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أنجز بطريقة تشاركية، يهدف لتعزيز الديناميكيات  الجمعوية املحليةمن خالل دعم 
منظمة  بطريقة  االجتLعي  التدخل  مجال  يف  لالستثLر   Sاملد املجتمع  قدرات  بناء 

ومستدامة.
ب] عامي 2012 و 2013، 15 عضو  جمعوي استفاد من تدريب املدرب] و هذا لهدف 

إعدادهم لتنشيط ورشات تدريبية لفائدة الجمعيات الناشطة يف مناطقهم.

هندسة التكوين لهذا الربنامج املوجه للمدرب] جاءت يف هذا الدليل ليتم تعليمها و 
نرشها عىل  أوسع نطاق ب] الجهات الفاعلة يف املجتمع املدS الجزائري.

هذا الكتاب موجه للذين يهتمون، ينقادون و يعملون عىل دعم األنشطة التدريبية و 
التكوينية لألشخاص البالغ] بالتحديد و الناشط] يف املجال الجمعوي.

ويشمل قسم]: 
األول يهدف اىل تطوير مهارات املدرب من خالل اقرتاح أفكار يف املجال الرتبوي أي  ›

هذا  يف  واسع  نطاق  عىل  اختبارها  تم  التي  العملية  النصائح  اىل  باالضافة  التعليمي 
املجال والتي تشمل ثالثة حقول: تصميم، إجراء وتقييم الدورة التكوينية و التكوين 

بذاته.
الحركة  › تدرس  موضوعية  وحدات  من  متنوعة  مجموعة   Sالثا الجزء  يتضمن 

من خالل  بيئته،  مع  الداخيل و تفاعالته  التنظيم   ، عامة  بصفة  و نشاطها  الجمعوية 
دورة إدارة املشاريع.

بالرشاكة مع : بدعم من:
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 Ile de France لقد تم انجاز هذا الدليل بدعم من االتحاد األورو�، الوكالة الفرنسية للتنمية و املجلس اإلقليمي لـ
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نشأة الدليل؟

املرشوع 
FORM’الجزائر

 Sاملد املجتمع  قدرات  من خالل دعم بناء  املحلية  الجمعوية  الديناميكيات   لتعزيز  تشاركية، يهدف  بطريقة  أنجز 
لالستثLر يف مجال التدخل االجتLعي بطريقة منظمة ومستدامة.

ويستهدف املرشوع ست مناطق من األرايض الجزائرية، مع تنفيذ الحصص التدريبية التي أتبعت بنشاطات وإجراءات 
تضمن التواصل و العمل املتبادل عن طريق التشبيك ب] أعضاء الجمعيات وممثيل الحكومة املحلية. 

فخالل عامي 2012 و 2013، 15 عضو  جمعوي استفاد من 25 يوم من التدريب لهدف إعدادهم لتنشيط ورشات 
بالجزائر  ندى  شبكة  ببجاية،  الثقايف  النجم  بوهران،  نور  جمعية  مناطقهم:  يف  الناشطة  الجمعيات  لفائدة  تدريبية 

العاصمة و أدرار، املشعل األخرض و األمل بقسنطينة و جمعية تاج للصحة بالوادي. 
أنجز باالشرتاك مع بول] دو ال كروزمن باتيك الدولية وسليمة ت�ونتي. 

هندسة التكوين لهذا الربنامج املوجه للمدرب] جاءت يف هذا الدليل ليتم تعليمها و نرشها عىل  أوسع نطاق ب] 
الجهات الفاعلة يف املجتمع املدS الجزائري 
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ملن يوجه هذا الدليل؟
هذا الكتاب موجه للذين يهتمون، ينقادون و يعملون عىل دعم 

و  بالتحديد  البالغ]  لألشخاص  التكوينية  و  التدريبية  األنشطة 

الناشط] يف املجال الجمعوي. و يهم خصيصا: ا

مهامهم  › من  الذين  أجراء  أو  متطوع]  الجمعوية،  الطارات   

ألعضاء  لفائدة  التدريبية  كالدورات  خاصة  نشاطات  تحقيق 

جمعياتهم أو الجمعيات الرشيكة معهم. 

اىل املدرب] ذوي الخربة الذين يريدون إلقاء نظرة ناقدة عىل  ›

طريقتهم يف مLرسة التدريب وتجديدها. 

املسؤول] عن الدورات التدريبية و اللذين �ثلون دورا هاما يف  ›

تطوير التكوينات وتصميم ودعم التدريب داخل منظLتهم. 

الهدف من هذا الدليل؟
يحتوي الدليل عىل قسم] :  

 األول يهدف اىل تطوير مهارات املدرب من خالل اقرتاح أفكار  ›

العملية  النصائح  اىل  باالضافة  التعليمي  أي  الرتبوي  املجال  يف    

التي تم اختبارها عىل نطاق واسع يف هذا املجال والتي تشمل    

ثالثة حقول: تصميم، إجراء وتقييم الدورة التكوينية و التكوين    

بذاته.   

بعد دراسة هذا الكتاب، ينبغي أن يكون القارئ قادرا عىل:

 - اختيار واستخدام طرق التدريس املناسبة لألهداف املنشودة.

- تحديد السلوكيات التي يجب أن يتحىل بها عند التدريب و 

القيادة.

- خلق ظروف مال�ة لتيس� التعلم و االستجابة مع املعلومة و 

ذلك باستخدام املهارات املكتسبة. 

  

 القسم الثاS يتضمن مجموعة متنوعة من وحدات موضوعية  ›

التنظيم   ، عامة  بصفة  نشاطها  و  الجمعوية  الحركة  تدرس    

الداخيل و تفاعالته مع بيئته، من خالل دورة إدارة املشاريع.  

كيفية استخدامه؟
 نفرتض أن القارئ يشارك يف وضعية تدريب مجموعة من 
الشباب. ومع ذلك، فإن الفصول  من الجزء الثاS �كن 

قراءته �عزل و ذلك إلثراء املعرفة املوضوعية.

عند قراءة هذا الكتاب، ليس اجباريا اتباع ترتيب الفصول، 
ومع ذلك، فإنه من الرضوري أن تبدأ القراءة من الجزء 
الوحدات  بعض  املعلومات.  من  كم  أكرب  لرصد  األول 

التدريبية متكاملة ومتتابعة (وهذا مذكور يف ديباجة).
األساسية  املتطلبات  التدريب،  وحدة  كل  من  الهدف   
،مدتها واألنشطة التعليمية ذات الصلة (املتاحة يف املرافق 
انهم    (www.formalgerie.org أواملوقع  مدمج  قرص 

مذكورون يف بداية كل وحدة.

هذا الدليل موجه ألن يقرأ، وإ¡ا هو أيضا أداة عمل تدعو 
إىل اتخاذ إجراءات محددة.

مناشدة  الرضوري  فمن  الوحدات،  لبعض  فبالنسبة   

التجربة الخاصة باملدرب أو من الزمالء و تثم] النقاش.
واألدوات  النصائح  من  العديد  األول  الجزء  قدم  وإذا 
كافية  تكون  لن  وحدها  فالقراءة  مدربا،  لتصبح  الالزمة 
تكتسب  املLرسة  طريق  فعن  جيدا“!  مدربا   ” لجعلك  
للتدريب  تقنيات  ووضع  تشكيل  من  ستتمكن  و  الخربة 

خاصة بك، وسوف ت£ي فهمك للمواضيع املعالجة.
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هندسـة التكويــن

البالغ يفهم 
إذا أراد حتى لو كان املشاركون يف تكوين ليست لديهم إرادة 

كاملة ، فال يجب أن يكون هناك عدم توافق ب] مرشوعهم 
املهني الخاص و التّكوين املفروض عليهم. املرتبصون ال 

يأخذون من دورة تكوينية إال ما يريدون.

البالغ يتعلّم إذا فهم 
دا�ا يتأكد بأن الخطابات مفهومة و مؤولة كL يجب . ال 

يرتّدد يف إعادة صياغة تعب� معّقد أو مركّب. 
إنه من املستحيل اشرتاط فهم مرتبّص ملفهوم عن ظهر قلب 

دون أن يكون قد فهمه.

1 ما يسبـــق هندســة التكويـــــن :
البالغ ال يحتفظ إال بأجوبة  األسئلة التي يطرحها عىل نفسه أو ما 

يجّربه... هذا يدعو إذن بالرضورة إىل بيداغوجية حيوية، تساؤالت، 
أحيانا تكوين - نشاط و عمل إىل يف مجموعة مرتبص]، الشخصيات 

ال �كن تجّنب تنّوعها، و طرق تعلّمها املتعّددة. و ما هو رضوري 
ألحدهم قد ال يجتاز إليه األخر.

مثال ، للتعلّم: 
املحلّل يحتاج إىل النظري، الهياكل، و املنطق.

الفاعل يحتاج إىل االرتجال، املفاجأة، و الوضع يف حالة.
الرباغL يحتاج إىل امللموس، و ¬ارين تطبيقية .

صاحب العالقات يحتاج إىل تبادل التجارب، و وقت للتقاسم .
الخ..

البالغ يتعلّم إذا ربط عالقة مع الوقع و تجربته الخاصة
أن تكون ملموسا حتى حينL تعرض مفاهيم نظرية . 

التكوين يجب أن يكون مفيدا و �كن تطبيقه، و ذو عالقة 
مع النشاط املهني.

املرتبصون يجب أن يجدوا فيه مادة لتحس]  أعLلهم 
اليومية. البالغ يحاول دا�ا ربط ما نعلمه له برأسLليه 

الخاص من املعارف.
التعلّم هو قبل كل يشء ميكانيزم تحّول، أك£ منه ميكانيزم 

إيصال. عىل املكّون أال ينىس أّن العديد من املرتبص] �لكون، 
يف مجال مختلف، معلومات أكرب من معلوماته.   

البالغ يتعلّم إذا كان 
يشارك

أن تعمل شيئا بنفسك 
معناه أن تحتفظ به و 

تذكّره، لذلك يجب 
تشجيع الطّرق التشاركية 
و دراسة حاالت، و لعب 

أدوار ، الخ... دون أن 
تنىس أّن املرتبص] 

البالغ] يشاركون إذا 
كانوا يحّسون أّن ذلك 

يعمل عىل تقّدمهم 
بالفعل.

البالغ يفهم إذا أراد 
حتى لو كان املشاركون 
يف تكوين ليست لديهم 
إرادة كاملة ، فال يجب 

أن يكون هناك عدم 
توافق ب] مرشوعهم 

املهني الخاص و التّكوين 
املفروض عليهم. 

املرتبصون ال يأخذون من 
دورة تكوينية إال ما 

يريدون.

 

 مّلعتي فيك

البالغون؟
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Apprentissage

األفكار املكتسبة 
القبلية للمكّون و 

للمشارك الواحد عىل 
األخر

قيم ومعتقدات 
مرتبطة باملوضوع

الثقافة العامة للمشارك 
(التقنية) االقتصادية 

و االجتLعية

اآلراء، القيم تجاه 
القواعد األساسية 

للتعلّــــم

تجارب سابقــــــة 

يف  › مطبّقة  قاعدة  أو  مبدأ  من  ينطلق  االستنتاجي  التعلّـــــم 
وضعيّة ما.

فعالية هذه الدورة تعتمد عىل إدخال هذين الّنمط] من التعلّم.

1.3 بيئــــــــة التكويـــــن : 

أحد أدوار املكّون هو السهر عىل أن يجرى التكوين يف أحسن  ›
جّو ممكن.

