسمية، الشريك الممول، اإلدارات العليا في المؤسسة، الخرباء والمستشارون، الجمعيات المحلية، قادة 

الرأي في المجتمع المحلي، اإلعالم( لضمان سري المشروع ضمن ما ُخطط له، وبما يقود إلى تحقيق المخرجات 

والنتائج المرجوة منه.

ويمكن تنظيم هذه العملية من خالل الخطوات المبسطة التالية:

- مع من يجب التواصل؟ 

  تحديد جميع الشركاء وأطراف العالقة الذين يجب التواصل معهم.

- ما المربر لهذا التواصل؟ 

  الت�أكد من وجود مربر وأهمية للتواصل معهم.

- ما الهدف من التواصل معهم؟ وفي ماذا؟ 

   تحديد هدف التواصل وموضوعه.

- متى سيتم التواصل معهم؟ 

  وضع إطار زمني متفق عليه.

- من سيقوم بالتواصل معهم؟

  تحديد مسؤليات التواصل من الطرفني.

- كيف سيتم التواصل؟ 

  تحديد طريقة التواصل، إجتماعات، تقاري�ر، زيارات ميدانية.
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ويمكن وضعها على شكل مصفوفة:

كيف؟من؟متى؟الهدف/ الموضوعاألطراف

    

المتفق  بالواجبات  وااللتزام  المهنية  على  قائمة  مستمرة،  تواصلية  عالقات  بناء  أهمية  على  هنا  وُنشدد 

عليها. وفي نفس الوقت رصد أي مشكالت تواصلية ومعالجتها فورً�. ونؤكد على أهمية التواصل مع بعض 

األطراف الذين قد ال يكون لهم دور ايجابي واضح في المشروع، بغرض تجنب أي سلبيات قد تصدر من طرفهم 

لنقص المعلومات أو عدم إطالعهم، مثل بعض قادة الرأي في المجتمع المحلي.

إدارة اتصاالت المشروع في أسئلة:
- هل تم تحديد األطراف ذات الصلة بالمشروع، والتي ُيعترب االتصال معها ضروري لضمان سري المشروع؟ 

- هل تم تحديد شكل ونوع االتصال مع كل طرف؟ 

- هل تم وضع االتصاالت على شكل جدول زمني، بحيث يسهل متابعتها، والتحضري لها؟
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- هل تم تحديد المعني باالتصال من داخل المؤسسة؟

- هل يتم التعامل مع مشكالت اتصاالت المشروع بمنهجية سليمة؟

- هل تم توثيق اتصاالت المشروع؟

4 ( إدارة المخاطر والعوائق
وهي العمليات التي يجب أن تقوم بها اإلدارة لرصد المشكالت أو العوائق التي تقف أمام وصول المشروع 

واإلجراءات  القرارات  اتخاذ  على  والعمل  وتحليلها،  وتحديدها  أنشطته.  تنفيذ  وُتعيق  ونتائجه،  مخرجاته  إلى 

الفّعالة لوقفها، أو للحد من ت�أثرياتها على سري المشروع.

أنشطة  على  سلبي  وأثر  دور  حدوثه  حال  في  له  يكون  حدث  أي  والمعوقات:  بالمخاطر  هنا  والمقصود 

المشروع، أو يؤثر على مخرجاته ونتائجه المخطط لها.

وي�بقى األساس في هذه العملية هو ما أشرنا إليه في تخطيط المشاريع حول أهمية معرفة وتحليل بيئة 

المشروع وتحديد جميع االفرتاضات المتعلقة به سواء السلبية أو االيجابية وذلك بغرض أخذها بعني االعتبار 

في تصميم المشروع )التنبؤ القبلي بالمشكالت والعوائق(. مع أهمية هذه الخطوة إال أّنها غري كافية فال بد 

إلدارة المشروع من رصد المشكالت والتنبؤ بها أثناء تنفيذ المشروع.
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هناك أكرث من مصدر للمشكالت التي قد تواجه تنفيذ المشروع، وتختلف هذه المشكالت حسب اختالف مصدرها، 

وغالبًا ما ت�كون:

نماذج لبعض المشكالتالمصادر

إدارة المشروع

- الت�أخر في أداء الواجبات الموكولة لهم.
- استخدام نمط إداري غري داعم.

