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 مقدمة

على وجھ  Community-Based Organisationsمؤسسات المجتمع المدني عامة والجمعیات المجتمعیة  تفتقر
فھم عمیق  . كما أنھا تفتقر إلىوإدارة المشروعات في األردنالرئیسیة في تصمیم إلى المھارات التقنیة الخصوص 

 .معیاتالتي تتواجد فیھا تلك الج للبیئات والموارد المتوفرة وواضح

یوجد وال  أن مجاالت التعاون فیما بینھا ضئیلة جداً  بالتنافسیة لعدة أسباب أھمھا: تتسم الكثیر من الجمعیات المجتمعیة
دراسات یقوم  االقتصادیة: وھيلیل من التخطیط المشترك أو تنسیق المستفیدین أو البرامج القائمة على الجدوى سوى الق

غیاب فھم مشترك ألھداف التنمیة وكیفیة  باإلضافةوانجاحھ ما بعد من تطبیق المشروع یتمّكن فیبھا أصحاب المشاریع 
لذلك،  ونتیجةمن خالل جداول تمویلھا. من تقوم بتحدید األولویات الكثیر من الجھات المانحة ھي  الى جانب ان تحقیقھا،

كون: یأن  ینبغيعكس ما  ى، علالخارجیةللخدمة ومحرك للضرورات  كمزودالمجتمع المدني  تعتبر الكثیر من مؤسسات
ات المؤسستحقیق تكافؤ الفرص وتمكین ، ، مراقب ألداء الحكومةللمھمشینوصوت  التنمیةصاحب مصلحة نشط في 

 لبعضھا البعض.

مشروع  التدریبي كجزء مندلیل الللخروج ب (WANA Institute)مبادرة من معھد غرب آسیا وشمال افریقیا جاءت و
 "تعزیز المؤسسات الفكریة والمبادرات الشبابیة ومنظمات المجتمع المدني" والممول من االتحاد األوروبي في األردن،

مؤسسات المجتمع المدني والمبادرات الشبابیة من خالل برنامج تدریبي متكامل قدرات وتمكین یھدف الى بناء والذي 
 یعزز من قدراتھم ومھاراتھم ویمكنھم من العمل بشكل أكثر كفاءة وفاعلیة ضمن مجتمعاتھم المحلیة.

ومبادرة شبابیة جمعیة  ٦٠قدرات  على بناء التي نفذھا المعھد حیث عمل المشروع نتاج التدریبات العملیةھو  ھذا الدلیل
الدراسات  عن طریقالمواضیع التدریبیة للجمعیات والمبادرات الشبابیة وتم تحدید من كافة محافظات المملكة، 

مع مجموعة كبیرة من  المعھد والمراجعات المكتبیة وعدد من مجموعات النقاش المركزة واالجتماعات التي أجراھا
  أصحاب المصلحة.

أیدي ممثلي المنظمات المجتمعیة والمبادرات الشبابیة وغیرھم من الفاعلین المجتمعیین دلیل  یسرنا أن نضع بینومن ھنا 
والمبادرات الشبابیة على وجھ  المحلیةأداةً مھمة لمؤسسات المجتمع المدني بشكل عام والجمعیات  لیكونتدریبي 

لى المجتمع المحلي بعیداً عن الجانب الخصوص، لیكون لھذه المؤسسات والمبادرات خطط عمل تنمویة لھا أثر كبیر ع
یوفر ھذا الدلیل مواضیع وأدوات عمل تشاركیة التي من شأنھا ان تساعد الجمعیات كما الخدمي المتعلق بالمساعدات. 

والمبادرات على تحدید وتحلیل االحتیاجات واألولویات للمجتمع المحلي ولوضع خارطة الطریق لعملھا لكي تساعدھم 
 االحتیاجات والتحدیات. على تخطي ھذه 

 خالل من األردن في للجمعیات والخبرات القدرات وتطویر بناء على الضوء تسلط یتم الدلیل ھذا من االول الجزء في
ً  للجمعیات عملیة أسس على مبني تشاركي لعمل تؤسس التي والمعلومات األدوات كافة تقدیم ً  مھنیا ً  واداریا  واجتماعیا

 تطبق التي مشاریعال كافة في منھا االستفادة یمكن أنشطة ضمن والتقنیة العملیة الخبرات الجزء ذاھ یقدم كما واقتصادیاً،
 ب: الدلیل ھذا یقدمھا التي المواضیع وتتلخص الواقع ارض على

 المجتمعیة التنمیة -
 تحدید وتحلیل وتقییم المشكالت  –أسالیب البحث  -
  االستراتیجي التخطیط -
  شاریعالم مقترحات وكتابة تصمیم -
  والتقییم المتابعة -
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 یحتوي ھذا الدلیل على:

 المواد التدریبیة التي قدمھا المدربون خالل التدریبات. -
 حاالت دراسیة من ارض الواقع. -
 أفكار وأراء ومقتبسات، من الجمعیات المشاركة. -
 تمارین عملیة تساھم في دعم المعلومات المتوفرة. -

 التدریبات خاللوالمبادرات التعلم للجمعیات  أنماط

التعلم عن طریق المعلومات األكادیمیة: من خالل شرح المفاھیم والمصطلحات ودراسة الحاالت والنقاشات حول  -
 النظریات واألبحاث.

التعلم عن طریق المالحظة والتفكیر بالحلول للمشكالت: من خالل استخدام األمثلة الواقعیة وعرض مقاطع الفیدیو  -
 والمقاطع الصوتیة.

 عن طریق التدریب: من خالل لعب األدوار واألنشطة التدریبة.التعلم  -
 التعلم عن طریق الوسائل البصریة: من خالل العرض التقدمي ومقاطع الفیدیو والصور والشرائح. -
التعلم بالتجربة نظریة التغیر: من خالل إعطاء المشاركین واجبات بیتیة لحلھا بعد التدریب ویتم مناقشة األخطاء  -

 في كل تدریب  والواجبات
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 التنمیة المجتمعیة 1

 یھدف ھذا الجزء الى :

 والتمكین.المجتمعیة  والمشاركة بعملیة التنمیة وتنمیة المجتمعات المحلیةالمفاھیم الخاصة توضیح   -
 مفھوم التطوع وأثره على تنمیة المجتمعات المحلیة.توضیح   -
 تعریف مفھوم التخطیط المجتمعي. -
 المسح المجتمعي. وااللمام بأدوات لتعرف على كیفیة اجراء المسح المجتمعيا ي،تعریف المسح المجتمع -

 مفھوم المجتمع  

 حیاة في ویسھمون معینھ جغرافیة منطقة في یعیشون األفراد من مجموعة
 في والتشابھ المباشرة االجتماعیة العالقات في عادة ویتمیزون واحده

 1  والعادات القیم في والتجانس العیش أسلوب

 الممارسات من العدید ویتشاركون معینة، جغرافیة بقعة في یعیشون الذین األفراد من مجموعة ھوف المحلي المجتمع اما
 اجتماعي ونسیج وطنیة، مةلحُ  وتجمعھم واالجتماعیة، واالقتصادیة، السیاسیة، كاألنشطة المتنوعة؛ واألنشطة الحیاتیة،

ً  ویخضعون موحد،  المجتمع صور أكثر ولعل إلیھا، ینتمون عامة قیمٌ  بینھم فیما وتسود الموحد، الذاتي الحكم لرایة جمیعا
 أو المدینة إلى فقط تشیر ال المحلي المجتمع لفظ لكنّ  والقریة، كالمدینة، المعروفة؛ الجغرافیة التقسیمات ھي المحلي
 .2بأكملھا والدولة كلھ، المجتمع على لتدل تشملھما بل القریة،

 عناصر المجتمع 

 راك أفراد المجتمع وشعورھم بأنھم یكّونون وحدة واحدة. إد -
 نطاق جغرافي یجمع أفراد المجتمع وجماعاتھ.  -
 .تمّكن المجتمع من إشباع االحتیاجات األساسیة ألفراده إلى حد ما -
 .بناء اجتماعي خاص بھ -
 وجود سلوكیات اجتماعیة مثل التعاون، التكافل والصراع.  -

 حليأبعاد ومقومات المجتمع الم 

   .الجغرافیة الحدود -
 الناحیة الدیموغرافیة. -
 االعتماد المتبادل ما بین اعضاءه وجماعاتھ. -

                                            

 ٢٠١٨\٩\٢٤-٢٣عمان \المبني على حقوق االنسان  التنمیة المجتمعیة والنھج\الورشة التدریبیة  \بحسب تعریف المدربة: سمر طبلت  1
 \2018مادة مدخل علم االجتماع/  \. د. عذراء صلیوا رفو\ Community and societyالمجتمع المحلي والمجتمع 2

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yZKcRnwWoyIJ:https://uomustansiriyah.ed
u.iq/media/lectures/8/8_2018_01_08!10_06_33_AM.docx+&cd=1&hl=ar&ct=clnk&gl=jo&client=safari 

یرجى تحدید الحدود 
الجغرافیة لمنطقتك 

باإلضافة الى األبعاد 
الدیمغرافیة في منطقتك 

كما ھو موضوح 
 بالشكل أدناه
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 العالقات والنظم االجتماعیة. -
 التفاعل االجتماعي بین جماعات المجتمع. -

 

 مفھوم المجتمع المدني  

النقابات العمالیة والمھنیة،  الحكومیة،"مجموعة كبیرة من المنظمات غیر  بأنھالُمجتمع المدني  یعٌرف البنك الدولي
وجود في الحیاة  المنظمات الخیریة، والمنظمات الدینیة التي ال تھدف إلى الِربح، والتي لھا األصلیین،مجموعات السكان ،

أو  العامة، وتنھض بعبء التعبیر عن إھتمامات وقیم أعضائھا واآلخرین، إستناداً إلى إعتبارات أخالقیة، أو ثقافیة،
 3.سیاسیة، أو علمیة، أو دینیة، أو خیریة

                                            

  society-http://www.albankaldawli.org/ar/about/partners/civil\البنك الدولي  3

 أحد خرائط المسح المجتمعي الحد الجمعیات المشاركة في التدریبات 

 التي تحیط بالجمعیة تبین اھم الموارد االجتماعیة واالقتصادیة 
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ورا مھما بین مجموعة من المنظمات التطوعیة غیر االجباریة والغیر الربحیة والتي تلعب دالمجتمع المدني في األردن 
 4.االجتماعيالعائلة والمواطن من جھة والدولة من جھة اخرى لتحقیق مصالح المجتمع في السالم واالستقرار والتكافل 

 

 
 مقابل، أيالمجتمع بدون  ألفرادالنشاطات والخدمات المجانیة  المدنيمنظمات المجتمع  تقدم

، حیث والمؤسسات تعمل خارج نطاق الحكومة واجھزتھا المختلفةواغلب ھذه المنظمات واالتحادات والجمعیات واالندیة 
 .التنمیة األھم والمحرك في عملیةتكون منظمات المجتمع المدني الجزء 

 التنمیة 

"العملیات التي یمكن بھا توحید جھود المواطنین والحكومة لتحسین انھا  1956تعریف األمم المتحدة في عام بحسب 
جتماعیة والثقافیة في المجتمعات المحلیة ولمساعدتھا في االندماج في حیاة األمة والمساھمة في األحوال االقتصادیة واال

 5“.تقدمھا بأقصى قدر مستطاع

 خلق وعملیة والوطنیة، واالجتماعیة السیاسیة وواجباتھ بحقوقھ وواعِ  مثقف مجتمع إلى الوصولعملیة  وفي تعریف اخر:
 اإلعاقة، ذوي كاألشخاص المجتمع في المھمشة بالفئات والنھوض لمستھدفةا المجتمعات في جدیدة اقتصادیة فرص

 والثقافة الوعي رفع في األساس ھو التعلیم كون التنمیة مفھوم لتحقیق أساسیة كوسیلة بالتعلیم النھوض جانب إلى واألیتام
 6.الفاعلة البشریةمن خالل القوى بتوافر الموارد وتطویرھا و إال التنمیة، وال تتحقق التنمیة إلى بدورھا تقود التي

تختلف المجتمعات المحلیة: بأولویات التنمیة الخاصة بھا الن لكل مجتمع خصوصیتھ فعلى سبیل المثال نجد بعض 
المجتمعات التي تعاني من نقص المیاه تضع ان من اھم أولویاتھا التنمویة ھو توفیر المصادر المائیة لھا، والمجتمعات 

قص في الموارد التعلیمیة تضع من اھم أولویاتھا التنمویة ھو توفیر مصادر التعلیم مثل المراكز او التي تعاني من ن
 المدارس.

                                            

 معھد غرب اسیا وشمال افریقیا \ورقة سیاسیة: أولویات التنمیة  4
  ar/development/http://www.un.org/\التنمیة /االمم المتحدة  5
 معھد غرب اسیا وشمال افریقیا \ورقة سیاسیة: أولویات التنمیة  6

 جمعیة تندرج تحت مفھوم المجتمع المدني  7000في األردن ما یقارب 
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 مشاركات من بعض الجمعیات المشاركة في التدریبات: وادراج أولویاتھا التنمویة مع بعض الموارد المتوفرة

 ، ما ھي أھم األولویات التنمویة في منطقتك؟ مبوجھة نظرك

 تنمیة المجتمع المحلي 

نشطة من جانب المجتمع المحلي نفسھ أحركة مصممة لرفع مستوى الحیاة في المجتمع المحلي ككل بمشاركة  ھي
 ستثارةالفھنا یمكن استخدام أسالیب فنیة منھ إن أمكن، أما إذا تبین ان المجتمع المحلي یفتقد المبادرة التلقائیة  وبمبادرة

 .7م بحماس للحركةاألھالي لضمان استجابتھ

 ھي زیادة عدد الفرص للمواطنین.وفي تعریف اخر: 

 بعض األمثلة على مفھوم التنمیة: اعطوا 

 تحسین جودة التعلیم في المدارس  -
 المشاریع االنتاجیة المدرة للدخل للفقراء  -
 القرار  برامج المجتمع المدني: مشاركة الشباب وتشغیلھم، اشراك المجتمع في حوار السیاسات مع صناع -

 عناصر تنمیة المجتمع المحلي  

توفیر المرافق والخدمات االجتماعیة، الصحة، التعلیم، الخدمات الثقافیة، التدریب والتأھیل،  العنصر االجتماعي: -
 "مناطقكمفي  العناصر االجتماعیة "اذكروا .تنمیة القطاعات األھلیة

یتسنى لھم تحقیق إمكانیاتھم كاملة، واالستفادة من تنمیة البشر أنفسھم، أفراد وجماعات، ل ي:العنصر البشر -
ا بأسماء من خالل قائمة تعدونھعن العنصر البشري  واابحث" مھاراتھم وقدراتھم والمشاركة بدور إیجابي.

 "األشخاص لتكون مرجع لكم
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رقم  المنظمة  المھنة  االسم 
 الھاتف 

البرید 
  االلكتروني

محمد علي السید  رئیس  
 بلدیة:

:بلدیة    

     

الصناعات الصغیرة والحرف الیدویة، اإلنتاج  ،اإلنتاجیة أو تنمیة القاعدة االقتصادیة :يالعنصر االقتصاد -
 والتسویق، النقل والتوزیع.