إنه من مسؤولية املكون خلق جّو مادي و بسيكولوجي �كن  ›
لبيئة  رضورية  التالية  العوامل   . التعلّم  و  العمل  للمشارك]  فيه 

جيّدة: 
رشوط و ظروف تطبيقية جيّدة . ›
احرتام، تسامح و ثقة. ›
تشجيع االكتشاف الشخيص. ›
حّو يسمح بتفتح العقل. ›
إدخال فكرة أّن االختالفات جيّدة و مرجّوة. ›
لكل واحد الحق يف الخطأ . ›
االعرتاف بتنوع طرق التعلّم لكل واحد  ›
فهم للطريقة التي سيستعمل بها كل واحد هذا التعلّم. ›

عىل  › و  ألخر،  فوج  من  تتنّوع  العوامل  هذه  ب]  العالقة  خلق 
املكّون األخذ بع] االعتبار ملميزات الفوج الذي سيكّونه، و هذا 

يشتمل عىل: 
التجارب السابقة يف تكوين الفوج. ›
موقف منظمتهم تجاه املكّون] . ›
هدف التكوين  ›
¡ط التكوين املفضل لدى املشارك]  ›
فهم الفوج إلجراءات و تسلسل التكوين  ›
ينتظره  › و  يتوقعه  الذي  التكوين  ¡ط  و  املكّون  سلوك  ¡ط 

املشاركون .
االحتياجات الخاصة للفوج، مثال : وقت خاص لبداية و نهاية  ›

التّكوين .
مدخل لألشخاص املعاق].  ›
عتاد يف متناول األشخاص الذين لهم مشاكل برص أو سمع . ›
املواقف و السلوكات، املعارف، و مستوى كفاءات املشارك] يف  ›

بداية التكوين.

كل هذه العوامل ستؤثر عىل قدرة املشارك] عىل التعلّم . و عىل 
املكّون أن يضع هذه العوامل نصب عينيه أثناء تخطيط التّكوين، 
التأث�ات  يصّور  أدناه  املخطط  التقييم.  عند  ثم  التكوين  أثناء  و 

الثقافية عىل التعلم.

خمــــــــس نصائــــح  
بصفة ملموسة، ح] يتم تطوير تكوين فعيل املكّون أن : 

يسهر عىل تحض� بيئة جيّدة للتعلم مسبّقا ›
املشاكل  › و  االحتياجات  عىل  املدروس  املوضوع  عىل  الرتكيز 

الحالية للمشارك] .
يستعمل تقنيات تشاركية متنّوعة ترتكز عىل معرفة و تجربة  ›

املشارك] 
عليهم  › يجب  ح]  صغ�ة  مجموعات  يف  املشارك]  يشّغل 

التفك� يف النشاطات التي هم بصدد املشاركة فيها .
يسهر عىل أن يبقى التكوين ليّنا و يسمح بالتأقلLت املمكنة  ›

لنشاطات مقرتحة طيلة التكوين.

اإلجراء  اإلستنتاجي
نظرية = تطبيقي

اإلجراء  التالحظي
تطبيق - نظريّة

بيداغوجيـــــــــة العمــل
( حث االهتtم)

بيداغوجيـــــــــــة
أكادvيــــة - ممركـــــزة

عروض برهانية ›
دروس أكادمية  ›
yارين تطبيقية    ›

‹ brainstorming

دراسة حالة  ›
لعبة أدوار  ›

إجراء التعلّم أسايس يف التكوين، إنّه إذن من املهّم أن يكون 
للمكّون فهم قاعدي لهذا اإلجراء ليتمكن من تقرير املقاربة 

األك£ فعالية التي سيستخدمها يف ¬وين وضعية معيّنة.

لقد أثبتت دراسات حول طرق تعلّم البالغ] أن النتائج هي 
 ” Lاألك£ إيجابية حين

يدعى املشاركون لتحديد و تسط� أهدافهم الخاصة للتعلّم. ›
يكون مضمون التكوين منطلقا من مشاكل تطبيقية يواجهها   ›

املشاركون باستمرار.  

يكون التكوين قد أجري يف إطار تشار�، أين تكون الطرق     ›
متنّوعة . هذا االكتشاف يرشح أحد النLذج املألوفة املعروف   

باسم ” دورة التعلّم“ مصور  عن طريق الرسم التخطيطي   ›
أدناه . و الذي طّوره ” دافيد كولب“ و هذه املقاربة تب]    

العالقة املبارشة ب] التطبيق و التعلّم تحتوي عىل التجربة،    

املالحظة، التفك� و التطبيق.  

التفك� يستند عىل التجربة و يجلب استنتاجات و التي يجب أن 
تتضّمن صياغة األفكار الجديدة. هذه األفكار تستعمل فيL بعد 

لجلب تجارب جديدة مLّ يستلزم إعادة انطالق اإلجراء .

1.2 اإلجــــــــراءات البيداغوجيــــــــة: 

تعلّم  و  تالحظي  تعلّم  عىل  تحتوي  (كولب)  لـ  التعلّم  دورة 

استنتاجي : 
بامتداد  › و  التجربة  طريق  عن  يتم  التالحظي   التعلّــــــم 

خالطات انطالقا من التجربة املعاشة.



! هندســة التكويـــــن

 - 10 - - 11 -

مكتسبـات
 قبليــــــــة 

مسيـرة التكويـــن 

تحليل األخطاء أو الطعون 
اختبار بعض القدرات أو اإلجراءات.

يجب استخدام أسئلة يف مكان الحوار إذا كان عدد األشخاص 
الذين نستش�هم عددا مهL جّدا، أو إذا كان من الصعب بلوغ 

املستخدم].
إذا تعلّق األمر �الحظات مبارشة يف مكان العمل.

تحليــــــــــل تنظيمـــــــــــي: 
التحليل التنظيمي يتعرّف عىل التغّ�ات و التنميات التي ستخلق  

احتياجات لكل املنظمة أو لبعض قطاعاتها.
بعض القطاعات الخاصة يجب أخذها يف الحساب: 

ترشيع جديد أو تغي� يف الترشيع.
تغي� السياسة 

إعادة هيكلة أو إعادة تنظيم .
توظيف  أو فصل عن العمل.

تكنولوجيا جديدة.
تغّ�ات يف املناخ االجتLعي الذي تعمل فيه املنظّمة.

تغّ�ات يف الفوج املستهدف املستفيد من نشاط  املنظّمة.
تغّ�ات يف أ¡اط الحوكمة أو السلطة.

تغّ�ات يف التسي� و املناجLنت.
تغّ�ات يف مصادر التمويل.

الخالف األسايس ب] هذا التحليل و التحليل السابق هو أّن هذه 
التغّ�ات �كن استباقها عموما و احتياجات التكوين �كن 

التعرف عليها قبل أن يكون لها تأث� عىل املنظّمة.

2.2 من االحتياج إىل التكوين 

بعدما تتحدد حاجة املنظمة أو الشخص : 
ا ) األشخاص الذين تجب استفادتهم من التكوين يتم اكتشافهم 

حسب األولوية: 
من هم ” املكونون“ ” املستقبليون“ 

السّن.

الخربة العامة و الخربة حول املوضوع.
املعرفة و التحكم يف املوضوع أو املواضيع.

االهتLم باملوضوع أو املواضيع املعالجة.العدد.
العالقة فيL بينهم.

يف هذه الحالة، فإّن األهداف العامة ( املحّددة مسبقا عن طريق 
تحلييل تنظيمي) و مميّزات الجLه� املستهدفة  بالتكوين و 

التي ستحّدد : 
توّجهات األهداف العامة إىل أهداف تربوية (بيداغوجية)

مّدة التكوين 
الوسائل البرشية و املادية املوّجهة للعمل .

األشخاص الذين يجب أن يستفيدوا من التكوين ¸ يتم اكتشافهم 
حسب األولوية: 

املّدة و الوسائل املوّجهة محّددة مسبقا.
الهدم العام ليتم بلوغه يستلزم توظيف جمهور قادر عىل بلوغ 

املستوى الكايف.
يف هذه الحالة، فإن األهداف العامة، و املّدة املقّررة ( أو 

املمّولة)، و الوسائل البرشية أو املادية املوّجهة للنشاط هي التي 
ستحّدد مميزات الجمهور الواجب توظيفه.

املكتسبـــــات القبليــــــــة : 
املكتسبات القبلية هي مجموع الكفاءات الالزمة ملتابعة تكوين 

ما، كأسس بيت، ال نراها ملن بغ�ها ال �كن للتكوين االنطالق أو 
الجريان بشكل صحيح. 

كفاءة رضورية أو ما يجب أن يعرفه األج�، أو حسن الترصف أو الكفاءة 
التي يجب أن �تلكهـــــــا

كفاءة متوفرّة لدى شخص أو ما 
القيام  يحسن  أو  أج�،  يعرفه 
يترصّف  التي  الطريقة  أو  به، 

بهـــــا

يجــــب  الكفاءة  يف  نقــــــص 
تغطيتــــــــــــه

ال يجب الخلط ب  الحاجة و الرغبة

التعرف عىل االحتياجات غ{ الواعية 

2 هندســــــــــة التكويــــــــن : 

2.1 تحليــــــل االحتيــــاج : 
بالتشارك الجLعي يصقل النجاح أي نشاط تكويني . تعريف 
االحتياج و صياغته من املراحل األساسية التي ال يجب الفشل 
فيها أو نسيانها. و عىل املكّون أن يشارك يف هذه املراحل، بل 

أك£ من ذلك، يجب أن يكون املحرّك:
 

ما هو احتياج التكوين ؟ 
التكوين إحدى األجوبة املمكنة لتغطية فارق ب] كفاءة مكتسبة 

و كفاءة متوفرّة حقيقية. و قد يعني التكوين شخصا منفردا أو 
مجموعة أشخاص، و رّ�ا الجمعية يف مجموعها. و االحتياجات 

قد تتولّد عن اكتساب وسائل جديدة، أو وضع طرق جديدة 
كذلك.

الحاجة قد تنتج كذلك من مالحظة عدد من الحاالت غ� 
املرغوب فيها ( نقص يف النتائج ، تأخر يف التنفيذ، الخ..) و 
التّكوين عند ذلك يشّكل وسيلة للترصّف تجاه الوضعية أو 

الحالة.
أخ�ا، فالتكوين �كن أن يساهم يف تقّدم شخص حتى لو كان 
�لك الكفاءات الرضورية إلنجاز املهام . إنّه شكل من أشكال 

تحض� الشخص للقيام �هام جديدة أو مسؤوليات أو املحافظة 
عىل روح االهتLم.

الفائدة الشخصية ليست دا�ا يف تنافس مع فائدة املنظّمة، لذلك 
ب]  و  الفرد  رغبة  يف  يدخل  ما  ب]  نفرّق  كيف  نعرف  أن  يجب 

احتياجات الهيئة

بعض احتياجات التكوين ال يعّرب عنها األفراد ألنهم ال يعون نقصا 
أو تقّدما ممكنا.

كيف ستقوم بتحليله ؟
تحليل احتياجات التكوين يخترب بالرضورة قضية املعرفة التي 

تب] من يحتاج ؟ و إىل أي تكوين؟ يف املنظمة. هذا �كن التعرف 
عليه بطريقت] مختلفت]: 

أ ) قبل كل يشء، بدراسة كل فرد و التعرف عىل قدراته و معارفه 
و السلوكات الرضورية لعمله: ” تحليل العمل و املهام املنّفذة“ 
ب) بعد ذلك، �الحظة التغّ�ات التنظيمية، مثل : الترشيعات 

الجديدة أو التكنولوجيا الجديدة: ” تحليل تنظيمي“ 

تحليل العمل و املهام املنّفذة 
هذا التحليل يستعمل للتعرّف عىل القدرات و املعرفة و 

الّسلوكات الرضورية ملهّمة خاصة  أو لسلسلة من املهام  التي 
تصنع خصوصية و نوعية العمل. بتغي� أخر، فالقدرات و املعرفة 
و السلوكات الرضوريّة  للقيام بعمل أو مهام دقيقة يجب أن يتّم 

التعرّف عنها ثم مقارنتها بقدرات و معارف و سلوكات من 
يقومون أو ينوون القبام بهذا العمل.