- التقصري في التواصل مع المجتمع المحلي.
- االعتماد على اإلدارة المكتبية.

فري�ق العمل
- فقدان الدافعية.

- االنسحاب من المشروع بعد أن تم ت�أهيلهم.
- عدم قدرتهم على تنفيذ المطلوب لضعف في قدراتهم.

الموارد المالية
- ت�أخر التدفق النقدي.

- عدم كفاية الموارد المالية لسوء في التخطيط.

الشريك الممول
- االنسحاب من المشروع.

- تدخل في التنفيذ الميداني بما ال يتوافق مع االتفاقية.
- متطلبات كثرية وت�أخري في صرف الدفعات.

الفئة المستهدفة
- االنسحاب من بعض مراحل المشروع.

- عدم تجاوبها مع الفعاليات واألنشطة.
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المجتمع المحلي
- رفض المشاركة في بعض األنشطة ألسباب مرتبطة بالثقافة والقيم عند 

   بعض قادة الرأي.
- موقف سلبي من الجمعيات المحلية األخرى.

الجهات الرسمية
- تغري في التشريعات.

- بطء اإلجراءات والبريوقراطية للموافقة على األنشطة.

بعد رصد أي مشكلة ال بد من تحليلها والعمل على حلها وفق منهجية علمية متمثلة بالخطوات التالية:

- جمع المعلومات عن المشكلة من مصادرها المختلفة.

- التحليل السببي للمشكلة )األسباب الظاهرة والمباشرة/واألسباب الكامنة العميقة(.

- تحديد أطراف المشكلة )المسببة، المت�أثرة، المساعدة على الحل(.

- وضع إطار للحل من خالل عمل تشاركي وعصف ذهني وتفكري إبداعي.

- اختيار الحلول المناسبة.

- تطبيق الحلول ومتابعتها.

- تقي�يم النتائج.

إدارة المخاطر والعوائق  في أسئلة:
- هل تم التفكري بالمشكالت والعوائق المتوقعة مسبقًا؟

- هل تم تصنيف هذه المشكالت )مشكالت التموي�ل، مشكالت الموارد البشرية، مشكالت الفئة المستفيدة،

   مشكالت متعلقة بالقيم والثقافة المجتمعية(؟

- هل تم أخذ جميع العوامل المؤثرة في تصميم المشروع بعني االعتبار عند عمليات الربمجة والتخطيط؟
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- هل نأخذ العوائق والتحديات التي تم رصدها مسبقأ بعني االعتبار عند تصميم المشروع وأثناء عمليات إدارته 

   التنفيذية؟

- هل يقوم المدير والموظفون بعمليات رصد للمشكالت التي تحدث أثناء التنفيذ؟

- هل يتم استشارة ومشاركة األطراف ذات الصلة بحل المشكالت؟

- هل ت�تبع المؤسسة منهجية علمية في حل المشكالت )تحديد المشكلة، جمع المعلومات، تحليل المشكلة(؟

- هل تم التخطيط المسبق للبدائل والخيارات األخرى؟

- هل يتم التعامل مع أكرب عدد ممكن من الحلول، ومن خالل عملية تشاركية؟

- هل يتم تقي�يم الحلول قبل التنفيذ وبعده؟

- هل تم توثيق المشكالت والتحديات وكيف تعاملنا معها للتعّلم مستقبالً؟

5 ( إدارة الرصد والتوثيق
مفهوم عملية الرصد: هي عملية ت�تبع وقياس ما يحدث للمشروع على أرض الواقع قياسًا لما ُخطط له على 

الورق. من خالل جمع وتحليل منهجي�ني لمعلومات عن أنشطة المشروع وفعالياته المختلفة. بهدف تحسني 

كفاءته وفعاليته. استنادً� إلى أهدافه المحددة وأنشطته المخططة. فالرصد يساعد على إبقاء العمل على 

المسار الصحيح. وي�جعل اإلدارة تعرف لدى حصول خطأ ما.

ويمكن القول بأّنه نظام دوري للمراقبة بغرض الت�أكد من أّن العمل يسري وفقًا للخطة الموضوعة باإلضافة 

األداء  على رصد  وتركز  التنفيذ.  عملية  في  قصور  أي  ومعالجة  العمل  إليه  وصل  الذي  التطور  مراقبة  إلى 

)العمليات واألنشطة( ورصد المخرجات والنتائج )كمًا ونوعًا والتحقق من مؤشراتها(.