ً  واعد"أ  حدده"مالیة: تحتوي على الموارد المالیة وكیفیة العمل ضمن میزانیة مُ  –اقتصادیة  ِخططا
 قراء واالیتام مثال: جمعیة البركة لمساعدة الف

 خطة مالیة مبسطة لرصد التبرعات:

المفاھیم المھمة ( المشاركة ، التمكین ،التطوع ) التي  تتمحور في عمل جمعیاتكم  ومن المھم ان نتحدث عنھا  بعض
 بشكل مفصل لتكون جزء أساسي في االنظمة الداخلیة الخاصة بكم:

 

 المشاركة 

 ، وتكون لدیھِ من خاللھا دوراً فـي الحیـاة السیاسـیة واالجتماعیة واالقتصادیة لمجتمعھِ  العملیة التي یلعب الفرد تعني
 .8الفرصة ألن یشارك في وضع األھداف العامـة

  كلمات خاصة بالمشاركة:

ضور حُ  \: مثل تفاعل المجتمع في الورشات والتدریبات التي تقدمھا الجمعیات والمنظمات المجتمع مشاركة
 مجتمع في جلسات المجلس البلدي ال افراد من

 المختلفة.المشاركة تعتمد على إتاحة المجال للدیمقراطیة واإلقرار بحق التعبیر عن اآلراء 
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 المدة الزمنیة عدد المستفیدین ل مخصص القیمة المصدر المالي

متبرع " أبو عبد 
 هللا "

ولوازم حقائب  دینار أردني ٥٠٠
 مدرسیة

طفل یتیم  ١٥٠
بحسب القائمة المعدة 

 لعدد المستفیدین

 شھر ١

صندوق الزكاة 
 األردني

مساعدات مالیة  دینار أردني ١٠٠٠
 –ألسر االیتام 

 الفقراء

 شھر ٢ عائلة ٤٠
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 :المشاركة برامج على مثلةاأل من

 .والمنظمات الجمعیات خالل من المواطنین بین والتفاعل الحوار برامج -
 في مبادرات على امثلة وااعط المجتمع، افراد مع اعلیةتف المبادرات تكون بالعادة: المجتمعیة المبادرات -

 .المحلي مجتمعك

 المشاركة المجتمعیة1.8.1 

 والتنفیذ، القرار، تخاذوا التخطیط،مجال  فيیقوم بھا االفراد بجمیع فئاتھم ومؤسسات المجتمع المدن  التيالجھود  ھي
وتحقیق الصالح  ،ناحیةالمشاركین من  حتیاجاتاة استیفاء ویتحقق من ھذه المشاركالتعلیمیة، والتقییم لعناصر العملیة 

 .9اخرىالعام من ناحیة 

 والمشاریع التنمویة:مستویات مشاركة المجتمعات المحلیة في البرامج 1.8.2 

: كجمع اعداد من المشاركین والمتطوعین في النشاطات او البرامج دون ان یكون لھم أي المشاركة السلبیة -
 فقط لرصد العدد اھتمام او تفاعل 

المؤتمرات الصحفیة لنشر عقد  االنترنت،المعلومات: مثل نشر المعلومات والبیانات على المشاركة بتقدیم   -
 .البیانات

 .و البرامجتقدیم االستشارات بخصوص المشاریع أ :ستشارةباالالمشاركة   -
امج االقتصادیة ذات المردود المادي معینة: یشارك المواطنون غالباً في البرحوافز جل مردود وأركة من لمشاا  -

او المشاركة في التدریبات والفرص التي من  للدخل،الطبخ) المشاریع المدرة  –مثل دورات تعلم (الحرف 
 شأنھا ان تبني قدراتھم وتعزز المھارات والمعلومات.

 تنمیة.العملیة: العمل بكافة اشكالھ فكل عامل في الوطن ھو جزء أساسي ومھم في الالمشاركة   -
 الفعالة: المشاركة التي تعكس اثارھا على المواطنین والمؤسسات وتكون ذات نتائج إیجابیة.المشاركة   -
 .: شعور المواطنین بالرغبة في المشاركة والتغیر والعمل نحو التقدموالتحفیز الذاتيالمبادرة   -

 "المشاركة تقود الى التمكین"

ن ھذه المشاركة تقود الى تمكین المجتمعات المحلیة الفاعلة، العملیة): حیث كما ذكرنا بأنواع المشاركة المجتمعیة (ا
 وتمكین االفراد.
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 التمكین 

عنھ انھ عملیة سیاسیة لمنح المجموعات  السیطرة على حیاتھ ووضعھ، ویُعبرھو عملیة فردیة یأخذ فیھا الفرد المسؤولیة و
 .المھشمة حقوقھم وتوفیر العدالة االجتماعیة لھم

ً ویع التقویة أو التعزیز، بینما وظیفیا أو إجرائیا، فإن التمكین تتعدد تعریفاتھ، وفقا للمجال الذي  ني مفھوم التمكین لغویا
إال أنھ یشیر إلــى عناصر من القوة یتم » التمكین«یستخدم فیھ، ولكن وبغض النظــر عــن المجال الذي یتم فیھ توظیف 

 .10ة ھنا تعني القدرة على فعل مھمة محددة، وبدرجة عالیــة من الكفاءة والفاعلیةتوظیفھا ألفراد أو منظمات، والقــو

 ن نعتبر المعلومات المقدمة في ھذا الدلیل أحد أدوات التمكین.أیمكننا 

الحدیث عن التمكین من خالل منھجیات الخطط التنمویة التي تُبنى حسب االحتیاجات الفعلیة  یمكننا: والتنمیة التمكین
اطنین والمجتمع المحلي وتأتي للمو

خطط التنمیة بقوالب التمكین 
للمجتمعات ورفع المستویات 
 االقتصادیة وتعزیز الموارد المتاحة.

لو امعنتم النظر في مؤسساتكم 
 وبحثتم عن فرص التمكین:

تمكین المؤسسة: بناء  -
 \مصادر تمویلیة \قدرات 

 خبرات عملیة.
تمكین المجتمعات: مجتمع  -

تلك أدوات مدني قوي یم
التعلیم، الخدمات،  التمكن:

المعرفة، الدفاع عن حقوق 
 االنسان، المشاركة)

 

 

 

ومن أحد المفاھیم المھمة التي تبني قاعدة قویة لمؤسساتكم وتساعد في تنظیم عملكم بعد التنمیة والتمكین ھو: التطوع إذ 
 حلیة وقوتكم التي ال تھدأ.أن المتطوعین ھم جزء ال یتجزأ من عملكم التنموي في مجتمعاتكم الم
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 التطوع  

ھو عمل غیر ربحي، ال یقدم نظیر أجر معلوم، وھو عمل غیر وظیفي/ 
 11اآلخرین.مھني، یقوم بھ األفراد من أجل مساعدة وتنمیة مستوى معیشة 

ھو مجموعة من الفعالیات التي یقوم بھا الفرد أو الجماعة وفي تعریف اخر: 
خفیف عن مواطن، أو مجموعة من المواطنین أو تطویر مؤسسة، أو تنمیة منطقة، أو خدمة باختیارھم دون أجر، بقصد الت

 .12محلي أو تنظیمھ مجتمع

 حقوق المتطوعین 1.10.1

 یعتبر حفظ حقوق المتطوعین من أحد عوامل نجاح المؤسسة 

 یة.العمل بكافة اشكالھ فكل عامل في الوطن ھو جزء أساسي ومھم في التنم: العملیةالمشاركة  -
 التدریب.حق  -
 الشخصیة.حق الحفاظ على السالمة  -
 حق إعطاء شھادة تثبت قیامھ بالتطوع وتبین المھام التي قام بھا. -
من یقوم بالعمل التطوعي ھم اشخاص َسخروا أنفسھم ووقتھم لخدمة االخرین باإلضافة لخدمة المجتمع  -

لمتضررین وعمل الكثیر من الخدمات الذي یعیشون فیھ وتقدیم المساعدات للمحتاجین ودفع االذى عن ا
 المجانیة.

 یعد العمل التطوعي من اھم األدوات التي نحصل من خاللھا على: -
العدید من الخبرات والتجارب المھمة التي تعطي بنتائج إیجابیة مھمة للمتطوع نفسھ وللمؤسسة او الجمعیة  -

 التي یعمل معھا.
 المجتمعات.ل التي تطور وتنمي االنشطة واالعمال التطوعیة تعد من اھم االعما -

 اشكال العمل التطوعي1.10.2 

عمل أو سلوك اجتماعي یمارسھ الفرد من تلقاء نفسھ وبرغبة منھ وإرادة وال یبغي أي  ھوالفردي: العمل التطوعي 
 تربویة.مردود مادي، ویقوم بھذا العمل العتبارات أخالقیة، أو اجتماعیة، أو إنسانیة، أو دینیة، أو 

 .وھو أكثر تقدماً من العمل التطوعي الفردي وأكثر تنظیما وأوسع تأثیرا في المجتمعل التطوعي المؤسسي: العم

 متطوعینأسس اختیار ال1.10.3 

 ن استقدام وجذب المتطوعین وھذا یعتمد على:إ 
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یجب ان یكون المطلوب من المتطوعین واضح بشكل جید والمھام التطوع: وضوح الھدف من عملیة  -
 لة إلیھم واضحة الموك

: تستطیعون عمل فلترة للمتطوعین وكل الموجودة لدیھم ونوع المھاراتمستویات المتطوعین التعلیمیة  -
 متطوع في المكان الذي یتناسب مع مھاراتھ 

 نوع المجتمع الذي سیتم فیھ التطوع (مغلق أو منفتح).  -
 ق المتطوعین متساویة العدد من الجنسین ال تغفلوا عن الموازنة الجندریة فمن الجید ان تكون فر الجنس: -

تستطیعون اعداد موازنة  –لتكون المرجع في التواصل معھم في النشاطات  –قائمة بأسماء المتطوعین وبیاناتھم  أعدوا
 مالیة مخصصھ للفریق التطوعي إن أمكن:

 روني البرید االلكت رقم الھاتف  مكان السكن المھارات  االھتمام  اسم المتطوع  الرقم 

التكنولوجیا  خالد سلیمان ١
مواقع  –

التواصل 
 االجتماعي 

    

التوعیة  ایمان محمد ٢
 الصحیة 

    

 

 التخطیط المجتمعي  

موارد المتاحة للمجتمع لتحقیق عملیة جماعیة تشارك بھا االطراف المعنیة للموازنة بین الحاجات المتعددة واالمكانیات وال
 .13ةنیة محددة وبأقل التكالیف الممكني فترة زمھداف المطلوب بلوغھا فاأل

 منھجیة التخطیط المجتمعي1.11.1 

 تقوم منھجیة التخطیط المجتمعي على ما یلي:

 المشاركة الفعلیة لكافة الجھات المعنیة بعملیة التخطیط للمجتمع المحلي وفي المراحل المختلفة للعملیة. -
 اعدة وینتھي بالقمة.سیر عملیة التخطیط یجب أن یبدأ من الق تجاها -
كافة الموارد المادیة والبشریة والفنیة المتاحة في تنفذ خطوات وضع الخطة تم تنفیذ فعالیات الخطة  استثمار -

 نفسھا.
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 مدخل التخطیط من القمة

 المخططون

 

 

 

 المستقبلون

 

 

 

 مدخل التخطیط من القاعدة

 أصحاب القرار

 المجتمع المحلي یشارك في التخطیط

 
 :الخصائص االساسیة للتفعیل المجتمعي1.11.2 

 یھتم بكل سكان المجتمع المحلي. -
 یھتم بكل جوانب الحیاة وبمجموع حاجاتھ. -
 یھتم بحل مشكالت المجتمع المحلي. -
 االجتماعي في المجتمع المحلي. التغییر بإحداثیھتم  -
 عدد ممكن من سكان المجتمع المحلي. أكبریؤكد على الجھود الذاتیة ومشاركة  -
تضمن مساعدات فنیة على شكل (موظفین، معدات، تجھیزات، تمویل، استشارات فنیة من جانب الھیئات ی -

 الحكومیة).
 من عملیة تعلمیة.ضیت -
    منھا  أكثرتستمر جھوده لفترة زمنیة طویلة وھي لیست مشاریع مؤقتة او محددة بغرض معین فھي عملیة  -

 برنامج.
بھا الناس وعلى رغباتھم وآمالھم ووفقا لفلسفة تنمیة المجتمع تبنى برامجھ على الحاجات التي یشعر  -

 المحلي أن یبنى العمل المحلي اساسا على (إجماع اھالي المجتمع المحلي)
 .التي تھمھم اتیقوم على فلسفة تؤمن بحق الناس في المشاركة في اتخاذ القرار -
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 اھمیة التخطیط المجتمعي بالمشاركة1.11.3 

 االحتیاجات الفعلیة. إعداد خطط نابعة من -
 ترسیخ منھج التنمیة القاعدیة.  -
 یساعد الدولة في تبني خطط أكثر واقعیة. -
 یساھم في بناء قدرات المجتمعات المحلیة عن طریق إشراكھم في كل مراحل التخطیط. -
 تبنّي ومتابعة الخطط من قبل المجتمعات المحلیة نتیجة إلحساسھم بأّن الخطط نابعة من احتیاجاتھم.  -
 الحصول على دعم المنظمات المانحة.   -

 المرحلة االولى: المرحلة التمھیدیة  :مراحل وخطوات التفعیل المجتمعي1.11.4 

 شرح الموضوع للمواطنین.  -
التعرف على المجتمع من خالل اللجوء الى مصادر مختلفة في سبیل جمع المعلومات عن المجتمع الذي  -

 سیتم العمل بھ.
ن وھي عملیة مستمرة متجددة تبدأ من تشكیل فریق العمل وتنظیم جھود االفراد عن اكتساب ثقة المواطنی -

 طریق تشكیل مجالس محلیة / لجان.

 المرحلة الثانیة: دراسة الواقع الحالي1.11.5 

تمع في ھذه الخطوة تقوم الجھة التي ستنفذ التخطیط المجتمعي سواء كانت مدیریة التنمیة االجتماعیة او مركز تنمیة المج
 .المحلي بدراسة الواقع في المجتمع المحلي وتحلیلھ، وذلك في ضوء الدراسات واالبحاث المعدة مسبقا حول المجتمع

المجموعة المستفیدة، طبیعة الخدمات المقدمة، معلومات دیموغرافیة عامة، الجھات ( المعلومات التي یجب مراجعتھا:
دیة واالجتماعیة االساسیة في المجتمع، الخبرات والموارد المالیة التي تقوم بتقدیم خدمات، وصف االنشطة االقتصا

 والبشریة المتوفرة في المجتمع المحلي).

 المرحلة الثالثة: تشكیل فریق العمل1.11.6 

االنتظار لفترة قد ویحتاج الى المثابرة و قلمستویات المجتمعیة یعتبر عمل شاان العمل التنموي على اي مستوى من ا
و المحفز مھما كانت خبراتھ ومھاراتھ ال یستطیع لوحدة ان یتحمل أھداف المطلوبة، فالناشط نجاز األإیتم تطول حتى 

 اعباء العمل التنموي لذلك ال بد من تشكیل فریق عمل من تخصصات مختلفة للمشاركة في تنمیة المجتمع، وھذا یستدعي:

لى تخصصاتھم وخبراتھم ومھاراتھم بحیث یشمل تحدید فریق العمل المشارك في الجھود التنمویة والتعرف ع .1
 كافة المؤسسات الرسمیة واالھلیة وافراد من داخل المجتمع المحلي.

 والمسؤولیات لكل عضو. لألدوارتنظیم وتنسیق العمل بین اعضاء الفریق وذلك یحتاج الى تحدید دقیق وواضح  .2
 .إلیھم الموكلةك للمھام من وصول الجمیع الى فھم مشتر للتأكدتحدید خطة واسالیب عمل  .3
ینبغي على الناشط او المحفز ان ال یعتقد انھ یعرف كل شيء وكذلك یجب ان ترتبط توجیھاتھ ومقترحاتھ  .4

 بظروف المجتمع وتقالیده وبالخبرات المحلیة.
 یجب ان نساعد االفراد على تحمل المسؤولیات المختلفة التي یحتاجھا انجاز عمل معین، وان توزع المسؤولیة .5

 .على من یستطیع تحملھا واعطائھم القدر المناسب من التشجیع
العمل التنموي كثیرا ما یواجھ معوقات وصعوبات تحتاج الى التروي والحكمة والتشاور مع فریق العمل  .6

 .الطرق لتجاوز ھذه المعوقات والصعوبات أفضلللوصول الى 
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 المرحلة الرابعة: دراسة االحتیاجات المحلیة1.11.7 

ساسیة في التخطیط لبرامج تنمیة المجتمع المحلي وأفضل وسیلة اسة احتیاجات المجتمع دراسة واقعیة ھي النقطة األإن در
مكانیات ألن عدم تقدیر واإل االحتیاجاتمعلومات عن واقع الحال وتشخیص لدراسة ھذه االحتیاجات ھو جمع البیانات وال

 فقاد الناس ثقتھم بالبرنامج.إصوریا وشكلیا او  سلیما ینجم عنھ اما جعل التطبیق الموقف تقدیراً 

 جمع المعلومات:

 جمع المعلومات یجب اخذ االسئلة التالیة بعین االعتبار:

 ما ھي المعلومات التي نحتاجھا؟ -
 من این لنا ان نحصل على ھذه المعلومات؟ -
 من سیشترك معنا في جمع المعلومات؟ -
 كیف سنجمع المعلومات؟ -
 متى سنجمع المعلومات -

 المسح المجتمعي 

ھو أحد طرق البحث االجتماعي من خالل تطبیق مناھج علمیة في البحث لدراسة ظواھر او مشاكل اجتماعیة سائدة في 
منطقة جغرافیة معینة بحیث نحصل على تحلیل كافي ألسباب ھذه المشكلة وكافة المعلومات والبیانات التي نحتاجھا في 

 14العملیةضع الحلول البحث وعلى أساسھا یتم التحلیل وو

 ؟لماذا المسح المجتمعي1.12.1 

 التعرف على تركیبة المجتمع وعاداتھ. -
المشاكل االجتماعیة الموجودة في ھذا المكون االجتماعي أو ھذه الخلیة  -