يوجد عدد من الطرق التي �كن استعLلها لتحليل العمل أو 
املهام.

نقاش مع املستخدم]: هذا اإلجراء �كن أن يكون خاصا و نوعيا 
لتحليل احتياجات التكوين أو االنتLء إىل أسلوب التقييم .

مناقشة أو حوار الفـــوج : مفيد النطالق اإلجراء أو للرشح لفوج 
ما هو إجراء تحليل العمل و املهام . هذا سيعكس توجهات 

مشرتكة لكن سيطلق القليل من املعلومات الدقيقة أو الواضحة 
حول أفراد الفوج.

ناقشة مع : املوجه]، املستعمل] أو الزبائن، األقسام التابعة أو 
املرتبطة . و هذا �كن إجراؤه من خالل مناقشة عامة أو حوارات 

نوعية و خاصة.
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قسم االستفسار أهداف القسم 

رشح حول ” ملاذا“ أو ” كيف“  الخاص باالستفسار 
تقديم االستفسار 

رشح فائدته 
كيفية استعLله 

عنوان التكوين و أهدافه و برنامجه و اسم املكّون، الخ.. تقديم التكوين 

اللقب و االسم
املنظّمة و قطاع النشاط

الوظيفة و األقدمية يف املنظّمة
التكوين و التجربة املهنية

التحّكم يف املكتسبات القبلية  

معرفة أحسن للمشارك 

أهدافكم من التكوين : 
- املوضوع و الربنامج الذي يهّمكم أك£ - األسئلة التي تطرحونها - تجربتكم بالنسبة ملوضوع 
التكوين - الوضعيات املهنية التي تطبّقون فيها التكوين - معلومات أخرى تقّدمونها للمنشط

تحض� التكوين 

- الوفرة و االنشغاالت 
- التحّكم يف اللغة .

تنظيم التكوين 

مثـــــال:
1 القرتاح تكوين لحساب تكاليف اإلنتاج، فعىل هؤالء الحرفي] معرفة الحساب. 

2 من أجل تكوين حول الحوكمة، فإّن املشارك] يجب أن يكونوا أعضاء مكتب جمعية.

3 من أجل تكوين حول التسي� الجLعي للمشاريع، فإّن املشارك] أن تكون لديهم فكرة 

حول املرشوع.

املكّون هو الذي يحّدد املكتسبات القبلية. قد تكون مرتبطة �واضيع التكوين ( املثال 
أدناه) أو بطبيعة الفوج املراد تشكيله. و كلLّ كان الفوج فيه تفاوتات كلLّ كان من 

الّصعب ” إرضاء ” كل املشارك] ، سواء حول املحتوى أ, الشكل، و التفاوت مرتبط �ستوى 
التجربة أو التكوين، و بالسّن ، و الرتبة و التحّكم يف اللّغة، و املحفزات، الخ...

2.3 االستفسار املسبق: 
إنه وثيقة مبعوثة للمشارك] مرتبطة 

بالتكوين، و هي تسمح بجمع 
املعلومات - املفاتيح لتحض� التكوين . 

إنها أول اتصال باملشارك] و التي 
تسمح بجذب انتباههم و اهتLمهم 

بالتكوين، و هي تتضّمن عّدة أقسام : 

ال أتحكم إطالقا
أملك و معارف 

تجربة
أملك تجربة املك معارف

ضع إشارة يف الخانة املناسبة حول مستوى 
تحكمك يف املهام أدناه .

تشخيص مرشوع

تسي{ مايل

حسب الحاالت، فإن االستفسار سيحتوي بعض األركان أو األقسام 
دون أخرى، و قد يشتمل عىل أسئلة مفتوحة، أو مغلقة، أو ذات 

اختيارات متعّددة.
يف إطار تكوين تّم انجازه:   ›

عنارص املعلومات حول ملمح املرتبص   -

أهدافه من التكوين ( دوافع)   -

تجربته حول املوضوع ( معارف و كفاءات)   -

الوضعيات املهنية التي ستتبع   -

معلومات أخرى ( مستوى التعب� الشفوي   -

و الكتا�، انشغال االستعLل الزمني و التنّقل)

يتضّمن  › أن  يجب  االستفسار   : انجازه  سيتّم  تكوين  إطار  يف 
زيارة عن  السابق العودة إىل تساؤالت ذات عالقة بتحليل 

العمل و املهام أو تساؤالت تنظيميّة ( أنظر أعاله ) 
يف بعض الحاالت، فإن االستفسار قد يكون هدفه اختيار أو تصفية 
ال  أو  خربة  �لكون  ال  الذين  فاألشخاص  التكوين.  يف  املشارك] 
يتحكمون يف اللّغة أو ال �لكون الدوافع الكافية، �كن إبعادهم 
التّمهيد  قسم  يف  التوضيح  يجب  الحالة  هذه  يف  التكوين.  من 

لالستفسار أنه يشتمل عىل وظيفة االختيار .

ال يجب إن يكون االستفسار طويل جدا للتأكد بأن املشارك] سيكملون بشكل مفصل حتى النهاية. ›

حــــــذار 
أوال  › الحسبان  يف  أخذها  يجب  جمعها  تّم  التي  املعلومات 

تجب صياغة أسئلة أخرى غ� التي هي مفيدة لتحض�كم.
أجوبة املشارك] ذاتية، فكل شخص يقيّم مستوى تحّكمه يف  ›

موضوع حسب سلم شخيص و ليست بالرضورة نفس سلّمك.

مثال :
ما هو مستوى تحكمك يف املواضيع التالية :

1 ال أتحّكم ¬اما

2 أتحّكم قليال     
3 أتحّكم جيّدا

- تشخيص مرشوع : 
- التسي� املايل :

 :Sينصح أن تطلب بوضوح ما يرمي إليه هدا التقييم الدا
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2.4 من الحاجة إىل الهداف البيداغوجية 
الهداف البيداغوجية تضمن العالقة ب] محتوى التكوين

و الوضعيات املهنية. النسبة للمكون، فلنصلح لـ: 
- يعرف أين يس�.

- مراقبة وصوله إىل ما يريد بلوغه.

- تسهيل التقييم يف نهاية الفصل أو التكوين.
- تسهيل التنشيط بتقديم مؤرشات الختيار طرق بيداغوجية .

- ”تصحيح“ الطلقة بعد الدورة ¬وينية.

صياغة الهدف البيداغوجي.
صياغة هدف بيداغوجي معناه تحديد كفاءة يجب بلوغها: التي 
يف  مراقبتها  للمكون  �كن  التي  و  اكتسابها  عن  املتعلمون  يبحث 

نهاية التكوين املناسب.
سلمية األهداف يف تكوين:

الهدف العام /هدف التكوين

أهداف بيداغوجية 
أهداف فرعية

أهداف بيداغوجية يصاغ من طرف املكون بعد أن يتعرّف عىل:
سياق الغرض.

رشوط انجاز التكوين. 
املبادئ العامة املرشوطة من إطار التدخل.

النوعية.  من  ممكن  قدر  أكرب  عىل  األهداف  تكون  أن  يجب   

و  ضبابية،  و  واسعة  جد  تعترب  معرفة“ ”تقدير“   ” مثل  فالتعاب� 
أك£  ملموسة  تعترب   ” ”تعرف  ”أنجاز“   ” ”تخطيط  مثل  التعب� 

وبتايل سهلة للتقييم.
يجب أن تكون األهداف دا�ا واقعية و �كن بلوغها لتجنب كل 

إحساس بالفشل الشخص لدي املكون أو املشار �.

أمثلــــــــــة:
- أن تكون قادرا عىل انجاز مخطط االتصال الخارجي للجمعية.

- التعرف عىل مصادر املنازعات. 
- التحكم يف التقنية شجرة املشاكل و شجرة األهداف.

- التخطيط لوضع تشخيص تشار�. 

التحديد بالتفصيل املحتوى التكوين:
عىل املكون أن يسهر عىل أن يكون مضمون التكوين يف توافق تام 

فاملكون  امليدان،  يف  كخب�  و  املسطرة.  البيداغوجية  األهداف  مع 
سيميل إىل الرغبة يف القول الكث� يف املوضوع أو الصياغة. مضمون 
جد مفصل، و هذا يعني نسيان أن تكون اآلخرين ليس أن تقول 
لهم كل ما نعرف، و لكن فقط ما يجب أن يعرفه اآلخرون و ما 

يحتاجون إليه.  
أن يكون، قد يكون أحيانا مخجال، لكوننا الستطيع بالرضورة إيصال 
كنا  موضوع،  عىل  باملرور  أحيانا  اكتفاء  يجب  العارف.  مجموع 
نتمنى الحديث عنه، مرور الكرام بدال من الحديث عنه لساعات. 

يجب يف كل أحوال أننا ¸ ننس املعلومات املهّمة. 
املخطط الذي نختاره للتكوين هو كذالك أك£ أهمية من املضمون. 
ألنه �ثل نظام �ثل نظام الرصامة و يساهم يف الفهم و االحتفاظ 

بذالك يف ذاكرة.
تقنيــــــــــة الشجــــــــــــــرة  

هذه التقنية تسمح من خالل استنتاجات متتالية بتحديد األهداف 
األولية للتكوين. يتعلق األمر باملسار الذي يجب أن يتبعه املرتبص 

لبلوغ األهداف املصاغة أدناه. 
مل هو الهدف األسايس الواجب بلوغه يف النهاية التكوين؟ 1 

من اجل تحقيق هذا الهدف، ماذا يجب فعله؟ 2 
و هكذا ..

لبلوغ عملية الشجرة هذه، يجب: 
1  - وضع قا�ة غ� مرتبة للمراحل الرضورية لبلوغ كل هدف عام 
للتكوين، مع طرح السؤال التايل عىل أنفسنا: ”ماذا يجب حفظه 

لبلوغ هذا الهدف العام؟ ” 
باختبار  القيام  يجب  املراحل،  و  األهداف  قا�ة  وضع  بعد   -  2

األهداف
(verbes actifs )3 - إعادة صياغتها حسب قواعد التحرير

4 -  ترتيب األهداف بغية الحصول عىل التقدم األك£ مال�ة حسب 
السكان الواجب تكوينهم.

5 -  نراقب إن كان: 
و  السابق  الهدف  مع  متناسقا  و  متوافقا  بيداغوجي  هدف  كل 

الالحق (التبادلية قيL بينها).
كل هدف بيداغوجي هو رضوري لبلوغ الهدف الشامل.

غ�  الهدف  هذا  كان  لو  ”و  أنفسنا:  عىل  التايل  السؤال  بطرح 
موجود“ ماذا ستكون النتائج بخصوص بلوغ الهدف الشامل.؟ ” 

قد يودي بنا األمر إىل إلغاء بعض األهداف بيداغوجي.

2
نتحدث عن هدف      

 ( OI )  وسيـــــــط

1
هدف عام أو هدف

 (OTI)   نها� إلدماج

أن تكون قادرا عىل التعريف شفويا بكل منتجات املؤسسة لزبون 
مذكرة  أي  إىل  اللجوء  دون  و  دقائق   10 من  أقل  يف  مستقبيل 

مسجلة.