ونؤكد هنا على أّن عملية الرصد:

- عملية متواصلة تبدأ من لحظة تخطيط المشروع وتستمر معه حتى النهاية.

- يجب أن ت�كون تشاركية ومتنوعة األدوات والمصادر.
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- عملية مستمرة ت�تعقب وتحلل سري الربنامج وتوثق عملياته المختلفة.

- ُتركز على األداء ومتابعة مؤشرات اإلنجاز.

- ُتوفر أساسًا قويًا للتقي�يم المرحلي والتقي�يم النهائي.

- ُيعترب التوثيق جزًء أساسيًا من عملية الرصد.

الهدف من عملية الرصد:
- تطبيق المساءلة كمعيار لإلدارة الرشيدة والصالحة للمؤسسات.

- تمكني أصــحاب العـالقـة بالمـشــروع من زيــادة فـعـاليتــه، وتـوجيــه جمـيـع المــدخــالت واألنشطـة للـوصـول إلى  

   المخرجات والنتائج المخطط لها.

- توفري بيانات تساعد في عملية التقي�يم المرحلي والشمولي للربنامج.

- تساعدنا على الت�أكد من أننا نسري في االتجاه الصحيح للمشروع.

- إعطاء إنذار مبكر في حالة اإلنحراف عن مسار الربنامج.

- تساعدنا على اكتشاف الثغرات التي لم ننتبه لها أثناء التخطيط.

أدواتها:
- الزيارات الميدانية.

- االجتماعات الدورية المنظمة مع فري�ق العمل.

- تحليل تقاري�ر األداء المنتظمة الفردية والجماعية.

- تحليل التقاري�ر المالية واإلدارية.

- ورش العمل والنقاشات المركزة في نهاية كل مرحلة.
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خطوات الرصد والمتابعة:
- وجود تسلسل واضح في نتائج المشروع وتحديد مخرجاته وأنشطته بشكل واضح.

- وجود مؤشرات لألداء والمخرجات والنتائج مسبقًا.

- تحديد نوع البيانات المطلوبة.

- تحديد مصادر البيانات وطرق الحصول عليها ووقت الحصول عليها.

- جمع المعلومات بشكل منتظم وفي الوقت المخطط له.

- مقارنة التقدم الفعلي بالمخطط.

- تحديد حاالت االنحراف عن المخطط.

- اتخاذ القرارات المناسبة لتعديل المسار.

تقاري�ر الرصد
ال بد من إعداد تقاري�ر متخصصة تسجل العمل وما تم تنفيذه.  وتجدول هذه التقاري�ر زمنيًا وقبل البدء بالتنفيذ 

على فرتات زمنية محددة.

وعند كتابة التقاري�ر ال بد أن يكون األساس فيها المقارنة بني ما يتم تنفيذه من أعمال ونشاطات مع ما تم 

ت�كون  أن  يجب  والتقاري�ر  مشاكل.  من  يعرتضنا  وما  ُينجز  ما  حصر  في  يساعد  األمر  وهذا  مسبقًا،  له  التخطيط 

تفصيلية شاملة لكل األعمال والنشاطات وأن نحاول اإلجابة عن األسئلة التالية:

- ما هي الفرتة الزمنية التي يغطيها التقري�ر؟

- ما هي األهداف والنشاطات المقررة والمخططة مسبقًا لهذه الفرتة؟

- ما هي النشاطات الفعلية التي تحققت في هذه الفرتة؟

- ما هي مؤشرات التغي�ري في العمل والتي تدل على تحقيق األهداف؟

- ما هي المصادر التي استخدمناها لغاية اآلن وهل تجاوزنا ما هو مخطط؟
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- ما هي نفقاتنا لغاية تاري�خ إعداد التقري�ر وهل ت�تطابق مع الخطة؟

- ما هي الدروس التي تعلمناها عن العمل خالل فرتة التقري�ر؟

- ما هي التغي�ريات أو التعديالت المقرتحة إذا وجدت لتطوي�ر العمل؟

- ما هي المشكالت التي واجهت العمل بجميع عناصره؟

- ما هي خططك للفرتة القادمة وماذا ستعمل على شكل نشاطات؟

التوثيق
متعددة  أشكاالً  وت�أخذ  والتقي�يم،  والمتابعة  الرصد  لعملية  ضرورية  وهي  نشاط  أي  تالزم  مستمرة  عملية 