 االجتماعیة.
 تحدید احتیاجات المجتمع المختلفة. -
 إجراء تحلیل عام لموضوع أو مشكلة معینة داخل ھذا المجتمع. -
 المشروعات والبرامج المجتمعیة المنفذة والموجودة داخل ھذا المجتمع.معرفة  -
معرفة ما ھي الخدمات التي یحتاجھا ھذا المجتمع، والتي یمكن أن تقدم عن طریق برامج ومشاریع تناسب  -

 المجتمع واحتیاجاتھ.
 ع.معرفة مقدمي الخدمات لھذا المجتم -

ئل من البیانات من االفراد في المجتمع المحلي حول قضیة معینة نستطیع من خالل المسح المجتمعي أن نجمع قدر ھا
 وتكون ھذه البیانات بشكل نوعي وكمي لتحقیق غایة البحث 

                                            

 عمان \والنھج المبني على حقوق االنسان التنمیة المجتمعیة \الورشة التدریبیة  \بحسب تعریف المدربة: سمر طبلت  14
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 تقییم الوضع داخل المجتمع المحلي1.12.2 

یاجات ھو معرفة موارد المجتمع المحلي الطبیعیة والبشریة والمجتمعیة، ومعرفة مشاكلھ وتحلیلھا، وبالتالي تقدیر االحت
 .التنمویة وترتیبھا حسب أھمیتھا بالنسبة للمجتمع

 :، لبناء قدرات المجتمع المحلي وتطویرھا وتضمستثمارھاالمعي جمیع الموارد المتوفرة فیھ یشمل المسح المجت

 توفر المتطوعین والعاملین ذات الكفاءة والخبرة الجیدة. :الموارد البشریة -
ً داخل ھذا المجتم: الموارد الطبیعیة - المجتمع: تحدید ھذه لخدمة  استثمارھا، وإمكانیة ع وكیف تستغل حالیا

الموارد لتكون جزء فعال بالخطة التنمویة مثل ان تحدد المؤسسة ما ھي المواد التي تحیط بھا (المحمیات 
 .والغابات، مالعب كره القدم)

جمعیات  المحلي مثللمجتمع المؤسسات ومراكز الخدمة المجتمعیة الموجودة داخل ا المجتمعیة:الموارد  -
مجموعة المرتكزات مسارح، قاعات اجتماعات وتدریب، مدارس، جامعات، مكتبات وومنظمات أخرى، 

مثل دیوان  المجتمعیة التي یحي بھا ھذ المجتمع من عادات وتقالید ونمط معیشة تشكل ثقافة ھذا المجتمع
 .العشیرة، أماكن اجتماعات العائالت)

 ح المجتمعيأنواع المس1.12.3 

 عدد السكان، عدد المنتفعین) مثل العمر والجنس، ، فئات(جماعاتمسح للمجتمع  -
 صحة، بنیة تحتیة)، (تعلیممسح للخدمات  -
  بیئیة، اجتماعیة)، (مالیةمسح للموارد  -
 (مساحات وخرائط) مسح دیموغرافي -

 كیفیة اجراء المسح المجتمعي1.12.4 

البرامج التنمویة التي یحتاجھا من خالل عدة وسائل تستخدم حسب إلى معرفة المجتمع وخصائصھ و نصلحتى 
اإلمكانیات المتاحة من كوادر بشریة وموارد مالیة، أیضا ظروف المنطقة الجغرافیة التي یتم فیھا المسح من طبیعة 

 .السكان وظروف عملھم، مع األخذ بعین االعتبار الوقت المحدد والالزم لإلجراء المسح

 دوات التي تستخدم في المسح المجتمعي؟األما ھي 1.12.5 

 المعدة والمصممة مسبقا، والتي تنفذ مع األفراد ومقدمي الخدمات. حتیاجاتاالوأدوات تحدید  االستبیانات -
 المقابالت المباشرة مع عینات مجتمعیة مختلفة ومع مقدمي الخدمات. -
نجمت عن دراسات معدة عن المجتمع المنوي االستعانة بدراسات اجتماعیة وتنمویة، أو إحصائیات أو تقاریر  -

 معھ.العمل 
 ).المركزة (المجموعاتالمجموعات البؤریة  -
 .البحث السریع بالمشاركة -
حتى تتوفر لدیكم المعلومات عن الجھات التي یمكن التعاون معھا او تحلیل موقفھا للعمل معكم في قضیة البحث  -

 العالقة وأصحاب المصلحة. او في مشاریعكم بشكل عام یجب تحلیل الجھات ذات
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 الشركاء/تحلیل الجھات ذات العالقة1.12.6 

القضیة ھو عبارة عن اداة یتم من خاللھا جمع معلومات عن الجھات التي یمكن ان یتم التعاون معھا أو تحلیل موقفھا من 
 البحث.مدار  على

	:ن تصنیفھم بالفئات التالیةسواء كانوا أفراد أو مؤسسات ھم المعنیین بمقترح السیاسة العامة ویمك

 الحكومة -
 المشرعین -
 لنقابات واتحاد العمال -
 الجمعیات األھلیة -
 اإلعالم -
 جھات التمویل  -
 رجال الدین -

یقوم تحلیل الشركاء بتحدید الطرق واألسالیب التي قد تؤثر بھا اصحاب المصالح على السیاسات المقترحة أو تأثیرھم بھا 
 وأھدافھا.وكذلك موقفھم تجاه ھذه السیاسة 

 االطراف الصلة السلطة الدعم التأثیر وصف الموقف

تحدث نائب معین: حول دور الجمعیات 
 في تنمیة المجتمعات المحلیة في الجلسة.

یتضمن البرنامج االنتخابي لنائب آخر: 
  الحدیث حول

یدعم نائب  
معین: الجمعیات 

 في المنطقة.

یدعم نائب آخر: 
موقف الجمعیات 
بالحصول على 

 لتمویل ا

السلطة  -
التشریعیة 

صناع  -
 القرار 

نواب المحافظة 
التي تتواجد فیھا 

 مؤسستكم 

 مجلس النواب 

 تحلیل أصحاب المصلحة 

ذین یؤثر علیھم الموضوع المطروح أو أصحاب السلطة الذین یستطیعون التأثیر على ھم األفراد أو المؤسسات الو
/ اإلعالم /  المدنينقابات / مؤسسات المجتمع الالحكومة /  المثال كاالتي:ویمكن تصنیفھم على سبیل الموضوع المقترح، 

  رجال الدین / المستھلكین

 خطوات تحلیل الشركاء1.13.1 

 تحدید اصحاب المصلحة (المؤیدین، او المعارضین، الخاسرین، الرابحین) .1
 تقییم أصحاب المصلحة ذوي الصلة .2
 الحلفاء والمؤیدون .3
 المعارضون .4
 غیر الملتزمین)المحایدون ( .5
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 تحدید المواقف والمواقف المحتملة ألصحاب المصلحة1.13.2 

  المصلحة أصحاب تحدید: 1 الخطوة

 :تتمثل الخطوة األولى في تحدید من ھم أصحاب المصلحة ذوي الصلة الذي ھو في جوھره

 المصالح؟نظرة أكثر تعمقاً إلى مصالح مجموعة من أصحاب  .1
 سیتأثرون؟كیف  .2
 درجة؟إلى أیة  .3
   ما التأثیر الذي بإمكانھم ممارستھ في مقترحات السیاسیة العامة؟ .4

 : تقییم أصحاب المصلحة ذوي الصلة 2الخطوة 

 والمؤیدون الحلفاء .1
 "المحایدون" الوسطى المجموعة .2
ً  تحدیدھم ویتم المعارضون .3  .المشكلة ونوع لطبیعة وفقا

التحلیل الرباعي  –تحلیل البیئة (الداخلیة والخارجیة) 
(SWOT ANALYSIS) 

 عوامل داخلیة  –نقاط القوة  -
 عوامل داخلیة  -نقاط الضعف -
 عوامل خارجیة  – الفرص -
 عوامل خارجیة  –التحدیات والتھدیدات  -

 ادوات المسح المجتمعي  

مثل المتطوعین او والتي تنفذ مع األفراد  :صممة مسبقاعدة والمُ وأدوات تحدید االحتیاجات المُ االستبیانات  -
على أسئلة وخیارات من شأنھا معرفة اھم االحتیاجات واھم  سات وتحوي ھذه االستبیاناتفي المؤسالعاملین 

 المشكالت.
عد وضمن مختلفة ومن خالل ھذه المقابالت یكون نموذج األسئلة مُ مع عینات مجتمعیة  :المقابالت المباشرة -

 االستبیان.غلقة بحسب ما مفتوحة او من األسئلة في المقابالت الفردیة إإطار الموضوع وتكو
 مثال: 

 ھم االحتیاجات التي تخص البنیة التحتیة للمنطقة س یس بلدیة في منطقة س للحدیث حول أمقابلة الباحث مع رئ
 تبدأ المقابلة بالتعریف عن الجمعیة/اسم الباحث:

 الھدف من المقابلة: 
 یة في المنطقة س؟السؤال االول: بالبدایة حدثنا عن المشاریع التي تخص البنیة التحت
 السؤال الثاني: ما اھي اھم المشكالت التي تتعلق بالبنیة التحتیة؟

 السؤال الثالث: ما ھي البرامج او المشاریع التي من خاللھا تتغلبون على التحدیات؟
نوي عدة عن المجتمع المَ مأو تقاریر نجمت عن دراسات ُ أو إحصائیات :وتنمویة اجتماعیةاالستعانة بدراسات  -

 العمل معھ
 وھنا نتحدث عن البحث المكتبي للدراسات ورصد المعلومات التي تتحدث عن المجتمعات المحلیة
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 )ھمة في المسح المجتمعي (جمع المعلومات من فئات محددهزئیة مُ : وھي تساعد في جُ ركزةالمجموعات المُ  -
خطة عمل لتنمیة المجتمع  ضمن عمل مؤسساتكم في نطاق تنمیة المجتمعات المحلیة، نذكر ھنا كیفیة عمل

 خطة عمل تنمیة المجتمع :المحلي

ھي وثیقة تتضمن المشروعات واألنشطة التي سوف نعمل على تنفیذھا من خالل جھة ما لتحقیق مخرجات تلبي االحتیاج 
أي  المجتمعي ویشمل ذلك المشروعات الخدمیة واالستثماریة مع تحدید ھذه الخطة بزمن معین لقیاس أثرھا المجتمعي

  15لھا.تقییمھا للبناء علیھا وتنفیذ خطط الحقة داعمة 

 : خطة تفعیل مجتمع  نموذج

المھام المطلوب  النشاط المطلوب تنفیذه  الرقم 
القیام بھا لتنفیذ 

 النشاط 

الموارد 
المطلوبة 

 لتنفیذ النشاط 

اللجنة او 
الشخص 
المسؤول 

لمتابعة 
تنفیذ 

 النشاط 

الفترة الزمنیة 
إلنجاز ھذه 

 لمھمة النشاطا

مالحظات 
یجب اخذھا 

 بعین االعتبار 

دماج األشخاص ذوي إ .١
اإلعاقة في االنتخابات 

 والمشاركة السیاسیة

عقد ورش عمل 
للشخاص ذوي 

اإلعاقة من المنطقة 
للحدیث عن أھمیة 
المشاركة السیاسیة 

وادماجھم في 
 العملیة االنتخابیة

فریق عمل 
 الجمعیة 

 مقر الجمعیة 

بین رمد
حاضرین وم

مختصین 
 باالنتخابات

   

التشجیع على القراءة  .٢
والمساھمة في 

النشاطات الثقافیة 
  للمنطقة

عمل مكتبة متنقلة 
لجمع الكتب القدیمة 

وبیعھا بأسعار 
بسیطة جدا وعقد 

جلسات لتبادل 
 الكتب 

فریق عمل 
 الجمعیة 

مواصالت 
 للتنقل

   

 البرنامج المطلوب تنفیذه. .1
 البرنامج.لقیام بھا لتنفیذ المھام المطلوب ا .2
 البرنامج.الموارد المطلوبة لتنفیذ  .3
 عن تنفیذ البرنامج. المسؤولون .4
 البرنامج.الفترة الزمنیة إلنجاز  .5
 أي مالحظات أخرى یجب أخذھا بعین االعتبار عند تنفیذ البرنامج .6

                                            

 http://www.fao.org/wairdocs/af201a/af201a05.htm\دلیل الممارس التنموي في تقییم الوضع والتخطیط بالمشاركة  15
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 تحدید وتحلیل وتقییم المشكالت  –أسالیب البحث : الجزء الثاني 2

 :الى التعرف الىیھدف ھذا الجزء 

 منھجیات البحث الكمي والنوعي  -
 استعراض مراحل البحث بالمشاركة  -
 المشكلة ونوعھا  –بناء القضیة  -
 صیاغة األھداف الرئیسیة  -

   البحوث المیدانیة في مجاالت التنمیة  

ات وممثلین المنظمات األبحاث التي تتناول قضایا الرأي العام ھي أداة استراتیجیّة للسیاسیین، مصممي وصانعي السیاس
المجتمعیة وتقدم حلوالً جذریة المحلیة لمعرفة التغیرات واالتجاھات في المجتمع ولتحدید االحتیاجات وتحلیل الظواھر 

  للمشاكل من خالل البرامج.

ام ھو طریقة ُمنظمة وُمنسقة لجمع وتحلیل البیانات التي تم جلبھا من مختلف المصادر ویتطلب استخد البحث الكمي:
األسئلة المغلقة واألدوات الحاسوبیة واإلحصائیة والریاضیة الستخالص النتائج لینتج منھ نسب مئویة وتقدیرات یسعى 

 .16البحث الَكمي إلى قیاس المشكلة وفھم مدى تأثیرھا بالبحث عن نتائج قابلة للقیاس على عدد أكبر من األفراد

ویتمیز ، یاسین المالحظة التجریبیة والبحث الكمي، وذلك من خالل القِ ومن خالل ھذا المنھج یقوم الباحث بعملیة ربط ب
ویعتمد الباحثون  ذلك،المنھج الكمي بأنھ مناسب لعدد كبیر من العلوم والمجاالت كعلم النفس، االقتصاد، التسویق وغیر 

فتراض زمة لھا من خالل االنظریات، ومن ثم یبحثون عن التعریفات الال المنھج الكمي على القیاس من أجل اختبارفي 
مقاییس الصدق  س التي یستخدمھا فعلیھ أن یقوم باستخدامولكي یتأكد الباحث من صحة المقاییالعالقة بین ھذه المتغیرات. 

 والثبات.

 طرق،عدة  ستخدامباك المواقف والسلوك والخبرات وذل ستكشافبابأنھ النوع الذي یقوم  فیعرف :اما البحث النوعي
وال یھتم بالنتائج  الماضي،حیث یعود باألشخاص إلى  الظاھرة،ویھدف البحث إلى دراسة عمق  والمجموعات، كالمقابالت
 الظاھرة.بل بعمق 
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ولقد تم تعریف المنھج النوعي بأنھ عبارة عن عملیة تفاعلیة بین الباحث وعینة الدراسة، حیث تقوم عینة الدراسة بتقدیم 
 إلى الحل الصحیح. معلومات للباحث، تساعده في الوصول

ً ھا یقوم الباحث بوصف الظاھرة وصفوللبحث النوعي مجموعة من الخصائص فمن خالل ً دقیق ا ، ویھتم الباحث عندما ا
یستخدم المنھج الكمي بالنتائج التي یحصل علیھا، بغض النظر عن األسباب التي أدت إلى حدوث ھذه الظاھرة، أو 

النتائج، حیث ینظر المنھج النوعي إلى الظاھرة بأنھا أمر حدث وانتھى، والمھم األسباب التي أدت إلى الوصول إلى ھذه 
 في الموضوع البحث عن نتائج ھذا الحدث ولیس أسباب حدوثھ.

یتمیز المنھج النوعي بالقدرة على الدخول إلى أعماق الظاھرة ودراستھا، وتحلیلھا ومعرفة  ممیزات البحث النوعي:
 بیاناتھا من الناس. تفاصیلھا دون أن یقوم بجمع

كما یتمیز المنھج النوعي بقدرة الباحث على دراسة الظاھرة في مكان حدوثھا أي في الطبیعة، ودون الحاجة لدراستھا في 
 المختبرات.

ومن ممیزات المنھج النوعي المرونة الكبیرة التي یتمتع بھا، وإمكانیة إكمال الدراسة، وإجراء تعدیالت وتطویرات علیھا 
مستقبل، كما أنھ یقدم للباحث معلومات مھمة وذلك نظرا للحریة الكبیرة التي یعطیھا لعینة الدراسة، وذلك لتعبر عن في ال
 رأیھا.