أن تكون قادرا عن الكالم يف مواجهة 
الجمهور دون تردد أو عيوب الكالم. 
أن تكون قادرا عىل تسي� األحاسيس، 
و عدم السLح االضطراب بالظهور أو 

ما يراوغه من قلق

من  الذكر  عىل     قادرا  تكون  أن 
ذاكراتك  املحتوى بطاقات املنتجات

ببطيء  الكالم  عىل  قادرا  تكون  أن 
واستعLل الصمت

أن تكون قادر عىل ذكراهم مميزة
احرتام  مع  الرفيعة  املنتجات  كل 
املصلحة  طرف  من  املحددة  املس�ة 

التجارية

سلسلة  إعادة  عىل  قادرا  تكون  أن 
تقديم         املنتوج

تطوير التعب� باإلشارات: التعرف عىل 
اإلشارات التي تسمح بالقناع 

تعطي  التي  املمنوعة  اإلشارات  و 
صورة سيئة بذاتها

التحكم يف  الّالشفوي 

3
إنها أهداف البداغوجية 

(O.P.O)      العلمية



! هندســة التكويـــــن

 - 16 - - 17 -

ألنها  املتلقاة  املعلومة   ” الهضم   ” رضورية  1-االسرتاحات:إنها 
و  التصفية  يف  شعوري  ال  بعمل  بالقيام  املتعلم]  لعقول  تسمح 

الرتتيب.
2 التكرار و اإلعادة: تشجيع عىل االحتفاظ باملعلومات يف الذاكرة، 
وبتقدم مع عدة مرات من العودة إىل الوراء وهذا يسمح برتسيخ 
حذار  تعقيدا.  األك£  املبادئ  وخاصة  مستدام  بشكل  املعلومات 
وليس  وقولها   األشياء  تقديم  طريقة  تنويع  مرة   كل  يف  يجب 
عدة  مدى  عىل  تكوين  �تد   Lحين دا�ا.  الصياغة  نفس  استخدام 
أيام، فان اإلعادة تكون إجبارية يف بداية كل يوم.وعىل املكون أن 
يقدم حوصلة ملا ¬ت مشاهدته سابقا أو تم تناولها قبل الدخول 

يف مرحلة جديدة من برنامج التكوين.   

تقسيم تكوين إىل عدة مراحل:

وقت  تخصيص  يكون   Lبين ما  لسؤال  عوامل  عدة  نتناول  عندما 
لكل عامل رضوريا.

عندما يكون املرتبصون  غ� حارضين  أو غ� جاهزين لعدة أيام 
متتالية هذا يستلزم تخصيص وقت طويل بشكل كاف و عند كل 
يف  الوضع  حول  تقرير  تقديم  و  السابقة  بالدورة  للتذك�  لقاء 

التنفيذ ب] الدورات.

مستـــــــوى التكويــــن:
بلوغه،والعكس  أو  لحاقه  و�كن  املرتبص]  مستوى  أهداف  وضع 
أصعب، ألنه من النادر أن تجد مرتبص] يتجرؤون عىل االعرتاف 

بعدم فهمهم.

مواجهة بيداغوجيـــة

مدة التكوين 

مشابهة و مقاربة

تطبيق يف منصب العمل فقط للنقاط التي تم تناولها يف اليوم 

األول للتكوين.
مستــوى املرتبصيـن

هــــدف جيّــــد

ال تستهدف عاليا جدا 
هدف  جّد  طموح

هدف جّد  محدود ....
وال جّد  منخفض

تبذير القدرات وغياب 
الواقع، يسبب امللل أو 

االضطراب للتكوين عن 
طريق ال£ثرات أو 

الّسخريات

خطر الشعور بالفشل،
فأغلبية املرتبص] لن

يفهموا.

النفس  عىل  وسؤال  طرح  يجب  هذه،  الشجرة  عملية  انتهاء  عند 
من  ننطق  و  لألهداف.  إرشاكها  يجب  التي  املضام]  نصوص 

األهداف العملية.

 مثـــــــــــال: 
عىل املرتبص] أن يطور واستعLل إشاراتهم:

- الوعي بأننا نعرب بجسمنا ¬اما كL نعرب بكلLت. 
- مبدأ اإلشارات املمنوعة يف التواصل يجب تذكره.

- ما تعمر عنه أهم األعضاء (اليد، الرأس، الخ.)

- االحتكاكات الذاتية.
- التوافق و التناسق ب] اإلشارة و الخطاب.

الشجرة  تقنية  أو  عملية  التكوين.  مخطط  و  البيداغوجي  التقدم 
ستساعد عىل تعديد مخطط التكوين، هذا مهم جدا، ألن توافقه 

و تناسقه مقررة لتسهيل التعلّم.   
من األبسط  إىل األك£ تعقيدا – األدراج البيداغوجية 

أو  وسيطا  هدفا  يناسب  بيداغوجيا  مشهدا  �ثل  مرقم  مربع  كل 
عمليا.

الذي  لتدخلك  العظمي“  بالهيكل   ” �دك  البيداغوجي  املدرج 
البيداغوجية  الطرق  واختيار  املفّصل  باملخطط  بعد   Lفي سي£ى 

(انظر أعاله).
لكل درجة أو مربع مرقم ستقوم بالتأكيد بـ:

تصفية واختيار املضمون النظري الالزم.
اختيار الطرق البيداغوجية.

تحديد مدة املشهد أو الفصل.
تحض� السندات مسبقا.

تحض� مسبق لتقييم وسيط يصادق عىل بلوغ الهدف الوسيط.
تحض�  طول  عىل  تقييم  إىل  تؤدي  أن  �كن  البيداغوجية  األدراج 
إذا  بيداغوجية  أدراج  عّدة  تتضمن  قد  تكوينية  دورة  التكوين. 

كانت الدورة ¬س عدة مواضيع أو عدة أهداف شاملة.
إىل جانب هذه اإلدراج يضاف عامالن آخران لتشجيع نقل املعارف 

و حسن الترصف:

ين
كو
الت

ج 
ام
برن

مدة التكوين

املكتسبات القبلية لتكوين مناسب ملا يجب أن نعرفه عىل األقل لفهم 

واستيعاب هذه املبادئ األك£ بساطة

الهدف الشامل

لفوج  �كن  الذي  األقىص  املستوى  �ثل  تعقيدا ”  ”األك£ 

املرتبص] بلوغه يف نهاية التكوين و حسب األفواج، قد ال 

يكون نفس املستوى، لكن مع بعض األفواج �كن بلوغ ما 

هو أعىل من الحد األقىص.

5

4

3

2

1

االنطالق

5

4

3

2

1
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توجد عدة حاالت لتحض� تكوين ¬دنا باستفسار عن صعوبات التكوين: 

2.5 اختيــــار الطـــرق البيداغوجيــــة
و  يفهمه  ما  املكون،ولكن  يقوله  ما  ليس  تكوين  يف  يحسب  ما 
يحتفظ به املرتبصون! إذا التكوين مجرد ”اسرتجاع“ املعلومات،فانه 
من األك£ مردودية رشاء كتب حول موضوع مع]. عىل املكون أن 

ينوع الطرق البيداغوجية و أال يكتفي بالعروض.
البالغ يتعلم: إذا كان يفهم و إذا كان يريد، وإذا احسب انه معني 
وان املوضوع يهّمه، و إذا كان يشارك، وإذا كان يجد رابطا يبني ما 

يقدم لهو يبني الواقع و تجربته الشخصية.
يجب  كفاءات  شكل  يف  مشكلة  األهداف  و  الحاجة  كانت  إذا 

اكتسابها، فان الطرق الرتبوية يجب أن تصف الوسائل املختارة من 
طرف املكون لبلوغ ما يريد. توجه أساسا أربعة(4) ¾ار للمزج ب] 

مقاربت]:القول و الفعل، و ب] فاعل]:مكون و مرتبص.

،لكن  املرتبص]  فوج  تعرفون  ال 
معلومات  عىل  الحصول  �كنكم 
خالل  من  واحد  كل  ملمح  حول 

استفسار

املسبق  التحض�  خالل  فكروا 
التي  األسئلة  طرح  يف  لالستفسار 
تساعدكم لتحديد املستوى التفاؤيل 
يقدر  مستوى  (أقىص  للتكوين 
واكتشاف  بلوغه)  عىل  املرتبصون 
الضعف  نقاط  و  القوة  نقاط 
استعLل  قصد  للمشارك] 

البيداغوجية  اإلختالفية

انه  تعلمون  و  املرتبص]  تعرفون 
يتعلق األمر بفوج متجانس 

املستوى  تحديد  يجب  حذاري! 
والتعرف عليه جيدا لتجنب امللل أو 

عكس ذلك: الصعاب.

وال  املرتبص]،  فوج  تعرفون  ال 
معلومات  عىل  الحصول  �كنكم 

تخص ملمح كل واحد منهم

الطاولة  دورة  خالل  من  كان  إذا 
تختلف  املرتبص]  أن  تالحظون 
مستوياتهم عن املستوى الذي كنتم 
تعديل  مبارشة  تتوقعونه،فعليك 
تبسيط  ببطء،  التكلم  تدخلكم: 
مضاعفة  الرشوح،  و  الكلLت 

األمثلة، تفضيل التLرين.

تعرفون املرتبص] وتعلمون انه فوج 
تستطيعون  ولكن  متجانس  غ� 

تغي� تركيبة الفوج

اإلختالفية:  البيداغوجية  استعLل 
خربة،  األك£  مشاركة  إىل  اللجوء 
ضعفا  األك£  للمرتبص]  أّوال  التوجه 
معرفة  تحت  نغرقهم  ال  ل¿ 
يف  ألعLل  مسبق  تحرض  اآلخرين، 

أفواج فرعية اختالفيه

قـــول فعـــل

مرتبـــص
املكون يطرح أسئلة و املرتبصون 

يجيبون
املرتبصون يجّربون و املكّون يصوغ

مكـــــّون املكون يتحدث واملرتبصون يستمعون
املكون يرشح و يري، ثم املرتبصون 

يطبقون.

قـــول فعـــل

م 2
ســـــؤال

م 4
اكتشــاف

م 1
عرض 

م 3
برهـــان

ت
ـال
ـــ
عــ
فا

مقاربتـــان

4 طرق
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األك£  الطريقة  معينة  وضعية  لكل  يختاره  أن  املكون  عىل 
املفهوم  املرتبص]،وحسب  ملمح  و  مستوى  حسب  مال�ة 
املعالج، الخ.....ينصح بالتناوب ب] الطرق للقضاء عىل امللل و 

إعادة لفت االنتباه.

التداول ب] مختلف الطرق ينمي 
للتعليLت،  الشاملة  الفعالية 
املرتبص]  فوج  يكون  ح]  خاصة 

متفاوتا جدا أو متباينا

مـــــّدة التكويــــــن

M1

M3

M4

م2 م4

م1م3

M1

M1

M1
M1

M1
M1

م 2 
 ااملكــــون يســأل 
املرتبصون يستمعون

ثّم يفكّرون و يترصّفون

م 1 
 املكــــون يتحـــدث 
املرتبصون يستمعون

ثّم يفكّرون و يترصّفون

 العرض و االختيار طريقتان

 تتمركزان عىل الكلمة

الربهنـــــــة و االكتشاف، طريقتان متمركزتان 
عىل العمل. 

م 3 
املكّون يرشح، يرى و يربهن 

ثّم إذا كان ذلك ممكنا 
املرتبّصون يعيدون ما قام به املكّون

م 4 
املرتبّص،  فاعل لتكوينه الشخيص، يفعل ثـــــّم

املكّون يرشح ما تّم فعله و يصوغ 

من  املكون  طرف  من  محموال  املحتوى  يكون  العرض،  يف 
خالل خطاب مهيكل انتبه إىل:

*اشرتاك الفوج.
*تصوير خطابك برصيا.