)ورقيًا، مرئيًا، مصورً�( وهي ضرورية للمساعدة في رقابة سري المشروع والت�أمل في مساره. ولالستفادة 

من الخربة المكتسبة من تنفيذ المشروع في مرات قادمة أو من خالل مؤسسات أخرى. وي�جب تحديد التوثيق 

ونوعه وشكله مسبقًا. والتوثيق يشمل:

- توثيق الخطط العامة والتنفيذية للمشروع.

- تقاري�ر األنشطة والفعاليات.

- تقاري�ر األداء الفردي وتقاري�ر أداء الوحدات المختلفة واألقسام.

- تقاري�ر األداء المرحلي.

- تقري�ر التوثيق النهائي الشامل للمشروع.

- العقود واالتفاقيات الخاصة بالمشروع.

- المراسالت المتعلقة بالمشروع.

- وثيق االجتماعات واللقاءات الداخلية والخارجية.
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إدارة الرصد والتوثيق في أسئلة:
- هل تم تحديد النتائج والمخرجات واألنشطة بدقة وتوزيعها زمنيًا ومرحليًا؟

- هل تم االتفاق على أنواع ومحتويات التقاري�ر المطلوبة ومتى يتم تقديمها؟

- هل تم تحديد مؤشرات اإلنجاز واألداء لكل مرحلة وحسب نتائجها المطلوبة؟

- هل يتم توثيق األنشطة وفق نظام توثيق واضح وسهل االستخدام؟

- هل ت�تم عمليات المراجعة المرحلية للت�أكد من النتائج؟

- هل ت�تم مشاركة فري�ق العمل في عمليات المراجعة؟

- هل يوجد نظام رصد لعمليات المشروع؟

- هل يوجد نظام معلومات للمشروع يتضمن )وثيقة المشروع، الخطة، االتفاقيات، التقاري�ر(؟

- هل تم تصميم المشروع من بدايته بطريقة ُت�تيح مجال للرصد والمتابعة؟

- هل تم وضع موازنة كافية ومالئمة لعمليات الرصد والتوثيق؟

- هل يتم مشاركة الفئات المستفيدة في عمليات الرصد والتوثيق للمشروع؟

- هل يتم توثيق الخربة المكتسبة والدروس المستفادة لتحويلها الى خربة مؤسسية للمستقبل؟
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تقي�يم المشاريع الشبابية
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- مفهوم التقي�يم وأنواعه.

- الربط بني الرصد والتوثيق والتقي�يم.

- مبادئ أساسية في عملية التقي�يم.

- لماذا نقيم؟ 

- ماذا نقيم في المشاريع التنموية؟ )الفعالية، الكفاءة، المالئمة، األثر، االستمرارية(.

- المعاي�ري والمؤشرات وتوظيفها في التقويم التنموي.

- التخطيط للتقي�يم.

- أدوات التقي�يم.
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تقي�يم المشاريع الشبابية

مفهوم التقي�يم وأنواعه
التي كان مخططًا لها. ُتقدم  برنامج ما، في الوصول لألهداف  أو  عملية مرحلية لقياس مدى نجاح مشروع 

تحليل معمق وموسع لمقارنة ما تم تخطيطه وما تحقق، وُتوفر قاعدة معرفية جيدة للتخطيط والمتابعة 

المستقبلية. 

التقي�يم جزٌء أساسٌي من العمل المنهجي،  وبدونه لن نتعلم من أخطائنا ولن نطور أدائنا، وهو عملية الحكم 

على المشروع، ومدى نجاحه وتحقيق أهدافه على أرض الواقع. ويساعد على معرفة مدى صحة طريقة إنجاز 

المشروع، ووضع خطط أفضل للمستقبل، والتعرف على نقاط الضعف والقوة في سري العمل.

ت�تطلب جمع بيانات موضوعية وصادقة من مصادر متعددة، باستخدام أدوات  ُيعّد التقويم عملية منهجية، 

إصدار  إليها في  ُيستند  تقديرات كمية وأدلة وصفية  إلى  التوصل  بغرض  أهداف محددة  متنوعة في ضوء 

أحكام أو اتخاذ قرارات مناسبة ت�تعلق باألفراد والربامج والمؤسسات.