، الجذیریة، البحث المیداني، باإلضافة إلى النظریة االثنوجرافیةوللمنھج النوعي مجموعة من االتجاھات ومنھا الظاھریة، 
ي حدوث بعض األمور التي قد تضطر الباحث لترك مكان الدراسة بشكل مفاجئ، ولكن من أبرز عیوب المنھج النوع

وبالتالي فإنھ لن یكون قادرا على اإللمام بالظاھرة من كافة جوانبھا، باإلضافة إلى ذلك فإن الباحث لن یكون قادرا على 
احث قد باإلضافة إلى ذلك فإن الب للغایة، تعمیم النتائج التي یتوصل إلیھا وذلك ألن حجم عینة الدراسة یكون صغیراً 

 ، كما تحتاج الدراسة لتخصیص الباحث لوقت طویل لھا.دة اماكنیضطر للتنقل بین ع

 البحث النوعي:

 یقدم المالحظات والمعلومات المعمقة والتصورات .1
 یعتمد على دینامیّة المجموعات .2
 یستخدم أسئلة مفتوحة .3
 یقدم أفكارا جدیدة .4

 قارنة بین المنھجین:م

 البحث النوعي ث الكميالبح

 مرونة عالیة في االسئلة واالجابات  غیر مرن ألن أسئلتھ موحدة واجاباتھ محددة 

یمكن تعمیم النتائج حسب االصول االحصائیة والعینة 
 عشوائیة ممثلة لمجتمع الدراسة 

ً ولكن یستفاد منھا على  ال یمكن تعمیم النتائج احصائیا
 مجموعات اخرى

 تفاعل بین الباحث والمشارك یوجد   بین الباحث والمستجیبتفاعل  ال یوجد

 یركز على دور المشارك یركز على دور الباحث 
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التركیز على معرفة الدوافع والعواطف واالحاسیس  متنوعة وعمیقة ألسبابمعرفة اعداد وارقام دون الرجوع 
 التي أدت الى تكوین الرأي  واآلمال

 كشافي (فھم، وصف، تطویر، اكتشاف)بحث است   عدد كبیر من الناس

 مرونة عالیة في االسئلة واالجابات  غیر مرن ألن أسئلتھ موحدة واجاباتھ محددة 

 اعط امثلة على بحوث نوعیة وكمیة ....

 شرحا مبسطاً حول البحث النوعي والكمي تستطیعون االستعانة بھ: یویوفر ھذا الفید

9MEaiud4-https://www.youtube.com/watch?v=uF 

اصحاب الخبرة، وھو االعتقاد بأن البحث الكمي ھو  وأحیاناال تقع في الفخ الذي یقع فیھ الكثیرین من المبتدئین،  :تحذیر
، ولكل منھما نقاط قوة وضعف، من االخر فھما ببساطة اسلوبین مختلفین أفضلولیس الواحد  النوعي،أفضل من البحث 

 ما ستكتشفھ ھو أن تحدید حاجتك من المعلومات ھو الذي سیساعدك على اتخاذ القرار. 

 :التالیة المنھجیات النوعي البحث یشمل

تعدونھا تحتوي على األسئلة  بیاناتخالل أسئلة واست الصغیرة (من والمجموعات لألفراد عمقةالمُ  المقابالت -
 ة)المفتاحیواألدلة 

الدراسیة یعني مراقبة سلوك االفراد ووضع لناتج للعینات االسلوك  (مراقبةالمراقبة المنھجیة للسلوك  -
المالحظات) وتغیرات السلوك من فترة لفتره (ممكن ان یكون التغیر من األسواء لألفضل او بالعكس اذ یجب 

 تحلیل التغیر وما ھي التأثیرات التي أدت الى ھذا التغیر)
 وتفسیر البیانات المعطاة) الوثائقیّة (تحلیل بیاناتال تحلیل -

 النوعي البحث  

تساعدنا لفھم أعمق للعالم الذي نعیش فیھ ولماذا تجري األمور  تعنى الدراسات النوعیة بتفسیر مظاھر اجتماعیة معینة 
 تعنى بالجوانب االجتماعیة وتعمل لإلجابة على األسئلة التالیة: بطریقة دون أخرى

 تصرف الناس بطریقة معینة؟ ما الذي قد یجعلھم یغیرون سلوكھم؟لماذا ی -
 كیف تبنى اآلراء وتحدد السلوكیات؟ ما ھي الرسائل المؤثرة بالناس؟ -
 كیف یتأثر الناس باألحداث التي تجري حولھم؟ -
 من أین یستقي الناس معرفتھم بموضوع معین وكیف یتم الوصول الى مختلف الفئات في مجتمع معین؟ -
 ماذا تتطور الثقافات بطرائق معینة؟ كیف یمكن إحداث التغییر؟كیف ول -
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 البحث السریع بالمشاركة 

ھو اسلوب سریع ومكثف للتعلم یقوم بھا مجموعة من تخصصات متنوعة وتعتبر وسیلة منظمة ویشترك فیھا اعضاء من 
 .17منظمت بسرعة وبأسلوب وھو بمثابة وسیلة یمكن من خاللھا لفریق البحث أن یجمع المعلوما المجتمع المحلي

 :ویستخدم في 

 تحدید وتقدیر االحتیاجات -
  في دراسات الجدوى -
 تحدید مشكالت المجتمع المطلوب تنمیتھ -
 تحدید االھداف واالولویات المطلوب تحقیقھا من برامج التنمیة -
انشطة  من خالل تحدید اولویات التنمیة وانشطتھا وبعد جمع المعلومات یمكن من وضع خطة عمل لتنفیذ -

  التنمیة
 .متابعة وتقییم االنشطة التنمویة للتعرف عل مدى التقدم الحادث -

 مبادئ البحث السریع بالمشاركة 

 قیملى ستند إی -
 تشاركي (المجتمع ھو جزء مھم من البحث، تعدد األطراف المشاركة في البحث) -
 لقضیة المطروحة)یوجھ عمل البحث نحو اإلجراءات التي تتخذونھا حول ا(موجھ نحو االجراءات  -
 ن بعض األفكار تأتي من التأمل)ن نتأمل ونفكر بعمق حول القضیة، إلي (نستطیع اتأمُ  -

 عند اجراء البحث السریع بالمشاركة  اھناك مجموعة من النقاط یجب مراعاتھ2.4.1 

معھم  یتطلب البحث بالمشاركة السریعة ضرورة المساھمة من جمیع المشاركین في برنامج التنمیة ویشترك -
 .بظروف واحتیاجات مناطقھم األكثر درایةاعضاء المجتمع المحلي ألنھم 

ن عن االوضاع السائدة بالمنطقة وضع كل ما یتم مناقشتھ من خالل المشاركة وكل ما یعرفھ المشاركو -
 .التنمیةبھ لضمان نجاح برامج  ھتماماالعتبار واال الناس في حتیاجاتوا

ھم اعضاء المجتمع المحلي واخذ كل ما یصدر عنھم محمل الجد والتزام احترام جمیع المشاركین بما فی -
 .الدیمقراطیة للجمیع ومع الجمیع لضمان نجاح المشاركة ذاتھا

االستماع للجمیع مع التأني وتعریف الجمیع بأھمیة عدم االندفاع في االمور وعدم مقاطعة االخریین یضمن  -
 .بھنجاحھم في العمل الذي یقومون 

الوسائل التعلیمیة إلخراج الجمیع ما لدیھم لضمان نجاح البرنامج مثل ورش العمل والعصف الذھني استخدام  -
 .الھادفةوالمناقشة 

ان یقوم مسؤولي المشاركة بمحاولة دمج الجمیع في المشاركة ودمج البرنامج وطرحھ للمناقشة المجتمعیة  -
 الشعبي لھ دلضمان التأیی

 .المشاركین بالبرنامج التنموي ھي اساس نجاح اي برنامج او مشاركةبان المرونة منك ومن جمیع  علما -
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 .یاك والمبالغة في تجمیع البیانات والمعلومات حتى ال یخاف منك اعضاء المجتمع ویفشل البرنامجإ -
ال تؤجل عمل الیوم للغد قم بتحلیل المعلومات المتحصل علیھا فورا وبال ادني تأخیر لضمان االستفادة منھا حتى  -

 .لدیك تال تتراكم المعلوما

 

 ؟من یستخدم البحث االجرائي بالمشاركة2.4.2 

 المؤسسات االھلیة ...الخ) –المنظمات  –التنمیة (الجمعیات في مجال  العاملون -
 افراد المجتمع المحلي  -
 الباحثون المتخصصون -
 واإلرشادیةالھیئات االجتماعیة  -

 تصمیم البحث2.4.3 

 تعملون علیھا في منظماتكم المشكلة: التي سوف القضیة/ -
 األسئلة البحثیة: التي یبنى علیھا البحث (من لماذا، این، متى كیف) -
 البیانات التي نرید: المعلومات التي نحصل علیھا  -
 مجموعات التركیز) –المقابالت  –انات یأدوات جمع البیانات: ما ھي طرق جمع البیانات (االستب -
 تبویب وترمیز: وضع الرموز والفھرس حتى ننظم العمل  -
 المعلومات  –البیانات  –تحلیل: تحلیل التقاریر  -
 كتابة التقریر: كتابة التقریر النھائي  -

 ؟القضیة نبني كیف2.4.4 

 ؟قضیة البحث، وما ھو السیاق ،ما ھو محور قلقنا -
   ؤال البحثس - )...؟ نقوم (كیفما ھو السؤال الذي ینبع عن ذلك القلق  -
االسباب التي  - السؤالوما ھي تجاربنا التي ادت الى ھذا القلق؟ وما ھي القیم التي یستند الیھا  قلقون؟لماذا نحن  -

 ؟تدعو للقلق
  البیانات  - القلقما ھو دلیل  -
 التأمل- فعلھما الذي یمكننا  -
 البیانات التي نرید جمعھا -ماھي المعلومات التي یمكننا جمعھا -

 المشكلة حدیدت2.4.5 

ختلفة التي ادت الى تویات المُ مسأداة التسلسل السببي ھي اداة یتم من خاللھا تحلیل المشكلة لفھم االسباب ذات ال -
 حدوثھا. 

 المتباینة  اآلراءتساھم في تدعیم العمل الجماعي بین االطراف ذات العالقة وتقوم على احترام  -
 شجرة المشكالت -
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 تحلیل المشكلة 2.4.6 

 :ھناونعني باألسباب ، حدوثھا	إلى	أدت	التي	المختلفة	المستویات	ذات	األسباب	لفھم	المشكلة	تحلیل	خاللھا	یتم	عملیة وھي

 حدوث المشكلة إلىالعوامل المختلفة التراكمیة التي تؤدي مجتمعة  -
ً في تنمیة أفراد المجتمع وتمثل  علىوكذلك النتائج المتعددة التي ترتبت علیھا والتي تنعكس بشكل سلبي  - عائقا

 .ھذا المجتمع

 طریقة ترتیب المشكالت2.4.7 

استعینوا بجلسات العصف  )،األفكارالمشاكل المرتبطة بالموضوع (استعمال تقنیة جمع  قاعدة وأساستحدید  -
 الذھني.

 تحدید المشكل الرئیسي أو الذي یھم المشاركین -
 تحدید اآلثار الناتجة عن المشكل الرئیسي -
 شكل الرئیسيتحدید أسباب الم -
  المشاكل)وضع رسم بیاني یلخص العالقات بین األسباب والتجلیات (استعمال رسم شجرة  -
 ومن شمولیتھصالحیتھ  والتحقق منمراجعة الرسم البیاني في مجملھ   -

 صیاغة المشكلة تحتوي على ما یلي2.4.8 

 (المشكلة)الحالة التي تسبب المعاناة  -
 فة)(الفئات المستھد الفئات المتضررة -
 (ما الذي قد تتسبب فیھ المشكلة) وصف سریع لنتائج المشكلة -
 ماھي األسباب لتي قد أدت الى ظھور المشكالت)(األسباب وصف سریع الھم  -
 (المنطقة الجغرافیة)مكان تواجد المشكلة  -
 الفترة الزمنیة)(بھا المدة التي ظھرت  -

 شجرة المشكالت –ظة المفرق حد المشكالت التي تحدثت عنھا مجموعة من الجمعیات في محافأ
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 االسئلة المطلوبة لتحدید الغایة من الدراسة2.4.9 

 ما ھو بالتحدید موضوع الدراسة؟ -
 ما الذي قاد الى طلب ھذه الدراسة؟ -
 ما ھو نوع المعلومات التي تریدھا؟ -
 اي نوع من المعلومات لھ اھمیة خاصة؟ -
 علھ بھذه المعلومات؟ وكیف سیتم استخدام ھذه المعلومات؟من سیستخدم ھذه المعلومات؟ وما الذي ترید ف -
 این یمكننا الحصول على ھذه المعلومات؟ -
 من یمكنھ توفیر ھذه الملومات لنا؟ -

 وضع اھداف البحث2.4.10 

طرح أسئلة أولیة ، عن طریق جاتھمتلبي حا ن على وضع اھداف البحث على قاعدةفي المراحل األولى یعمل الباحثو
 كما یلي: تحدید الغایة من البحثساعد على ت

   لماذا نحتاج المعلومات؟  -
 ما ھي خلفیة الدراسة؟  -
 ما الذي یدفعنا للبحث عن ھكذا معلومات؟  -
 من یھمھ نتائج الدراسة؟  -
 ماذا سنفعل بنتائج الدراسة؟  -
یام بھذا البحث؟ ما ما الذي نرید أن نعرفھ؟ ما ھي المعلومات المتوفرة؟ ما ھي األفكار األولیة التي تدفعنا للق -

 أھمیة ھذه المعلومات؟ لماذا ولمن؟

 الرئیسیة األھداف2.4.11 

 نقاط تقود الباحثین في رحلة جمع المعلومات.   5-4ھي مجموعة من  -
م واستكشاف ة المصدر من الفعل (أي تقدیر وفھتصف األھداف الرئیسیة طبیعة النشاط البحثي المرجو بصیاغ -

 ویة التي ستنظر من خاللھا الدراسة الى موضوعٍ ماوقیاس وتقییم) وتحدد الزا

 األسئلة األساسیة2.4.12 

 تنتج عن األھداف الرئیسیة -
 أسئلة محوریة یتم التوسع فیھا ومناقشتھا في الدلیل. 8-6تتشكل من  -
 .لناحیة المنظور األھم ضمن الزاویة المحددة للدراسة أكثرأدق لألھداف الرئیسیة وتوفر دقة  تساھم في ضبط -
ھي ستستخدم خالل التخطیط لمجموعات التركیز بھدف توجیھ الدراسة وتصمیم البحث وتطویر دلیل النقاش  -

 وتحلیل المعطیات. 
 یجب أن تحظى بالكثیر من النقاشات فیما بین فریق البحث بھدف وضع النسخة النھائیة.  -
 تقنیات المنھج. تستخدم كقاعدة لقیادة البحث وللتأكد من تلبیة حاجات الدراسة واحترام -
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 مجموعة تركیز عملفي  األھداف الرئیسیة واألسئلة األساسیة ضرورة لكل مشروع2.4.13 

 مھم للغایة:

توفیر بیئة متساھلة یشعر الناس فیھا باالرتیاح وتمكنھم من التعبیر بسھولة عن شعورھم وآرائھم تجاه  -
 الموضوع.

-  ُ ي المجموعة نفسھا، اي مشرفین وموظفین او اساتذة وطالب ناس من مستویات متفاوتة في الخبرة فاحذر جمع ا
 شأنھ خلق جو من التراتبیة األمر الذي یمنع الناس من التكلم بحریة.   فھذا من 

 .احذر جمع اناس من طبقات اجتماعیة مختلفة في المجموعات نفسھا فقد یشعرون بالخجل والترھیب -
 یاً للناس من التكلم عما یجول في خاطرھم. احذر حساسیة اختالف الجنس فقد تكون مانعاً جد -
 تباحث مع زمالئك وناق –انتبھ الى الموضوع وحّكم عقلك، حكمتك وتقدیرك لمختلف األمور  -

 أدوات البحث االجرائي بالمشاركة 

 خرائط المسح المجتمعي وتحدید االحتیاجات  –الخرائط المجتمعیة  -
 معلومات عامة  – المصادر الثانویة -
 خرائط او رسومات  –التنظیمي  اداة الرسم -
 رصد المعلومات عن طریق المالحظات المالحظة المباشرة  -
 اسئلة \استبیانات  –المقابالت  -
 المجموعات البؤریة التي تحدثنا عنھا سابقا مجموعات النقاش المركزة -
 البحث المكتبي  –النبذة التاریخیة  -
                                                                                            التسلسل في االحداث والمالحظات  -التدرج -

  المقابالت2.5.1 

في جمع المعطیات عن تاریخ االفراد وآراءھم  األفضلھي  :المقابالت المعمقة
 وخبراتھم خصوصاً حین یتم التطرق الى مواضیع حساسة.