تحديد املدة.
عدم بدئ تكوين لعدة أيام.

يف األسئلــــــــة، عىل املكّون أن يوجه املرتبّص إىل اكتساب معرفة، 
و  التفك�،  عىل  تدريجيا  يحثّهم  و  عليهم،  أسئلة  طرح  خالل  من 
املرتبصون يجيبون انطالقا من خربتهم الشخصيّة، و معارفهم، الخ.

التساؤل قد ينطلق من سند أو عرض فيلم أو مثال، الخ.

انتبـــــــه إىل : 
عدم طرح أسئلة جّد صعبة و ترك املرتبص] يجيبون.

ال يجب الخوف من سكوت املرتبص] و ال تجب نيابة عنهم.
 ( post-it ) يف غياب اإلجابة، غّ� التقنية

تدعيم األجوبة الجيّدة.
عدم تجاهل األجوبة الغريبة 

عدم الّسخرية
التوجه إىل املرتبص] و تجنب سيطرة شخص عىل األجوبة.

التحّكم يف تسي� األجوبة.

الربهـــــــــان ال يتوقف عند إعادة إشارة تقنيّة.

املكان  بتغي�  منازعة  تسي�  االتفاقيات =»  هو  تكوين  مثـــــال: 
حول طاولة االتفاقية و التقرّب من الطرف املضاد أو املعارض.

للنجاح يف برهنة : 
االكتفاء �ا �كن القيام به يف قاعة .
إنّه إعادة ¬ثيل، و ليس فيها ارتجال.

يجب تحض� الربهنة جيّدا بتفكيك كل املراحل.

االكتشــــاف يستند عىل ¬ارين بيداغوجيّة، ألعاب أدوار و دراسة 
و  يكتشف“   األخر  جعل  عىل  بالعمل   ” األمر  .يتعلّق  حاالت 
باالستناد عىل نجاح املشارك] الذين يكتشفون 80 % من املحتوى 
املرتبصون  املعارف.  اكتساب  عىل  يشجع   Lم املضمون،  أو 
يجب  الحالة  هذه  يف  ¬رين،  إنجاز  عند  يخطئوا  أن  يستطعون 

االعرتاف بالعمل املنجز.
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N/4 األوىل N/4 األوىل

1 تنشيط العصف الذهني « طرح األفكار » :

هذه التقنية ترتكز يف أن نطلب من املتكون التفك� يف مشكل، 
ايجاد أفكار ،تقديم اقرتاحات أو اعطاء تعريف بغض النظر عن 

جميع األفكار املسبقة. فهي تساعد عىل كرس الروت] ورفع 
مستوى الوعي واإلبداع. 

ثالثة مراحل:
تعريف املشكل املراد معالجته: يجب عىل كل واحد فهم 

املوضوع قبل البدء.      
: ال رقابة عىل أي يشء ،نقول جميع االشياء التي نفكر فيها، يجب 

عىل الجميع املشاركة. يجب  تدوين  - بحث األفكار
كل يشء وطرح األسئلة أو طلب اعادة الصياغة اذا كانت الفكرة 

غ� واضحة .         
ترتيب األفكار، اقرتاح حلول أو خطة عمل.الرتتيب يستطيع أن 

يكون عىل شكل  رسم بياS سببي (أنظريف األعىل)  أو عن طريق 
مجموع أفكار .

بحث االفكار �كن أن يكون بطريقة ترصيحيه أين كل شخص 
يعطي األفكار أو باستعLل قطع ورقية أو كرتونية للكتابة عليها 

من دون كتابة االسم . يف هذه الحالة نؤكد عىل أهمية كتابة 
فكرة واحدة يف كل قطعة ورقية  .نرتب األجوبة كل مجموعة 

عىل حده حسب تشابه االفكار .

¾ة منهج بديل وهو املنهج املتناقض : املكون يطرح نوع] من 
العصف الذهني بالتوازي عىل نفس املوضوع لكن بطرح االسئلة 

بطريقة مختلفة.

مثال :
العصف الذهني 1: 

رشوط نجاح مرشوع تنموي

العصف الذهني 2: 
االخطاء الواجب تفاديها  يف مرشوع تنموي

الرتتيب

هندسـة التكويــن

التقنيات البيداغوجية االساسية
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2 استعtل سبورة ورقية : 

 Lالجدول يسمح بالتعب� عن نفسه يف مستوى اللغة البرصي،السي
وضعيات  من  بالخروج  السLح  ويستطيع  البيانية  الرسوم  بفضل 
صعبة بالنسبة لبعض املتكون] (القيام بإرشاك االشخاص الخجول] 
عامل  ،هو  للمكون  بالنسبة   . امل£ثرين...الخ)  االشخاص  تشغيل   ،
إلنقاص الضغط  الن االنظار تكون موجهة نحو السبورة وليست 

نحوه .

نصائح واقرتاحات:
- ال نتحدث عند الكتابة

- ابتعد عن ادارة الظهر للحارضين
 رقٌم الصفحات شيئا فشيئا -
- أكتب بخط كب� ومتباعد

2
املدرب يخرج الجدول بحيث vكن قراءة املتدرب .

و vكنه ان بتحدث وبشاهد مجموعتهم

1
املدرب يكتب عىل اللوح، فهو صامت.

اإليجابيات تفوق

مصلحة العمل يف مجموعات فرعية
التفك� واملناقشة سهل. حفز اإلبداع الفردي.

فقدان املوانع الشخصية.

حدود العمل يف مجموعات
 فرعيةإدارة صعبة من قبل مرشف

3 العمل يف مجموعات فرعية: 
ملاذا دفع املتكون] عىل العمل يف مجموعات فرعية :

تنظيم العمل يف املجموعات الفرعية :
- ال يجب عىل املجموعات أن يتضايقوا من بعض: حتى لو كانوا يف 

التكوين يجب الحرص عىل تباعد املجموعات بشكل  نفس قاعة 
كايف لتفادي التداخل. 

بطريقة  أخرى  اىل  مجموعة  من  ينتقل  أن  املكون  عىل  يجب   -
منتظمة  وأن يقيض مدة طويلة مع مجموعة واحدة .هي فرصة 
للتحقق من أن التمرين مفهوم ومرافقة املجموعة يف حالة توقف 
الحديث  تبادل  أن  نْنتبه  املُكٌون]،  من  اثن]  هناك  يكون  عندما 
التدخالت   لتجنب  مجموعة   يف  عنها  املعرب  املالحظات   حول  

املتضاربة.

كيف نكون املجموعات الفرعية:  
عفوية. بطريقة  املجموعات  يكونون  املتكون]  ترك  تستطيعون 

سيكون عندهم ميول لتكوين مجموعات منسجمة.
لتشجيع روح الفريق وتعزيز التLسك، فإنه من املستحسن خلط 

املشارك] والوضع املثايل هو أن تضع يف كل مجموعة 
 شخص �كن أن يؤدي دور الوسيط أو املُسٌهل.

بطبيعة الحال اذا الحظت من خالل عمل يف مجموعة فرعية أن 
عىل  فاحرص  بعض  مع  العمل  يف  صعوبة  لديهم  شخص]  هناك 

فصلهم عن بعضهم يف النشاط املوايل . 
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أن  للمدرب  �كن 
يسأل

تلو  واحدة  مجموعة  كل 
األخرى

بطرح سؤال إىل مجموعة فرعية بأكملها

Æبطرح سؤال لشخص عشوا

بطرح سؤال إىل مجموعة فرعية بأكملها

بطرح سؤال عىل املتدرب مع]

كل  واحد  وقت  يف 
املجموعات الفرعية

فهم اآلخرين بشكل أفضل، للوصول اىل برشتهم، عكس األدوار، 
ووضع نفسه يف وضع غ� عادي فيL يتعلق ظيفتها الخاصة

تخطي املفاهيمي لالختبار العميل 
من األرض، واقع اختبار مLرسات 

جديدة

كشف املواقف

مL يساعد عىل تغي� مواقفها، 
وتدريب للتغي�، وتتطور

جمع تصور اآلخرين من سلوكهم

تعلم ملواجهة حاالت يخىش، االستعداد لألسوأ دون الحاجة 
للعيش فيه وتحمل العواقب

االستجواب:

4 اعداد وتنشيط لعبة الدور:
الهدف من لعبة الدور هو استعLل املرسح (حوار و نشاط) كأداة تعليمية. هذه املجموعة 
من الحوارات واألنشطة تشكل السيناريو.عىل عكس سيناريو املرسح، السيناريو املستعمل يف 
لعبة الدور يجب أن يكون غ� كامل ل¿ يسمح للحارضين املساهمة يف عملية االبداع وتطوير 

أفكارهم . 

يف سياق اللعبة

كيف تلعب لعبة،
ما هو عليه أن يفعل؟

كيف، كيف اللعبة هو انه يلعب؟

من سيشارك وما سيفعل الطالب اآلخرين؟

ماذا، ما هي املواقف التي �كن اعتLدها من قبل الجميع؟

حيث يجب أن تنشأ هذه الحالة،
تحت أي ظروف املادية؟

وعندما يكون موقف لعبة
�كن أن تحدث،
سنويا أو يف دورة؟

الِبنــاء:
سيناريو لعبة الدور يجب أن يتكون من عنرصين أساسي]:

الوصف الواضح لعنرص البداية : السياق، كيف حدثت هذه الوضعية ،من الضالع،اىل أي مدى؟  ›
االشارة اىل أي رد فعل أو سلوك محتمل لكل شخصية �جرد أن تبدأ اللعبة وتسمى أيضا االحاطة.         ›
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 تنبيه !
 . الكالم  عىل  باملبادرة  التحفيز  عىل  احرص 
من  متخوف]  يكونوا  أن  معرضون  املشارك] 
لعدة  كالم  هناك  يكون  أن  يُقرتح  دور،  لعب 
(للعب  للمشهد“  املرور   ” طلب  قبل  مرات 
دور ) ، خاصة عندما يكون املشهد لُِعب لعدة 

مرات .
عنارص  لديه  يكون  أن  املنشط  عىل  يجب  ال 

تحليلية، هو يكتفي فقط بالسؤال. 

مع  تتفاعل  لكن  بأدوارها  تحتفظ  املمثل]  مجموعة   . ُمقرتح 
”املمثل البديل“ .

يسأل  املنشط  عرضه،  نهاية  يف  البديل“  ”املمثل  يكون  عندما 
وس�  الشخصيات  عىل  املقرتح  التدخل  تأث�ات  حول  املجموعة 
التمثيلية. يتوجب اذن أن نرى يف الوضعية الحقيقية كيف �كن 
وضعية  وعىل  اآلخرين  عىل  تؤثر  نتائج  اىل  يؤدي  أن  لترصف 
محددة. نفس التمثيلية أو جزء منها �كن أن تُعاد لعدة مرات. 
عىل  يحرص  يجب  املنشط  لكن  تعوض  أن  �كن  شخصيات  عدة 

حفظ األحداث األولية املكونة للقصة.

للمشارك]  وتتاح  التمثيليات  جميع  تُعرض  عندما   : االنهاء   .6
الفرصة للتحدث ، ينبغي عىل املنشط اقفال باب املناقشة .  يجب 
داخل  ال  أو  سيلعبون  الذين  املشارك]  تدخالت  خالل  ،من 
التمثيليات ، اثبات امكانيات التطور لكل حالة . املقصود هو ابراز  

النتائج  ومختلف ردود الفعل بتسلسل لكل تدخل ل¿ نستطيع 
قياسها ونحاول استباقها .  

النظرية  األسس  تنفيذ  مع  ¬اما  التكيف  يستطيع  التمرين  هذا 
املرتبطة بالترصفات (تسي� الرصاعات ،التواصل...)