وي�بدأ التخطيط  للتقي�يم منذ بدء عمليات التخطيط والتصميم للمشروع، حيث نؤسس للتقي�يم الجيد، عندما ُنحدد 

سلسلة النتائج بشكل منطقي وواضح، ونحدد مؤشرات األداء ومؤشرات المخرجات والنتائج، ونقسم المشروع 

التقي�يم لكل  التقي�يم في كل مرحلة وما هي معاي�ري ومؤشرات  إلى مراحل. مما ُيسهل تحديد متى سيتم 

مرحلة. كما أننا نستطيع أن ُنحدد شكل التوثيق والرصد الذي يساعدنا على التقي�يم.

والتقي�يم عدة أنواع: 

- حسب توقيت التقي�يم: قد يـكـون التقي�يـم قبل تنفـيــذ الربنـامــج لمعـرفـة الحــالـة التنمــويــة قبــل إجــراء التـدخــل 

  التنموي من خالل المشـروع. وقد يكـون مرحليًا في نهاية كل مرحلة من مراحل المشروع. وقد يكون نهائيًا أو 

  ختاميًا بعد االنتهاء من تنفيذ المشروع.



158

- حسب نوع المعلومات والمنهجيــة: قد يكــون التقـي�يــم كمـيــًا يعتـمـد األسـلــوب اإلحصــائي في جمــع البيانــات 

  وتحليلها. وقد يكون نوعيًا كيفيًا يستخدم أدوات نوعية في جمع البيانات وتحليلها.

- حسب فري�ق العمل: قد يكون فري�ق العمل خارجيًا، وقد يكون التقي�يـم داخـليـًا باالعتـمـاد على فري�ق من نفس 

   المؤسسة. 

الربط بني الرصد والتوثيق والتقي�يم: هناك عالقة بني عملية التوثيق والرصد، وبني التقي�يم، حيث توفر التقاري�ر 

التي تمت في رصد الربنامج ومتابعته مادًة ثريًة، وقاعدًة معلوماتية أساسية كمصدر للمعلـومات الالزمة 

التقي�يم،  التي تهم  بالمعلومات  التوثيق والرصد بشكل جيد ومعرفة مسبقة  للتقي�يم. وكلما تمت عمليات 

كلما كان التقي�يم أكرث جودة، واستغرق وقتًا أقل، خاصة في مرحلة جمع البيانات وتصنيفها.

مبادئ  أساسية في عملية التقي�يم
اإلي�جابيـة في عملية التقي�يـم: التقي�يـم ليس هدفه البحث عن األخطاء أو اتهام اآلخري�ن بالتقصري أو الفشل. بل 

البد من البدء بااليجابيات واإلنجازات واألنشطـة المنفـذة.

التشاركية في التقي�يم: خاصة أعضاء الفري�ق وي�جب إشراك الفئة المستهدفة بطريقة ما في تقي�يم األنشطة 

والنتائج.

الشفافية ووضوح المعاي�ري التي يتم التقي�يم عليها للجميع: حتى يكون التقي�يم صادق وموضوعي البد من 

االتفاق على المعاي�ري قبل بداية العمل. 

التطوي�ر هو هدف التقي�يم: ُنقّيم لنحسن ونرقى باألداء ونأخذ دروس تعلمية.
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لماذا نقيم؟ 
العاملني  ويضع  الموارد،  استخدام  في  اإلسراف  إلى  يؤدي  المشاريع  بتقي�يم  المؤسسات  قيام  عدم  إّن 

والممولني في حالة شك من مدى مالئمة وكفاءة المشاريع في تحقيق أثر وتغري حقيقي في حياة الناس 

والمجتمعات والفئات المستفيدة. ويدخلنا في دوامة الشك في مدى القيمة أو العائد من اإلنفاق على 

المشروع.

التقي�يم مرحلة حيوية في المشاريع، وله مكانة هامة في أي مشروع تنموي، وت�تمثل أهمية  لذلك فإن 

التقي�يم في قدرته على:

- إظهار اإلنجازات أو االخفاقات الرئيسية للمشروع.