 :المقابالت ایجابیات
 

 ثقة وتتوسع باألفكار الى مستوى أعمق مما تقوم بھ مجموعات التركیز.تساھم في بناء ال -
 ھي أكثر مرونة من حیث المكان والزمان والمجال. -
 تتجنب التفاعل الشخصي ضمن المجموعة الذي یؤثر في األجوبة من خالل الضغط الذي تمارسھ المجموعة. -
 البیانات النوعیة؛ أكبر عینة؛ اختیار شبھ عشوائيالمقابلة المنظمة: تعتمد األسئلة المغلقة، وتستخدم لتكمیم  -
طریقة الُمْعِلم األساسي؛  –مجال للمتابعة؛ یتبع أسئلة البحث یوجد  لة نصف المنظمة: األسئلة مفتوحة،المقاب -

 اختیار ھادف
ً ما تعتمد للمواضیع الحساسة، ومصممة  - المقابلة غیر المنظمة: نقاش مفتوح، محادثة غیر رسمیة، غالبا

 غراض استكشافیةأل

من المھم ان نسلط الضوء بشكل معمق حول مجموعات التركیز وماھیة عملھا وكیف یمكنكم 
 بحاث النوعیةتوظیفھا بشكل مباشر في عملكم وخاصة في اال
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 مجموعات التركیز2.5.2 

ً  اشخاص جمع من أكثر ھي التركیز مجموعة منھجیة -  والحجم بالھدف یتعلق فیما الجمع من خاص نوع انھا معا
 18.رالمحاو یخلقھ مریح جو في المعلومات وجمع اإلصغاء ھدفھا. واإلجراءات والتركیبة

 یدیره ومفتوح مركز نقاش إلجراء متجانسة خلفیات لھم اشخاص 10 الى 6 من عادة التركیز مجموعة تتكون -
 محاور

 للمجموعة یسمح كما وعة؛المجم على ستطرح التي األساسیة لألسئلة خارطة یشكل نقاش دلیل المحاور یتبع -
 .مقرر ھو ما ضمن النقاش انسیاب على الحفاظ مع مختلفة جوانب من الموضوع بمقاربة

 المراقبة. التركیز مجموعات عن تصدر التي األولیة المعلومات كونھا المالحظات تدوین الباحثون یتولى -
 البحث غایات فتضیھت ما حسب المعلومات غربلة في جداً  ومساعدة مفیدة اداة ھي المباشرة

 الى:تھدف 

 كشف عواطف الناس ومشاعرھم وآرائھم وتوقعاتھم عن موضوع معین. -
 تشرك المواطنین في صنع السیاسات العامة -
 تسھل التعبیر عن األفكار والطباع -
 تعطي معلومات نوعیة لألرقام -

 تسمح مجموعات التركیز بـــ:

 .مراقبة دینامیّة المجموعات -
 .تصرف الناس تجاه قضیة معینة ولماذا یشعرون او یتصرفون كذلكمعرفة كیف یشعر او ی -
 .الفسحة الرمادیة في كل قضیة تتعلق بالشأن العام استخراج -

                                            

 ٢٠١٧عمان \بحسب تعریف المدربة: د. دیما كرادشة، الورشة التدریبة: أسالیب البحث، تحدید وتقییم المشكالت  18
 

 السلبیات االیجابیات
 المعلومات لجمع الذاتیة من شيء فیھا طریقة یتیح معرفة معطیات ال یمكن لالستطالع أن یؤمنھا

 النوعیة النتائج تكمیم یمكن ال األفراد لتجاوب دیةالفر المقابالت من أوسع مجال یؤّمن 
 آخرین بمشاركین یتأثروا أن للمشاركین یمكن التركیز لمجموعات والسمعیة النظریة والمراقبة المتابعة

ً لعدد  واالستطالعاتالكلفة فعالة أكثر من المقابالت  وفقا
 المجموعات

 الزمان، المكان،( اللوجستیة التحدیات بعض تطرح
 )...لمعدّاتا

  یتیح معرفة معطیات ال یمكن لالستطالع أن یؤمنھا

  األفراد لتجاوب الفردیة المقابالت من أوسع مجال یؤّمن
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 التركیز؟ مجموعات نستخدم متى

 .كذلك یتصرفون او یشعرون ولماذا معینة قضیة تجاه الناس یتصرف او یشعر كیف معرفة -
 .ضوع معینمعرفة تفاعل مجموعة ما فیما یتعلق بمو -
 .القضایا بعض مع التجاوب درجة عرفةم الى سریعة الحاجة تكون عندما -
معرفة كیف أثّر او سیؤثر شيء ما على شخص او مجموعة او مجتمع بأكملھ. وقد یكون ھذا الشيء منتج او  -

 برنامج او حلقة تلفزیونیة، الخ. مشروع او
 تمعرفة درجة التواصل السیاسي وتطویر الرسائل والشعارا -
 معرفة درجة التجاوب مع بعض القضایا، وبشكل سریع -
 تصنیف او ال او نعم نوع من اجوبة او احصائیة، معطیات معرفة -
 بحریة التكلم للمشتركین یمكن ال حین -
 تأمینھا یمكن وال جدا ھامة السریة تكون حین -
 مجموعة في المشاركة دون تحول اجتماعیة مشاكل المشاركین تعترض حین -
 للمشاركین مناسب غیر موضوعال یكون حین -
 مستخدمین او او منتخبین مؤیدین عدد احصاء تود حین -

 :امثلة على األبحاث

 بحث في قضایا الرأي العام -
 أبحاث تقییمیّة -
 تجربة منتجات -
 بحث یتناول تقییم حاجات -
 تحلیل السیاسات االجتماعیة -
 معرفة القیم والمبادئ ومقاربة األنثروبولوجیا االجتماعیة -

 دلیل النقاشة وصیاغة جدول المقابل2.5.3 

یجب  :سلسلة من األسئلة یطرحھا المحاور على المشاركین في مجموعات التركیز للحصول على ردود ھو :دلیل النقاش
نبذة ُمعَدة سلفاً لعینة محددة من المشاركین وھي  ھو، واس للدراسةصیاغة ھذه األسئلة بناًء على األھداف واألسئلة األس

 .ضایا والعناوین الواجب استكشافھاتتضمن الق

مع األخذ بعین االعتبار األسئلة العامة للبحث، وتتم صیاغتھ بطریقة تضمن صلة المواضیع التي دلیل النقاش یتم تصمیم 
أداة قویة للمحاور وللمراقبین من اجل توحید ھدف البحث وللتأكد النقاش  تتضمنھا مجموعة التركیز بأھداف البحث، دلیل

 ھم على الموجة نفسھا.من أن

 أمور یجب أخذھا بعین االعتبار عند البدء بصیاغة أسئلة دلیل النقاش:

 .أن تكون متأكد من معرفتك عن ماذا تبحث بالتأكید -
أن یجیب عن أحد األسئلة الرئیسیة، وأن یخدم ھدف رئیسي. ویمكن لسؤال أن  صیاغتھ،على كل سؤال یتم  -

 حقق الوصول الى ھدف.یخدم أكثر من ھدف أو عدة أسئلة ت

 ملك الءمع زموه ، اختبرد الدلیلنتھاء من إعدابعد اال
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 ھیكلة دلیل النقاش 2.5.4 

یقوم الباحث بالتعریف عن نفسھ، واعطاء فكرة عن موضوع البحث، وایضا سریة وقواعد الجلسة،  مقدمة: -
 .البحث) (أخالقیاتوالمدة التي یحتاجھا 

 ة األجواء من أجل بناء جسور التواصل مع المشاركین وتدعى أسئلة تھیئ تمھیدیة:أسئلة  -
 توجھ الجلسة نحو الموضوع  األسئلة االنتقالیة: أسئلة -
 : وھي االسئلة التي یطلب من المشاركین إبداء رأیھم تجاه القضایا التي تھمنا المعمقةاألسئلة  -
 .التي اتخذوھا خالل النقاشاتقفھم سؤال أو سؤالین یسمحان للمشاركین توضیح موا الجلسة: امتاختأسئلة  -

 (المعاییر) النقاشدلیل  أسئلة صیاغة2.5.5 

  النقاش:یجب أن تكون أسئلة دلیل 

 االبتعاد عن ھل : أسئلة مفتوحة -
 إجابة ضمنیة  تحمل :أسئلة غیر موجھة -
 أسئلة متابعة أو أسئلة توضیحیة -
 دمج أكثر من سؤال في سؤال واحد عدم :أسئلة بسیطة ومختصرة -
 عدم استخدام لغة أكادیمیة : استفزازیة وغیر ال تصدر أحكام أسئلة -
 السؤال القصیر یعطي إجابة طویلة  نصیحة: -

 التحقیقیة االسئلة: نواع األسئلة التي تطرحأ

 الحادثة؟كیف كانت  مثال :ئلة عن المعرفةأس -
 لماذا فعلت كذا وكذا؟ مثال: سئلة حول التجارب والسلوكأ -
 ؟....ب. ما رأیك: أسئلة عن القیم -
 ؟.... ولماذاشعورك تجاه  ما: أسئلة عن الشعور -
 او تالحظ...؟تسمع أو ترى  ماذا: أسئلة حول الحواس -

 :نصیحة

دقیقة وال یجب بأي حال أن  60عادة ما تستغرق جلسة مجموعة تركیز  ،ال تنسى تحدید وقت لكل سؤال وللجلسة ككل -
 دقیقة.  120تتخطى 

 زمالئكال تنسى اختبار الدلیل مع  -

وفي ھذه الحالة علیك مراجعة  ،سؤال فانك تسأل أكثر مما یلزم 15بشكل عام إذا كان لدیك دلیل نقاش یحتوي اكثر من  -
 .األھداف واألسئلة األساسیة والتأكد من سلم األولیات للمعلومات التي تحتاجھا وتعید صیاغة دلیل النقاش بما یقتضیھ ذلك

 الحظت عدم الوضوح عند طرحھا على المشاركین إذار في نمط االسئلة إن دلیل النقاش قابل للتغیی -
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 استقطاب المشاركین في الجلسات 

المعلومات عن  بشدة على تصمیم البحث وتحدید حد أھم مراحل البحث؛ وتكمن اھمیتھ في تحدید العیِّنات؛ یعتمدأ -
 كل مشترك.

 تخصصة بإجراء مجموعات التركیز. ال یوجد طریقة موحدة لالستقطاب معتمدة لدى المراكز الم -
عملیة ابتكار وتأقلم تتغیر مع مختلف الناس الذین یُطلب منھم المشاركة في مجموعة تركیز ما والذین یختلفون  -

 من مشروع بحثي الى آخر
قد یساعد استعمال استمارات لالستقطاب للتأكد من صحة المعلومات الشخصیة لألفراد الذین نرید دعوتھم  -

وسؤال األشخاص ورغبتھم في  – بیاناتن المھم ان تتوافر ھذه االستمف في مجموعات التركیز للمشاركة
 الحضور وجمع بعض المعلومات 

 مثال  -

سب ھل انت منت مكان السكن  المھنة  رقم الھاتف  االسم
 شبكة لجمعیة/منظمة/

ھل سبق لك المشاركة 
في مجموعات مركزه 

 من قبل 

      

 یزات التركمحاور مجموع2.5.6 

 زھو الذي یسھل النقاش بین المشاركین في مجموعة التركیالمحاور: 

  الذي یطرح االسئلة عبر استخدام دلیل النقاش ھوالمحاور: 

 احث الب حصول على المعلومات التي یحتاجھاھو الذي یسأل اسئلة متابَعة ویُِعد ملخصات لل المحاور:

ً في نجاح مج المحاوریلعب  موعة التركیز. وھو یقود النقاش باتجاھات محددة ویوجھ المحادثات بطریقة دوراً حاسما
 تسمح للمعتقدات ووجھات النظر والمواقف بالظھور

 تقنیات أساسیة في فن المحاَورة2.5.7 

 تحدید ھدف الدراسة في بدایة الجلسة -
رئیسي، وذلك من خالل أسئلة أن ما یُقال یفید الھدف الین في اإلجابات ومتابعتھا حیث یشعر المحاور التعمق -

والتوجھ الى اآلخرین  تجربتك،لنا المزید، أخبرنا عن  إضافیة مثل: كیف ذلك، ھل یمكنك إعطاء أمثلة، قل
 .للتعلیق على ما یُقال

 النقاش.طرح األسئلة بوضوح واالنتباه الى مجرى  -
 قشتھا.ومناشجیع اآلراء المضادة عدم دفع المشاركین بالضرورة الى التوافق بل ت -
 .السماح ببعض الصمت واالمتناع عن الكالم الكثیر -
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 :خالل مجموعات التركیز

 .نقاش یقدم معلومات مفیدة للتحلیلاالنتباه الى األھداف الرئیسیة للدراسة وإذا ما كان سیاق ال -
 .ركینالجو لتنشیط المشا” تغییر” قد یلجأ المحاور الى ؛الجلسةاالنتباه الى التوقیت والى دینامیكیة  -

 :الوضعیة الذھنیة - المراقبة وتدوین المعلومات

 إعراف ھدف البحث الذي تجریھ. -
 احذر التحیز الشخصي واآلراء المسبقة عن الموضوع. -
 ال تنس ابداً أنك صوت كل مشارك وأن صوتك ال یُحَسب. -
 .اصغ الى ما ال یقال -
 فكر في النوعیة ودعك من االرقام. -
صغاء لما یدور فیھا من نقاشات یعطي فكرة عن الواقع، ومنظور جدید إن حضور مجموعات التركیز واإل -

 لألمور التي یكشف خفایاھا.
 .تمتع بالتجربة الفریدة التي یوفرھا لك البحث باعتماد منھجیة مجموعات التركیز -

 مراقبة مجموعات التركیز2.5.8 

عات التركیز الفرصة في مراقبة ردود فعل تشكل المراقبة العامود الفقري لمنھجیة مجموعات التركیز. وتوفر مجمو
في المراكز (على القضایا ذات األھمیة، سواء تمت المراقبة من خلف مرآة حاجبة  الشفھیة وغیریة المشاركین الشفھ
 الغرفة التي تُعقد فیھا الجلسة. او من خالل الجلوس في )المجھزة بالكامل

 وما إلى ذلك. وآراءحات ما یقولھ الناس من كالم وتصری :األجوبة الشفھیة

 وغیره.وضعیة الجسد ونبرة الصوت،  تتضمن تعابیر الوجھ :األجوبة غیر الشفھیة

 قواعد المراقبة2.5.9 

 تقتضي مراقبة مجموعات التركیز فھماً تاماً للمنھجیة ولسیر العملیة.

 ینبغي على المراقب الجید أن:

 یكون على معرفة بمنھجیة مجموعات التركیز. -
ى علم بالوسائل األكثر فعالیة في التعاطي مع المحاور. استخدام الحد األدنى من الوقت إلیصال القدر یكون عل -

 األقصى من المعلومات.
 یراجع أھداف الجلسات قبل انعقادھا للتأكد من أن كافة المراقبین ھم على الموجة نفسھا فیما یتعلق باألھداف -

 المطلوبة. والنتیجة
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 عناصر المراقبة الجیدة - دور المراقب2.5.10 

 تشمل المراقبة الخطوات التالیة، سواء كان یتم تسجیل مجموعة التركیز ام ال.