اذن هناك حوار مفتوح مع الحارضين. املشاهد يصبح طرف  ›
دفعة لألمام.  ،منح القصة  ويقرتح، عن طريق الخيال  فعال 
�كن للمشاهد أن يصدر كالم يُعاد أخذه من طرف املجموعة 

ويفتح تفك� وآفاق للوضعية االبتدائية.

الس{ التطبيقي◊ 
1. عرض املبادرة ،دون التعمق يف الهدف البيداغوجي : ال يجب 

عىل املشارك] أن يكونوا معبئ] بطريقة نظرية ،يجب ان يحٌرضوا 
التمرين  لتجربة  ُمَوٌجه]  أنفسهم  تارك]  للمشاركة  أنفسهم 

بطريقة ملموسة . 
2. لعبة كسح الجليد : تقليديا، منتدى املرسح يبدأ تلقائيا بلعبة. 
كل  يشعر  ل¿  املجموعة  يف  الجيد  والتفاهم  بالثقة  األمر  يتعلق 

واحد بالراحة ويعرب عن رأيه بسهولة . 
تُستعمل  أن  �كن  ألعاب  هناك   : فرعية  مجموعات  تكوين   .3
لتكوين املجموعات اذا ¸ يكن هناك ترابط مسبقا . كل مجموعة 
يجب أن تعمل عىل تحض� ¬ثيلية بعد ذلك تعرضها ،يلزم توقع 
الوقت الكايف للحوار (حوايل 2 سا  لـ 3 مجموعات تتكون من 3 اىل 

4 اشخاص ) 
4. اعداد التمثيليات : نطلب من املشارك] رواية وضعية مهنية 
صعبة ¸ يستطيعوا ايجاد لها حل . يجب أن نطلب من الشخص 
.كل  الجزئيات  اىل  يذهب  أن   ، الوضعية  جيدا  يصف  أن  الراوي 
من  ليس   ) حقيقية  قصة  يروي  ان  يجب  املجموعة  من  طرف 
الرضوري تسمية األشخاص،ال يجب أن تكون القصة خيالية) .يجب 
عىل املجموعة أن تقرر القصة  التي ستختارها وتعرضها. اذن كل 
طرف من املجموعة لديه دور يقوم به (يف جميع الحاالت اليجب 
عىل البطل أن يلعب دوره الخاص به) .بداية واضحة ونهاية يجب 
أن يكونا مقرران من الفريق � يسمح بفهم جيد للقصة . النهاية 
يجب حتL أن تكون سلبية و ترتك بدون حل. يتعلق األمر بإبراز 

صعوبة أو رصاع يث�ان التساؤل أو حتى غضب املشارك].
باقي  يستجوب  املنشط   ، التمثيلية  انتهاء  �جرد   : املنتدى   .5
يف  كنتم  ؟اذا  الحظتم  :ماذا  التالية  االسئلة  عىل  استنادا  املشارك] 
عىل  الحارضين  تشجيع  يجب  ستقومون؟  �اذا  الوضعية  هذه 
اقرتاحات  او  قيميٌة  أراء  املنشط  يستقبل  أن  و�جرد  التحدث 
مختلفة عن التي لُِعبت ،املنشط يستدعي الشخص الذي عرب عن 
رأيه إلعادة لعب املشهد  اذا كان فعل أو ردة فعل مغاير ملا كان 

هو  مهضومة“.  رسالة ”غ�  ¬رير  وظيفته  ليس  بطبيعته  املنتدى 
ملشكلة  حلول  عدة  يكتشف  الوعي،  مستوى  يرفع   ، يتسائل 

ويواجهها لكن اليفرض أبدا حقيقة أو حل .

األهداف :◊ 
تُستعمل  وبيداغوجية  تشاركيه  أداة  هو  املنتدى  مرسح  ¬رين 
بعدة طُرق حسب هدف التكوين /الورشة/ التبادل . هو غالبا ما 
يسمح  أن  أيضا  يستطيع  لكن  الناس  عامة  لتحسيس  يستعمل 
. تطبيقي  بتمرين  النظري  املحتوى  استيعاب  صحة  من  بالتحقق 

وهو ابراز املكتسبات وغ� املكتسبات حول املواضيع : سلوكيات 
التواصل ، املعرفة التواصلية تسي� الرصاعات، تسي� مجموعة .

التمرين يسمح أيضا للمنشط باكتشاف الصعوبات واالحتياجات 
جديدة  اقرتاحات  تغذي  أن  تستطيع  التي  للمشارك]  الجديدة 

لتقوية املهارات .

أخرى  مواضيع  هناك  املشارك]،  من  املختارة  الحاالت  حسب 
 ، رضوري  هذا  كان  التمرين.اذا  هذا  خالل  لها  التطرق  نستطيع 
طرف  من  اتقان  األقل  للمواضيع  مكرس   الوقت  يكون  أن  يجب 

املشارك] .

خطوات التمرين ◊ 
من  فرَْق  طرف  من  أُنشأ  املنتدى  مرسح  العادة،  عليه  جرت   Lك
املحرتف] واملختص] يف هذه التقنيات ،وهو يتكون من مرحلت] :

األوىل تكمن يف ¬ثيل عدة َمشاهد تعرض وضعية ملموسة  ›
الشخصيات  املهنية.  أو  اليومية  حياتهم  يف  الناس  يعيشها 
يؤدون سواء بطريقة واقعية ، معممة  أومجازية  مختلف 
.خالل  التمثيلية  ألهداف  وفقا  مسبقا  املختارة  املشاهد 
املرحلة الثانية ، تُعاد التمثيليات بحيث أن  القائد أو املكون 
ودعم  املمثل]  أحد  لتعويض  للتدخل  املُشاهدين  يستدعي 
النقاشات واقرتاح حلول جديدة للسؤال املطروح أو املشكل 

املُثار 

اللحصول عىل مزيد من التفاصيل حول إعداد لعبة األدوار، ارجع 
إىل ورقة إعداد لعبة الدور يف قسم أدوات . 

استخالص املعلومات بعد لعبة الدور:
الواقع  اىل  اللعبة  وضعية  من  باالنتقال  يسمح  ألنه  أسايس  هو 
 Lاملدروس.املبدأ بسيط ، نقوم بتفكيك الوضعية نقطة بنقطة ك

لُعبت . 
1. يجب يف البَْدء أن نطلب من املشارك] رأيهم حول الدور الذي 

تقمصوه.
2. ثم نعطي الكلمة للمالحظ]

العنارص  تحتوي  التي  املَشاهد  السرتداد  انفسنا  نقحم   ، أخ�ا   .3
املهمة ونعيد صياغتها   

ينبغي اعطاء األولوية للوقائع واالمتناع عن أي ُحكم،املكون يجب 
أن يكون مسهل للتبادالت ب] املشارك]. 

5 مرسح املنتدى:      
املنهج :◊ 

منتدى املرسح أنشأ عىل يد الربازييل (أوغيستو بوال) يف الستينيات 
عىل   يعتمد  ”الذي  املضطَهدين  مرسح  مLرسات  من  نوع  وهو 
اعادة الحوار ب] البرش ألننا نعرف أن جميع العالقات االجتLعية 
يف  غالبا  تتجسد  ...الخ-  األجناس  و  ،الطبقات،األعراق  البلدان  ب] 
مونولوج أين يكون واحد من منارصين العالقة يتحكم ، يتحدث ، 
يفرض بينL اآلخر عازم عىل الصمت . مرسح املضطَهد يساعد عىل 
فهم وقطع عالقات التبعية،ال يطمح  أن يُكيٌف مواطن مع مجتمع 

غ� عادل لكن يطمح عىل تغي�ه (بوال2004 )
مع هذه الفلسفة نقدم الوسائل لتعلم الدفاع عن أنفسنا ضد من 
هم أقوى منا أو بطريقة أخرى تقديم الوسائل للمضطَهدين لتعلم 
مرسح  بينها  من  تقنيات  عدة  يوجد  وعليه   ، الظامل]  مجابهة 

املنتدى الذي ُ�ارس يف عدة بلدان .   

السياق  مع  يتكيف  أن  املنتدى   مرسح  عىل  لزوما  كان  اذا 
،الثقافات...مع أخذ عدة أشكال ،فهو يحتفظ �بادئه األساسية ” 
أن نحول املُشاهد اىل بطل لعمل مرسحي  وبهذا التغي� أن نحاول 
مرسح   .(2004 (بوال   “. بتفس�ه  نكتفي  أن  ال  املجتمع  تغي� 
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تستطيع أن توظف كدراسة حالة ؟ اذا كان األمر كذلك ،نستعملها 
كقاعدة أساسية .اذا ¸ يكن األمر كذلك ،نكتب بأنفسنا  حالة أو 
سيناريو يعالج االسئلة التي نريد التطرق لها .من املهم  األخذ بع] 
االعتبار التعقيد ومستوى الصعوبات . دراسة الحالة يجب أن ¬ثل 
قابلة  تكون  أن  يجب  ذلك  رغم  لكن  للمشارك]  بالنسبة  تحدي 

للتنفيذ والحلول ممكن ايجادها .

دراسة حالة تصف األحداث عىل شكل قصة:
نحدد عدد املشاكل.كل مشكل يجب أن يربز بوضوح. 

نتجنب االكثار من التعميم ونركز أنفسنا عىل الجزئيات التي 
تطمح اىل أهداف التعلٌم املراد الوصول لها .  

نحاول التطرق للمشاكل التي تُطال أكرب عدد. 
ال نرتك مكانا للفرضيات . يجب أن يكٌون املشارك] فكرة عن 

الوضع استنادا إىل املعلومات املوجودة يف الوثيقة.
الشخصيات والوضع يجب أن يكونا أقرب للواقع قدر االمكان 

. حوارات مبارشة تستطيع أن تستعمل لهذا الغرض.

كان  اذا  وتربز  القصة  ذروة  ¬ثل  أن  يجب  الحاسمة  النقطة 
ممكنا توتر الوضع .

من  قدر  أقل  مع  املعطيات  من  ممكن  قدر  أكرب  نقدم 
من  ممكن  عدد  أكرب  دمج  املشارك]  عىل  ينبغي  التفس�ات. 

عنارص الوضع ل¿ يظهروا فيL بعد تفس�اتهم الخاصة.
الحالة  من  تجعل  أن  �كن  خالقة  بطريقة  املعلومات  نعرض 
،رسوم  الرسومات   ، الصور  دمج  مثال  نستعمل  وضوحا.  أك£ 

توضيحية أو مخططات .
املصطلحات  عن  الفهم.نبتعد  وسهلة  بسيطة  لغة  نستعمل 

مهL كان الثمن. 
كL هو الخال مع أي كتابة أخرى ، نفكر يف القراء املحتمل] 

الذين نكتب اليهم .
اذا كان هذا ممكن ، جرب النص مع أصدقاء قبل استعLله 

مع املشارك].

دراسة  إلجراء  موجودة  وسائل  استعLل  ذلك  عىل  فضال  نستطيع 
حالة. مثال: 

 نقارن ميثاقان لس� شبكت]. –
نقوم بتقييم ملف طلب ¬ويل مرشوع.- 

الجزء الثالث : األسئلة
األهداف  عىل  باإلجابة  تسمح  أسئلة  أربعة  أو  ثالثة  نحرض 
أنواع  مختلف  مع  تستعمل  أن  �كن  حالة  دراسة  التعليمية.مثل 
املشارك]، األسئلة يجب أن تكون محرضة حسب مختلف األهداف 
عىل  األسئلة يف ورقة  املستحسن طرح  نريد التوصل لها.من  التي 

حده عىل أن ندمجها يف نهاية نص الخاص بدراسة حالة.