- إظهار التغي�ريات المطلوبة وكيفية إجرائها.

- التعّلم من الدروس المستفادة من تنفيذ المشروع.

- الكشف عن كفاءة وفعالية الجهود المبذولة مما يزيد من فعالية العمل وتحسني األداء.

- اإلسهام في اتخاذ قرار بشأن است�كمال العمل أو التوسع في المشروع ودراسة العديد من البدائل.

- المساعدة في تخطيط مشروعات أفضل في المستقبل من ناحية أسلوب العمل، إدارة المشروع.

- تقي�يم و تحفيز العاملني على العمل من خالل نتائج التقي�يم اإلي�جابية.

ماذا نقيم في المشاريع التنموية؟
قد يكون التقي�يم شامالً، بحيث يشمل: تقي�يم المالئمة، الفعالية، الكفاءة، األثر، االستمرارية. وقد يكون جزئيًا 

بحيث ُيركز على جانب واحد أو أكرث من هذه الجوانب.
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فيما يلي جدوالً يوضح هذه المجاالت: 
)سنعرض تفصيل ألهداف وأسئلة بحثية لكل مجال في ملحق خطة تطبيقية لتقي�يم مشروع شبابي(

المضمونالمجال

المالئمة

ونعني بها مدى اتساق المشروع وأهدافه مع احتياجات المسـتفيـديــن. وهـل 
أهداف المشروع واقعية ومنسجمة مع المجتمع واحتيــاجاتــه. مــدى مالئـــمـة 
األنشـطـة وأسلــوب التنـفـيـــذ وتصــمـيــم المـشـروع الـعـام الحـتيـاجــات المـجـتمع 

والثـقـافـة المحلـيـة.
وأحيـانًا ت�تضمـن المـالئمـــة مــدى اتســاق المـشــروع وأنشطـته مـع السـيــاســات 

الـعـامـة للمؤسـسـة ومشــاريعـهـا األخــرى.

الفعالية
مدى تحقيق أهداف المشروع والوصول إلى النتائج المخطط لها. ما العوامل 

التي ساعدت في تحقـيق األهـداف؟ ما نسـبـة تحقـيـق األهداف كمـًا ونـوعـًا؟ 
مدى تحقق مؤشرات المخرجات والنتائج واألدلــة على ذلك.

الكفاءة

قياس مدى قــدرة المـشــروع على تحـويــل المــوارد والمــدخــالت سـواء المال 
أو الخربة أو الــوقـــت أو األنشطـــة إلى مــخــرجــات ونتــائــج. وي�بني إذا مــا كـــانــت 

الموارد المالية والبشريــة واألنشطــة قد استخدمت أفضــل استــخــدام ممــكــن 
لتحقيق األهداف. وهنا يتعلق األمر ببحث جوانب عدة مثل: البـنـاء المؤسـسـي 

للمشروع، آليات العمل، الموارد البشرية. الرتابط بني األنشطــة والمـخـرجـــات، 
مشاركة المجتمع المحلـي، الــعـائد مــن اإلنفــاق.
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المضمونالمجال

األثر
التغري والتحسن الذي أحدثه الربنامج على الفئة المستفيدة منه.

تحديد الت�أثريات التي أحدثها الربنامج في تحسني أو تغي�ري ما على الفئة 
المستهدفة، المجتمع المحلي، حياة الناس.  

االستدامة

مدى استمرارية آثار المشروع على الفئة المستفيدة في المدى البعيد أو 
إمكانية توظيف نتائجه في مشاريع أخرى.

وقد تشمل القدرة على االستمرارية المؤسسية والمالية في حال انسحاب 
الشريك الممول.  
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المعاي�ري والمؤشرات وتوظيفها في التقويم التنموي
ولكي تنجح عملية التقي�يم ال بد من أن تستند إلى مجموعة من المعاي�ري والمؤشرات التي تساعد في إصدار 

أحكام موضوعية مبنية على معاي�ري واضحة ومحددة ومؤشرات مقيسة. 