 التعاون مع المحاور .1
 تدوین المالحظات .2
 استخالص المعلومات .3

 نماذج تدوین المعلومات2.5.11 
 طیات بھدف تحلیلھاقت تحضیر المعبعد اتمام جلسات مجموعات التركیز وجلسات استخالص المعلومات، یحین و

 :ویشمل

 التحلیل المبني على مدونات التسجیالت -
 التحلیل المبني على التسجیالت -
 التحلیل المبني على المالحظات المدونة -
 التحلیل المبني على الذاكرة -
 ، وتدوین المالحظات.مات، وحاول تلخیص اجوبة كل مشتركمن المعلو أمكناحصل على ما  -

 ال تفعل 
 .المسبقة أفكارك او الشخصي، ازكانحی تُقِحم ال -
ً  األرقام دع الكمیة، المعطیات تستخدم ال -  .جانبا
 .اجواءھا تعیش أن علیك: التركیز مجموعة في وجودك یضاھي شيء ال. الجلسات من أي عن تتخلف ال -

 تحلیل المعطیات:2.5.12 

 للمعلومات كبیراً  مصدراً  التركیز مجموعات تشكل -
 ویرتكز ،للبحث األساسي الھدف تحاكي بطریقة وتصنیفھا المعلومات فحص على المعطیات تحلیل یقتصر -

 .للدراسة االساسیة واالسئلة الرئیسیة االھداف على كما البحث ھدف على التحلیل
ً  الجید التحلیل یكون - ً  أبدا یكون وال ومَصَممة، مدروسة استراتیجیة وفق منھجیا ً  او اعتباطیا ً  او عفویا  خاضعا

 .للنزوات

 تابة التقریر وتقدیم النتائجك 

 حالتین في ویستخدم الشفوي العرض2.6.1 

تقدیم النتائج األولیة الى وتقتصر على غایات البحث والتحلیل التمھیدي. تستعمل عادةً كطریقة لكسب الوقت،  .1
 لتقریر. وتعطي المعنیین بالدراسة بعض المالمح والنتائج وتمنح الباحثین الوقت المطلوب للتوسع في كتابة ا

واألسالیب، تقدیم نتیجة مشروع البحث الى جمھور عریض، األمر الذي یتطلب تغطیة شاملة لألھداف،  .2
 والنتائج، والتوصیات.

 تستخدم فیھا العروض البصریة.و تركز على عدد محدود من المواضیع دقیقة، 60الى  30 تستغرق مدة العرض من
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 التقریر المكتوب2.6.2 

ھو تقریر مفصل یتضمن ملخص عن نتائج مجموعات التركیز، وتحلیل معمق للمعلومات و یة لكل بحثھو النتیجة النھائ
 ذات الصلة المباشرة بأھداف الدراسة، ومتغیرات التصمیم وفرضیاتھ. 

 أسالیب التقریر2.6.3 

اس واألمكنة رح المفصل للنوالفھم المقارن والش تمنح الباحث الفرصة إلغناء الوصفوالتي التقاریر السردیة  -
 دراستھا.  تمالتي ت

 مبني على اسئلةالتقریر ال -
 یروي قصةالتقریر الذي  -
التقاریر التحلیلیة (باعتماد المواضیع الرئیسیة) وتركیزھا األساسي ھو على التحري عن احداث، ومنظمات،  -

 وقضایا 
 مبني على مواضیع -
 منظم بحسب المواضیع ولیس المجموعات -

 لجیدمواصفات التقریر ا2.6.4 

 إیجابي: حین تقدیم النتائج اعرض اإلیجابیة منھا اوالً.  -
ال تبِن التقریر بطریقة تجیب على كافة األسئلة المطروحة في مجموعات التركیز، فمن شأن ذلك اضعاف البعد  -

 التحلیلي للتقریر وتبصره باألمور.
 غیر الموثوقة.ناقش األسئلة ذات الصلة باستنتاجاتك وتوصیاتك فقط، وال تكتب النتائج  -
 .اسلوب كتابة عملي وبلیغ وصلب. اكتب دائماً النتائج ولیس "اإلحساس" باألشیاء -

 إذا كانت تتسم بـ: مؤثرة وقویةتكون طریقة تقدیم المعطیات 

نتائج مجموعات التركیز ھي وجھات نظر وآراء الناس یعبرون عنھا بكلماتھم الخاصة. إن الدقة امٌر حاسم في  :الِدقة
ربطھا بإثباتات من جلسات مجموعات التركیز، أي ومن خالل تحلیلھا كما عبَّر عنھا المشاركون وذلك  تلك النتائجكتابة 

 استخدام اقتباسات مباشرة. 

م النتائج في جدول،  :رسوم بیانیة، خرائط، وجداول: نفیذيالملخص الت لتلخیص النتائج األساسیة وترابط المفاھیم، قدِّ
 رسوم بیانیةوخارطة للمفاھیم، و

بالخصائص من الضروري حین تكتب تقریرك ان تدعم النتائج التي تحصل علیھا : حیث غرافیةوالخصائص الدیم
 متساعدكلاالماكن التي ینتمي الیھا المشاركین  واان تذكر نوتستطیع .ختلفةالتي تظھر بین المجموعات الم غرافیةوالدیم

وجھ التعارض بین المجموعات وكذلك أوجھ التشابھ وأن تناقش ألمخالفة، وتحدید الحجج واآلراء ا موعلیك في التحلیل.

 بین األفراد.

 :التوصیات

ر توصیات عملیة تدفع باتجاه اخذ خطوات ذات صلة بأھداف الدراسة.  َطّوِ

 طور تقریرك بطریقة تدفع نحو إجراء دراسات وابحاث جدیدة
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 الجزء الثالث: التخطیط االستراتیجي 3

 الى: یھدف ھذا الجزء

 تعریف التخطیط االستراتیجي، ما ھي مستویات التخطیط االستراتیجي، نماذج التخطیط االستراتیجي 

 تحلیل البیئة الداخلیة والخارجیة 

 الجانب التطبیقي العملي والتشبیھي للتفكیر االستراتیجي وإعداد مالمح الخطة االستراتیجیة 

 )SWOTلیل الرباعي (كیف نعمل على تحلیل البیانات، ما ھو التح

 كیف نقوم بصیاغة الرؤیة والرسالة، والخطة االستراتیجیة (األھداف االستراتیجیة)

 وماذا نرید أن نكون؟  ن التخطیط االستراتیجي یبدأ بالتفكیر في أین نحن؟إ

نحو المستقبل، وھذا  وھنا ال بد من رصد الفجوة بین الوضع القائم (األن) والوضع المرغوب فیھ (المستقبل)، حتى ننطلق
 یتطلب معرفة كیف یكون العمل؟ ومن یقوم بھ؟ ومتى یبدأ ومتى ینتھي؟ وھل توافقت المخرجات مع األھداف

  محاور قیادة التخطیط االستراتیجي:

 

 

القیادة ھي 
اإلساس

التخطیط 
ي االستراتیج
وإدارة 
التغییر

ر إدارة التغیی
من الداخل 

التخطیط 
ةعملیة مستمر

 العمل كفریق
ولیس كفرق
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  أساسیات في التخطیط االستراتیجي 

المخزون / قوتكم العلمیة تحدث عن مدىالمعرفة ونستطیع ان نالعلم و –قاعدة علمیة وطلقة البدایة لسباق طویل  العلم:
 البیانات والمعلومات التي ترصد في جمعیاتكم./الفكري والعلمي

 أنتم بالفعل قادة في جمعیاتكم مؤسساتكم  –التأثیر بالناس وقیادتھم والتأثر بھم  القیادة:

 ج الى قائد ناجحفي كل مؤسسة یختلف األسلوب اإلداري فاإلدارة الناجحة تحتا –علم وقیادة  اإلدارة:

 .الى النجاح ورصد النتائج الفعالةان العمل المتقن یؤدي  –إتقان وآناه  العمل:

 التخطیط االستراتیجي ھدفھ التطویر والبناء -
 Adapt not Adoptتبني التجارب بالتكیف ال بالنقل  -
 بناء الفریق مسؤولیة القیادة وعلیھا بناء الثقة بین الجمیع -

 وإدارة التغییرالتخطیط االستراتیجي  

وكما ذكرنا في المواد السابقة (المتطوعین  –المورد البشري ھو األساس في التخطیط االستراتیجي 
 وكادر الموظفین)

التحول من شؤون الموظفین إلى تنمیة الموارد البشریة (من المھم ان یتم بناء قدرات وتنمیة للكادر 
 البشري)

 یكون العاملین والموظفین جزء مھم خال وضع االستراتیجیات للمنظمة) إشراك أكبر قدر ممكن من العاملین (ان

 ة التخطیط االستراتیجي عملیة مستمر

: علیكم ان تعدوا الخطط االستراتیجیة بشكل مستمر ولیس في بدایة تأسیس ولیس حالة ثابتة التخطیط االستراتیجي عملیة
 منظمتكم.

 ةالداران یأتي من بعد ھذه الخطط االستراتیجیة ھي بدایة ومتاحة لم ان تكون مؤسسیة للتطبیق لك ولمن یأتي بعدك:
 ان ال تكون حكرا على اشخاص معینین.، أي المنظمة

 التشاركیة في اتخاذ القرار والعمل الجماعي. من الداخل والخارج (لیست خطة المدیر العام): عمل جماعي وشراكة

عملیة اشراك أصحاب المصلحة تضیف لكم نقاطا مھمة في : ان صمشاركة من كافة الشركاء من القطاع العام والخا
 التخطیط االستراتیجي.

 المفھوم العام للتخطیط االستراتیجي 

 عملیة اتخاذ قرارات لتحدید اتجاه المستقبلھو  التخطیط

 مستویات التفكیر والتخطیط االستراتیجي
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اإلدارة االستراتیجیة عملیة تخطیط كل األنشطة  االستراتیجیات على مستوى المنظمة ككل: في ھذا المستوى تتولى
 المتصلة لصیاغة رسالة المنظمة وتحدید األھداف االستراتیجیة وحشد الموارد الالزمة وصیاغة الخطة االستراتیجیة.

 االستراتیجیات على مستوى وحدات األعمال االستراتیجیة: تتولى اإلدارة االستراتیجیة في ھذا المستوى صیاغة وتنفیذ
الخطة االستراتیجیة الخاصة بكل وحدات األعمال، یعني تكون اإلدارة االستراتیجیة مسئولة عن تخطیط وتنظیم كل 

 األنشطة الخاصة بالخطة االستراتیجیة للوحدة واتخاذ القرارات الالزمة لتنفیذھا.

، لألفراد وخطة لإلنتاج اتیجیةیعني یوجد خطة استراتیجیة للتسویق وخطة استر االستراتیجیات على المستوى الوظیفي:
حیث تتولى كل خطة عملیة تقییم السیاسات والبرامج واإلجراءات الخاصة بتنفیذ كل وظیفة من دون الدخول في تفاصیل 

 اإلشراف المباشر على األنشطة الیومیة لھذه الوظائف

 نماذج التفكیر والتخطیط االستراتیجي 

 موذج التخطیط المبني على األھدافن3.4.1 

 یتم تعریف الرؤیة -
 یتم تعریف الرسالة -
 یتم تعریف األھداف االستراتیجیة المرجوة -
 یتم بناء االستراتیجیات لتحقیق األھداف االستراتیجیة -
 یتم تعریف الخطوات والنشاطات الالزمة لكل استراتیجیة  -
 جمع الخطوات السابقة وترجمتھا الى خطة عمل  یتم -
 التنفیذ والمتابعة -

 تخطیط المبني على الموقفالنموذج 3.4.2 

 یتم تعریف المشكالت والتحدیات التي تواجھھا المؤسسة حالیا -
 یتم اقتراح ومناقشة عدد من الحلول لكل من المشاكل والتحدیات المعرفة سابقا -
 یتم جمع الحلول والخطوات الالزمة وتحویلھا الى خطة عمل -
 التنفیذ والمتابعة والتعدیل عند الحاجة -

 لتخطیط التوجیھيوذج انم3.4.3 

 والالزمة یقوم فریق التخطیط بتحدید رسالة وأھداف المؤسسة والبرامج والموارد المتاحة -
 یقوم الفریق بتقییم البرامج والخطط الحالیة بھدف تحدید الخطط التي تحتاج الى تعدیل ومراجعة -
 یتم اقتراح عدد من األسالیب والخطط البدیلة -
 لیب التعدیل في الخطة االستراتیجیة یتم اعتماد الخطط الجدیدة وأسا -

 التخطیط المبني على السیناریوھاتنموذج 3.4.4 

في  المنظمة، على سبیل المثال، تغییر قد تؤثر في التي ذات الصلة یتم مناقشة عدد من المتغیرات الخارجیة -
 الدیموغرافیة، الخ. األنظمة، والتغییرات

 المعقولة). حالة، والحالة األفضل، وأسوأ مستقبل (الحالةسیناریوھات لل مناقشة ثالثة لكل متغیر یتم -
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للتجاوب مع  في كل من السیناریوھات الثالثة المحتملة، أو االستراتیجیات المنظمة، یمكن أن تفعلھ اقتراح ما -
 ھذا المتغیر.

 لمعظم التي یجب اتباعھا لالستجابة او االستراتیجیات االعتبارات المشتركة یقوم فریق التخطیط بتحدید -
 المتغیرات الخارجیة المحتملة.

الى الخمس  ثم یقوم الفریق بإعداد قائمة مختصرة بالمتغیرات الخارجیة المرجح وقوعھا على مدى السنوات الثالث
 ھذا التغییر. للرد على تتخذھا یمكن للمنظمة أن االستراتیجیات المناسبة التي القادمة، وتحدید

 لیةأھم مكونات عناصر البیئة الداخ 

  البشریة -
  الھیكل التنظیمي -
  الفلسفة واألنماط اإلداریة -
  النظم اإلداریة والمعلوماتیة -
 الموارد المالیة -
 القیم المشتركة -
 نظم الجودة الداخلیة -

  )اطرحوا ھذه األسئلة(الموارد البشریة: 

 ھل أعداد الموظفین الحالیین كافیة لألعمال المطلوبة؟  -
 ین مع طبیعة أعمالھم؟ ھل یتناسب تأھیل ھؤالء الموظف -
 ما نسبة العمالة األجنبیة إلى العمالة اإلجمالیة؟  -
 ما ھي نوعیة الوظائف التي تشغلھا العمالة األجنبیة؟  -
 ھل تتناسب األجور والمكافآت مع حجم العمل المطلوب من كل وظیفة؟  -
 ھل تتوافر نظم لحفز العاملین على زیادة جھودھم وتطویر أدائھم؟  -

 ظیميالھیكل التن 

األسلوب الذي تستخدمھ اإلدارة في توزیع األعمال والمسؤولیات والسلطات بین األفراد، 
وتحدید العالقات فیما بینھم، وتجمیعھم في وحدات أو أقسام، وتصمیم أداوت ووسائل التنسیق 

 واالتصال الفعال بین ھذه الوحدات واألقسام.

 ن من خصائص الھیكل التنظیمي الجید:إ

 یكون مالئما لحجم وطبیعة نشاط المؤسسة. المالئمة:

 أي لیس مثالیا ولكن یعبر عن المھام واألعمال التي تمثل االختصاصات الحقیقیة للمؤسسة.الواقعیة: 

 إمكانیة تعدیلھ وتطویره بما یواكب تطور أنشطة ومھام المؤسسة واحتیاجاتھما المتجددة.المرونة: 

 ویات اإلداریة، وتسلسل وعالقات السلطة، والمستویات عن األنشطة المختلفة.یوضح بدقة العالقة بین المستالوضوح: 
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یساعد على سھولة التدفق واالتصاالت رأسیا وأفقیا، وتحقیق التنسیق الفعال بین القطاعات البساطة وعدم التعقید: 
 واإلدارات واألقسام وغیرھا.

 تقییم البیئة الخارجیة الحالیة والمستقبلیة3.6.1 

 .مجموعة العوامل والمتغیرات التي تؤثر على نشاط المنظمة وال تخضع لسیطرتھاتمثل و

  :یفید تحلیل ھذه المتغیرات في

  .صیاغة األھداف المطلوب تحقیقھا -
  .كیفیة توجیھ الموارد المتاحة وتعظیم االستفادة منھا -
  .تحدید الفرص التي یمكن اقتناصھا -
 یمھا أو عالجھتحدید المخاطر أو التھدیدات الواجب تحج -

 أوالً: البیئة العامة (البیئة الكلیة)3.6.2 

تتضمن كافة العناصر والمتغیرات التي یكون لھا تأثیر كبیر على استراتیجیة المنظمة، وما یترتب علیھ من محدودیة في 
 من:وتتكون  ،رة في السیطرة على تلك المتغیراتقدرات المنظمة على مواجھتھا، لما تتسم بھ من عدم القد

 العوامل الدیمغرافیة. .1
 العوامل االجتماعیة والثقافیة. .2
 العوامل التكنولوجیة. .3
 العوامل االقتصادیة. .4
 العالمیة. .5
 العوامل السیاسیة .6

 ثانیاً: البیئة التنافسیة3.6.3 

خرى بیئة التنافس: عمل المنظمة بشكل مشترك مع بقیة المنظمات األ محیطة بالمنظمة بشكل مباشر وتسمىوھي البیئة ال
في ذات الصناعة والتي تتشابھ إلى حد كبیر في ذات المنتجات والخدمات التي تقدمھا، وأسالیب اإلنتاج المعتمدة فیھا 

 والزبائن الذین یتعاملون معھا.