استخالص املعلومات لدراسة حالة يجب أن يكون كامل مع 
تحليل جميع مشاريع املتمرن].ينبغي التكلم (أو الحث عىل 
التكلم) لكل املجموعات وليس فقط التي يكون عملها أك£ 
تكون  البعض  ،أخطاء  بالعكس   . املتوقعة  النتائج  مع  تطابق 

مفيدة لآلخرين .

:نستدعي  برصي  شكل  عىل  الرسد  يف  األولوية  اعطاء  ينبغي 
املجموعات لعرض نتائج عملهم عىل أوراق كب�ة بطريقة تساعد 

عىل استخالص املعلومات  بسهولة .

دراسة الحالة هي حالة ملموسة،
حقيقية أو قريبة جدا من الواقع

دراسة الحالة هي حالة ملموسة، حقيقية أو 
قريبة جدا من الواقع

سواء لتجنب منافسة حقيقية ب] املجموعات، 
يصعب  حاالت  إىل  تؤدي  أن  �كن  والتي 
الظروف  لتهيئة  لديه  املدرب  معها،  التعامل 

ملضاهاة معينة.

6 دراسة حالة
دراسة حالة هي طريقة مفيدة ومال�ة تقرتح أمثلة لخلق مناقشة 
كث�ا.  تستعمل  الحالة  دراسة  املشارك].  طرف  من  تعليقات  أو 
يُنصح املكون] تعلم دراسة حالة بانتباه قبل اختيار استعLلها مع 
املوضوع  مع  العالقة  حسب  الحالة  دراسات  نختار  مجموعة.  
دراسة  كتابة  يعيدوا  أن  للمكون]  رضوري  يكون  ر�ا  املدروس. 

حالة التي تتالءم و احتياجات املشارك] .  

¬ارين دراسات حالة �كن أن تنقسم اىل ثالث اجزاء:

الجزء األول : ورقة تعليtت املكون
هذه الورقة �كن أن تحتوي العناوين التالية:

األهداف :
 من املستحسن تحديدها يف اثن] أو ثالثة 

ملخص الحالة :
تخدم  التي  األساسية  النقاط  يتناول  ثالث  أو  جملت]  يف  ملخص 

املكون.

الوقت املمنوح : 
تقدير واقعي للوقت الرضوري للقراءة و املناقشة.

أخرى  وورقة  حالة  لدراسة  مثال  عىل  :تحتوي  الرضورية  األدوات 
منفصلة تحتوي اسئلة النقاش .

اقرتاح املناقشة: فهم الحالة 
نقوم دا�ا باإلشارة يف مالحظات املكون اىل بعض اقرتاحات السؤال 
للمشارك]  وتسمح  التعلم   أهداف  اىل  تعود   ( اربعة  من  (اقل 
بتطوير نقاش مهم . استعمل دا�ا أسئلة مفتوحة (مثال :االسئلة 
 ( وكيف...؟  أي...؟  أين...؟  من...؟  ملاذا...؟  مـا...؟  بـ  تبدأ  التي 

لتشجيع النقاشات .
بعض املكون] ر�ا يريدون تطوير االسئلة الخاصة بهم لكن بعض 

األمثلة �كن أن تكون مفيدة .

نقاش/ سؤال:التطبيق عىل وضعية املشارك 
بعض األسئلة العامة يجب عليها أن تحفز املشارك] لربط الحالة 
تذكر  التي  الحالة  اقسام  ماهي   : الخاصة.مثال  وضعيتهم  مع 
بشكل  فعله  تتصور  ماذا  ؟   ملعالجتها  لديك  التي  بالوضعيات 

مختلف مستعمال االشياء التي تعلمتها ؟    

باقي القصة
أن  �كن   ، حقيقية  وضعية  عىل  تعتمد  الحالة  دراسة  كانت  اذا 
تكون مهمة للمشارك] ملعرفة ماذا حصل فعليا . نحرص دا�ا عىل 

معرفة املشارك] بـان الهدف ليس اعطاء أجوبة صحيحة . 

الجزء الثا�: النص 
نختار وضعية عشناها أو عاشتها املنظمة التي ننتمي اليها والتي 
تربز األسئلة التي نرغب يف االحاطة بها .هل توجد حاالت حقيقية 
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أبدا غالبا األسئلة

يف معظم األحيان تضحي بحياتك الشخصية وتدخل قلق اىل املنزل 1

لديك ميول إلطالة يوم عملك تدريجيا. 2

تأخذ يف كث� من االحيان العمل اىل املنزل 3

تبذل الكث� من الطاقة دون أن ترى النتيجة  4

يجب عليك تعويض نقص العمل عند اآلخرين 5

تكمل يومك ولديك انطباع بأنك مبع£  6

لديك صعوبة يف ذكر عرشة اسباب التي ¬ثل سبب وجودك يف الجمعية  7

انت بالتأكيد تضيع الكث� من الوقت يف البحث عن املعلومة 8

لديك صعوبة يف تصور ما يجب عليك فعله يف الخمسة عرش يوم القادمة  9

وكل  �هنتك  املتعلقة  التطورات  كل  عىل  للحفاظ  الكايف  الوقت  لديك  ليس 
الوسائل التقنية املسهلة.  10

متى نلجأ للشهادة ؟◊ 
- عندما ال يرتكز التكوين عىل قاعدة نظرية مهمة.

- عندما نعالج موضوع لدينا حوله القليل من الخربة.

- عندما نتدخل يف منطقة  النعرف فيها القيود جيدا.

أو  التكوين  من  مقطع  بإدخال  تسمح  أن  �كن  بشهادة  االدالء 
توضحه.  

كيف نفعل ؟◊ 
من الرضوري تحض� الشهادة قبل البدء.يجب أن نحدد للشاهد 
هم  ومن  األهداف  هي  ،ما  التدخل  من   املنتظر  اليشء  ماهو 

املتكون] املُتوجه لهم .

نتائج االختبار هي فردية ، االجابات يجب أن تكون معممة.ننصح 
بعدم الطلب من كل واحد أن ينرشاجاباته لكن فقط أن  يعطي 
التفس�ات العامة لألجوبة :(اذا كان لديك أقل من عرش نقاط ، 

فأنت يف الدرجة كذا) ،الخ .  

8. االدالء بشهادة
نستع]  أن  املمكن  ،من  بيداغوجي  مقطع   توضيح  أو  إلدخال 
�وضوع  عالقة  لها  بشهادة  ليدلوا  التكوين  خارج  من  بأشخاص 

التكوين .

بعض القواعد :y 7ارين تطبيقية واختبارات 
- نعتني بتعليمة التمرين .ال يجب ترك املكان للتأويل .

 Lنرتك الوقت الكايف لكل ¬رين جديد .التصحيح يأخذ حت -
عىل  الحرص  يجب  ذلك  رغم  لكن  التمرين  من  أك£  وقت 

توازن الوقت.
- يجب أن تكون النتيجة مضبوطة أو خاطئة: مع ذلك يجب 
ترك الفرصة املتكون للتعب� عن خالفه مع النتيجة. يف بعض 

املواضيع.
- اليوجد جواب صحيح أو خطأ . 

- ال نضع الطالب يف حاالت الفشل املتكرر من خالل تقديم إال 

األسئلة الصعبة.
- ينبغي تصحيح التLرين املنجزة .

االختبارات :
الترصفات،  السلوكيات،  حول  حصيلة  بوضع  تسمح  االختبارات 
تجاه  الترصفات  حول  كيلLن  اختبار  الخ.(مثال:  املLرسات، 
بتعلم  تسمح  ألنها  للمكون  مفيدة  أدوات  الرصاعات).تعترب 
خطوات االستبطان عند كل متكون .كل واحد سيتخذ خطوة للوراء 
ويفكر يف الطريقة التي ترصف بها ،أوقات التكوين هي لحظات 

مفضلة ملراجعة النفس . 
ال ينبغي االفراط يف االختبار وال اعطاء األهمية الكربى لنتائجه.

يجب التذك� دا�ا بأن األمر ال يتعلق بإقامة ُحكم علينا.  -
نتذكر بأن النتائج فردية ورسية. -
ننصح باإلجابة عىل االسئلة بالطريقة األك£ طبيعية وبكل  -
رصاحة. -
قبل   - الجيد  ،السلوك  الجيدة  القواعد  نقدم  ال  أن   نحرص 

االستطالع لتجنب أن تكون االجابات متأثرة .    

تصميم اختبار:
األسئلة: يجب أن تكون بسيطة، مبارشة وال تحتوي عىل الجواب

األجوبة: نعم/ال، أبدا /نادرا /غالبا /دا�ا، ال /قليل /غالبا / تلقائيا، 
الخ.

يتعلق األمر يف أن نضمن  أن املتمرن] يجيدون نقطة  تطرق لها 
املكون ويكونوا غ� مكتف] بالسLع بخمول . نستطيع اختيار:

- يف نهاية مساهمة مفاهيمية

- قبل دراسة حالة
- يف نهاية التكوين

- عند بداية دورة تكوينية جديدة يف حالة تكوين مع نفس 

املجموعة يف عدة دورات.

 التمرين هو تطبيق فعيل 
لقضية محددة موجهة من قبل 

املدرب ...

... الذي سوف يعمل الطالب (يف 
كث� من األحيان بصورة فردية، 
وأحيانا يف مجموعات صغ�ة).
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 اذا كان :
الوثيقة رضورية لفهم ما سيقوله املكون 

مجموعة املتكون] ال تعرف أخذ مالحظات أو تفضل أخذها 
عىل السند 

اذا تعلق األمر بدليل لإلكLل .
الوثيقة تقوم بتنظيم العمل (مخطط ،وصف،الخ.)

الخطر هو أن انتباه املتكون] يكون مركز عىل الوثيقة وليس عىل 
ما يقوله املكون.

نستطيع تفضيل توزيع تدريجي، خاصة عندما تكون مدة التكوين 
املبادئ  حول  السند  نوزع  يوم،  كل  نهاية  أيام:يف  ثالثة  من  أك£ 

املستعرضة خالل اليوم. 

أي سند ؟
بوانت‘‘  ’‘باور  برشائح  األمر  يتعلق   : البيداغوجية  اللوحات 
املعروضة خالل التكوين ( أنظر اللوحات البيداغوجية )  . اذا 
 Lك وفضلت  وحيد  كتا�  كسند  االختيار  بهذا  احتفظت 
القيام  عىل  احرص   ، �خططات  رشائح   ، بعد   Lفي سننصح 
اليها  تطرقت  التي  العنارص  كل  تكون  ل¿  مطبوعة  بنسخة 

شفويا موجودة يف السند . 
النقاط  مجموعة  تحمل  ’‘وورد‘‘  وثيقة  :هو  امللخص  وثيقة 
املعروضة من طرف املكون (مثل هذا الصندوق البيداغوجي 

).هي وثيقة طويلة  للتحض� .

الدليل العميل :هو وثيقة عملية عل شكل كتيب ، بطاقات ، 
الرسيع  التنفيذ  يف  املتكون]  باصطحاب  تسمح  ت  مطويات 

للمبادئ املستعرضة . 
الوثيقة التكميلية : تحتوي أجزاء مرتوكة فارغة للتكميل من 

طرف املتكون] خالل التكوين .

مكتوبة،  مواد  إىل  حاجة  وهناك 
املدرب واملتدرب]، ل:

تسهيل تحفيظ
املتدرب يحتفظ:
٪10 من ما يقرأ

٪20 من ما يسمعونه
٪30 من ما يراه

٪50 من ما يرى ويسمع ...