نقاط  بمثابة  وهي  المشروع،  عمل  مجاالت  من  مجال  في  إليها  الوصول  المرغوب  الحالة  هي  المعاي�ري: 

مرجعية موحدة يمكن استخدامها لقياس األداء واإلنجازات، وبصيغة أخرى هي عبارة تصف خاصية مطلوبة 

في المنتج او الخدمة أو العمليات أو المدخالت أو األداء وُتستعمل كأساس لقياس مستوى األداء واإلنجاز 

والجودة. وهي ضرورية ألي عملية تقي�يم للمشاريع والربامج، ويمكن أن تختص بعض هذه المعاي�ري بالمالئمة 

أو الفعالية أو الكفاءة أو األثر لربنامج ما.

وجودة  ومالئمة  وفعالية  بكفاءة  الربنامج  من  المتوقع  األثر  لتحقيق  ضروريًا  وتحقيقها  بها  اإللتزام  وُيعد 

عالية. وهي ليست جامدة ونهائية وتخضع لمراجعة مستمرة بغرض تطوي�رها وتحديثها حسب معطيات الواقع 

العملي لتطبيق الربنامج.

عبارات  وهي  تحقق،  أو  �ُأنجز  قد  ما  أمرً�  أّن  على  للقياس  قابلة  أو  ملموسة  عالمة  عن  عبارة  المؤشرات: 

ودالالت تصف مدى تحقيق المعاي�ري ومدى اإللتزام بها. وُتساعد في إظهار التغريات الحاصلة في حالة معينة 

في فرتة زمنية محددة. 

ويمكن أن ننظر إليها كأدوات لقياس تحقق معيار ما. وقد ت�كون كمية )رقم، نسبة، معدل( أو نوعية )حقيقة، 

صفة، سلوك( وهي تــوفـر أســاســًا موثوقــًا لتقي�يــم اإلنـجــاز أو التـغري أو األداء. 

فمثالً: مؤشرات النتائج هي أدلة عملية مقاسة على أّن التغري الذي حدث على الفئة المستفيدة نتيجة تطبيق 

الربنامج.

وي�جب أن ت�كون المؤشرات محددة وواضحة ومقاسة ومرتبطة بالمعيار.
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مجال المؤشرات التي نحتاجها في التقي�يم: 
)سوف نعرض ألمثلة لكل مجال في نموذج الخطة التطبيقية لتقي�يم مشروع شبابي(.

- مؤشرات المدخالت والموارد.

- مؤشرات األنشطة والعمليات )األداء(.

- مؤشرات المخرجات.

- مؤشرات النتائج.

- مؤشرات األثر.

- مؤشرات االستمرارية.

- مؤشرات المالئمة.

التخطيط للتقي�يم
يمر التقي�يم بعدة مراحل:

- مرحلة التحضري للتقي�يم:
- تحديد المطلوب تقي�يمه، مجال التقي�يم.

- تحديد وبلورة أهداف التقي�يم.

- تحديد المؤشرات والمعاي�ري )سواء المتصلة بالمالئمة أو الكفاءة أو الفاعلية، أو األثر واالستدامة(.

- تحديــد مصـادر المعلومات )الوثائق، الفئات المستفيدة، إدارة لمشروع، الكوادر العاملة، الشريك الممول(.

- تحديد طرق وأدوات جمع البيانات، وطرق تحليلها.

- تصميم األدوات.

- تحديد اإلطار الزمني.
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- مرحلة التنفيذ:
- جمع المعلومات وتوثيقها.

- تصنيف المعلومات وتنظيمها.

- تحليل المعلومات.

- بلورة االستنتاجات.

- استخالص الدروس المستفادة واالقرتاحات.

- مرحلة كتابة التقري�ر وعرض النتائج:
- إعداد المسودة األولى.

- مناقشتها مع أطراف العالقة.

- الصياغة والتحري�ر للتقري�ر.

- عرض النتائج على أطراف العالقة لتحديد المسار المستقبلي.
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أدوات التقي�يم
غالبًا يستخدم في عمليات التقي�يم األدوات التالية:

- مراجعة سجالت وتقاري�ر األداء.

- مراجعة الوثائق واالتفاقيات والعقود والخطط.

- مراجعة التقاري�ر اإلدارية والمالية وتقاري�ر األنشطة وتقاري�ر الرصد والمتابعة لمراحل التنفيذ.

- المالحظة والمشاهدة المباشرة المنظمة.

- الزيارات الميدانية.

- مجموعات الرتكيز.

- االستبيانات.

- المقابالت شبه المقننة والمقننة.
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