 ةثالثاً: تحلیل وتحدید الشراكات والمصالح االستراتیجی 3.6.4

 كةأو سلبي أو قد یؤثر بأفعال الشرالمتأثر أو المنتفع ھو أي شخص أو منظمة یتأثر بشكل إیجابي 

 ة:أمثل  

 العمال -
 الحكومة -
 أرباب العمل -
 الشركات األخرى -
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 الجانب التطبیقي العملي والتشبیھي للتفكیر االستراتیجي وإعداد مالمح الخطة االستراتیجیة 

 من واقع الجمعیات والمبادرات الشبابیة نبدأ

 أوال: تشكیل فرق العمل 3.7.1 

 موا بتوزیع المھام یجب علیكم ان تقو

 عضو لجنة توجیھیة -
 اعضاء للجان الفنیة  -
 فریق تجمیع البیانات  -
 عضو لجنة اإلعالمیة -

 :ـعلیكم ب، وبدء تجمیع البیانات وتحلیلھا ثانیا: 3.7.2

 لتجمیع وتشخیص البیانات من خال

 العمل التعریفیة طالق ورشاتإ -
 جمع البیانات من خالل التقاریر  -
 البیاناتتحلیل  -

 البیانات  نوعیة3.7.3 

الفلسفة واالنماط اإلداریة (القدرة والرغبة 
 في التغییر)

 

 الھیكل التنظیمي

 

 الموارد البشریة

 

العوامل االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة 
 والتكنولوجیة والبیئیة

 النظم اإلداریة والمعلوماتیة الموارد المالیة

 

اصحاب المصلحة (الطالب، اولیاء 
المدارس الخاصة، رضا العمیل، االمور، 

المدراء،  الموردین، الشركاء، العاملون،
الحكومة، المنافسون، المساھمون، 

 المجتمع)

القیم المشتركة (روح  -
الفریق الواحد والعمل 

 الجماعي) 

نظام تقییم األداء واإلنذار  -
 المبكر

 نظم الجودة الداخلیة (المنتج، الخدمة) -
ح العمل (الھندسة أنظمة وإجراءات ولوائ -

 الدوریة لإلجراءات)

 

 نات األولیة من مصادرھا األساسیةالطرق التي تستخدم في تجمیع البیا3.7.4 

 ورش العمل وجلسات العصف الذھني .1
 )(Interviewsالمقابالت الشخصیة  .2
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 المحددة األسئلة  -
 )غیر المھیكلة (دون التقید بنمط أو شكل محدد لألسئلة -
 عبر الھاتف  -
 اإللكترونیة ت المقابال -

 
 Questionnairesاالستبیانات  .3

 جمع البیانات عن طریق قوائم تحتوي على مجموعة من األسئلة معدة مسبقاً من خالل توزیعھا على األشخاص المعنیین  

  Observationالمالحظة  .4

وتحتاج المالحظة إلى خبرة  .مباشرةدون توجیھ أسئلة  واالستنباط،جمع البیانات عن طریق الرؤیة أو المشاھدة والمتابعة 
	.ومھارة متمیزة ممن یقوم بھا

 الطرق التي تستخدم في تحلیل البیانات

 مراجعة البیانات التي تم جمعھا عن طریق المقابالت أو االستبیانات أو المالحظة للتأكد من سالمتھا واستكمالھا -
تى تطلب األمر العالقات أو االختالفات م تجھیز البیانات للتحلیل باستخدام بعض األسالیب اإلحصائیة لتحدید -

 البیانات.، أو استخراج بعض المؤشرات والمقاییس من قیاس ھذه العالقات

 "خبرة في اختیار وتطبیق األسالیب اإلحصائیة متى تطلب األمر استخدامھا إلىیحتاج تحلیل البیانات "

 بدء جلسات العصف الذھني داخل المنظمة ومع الشركاء

 شاركة الجھات الم

  القطاع العام  القطاع الخاص 	المجتمع المدني

اإلعالم والمؤسسات  -
 اإلعالمیة 

 دور العباد والجھات الدینیة -
 المدارس والجامعات -
الحركات المجتمعیة  -

 وجماعات الضغط 
 االتحادات والغرف التجاریة  -
المؤسسات غیر الربحیة  -

 المحلیة
المؤسسات غیر الربحیة  -

 العالمیة

 اصة الشركات الخ -
 جمعیات األعمال -
 الجمعیات المھنیة  -
 قادة األعمال  -
 المؤسسات المالیة  -

 الوزارات والجھات العلیا  -
 الدوائر والمؤسسات العامة -
 المجالس النیابیة المنتخبة  -
 الجھاز القضائي والتشریعي  -
 الحكومات المحلیة (البلدیات)  -
 األجھزة العسكریة واألمنیة -
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 إعداد التحلیل الرباعي 

 اد مسودة التحلیل الرباعي:إعد

 میزة نسبیة وة:تحدید نقاط الق -
 لتقویتھا ف:تحدید نقاط الضع -
 علیھا الفرص: البناءتحدید  -
 تجنبھا والتخفیف منھا :التھدیداتتحدید  -

 نقاط القوة: انظروا الى نقاط القوة في منظماتكم 

 المتطوعین  –فریق العمل  – الموارد البشریة -
 قسیم اإلداري في منظمتكم الت – التنظیمي الھیكل -
 سیاسات المنظمة  –اإلداریة  واالنماط الفلسفة -
 النظام اإلداري الخاص بكم وكل ما یتعلق بمنظمتكم من معلومات  -اإلداریة والمعلوماتیة النظم -
 نوعیة الخدمات والمنتج الذي تقدمونھ  – )الخدمة، (المنتجنظم الجودة الداخلیة  -
 اریع في جمعیاتكم وخطط المتابعة والتقییم للمش – نظام تقییم األداء -

 نقاط الضعف: انظروا الى نقاط الضعف في منظماتكم 

 المتطوعین  –فریق العمل  – الموارد البشریة -
 التقسیم اإلداري في منظمتكم  – التنظیمي الھیكل -
 سیاسات المنظمة  –اإلداریة  واالنماط الفلسفة -
 اإلداري الخاص بكم وكل ما یتعلق بمنظمتكم من معلومات النظام  -اإلداریة والمعلوماتیة النظم -
 نوعیة الخدمات والمنتج الذي تقدمونھ  – )الخدمة، (المنتجنظم الجودة الداخلیة  -
 للمشاریع في جمعیاتكم وخطط المتابعة والتقییم – نظام تقییم األداء -

 الفرص: انظروا الى الفرص المتوفرة حولكم

 یة واالجتماعیة والتكنولوجیة والبیئیةالعوامل االقتصادیة والسیاس -
العمیل، الموردین،  االعالم، رضاصحاب المصلحة (الطالب، اولیاء االمور، المدارس الخاصة، وسائل أ -

 الشركاء، العاملون، المدراء، الحكومة، المنافسون، المساھمون، المجتمع)
 التمویل الداخلي والخارجي  :الموارد المالیة -
 )الجماعي والعمل الواحد الفریق وح(رالقیم المشتركة  -

 وا الى التھدیدات والمخاطر حولكمالتھدیدات: انظر

 العوامل االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة والتكنولوجیة والبیئیة -
العمیل، الموردین،  االعالم، رضاصحاب المصلحة (الطالب، اولیاء االمور، المدارس الخاصة، وسائل أ -

 دراء، الحكومة، المنافسون، المساھمون، المجتمع)الشركاء، العاملون، الم
 التمویل الداخلي والخارجي  :الموارد المالیة -
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 )الجماعي والعمل الواحد الفریق (روحالقیم المشتركة  -

 تحلیل البیئة الرباعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 مثال على التحلیل الرباعي

 نقاط القوة

 موارد بشریة مؤھلة •

 بنیة تحتیة متكاملة •

 مصادر مالیة متمیزة •

 تمیز في العمل  •

 

 نقاط الضعف

 ضعف في النشاطات التواصل مع المجتمع •

 ضعف الشراكة مع القطاع الخاص  •

 ضعف االتصال مع العالم الخارجي  •

 نقص بناء القدرات  •

 

 الفرص

 نسبة النمو السكاني عالیة •

 وجود المؤسسة في موقع متمیز  •

 إقبال كبیر على التعلیم العالي •

 سوق العمل تطور  •

 التھدیدات

 تزاید المنافسة المؤسسیة  •

 تھدیدات خارجیة  •

 نقص الموارد المالیة  •

 ضعف الثقة بالمؤسسة •

 سرعة التطور التكنولوجیا والتعلیم االلكتروني •

 البیئة الداخلیة

عناصر  عناصر قوة
 ضعف

 البیئة الخارجیة

 فرص مخاطر

یجب 
 استثمارھا

یجب الحذر  یجب تقویتھا
 منھا

 یجب انتھازھا
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 الرؤیة والرسالة 

 الرؤیة تمثل الوضع المستقبلي الذي نحلم بالوصول إلیھ. -
 :وتضم ،الرؤیةى الطرق والوسائل التي ستقودنا إلى تحقیق الرسالة أكثر واقعیة وتساعدنا في التعرف عل -

o  نحن؟من   
o ماذا	؟نقدم 
o  ؟نقدملمن 
o كیف	؟نقدم 

 الرؤیة؟ صیاغة یمكن كیف3.9.1 

 یمكن أن تكون مكتوبة ومفھومة ضمنیاً وبشكل عام. -
 ما تود أن تراه بالمستقبل ویشركنا الجمیع بالتطلع إلیھ. -
 یمكن أن یكون أكبر من مؤسستنا. -
 تطمح لتحقیقھ من خالل عمل المؤسسة ولیس بالتحدید ما تستطیع ان تحققھ. ما -

 مثلة على الرسالةأ3.9.2 

إلى كل أماكن  تصل وقتمكان وأي  أي في راقيقوة جویة على مستوى عالمي  األمریكي: تقدیمسالح الجو  -
 عالمیة بقوة العالم

ألمنیة على المستوى اإلقلیمي والمساھمة في وضع تكون الشركة الرائدة في تقدیم الخدمات ا منیة: أنأشركة  -
 معاییر صناعة األمن في قطر

 مثلة على الرؤیةأ3.9.3 

 على سوق الوجبات السریعة على مستوى العالم كدونالدز: السیطرةما -
 2020حول العالم بحلول  اتصاالتأكبر عشرین شركة  بین مننكون  كیوتل: أن -

 األھداف االستراتیجیة 

التنظیمیة الغایات والنھایات التي تسعى اإلدارة إلى الوصول إلیھا من خالل االستثمار األمثل للموارد  تمثل األھداف
 	اإلنسانیة والمادیة المتاحة حالیا وفي المستقبل 

  منھا:توضع األھداف في ضوء عدة عوامل مؤثرة 

 عالقات التأثیر والتأثر بین البیئة الخارجیة والبیئة الداخلیة للمنظمة  -
 كمیة ونوعیة الموارد المتاحة  -
 القدرة على تحقیق الموازنة بین المنظمة والبیئة  -
 ثقافة وقیم اإلدارة العلیا  -

 عالقات السلطة والمسئولیة والصالحیة بین أفراد التنظیم 
 أسلوب اتخاذ القرارات اإلداریة  -
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 خصائصھا:

 Specificمحددة  -
   Measurable قابلة للقیاس -
 Assessable   یمكن تقییمھا ومالحظتھا -
 Achievable یمكن تحقیقھا -
 Adaptableالت التغییر المفاجئ یمكن تطویعھا خاصة في حا -
 Connectedمترابطة مع بعضھا البعض  -
  Supportiveالمؤسسة تدعم رسالة ورؤیة  -
 Acceptableالوقت و مقبولة من ناحیة التكلفة -
 Timelyمقاسة بالنسب لوقت ما  -
 Extending Capabilitiesتطور قدرات العاملین علیھا  -
  Realisticواقعیة -
 Rewardingقیقھا تكافئ من یعمل على تح -

یستعان في تنفیذ الخطة . لخطط التنفیذیة الخاصة بمنظماتكمتكونوا قادرین على صیاغة ال تساعدكم صیاغة الخطة التنفیذیة
توضح األنشطة والمھام المطلوب القیام بھا ثم بیان عن التوقیتات الزمنیة وعن القائمین بالتنفیذ  والتيبخطة تنفیذیة 

ویتم أثناء تنفیذ الخطة مقارنة النتائج الفعلیة بالنتائج المستھدفة والواردة بالخطة وذلك للتعرف  .وثھاوالعقبات المتوقع حد
، وھل توجد انحرافات بین جاه الصحیح أم الاالت فيعلى مستویات االنجاز ومدى التقدم نحو تحقیق األھداف، وھل تسیر 

 بأول حتى ال تتفاقم وتؤثر على النتائج الكلیة. ، وإن وجدت فیجب رصدھا ومعالجتھا أوالوالمخطط الفعلي

 وضع الخطط التنفیذیة 

 تقسیم العمل إلى مراحل زمنیة رئیسیة: (باألشھر). .1
 تقسیم كل مرحلة إلى مراحل زمنیة فرعیة: (باألسابیع). .2
 تحدید المھام لفرق العمل (األفراد). .3
 توزیع المسؤولیات. .4
 واألشخاص والوسائل).وضع خطط العمل: (جدول المھام التفصیلیة  .5
 تحدید الموارد المطلوبة للبدء. .6
 التوثیق الرسمي للخطة التنفیذیة. .7

 
 2017-2012األعوام  

 ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ /الشھر النشاط
تقییم 

 االحتیاجات
 2

2 
          

تدریبات بناء 
 القدرات

            

حملة كسب 
 التأیید

            

             المتابعة والتقییم



 دلیل تمكین منظمات المجتمع المدني

 

 

 

46 

 زمني لخطة تنفیذیة: برنامجمثال ل

 مستمرة أسابیع 4-6 أسابیع  4-2 أسابیع 3-1 المرحلة

 المرحلة األولى:

 للخطة	اإلعداد

    

 المرحلة الثانیة:

 التخطیط

    

 المرحلة الثالثة:

 التنفیذیة	ةالخط	إعداد

    

 المرحلة الرابعة:

كتابة الخطة 
 االستراتیجیة

    

 المرحلة الخامسة:

	الخطة	تطبیق
 والمتابعة	االستراتیجیة
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 بطاقة وصف للمشروع

 

 

 

 

 

  اسم المشروع

 الھدف االستراتیجي االول التوجھ االستراتیجي

  خلفیة المشروع

  وصف المشروع

  مبررات المشروع

  الھدف العام

  المحددة األھداف

  خطة عمل المشروع

  النتائج واآلثار المتوقعة 

  مخاطر المشروع

  التكلفة التقدیریة

  تكلفة تنفیذ المشروع بشكل تفصیلي

  موارد التمویل

  الشركاء

  أولویة المشروع

  وقت التحضیر 

  الوقت الالزم للتنفیذ
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 طة وصیاغة مقاییس األداءالمرحلة الرابعة تجمیع الخ 

 وضع معاییر تقییم االداء

 مقیاس تقییم الفعالیة:  .1

 ھو معرفة مدى تحقیق الخطة ألھداف المؤسسة االستراتیجیة، ومدى تطابق

 .الموضوعة	للمواصفات	المنتجات	أو	الخدمات 

 في فھو یبحث

 تطابق الخطة مع األھداف. -
 تطابق الخطة مع المواصفات. -

 
 اءة:مقیاس تقییم الكف .2

المضافة، وتتعلق الكفاءة بكلفة 	الكفاءة ھي نسبة الناتج من عملیة ما إلى الداخل فیھا من موارد، أي ھي مقیاس للقیمة
 .إنجاز العمل، وبالوقت الالزم إلنجازه

 :في فھو یبحث

 كلفة تنفیذ العمل. -
 الزمن المستغرق للتنفیذ. -

 
 مؤشر األداء: ھو أداة لقیاس مستوى االداء  .3

 المدخالت، العملیات، المخرجات، النتائج، واألثر. :السببیة التي تربط بین كافة مراحل العمل یبین العالقة -
   یكشف عن مواطن الخلل في االداء -
ن االد -  ارة من اتخاذ اجراءات تصحیحیة بالوقت المناسب لضمان تحقیق االھداف المخطط لھایمّكِ

  

 2017-2012األعوام  النشاط
 ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
1.             
2.             
3.             
4. 
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  الجزء الرابع: تصمیم وكتابة مقترحات المشاریع 4

 19طبقا لدراسة الجدوى المتفق علیھا.لبناء منتج أو خدمة ممیزة یُلتزم بھ  عمل مؤقتالمشروع ھو 

 وفي تعریف اخر

الفرد لینفّذ فكرةً معیّنة، سواء أكانت عبارةً عن منتج أو خدمة، ویستخدم المشروع  یعّرف المشروع بأنّھ عمل یقوم بھ
لتنفیذ ھذه الفكرة بعض الموارد الرئیسیّة؛ كالموارد المالیّة، والمعرفیّة، وكادر العمل. كما أّن المشروع یقدّم خدمةً؛ أي أنّھ 

ألمثلة على المشاریع الخدمیة توفیر وسیلة نقل في المناطق یحّل مشكلةً مجتمعیّةً، ویكون ذلك مقابل شيء مادّي. ومن ا
الّتي یحتاج قاطنیھا إلى ھذه الخدمة، كما أّن ھناك أمثلةً عدیدة على المشاریع اإلنتاجیّة، منھا المخبز والّذي یقدّم منتجات 

بالفائدة سواء كانت بقیمتھا  الخبز لفئة مستفیدة، وھناك العدید من األفكار والمشاریع التي تعود على الفرد والمجتمع
 .20وحاجتھا الخدمیّة، أو أن تكون فائدتھا اقتصادیّة على الفرد والمجتمع

مقدم من المانحین مھم جدا في المنظمة الن المال ال \ان كتابة مقترحات لمشاریع ھي خطوه مھمة في عمل الجمعیة 
 العملیات التنمویة المحلیة وذا قیمة في المجتمع المدني 

وتعزز دور المجتمعات المحلیة وتستثمر  اإلصالحم المجتمع المدني بقدیم مقترحات لمشاریع تدعم دوره في یقو
                                                                                                    الموارد المتاحة 

 مشاریع؟ أصحابھل أنتم 

 ھل لدیكم مشاریع؟

 ع المشاریع التي تعملون بھا؟ما نو

 

 
                                            

 الورشة التدریبة: كتابة وتصمیم مقترحات المشاریع \یف المدرب: الدكتور احمد الشقران بحسب تعر 19
تعریف \موضوع 20

المشروع:
D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A% 

D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9 
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 لنعرف ما ھو المشروع بشكل دقیق یجب علینا 

 تحدید األھداف: ما الھدف من إقامة ھذا المشروع  -
 الحالي): این نحن وماذا نرید والى ماذا سنصل وصف الوضع الراھن (• -
   تنفیذھا: ما ھي األھداف التي نحتاج االدوات لتنفیذھاتحدید المتطلبات المطلوب • -
 ): این سوف نعمل الوضع المستھدف (نطاق المشروع• -
 المشروع: این سنعمل وما ھي االدوات والموارد المتوفرةمحددات  فيتحقیق نطاق المشروع • -

 تقدم المشاریع التنمویة التي تقوم بھا الجمعیات والمنظمات الخدمات  المدني:في المجتمع 

 اني التقنیة والفنیة مثل التدریب والتعلیم المج .1
 والناشطین) المتطوعین (فرقخدمیة تساعد المجتمعات المحلیة  .2
 خدمات انتاج األبحاث والكتب واوراق السیاسات  .3

 .وتحقیق األھدافالتوازن المطلوب بین محددات المشروع لضمان النجاح  إدارة المشاریع: یجب علیكم عمل

 على نطاق المشروع االتفاق .1
 تخطیط الوقت .2
 تخطیط الموازنة .3
 ة المخاطرمعالج .4

 دورة حیاة المشروع من التصمیم الى المتابعة والتقییم4.1 

 من أین نأتي بأفكار للمشاریع؟

یسعى الى تنفیذ أكبر عدد ممكن من المشاریع الناجحة، والصعوبة تكمن في تصمیم وتنفیذ ھذه المشاریع،  اي متخذ قرار
 رات وتخصص العاملین وال یتناسب مع المستفیدین منھ.ویعود ذلك الى انھ قد ال یختار المشروع الذي یتناسب مع قد

 

ویمكن اجراء تحدید االحتیاجات باستخدام عدة وسائل مثل االستمارات، المقابالت، المجموعات 
التي تتناسب مع طبیعة الفئة  المشروع األداةوغیرھا، والمھم ھنا ان یستخدم صاحب … المركزة

  حة.المستھدفة وتوصلھ الى المعلومة الصحی

، ثم اختیار الفكرة االقل ”التكلفة والفائدة“على ترتیب اولویات ھذه األفكار من خالل تحلیل  ویجب العمل
تكلفة واالكثر فائدة وتھمل األفكار االكثر تكلفة واالقل فائدة، وتبقي األفكار االقل تكلفة واالقل فائدة 

فقد تتغیر الظروف بما ” ائمة مشروعات مستقبلیةق“واألفكار االكثر تكلفة واالكثر فائدة على قائمة تسمى 
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 یساعد الجمعیة على تطبیقھا ایضاً.

تبریر الفكرة وشرحھا وذلك من خالل إعداد  العمل علىالمشروع ال بد من  اختیار فكرةوبعد ان یتم 
مناقشة ھذه الورقة المرجعیة مع اعضاء الھیئة  العمل علىویجب ان  ،”الفكرةورقة مرجعیة عن 

اریة، العاملون، المتطوعون، والفئات المستھدفة للتأكد من صحة توجھھا واخذ موافقة الھیئة االداریة االد
 على إعداد وتنفیذ ھذا المشروع.

 : اشكال المشاریعمن  

 المشاریع التي یقوم بھا االفراد والمؤسسات -
o .مشاریع تھدف الي استغالل الموارد 
 مشاریع الصناعات االستراتیجیة -
 لتصدیرمشاریع ا -
o  مشاریع االمن الغذائي 
o مشاریع خدماتیة 
 المشاریع البیئیة -
 المشاریع المجتمعیة -
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 بدء / إطالق المشروع4.1.1 

 اختیار المشروع 

 االستراتیجیة للمنظمة. األھداف تحقیق فيالمشاریع ذات األولویة العلیا ھي المشاریع التي تسھم بأكبر قدر 

 حب الجمعیة او المنظمة : صامقترحراعى المشروع یقدم 

: وھي التي سوف تحدد المخاطر وتجنبھا، وما ھي الموارد المتوفرة ومن ھم جدوىلكل مقترح یتم إعداد دراسة 
 المنافسین.

: والتي تتماشى مع حاجات التنمیة والطرح الذي یطرحھ الممول المشروعات ذات األولویة العلیا طبقا للموازنة اعتمادیتم 
 في السوق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تفشل المشاریع لألسباب التالیة:
 
فریق المشروع ھو الوحید المھتم –

  بالنتیجة
 ال یوجد أحد مسؤول–
 إلى التفاصیلتفتقر الخطة –
خاطئة التخاذ القرارات  استراتیجیة–

 المتعلقة بالمشروع
میزانیة و/أو موارد ال یمكن االعتماد –

 علیھا
 نقص في التواصل–
 االبتعاد عن الھدف األساسي للمشروع–
عدم متابعة المشروع وفًقا للخطة –

 الموضوعة

 عوامل نجاح المشاریع بشكل عام•
 
 دعم اإلدارة العلیا–
 تحدید المھتمین بالمشروع–
قیق توقعات المھتمین معرفة وتح–

 بالمشروع
 غایة معلنة وخطة جیدة للقیام بالمشروع–
 فریق تقني مختص–
 فریق فعال وملتزم–
 تواصل جید–
 المشاریع	إلدارة	فعالة	و	محددة	منھجیة–
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 فكرة المشروع4.1.2 
 

 اسم المشروع: حددوا اسم المشروع  -
 الغرض من المشروع: لماذا ھذا المشروع وماذا نرید منھ  -
 محدد بوقت) \حقیقي\ممكن تنفیذه\قابل للقیاس \وھي األھداف الذكیة (محدد :SMARTأھداف المشروع  -
 النطاق المبدئي للمشروع (االطار العام) -
 ة في المشروع: الخطة الزمنیة التواریخ المھم -
 الموازنة المعتمدة: الخطة المالیة  -
 المخاطر المتوقعة: ما ھي المخاطر والتحدیات المتوقعة  -
 راعى المشروع: الممول  -
 مدیر المشروع  -

 

 تخطیط المشروع4.1.3 

 (Project Stakeholders) قبل البدء بتخطیط المشروع: اعرفوا من ھم المھتمین بالمشروع
 ).-كل شخص أو مجموعة أو جھة لھ عالقة بالمشروع (+ / أي و

 راعي المشروع: الممولین  -
 فریق المشروع -
 الفئة المستھدفة  -
 المنافسون  -
 , سیاسیین , صحافیین , مواطنین ....الخ)مھتمین بالمشروع (حكومیین -

 

 مثال:

 اسم المشروع: حمایة األطفال من العنف االسري 

 )١٥-٠لمعرضین للعنف وكافة األطفال ضمن الفئة العمریة (الفئة المستھدفة: األطفال ا

المھتمین بالمشروع: الفئة المستھدفة + االھالي + المھتمین من الممولین لبرامج األطفال + مسؤولین حكومیین + 
 مدافعین عن حقوق االنسان 
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 وكما تحدثنا سابقاً عن أصحاب المصلحة وكیف نحلل أصحاب المصلحة بحسب:

 (Power / Influenceره على المشروع (تأثی–

 (Impactتأثیر المشروع علیھ (–

 )-توجھاتھ نحو المشروع (+/–

 اعدوا قائمة بأصحاب المصلحة لمشاریعكم:

 تأثیره  موقفة من المشروع  المھنة  االسم 

یدعم وینادي بأھم اھداف  رئیس بلدیة  احمد محمد 
 المشروع 

الضغط على مجلس النواب 
ھات الحكومیة وعلى الج

لتغیر قوانین او تقدیم 
 خدمات 
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 Project Scope Statementبیان نطاق المشروع 4.2 

 ، وذلك من خالل تقسیم ھذا العمل إلى أجزاء قابلة لإلدارة.جري تحدید العمل بشكل أعمقی -
 ھجیÝÝÝÝة معÝÝÝÝاییر القبÝÝÝÝول،اعÝÝÝÝدوا وثیقÝÝÝÝة تلخÝÝÝÝص وصÝÝÝÝف المنÝÝÝÝتج النھÝÝÝÝائي، المخرجÝÝÝÝات، الیÝÝÝÝة العمÝÝÝÝل، المن -

 ، والقیود واالفتراضات مما تعزیز فھم عام لنطاق المشروع بین المھتمین بالمشروع.االستثناءات
 متابعة األعمال.ھ تواصل فعالة باإلضافة لتنظیم ویتم بناء ھیكل تنظیمي للمشروع بحیث یكون وسیل -
فر قاعÝÝÝدة أسÝÝÝاس نھÝÝÝا تÝÝÝوّ ، ألوثÝÝÝائق األساسÝÝÝیة فÝÝÝي إدارة المشÝÝÝروعیعتبÝÝÝر الھیكÝÝÝل التنظیمÝÝÝي للمشÝÝÝروع إحÝÝÝدى ال -

 التكالیف والتغیرات التي قد تحصل على المشروع.للتخطیط وإدارة الجدول الزمني و

 

 

 الجدول الزمني للمشروع

 یحتوي عقد المشروع على تاریخ البدء وتاریخ االنتھاء وعلى معلومات المیزانیة.

 ما یجب القیام بھ. بیان نطاق المشروع والھیكل التنظیمي للمشروع تساعدان على تعریف وتحدید

(Activity Definition) :تعریف األنشطة 

یتضمن تعریف األنشطة تطویر الھیكل التنظیمي لتقسیم العمل بطریقة أكثر تفصیال، ودعم التوضیحات التي تؤدي إلى 
 فھم كل العمل الذي یجب القیام بھ، وبذلك نستطیع تطویر تقدیرات حقیقیة للفترات الزمنیة.

 ئمة األنشطة، نكون قد حصلنا على قائمة شاملة لكل األنشطة لتي یجب أن تجري خالل المشروع. بعد تحدید قا

 الخطوة التالیة ھي استكشاف الترتیب الذي یجب أن تنفَّذ وفقھ ھذه األنشطة.

 مة لھا. بعد أن نقوم بتحدید األنشطة والتسلسل المناسب لتنفیذ األنشطة، نقوم بإجراء تقدیر للفترات الزمنیة الالز
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 اھم الخطوات لكتابة المشاریع4.3 

 جمع المعلومات عن خلفیة المشروع (بیانات وأرقام وامثلة من الواقع) -
 صیاغة فكرة المشروع (علیكم ان تعملوا على صیاغة الفكرة بشكل مقنع وواضح) -
 كتابة بیان مقنع للمشكلة (اعرضوا المشكلة التي سوف یعالجھا المشروع بشكل مقنع للممول) -
 دیم تعریف واضح لألھداف الفرعیة واالھداف األساسیة.تق -
 صیاغة االنشطة: اعملوا على صیاغة االنشطة بشكل متسلل  -
تصمیم خطة التقییم والمتابعة: علیكم ان تصمموا خطة المتابعة والتقییم الخاصة بالمشروع ولیس بعد انتھاء  -

 المشروع 
 ختصر كتابة ملخص المشروع: اعملوا ملخص للمشروع بشكل م -
 المتابعة مع المانحین  -

 اقسام المشروع 4.3.1 

 :الرئیسیة 

 غالف الرسالة : مرفقة وتصف المشروع بشكل مختصر 

 ملخص : یحدد األھداف والمشكلة وماذا سیحقق المشروع 

 األھداف الرئیسیة والفرعیة : تعطي النتائج بشكل دقیق عبر مراحل زمنیة وقابلة للقیاس 

 صف االنشطة والخطط االستراتیجیة والبرامج التي ستنفذ االنشطة : وفیھا ن

 المتابعة والتقییم : وضع خطة تقییم لمعرفة درجة تحقق األھداف 

 قدرات الجمعیة : علیكم ان تذكروا قدراتكم ومواردكم التي تؤھلكم لتنفیذ المشروع 

 صة للمشروع المیزانیة والخطط المالیة : وفیھا الوصف التفصیلي لجمیع االموال المخص

 

على مشروعكم ان یكون سھل القراءة بسیط خال من األخطاء االمالئیة , تجنبوا اللغة الصعبة , ادعموا ما تقولوا بالحقائق 
 واألرقام وحاالت دراسیة ,استخدموا األسالیب االیجابیة المؤثرة 
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 نموذج طلب تقدیم مقترح المشروع 4.4

 معلومات المنظمة
 إسم المنظمة

 ووظیفة مسؤول المشروع بالمنظمة إسم
 

 ھاتف
 فاكس

 البرید االلكتروني
 العنوان

 
 رقم وتاریخ تسجیل المنظمة 

 
 نوع المنظمة

 تعاونیة خاصة حكومیة
 أخري (الرجاء التحدید) شركة خاصة غیر حكومیة

 معلومات أساسیة عن المشروع
 عنوان مقترح المشروع

 
 

 الوصف المختصر لمقترح المشروع
 
 

 ھل المشروع سوف یتم بالتعاون مع جھة خارجیة؟ (الرجاء اإلجابة بال أو نعم) نعم          ال 
 
 

 إذا كانت اإلجابة بنعم الرجاء ذكر إسم ومعلومات اإلتصال بالجھة المشاركة
 
 

 الجھة المستفیدة من المشروع
 
 

 حجم التمویل المطلوب لتنفیذ المشروع
 
 

 مدة تنفیذ المشروع
 
 
 منطقة الجغرافیة التي سوف یتم بھا تنفیذ المشروع ال
 
 



 دلیل تمكین منظمات المجتمع المدني

 

 

 

58 

 وصف تفصیلي للنشاط المقترح
 ما ھو المشروع الذي سوف یتناولھ المقترح؟

 
 

 ما ھي العوامل التي أدت إلى اختیارھذا المشروع؟
 
 

 إلى أي مدى تعتبر فكرة مقترح المشروع مبتكرة في معالجة المشكلة القائمة؟
 
 

 ترح المشروع من مساعدة الفئات المستھدفة في المنطقة التي سوف ینفذ بھا؟كیف سیتمكن مق
 
 

 ھل یملك المشروع إمكانیة تكراره في مناطق أخرى مشابھة؟
 
 

 ما ھي خطة المنظمة لمتابعة وتقییم المشروع أثناء مراحل تنفیذه المختلفة؟
 وضع خطة المتابعة والتقییم 

 
 

 المشروعالمعلومات المالیة المتعلقة ب
 التكلفة الكلیة للمشروع بالدوالر األمریكي أو العملة المحلیة

 
 

 ھل توجد أیة مساھمة مالیة أوعینیة من مقدم المشروع أو من جھة أخرى؟
 
 
 

المزید من التفاصیل سوف تكون مطلوبة في حالة وصول المقترح إلى  -الرجاء ذكر تفاصیل مقترح المیزانیة بإختصار
 ئیةالمراحل النھا

مساھمة مقدم المقترح أو  التكلفة النشاط
 أیة جھة أخرى

 التكلفة الكلیة التمویل المطلوب 

     
     
     
     
     
 

 : إمضاء مسؤول المشروع بالمنظمة     
 :الیوم والتاریخ       
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