تغي{ قناة اتصال

 40% 
من ب  األشخاص هي سمعية

 50% 
من ب  األشخاص هي برصية

قوله شفويا ال يكفي.
عليك أن تقرأ وخاصة اظهار!

رشح,توضيح,  الشفوي,  الخطاب  إكLل 
جعله أك£ جاذبية

تشكيل املرجعية

تسمح الذاكرة االستعادة الرسيعة، تقييم

تيس� التنفيذ

سLح الدراسة الذاتية

مساعدة املكون 

ل¿ تحافظ الشهادة عىل قيمتها ، يجب تجنب طلب عرض رشائح 
’‘باور بوانت‘‘ ، هذا سيتشابه اذن مع عرض نظري .

بواسطة   للحديث  تبادل  الشاهد  الشخص  مع  اعداد  نستطيع 
الشاهد  أن  ونضمن  دينامي¿  التدخل  يصبح  ل¿  جواب   - سؤال 

يبقى يف االطار املنتظر.    
إلدخال تبادل مع الطالب �كننا إعداد أسئلة لبدء النقاش يف نهاية 

الشهادة.

ينبغي  مع ذلك الحرص عىل التواصل املعلوما ذات ترتيب 
عميل :

- تاريخ،الوقت ومكان اللقاء
- وقت التدخل : الشهادة + التبادل مع املتكون]

- نوع العرض املنتظر

9 سند التكوين
يطمح املتكون] دا�ا الخروج من دورة تكوينية مع سند كتا� .

طريقة   هي  جيد  بشكل  ومصممة  جذابة  بيداغوجية  وثيقة 
بالنسبة  واملتكون].  املكون  ب]  البيداغوجي  التقابل  لتمديد 

للمكون ، هي ايضا ضLن ضد النسيان.

متى نوزع سند التكوين ؟
توزيع السند البيداغوجي قبل ينصح به
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املثال املثال املثال
خطــــــــوات قبــــــل الذهـــــــاب

15 سبتمرب

15 سبتمرب

30  سبتمرب

بولي] و صار احي
Pauline et Sarahi

يف باريــــس:
تذكــــرة الطائـــرة

التأشيـــــــرة
حجــــــــز الفنـــدق

30 سبتمرب

10 أكتوبر

10 أكتوبر

19 أكتوبر 

20 أكتوبر

فا يــــــزة

يف الجزائـــر:
وظيـــــف املرتبصيـن
حجـــــز  القاعـــــة
حجــــــز اإلقامـــة 

تنظيـــــــم التنّقــالت 
إرسال اإلستدعاءات و التأكيـــدات 

تحضيـــــــــر التدخـــــــــــــــل 

20 أكتوبر
بولي]

Pauline

الوثائــــق الواجـــب تحض�هـــا
سنــدات التكويــــــــــن

سنــدات التطبيقات
الخيــــط القائــــــد 
استفســـــار التقييـم

أسئلـــة ¡وذجيــة 
 (qcm)

أوراق اإلمضــاءات 

23 أكتوبر فا يــــــزة

طبــــــع الوثائـــــق لإلرســــــال
exo ريـــنLسنــــــــدات التكويــــــن والت

استفســــار التقييـــــــــم
(qcm) ـــــــوذج أسئلـــــــة¡

عتــــاد و لــــوازم:

20 أكتوبر فا يــــــزة
مقــــّر التكويـــــن يجب أن يتوفــــــر عىل:

قاعـــــة  كبيـــــرة للتكويــــــــن.

قاعة أصغـــــــر للورشـــــــــــات.

23 أكتوبر
فايــزة و صار احي
Faiza et Sarahi

العتـــــا د:
جهاز اإلعالم اآللـــي محمـــول.

جهــــاز عرض مع الشاشة أو جدار مخصص لذلك.
سلكـــــــان كهربائيان للتواصل و مأخــــذ متعــّدد.

ورق كبــــ� للكتابة عىل السبورة مع أقالم بألوان متعـددة .
رشيــط الصــق. 

des postes-it طويلـة

أوراق بيضــــــــــاء ملونــة    

36 

37 1  التحضيـــــر املادي للتكويــــــن      
37 1.1 قبـــــل التكويــن        

40 1.2 عند انطالق التكوين       

41 2. التنشيـــط         
41 2.1 من الحارضون هنا؟       

42 2.2 موقفك التواصيل        

43 2.3 تسي{ ما ¨ يكن متوقعا       

 45 3. تنشيط الدورة         
45 3.1 انطالق الدورة        

47 3.2 املحافظة عىل االنتباه خالل التكوين     

50 3.3 التنشيط الّثئا�        

50 3.4 الفوج و السلوكات الفردية( انظر البطاقة و سّ{ السلوكات الفردية) 

50 3.5 اختتام الدورة التكوينية        

1 التحض{ املــــادي للتكويــن : 
- إن نجاح أي تكوين ال يتوقف فقط عىل املحتوى. فالرشوط 
فالرشوط  جّدا.  مهّمة  التكوين  فيها  سيجرى  التي  املادية 
املادية السيّئة �كن أن تعرقل املكّون و تضعه أمام الصعوبات. 

1.1 قبـــــل التكويــــــــــن: 
قا�ــــــة التحضيــرات: ◊ 

تسرتجع كل عنارص التنظيم التي يجب التفك� فيها.
املثال أدناه ليس شامال، وحسب الحالة، تجب تكملته: هندسـة التكويــن

تحضQ و تنشيط نشاط
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عنــــوان التكويــن

التاريخ اللقب  اإلسم      املــــّدة اإلمضاء

1

2

3

4

5

6

7

8

9

…

الرتقيم يسمح �عرفة رسيعة للعدد اإلجLيل 
للمرتبصيــــــن

يف الحاالت نطلب اإلمضاءات لكل 
نصف يـــــوم

فذالك  مسبقا.  ملؤها  �كن  واالسم  اللّقب  خانة 
بالفعل  كانوا  بأنهم  املرتبص]  لدى  اإلحساس  يقوي 
أوراق  نوزع  ح]  له  وجود  ال  األثر  هذا  منتظرين  
بعض  نسيان  من  احذر  ولكن،  لإلمضاء.  بيضاء 

املرتبص]، أو من كتبت أسLءهم بشكل خاطئ.

ورقـــــــة اإلمضـــــــــــاءات:

 العنوان و/ أو الهدف؟

مثال:  اليوم  01 عىل 9 سا 

املنشط يسّجل األلواح التي سيعرضها و يعلّق عليها، 
و الوثائق األخرى التي قد يوزّعها

إن  يجب  التي  الرتبوية  املنهجية  هنا  يذكّر  املّكون 
يستعملها منهجية ” العودة“ إن كانت املنهجية األويل 
¸ تحّقق اآلثار املنتظرة، األسئلة التي يجب طرحها عىل 

املرتبص]، األمثلة التي يجب ذكرها، الخ..

يذكر هنا ما ال يجب نسيان كتابته عىل سبورة األلواح 
فشيئا  شيئا  سينجزها  التي  التوضيحية  الرسوم  خاصة 

أمام املرتبص]

يستطيع املكّون أن يكتب هنا النقاط ذات األهمية 
الخاصة التي ال يجب نسيان التطرّق لها

الخيط القائــد آو مرشــــد املنشط :◊ 
هو الوثيقة التي توجد فيها كل املعلومات الرضورية للتنشيط   -

الجيّد للتكوين. انه يسمح للمنشط باإلحساس بثقة بالنفس ألن 
كل خطوات التكوين موجودة فيه. 

يجب أن تعرف كيف تستمّد منه اإلجابة عن السؤال، و ح]   -

يطرح سؤال حول نقطة سيتّم التطرق لها بعد ح]، فذالك وقت 

مكتسب عىل بقية التقديم. 
يجب من جهة أخرى أن تفكر خالل التكوين كل املالحظات   -

أحد  قّدمه  مثال  أخرى:   لدورة  تدّخلكم   بإثراء  تسمح  التي 
كرّس  حقيقي  وقت  نرضيه،  معلومة  يصور  الذي   املرتبص]، 

للتطبيق، لوازم ناقصة، الخ.

ساعة البداية

ساعة النهاية

رقم اللّوحات البيداغوجية املرشوكة ؟

املنهجية الرتبوية التي سنتبع

استعLل ورق السبورة

ال يجب نسيان
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املكّون يف القاعـــة:
 ليس قريبا جّدا، وليس بعيدا جّدا 

يجب أن يرى من طرف جميع املرتبص]، و أن يتمكن من االقرتاب 
منهم و أن يتحرك بسهولة التخاذ موضع يف إقليمه، و كذا لتحس] 

تعب�ه الشفوي.

التجهيــــز: 
و  فعال  موجودة  قا�تك  يف  املقّررة  العنارص  كل  كانت  إن  راقب 
باملقدار الكايف. األمثل أن تقدر عىل القيام بهذه املراقبة يف الليلة 

السابقة للتكوين، بشكل يرتك وقتا ملا هو غ� متوقع(طارئ ).

2 التنشيـــــط :

1.2 مـن الحاضـرون هنـا؟ 
قبل وصف مراحل تنشيط تكوين، هاهي بعض النصائح:

تعارفــوا فيمــا بينكـم
السلـوك الشخصـــي

كن حاّرا يف استقبالك للناس، خفيف الظّل و متحمسا إذا كنت 
¬زح، فاملشاركون بدون شك سيمزحون.

و  بالرغبة  يشعرون  املشارك]  يجعل  جّوا  ستخلق  الذي  أنت 
يستطيعون التعلّم. ال تقّدم نفسك أبدا ”كمعلّم“ أو صاحب 
أو  إحراجك  يف  س�غبون  ذاك  حينا  املشارك]  ألن  سلطة، 

النصب عليك.

(bulle) املسافة الحميمية
0.5 مرت 

املسافـــة القريبـــة
 1 إىل 2 مرت 

املسافـــة اإلجتLعيــة
 3 إىل 5 أمتار 

املسافة البعيدة
 6 أمتار فأكثـر  

1.2 عند انطالق التكويــن: 
اختيارا  املّكونون  يجد   ال  قد  املكان:  واستعLل  املقّر   اختيار 
بخصوص املقّر أو القاعة التي سيجرى فيها التكوين، و لكن عليهم 
يستفيدون  املكان  هذا  يف  املشارك]  تجعل  طريقة  أّي  يعرفوا  أن 
ونفس قدراتهم و يتعلمون. زيارة قبلية ملكان التكوين قد يسمح 

استعLل. وأحسن أقىص املكان باستعLل للمكّون

القاعـــــة:
وسيلة› أول إنها صوتكم، وصول مدى جّربوا كب�ة، كانت إن

تكييفها.  يجب لذالك للمكّون،
الشمس.› منها ¬ّر التي املنافذ أو النوافذ راقبوا
بطريقة› أو الشمس انبعاث لخط مقابال أبدا نفسك تجعل ال

كان فإذا عيونهم.  عىل الشمس تنعكس املشارك] تجعل
يف صعوبة سيجدون رؤيتكم، يستعطون ال املشاركون

متابعتكم. 
و› بينكم حاجزا تخلق ال املقاعد وضعية يجعل بشكل اعمل

مكتب. وراء أبدا تجلس املشارك]. ال ب]
واقفا (ماعدا› ابق الطاوالت، أو املكاتب يف املشاركون كان إذا

املفتوحة) املناقشات عند
(يف› مفتوح  مربع أو الدائرة نصف وضعية غالبا استعمل

   (U شكل
و› لك القاعة داخلة حرية بكل التنقل السهل من أنه تأكّد

للمشارك].

 Conseillé

 Déconseillé
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املشاركون هم البالغون ولهم الحق يف أن يحرتموا نظرا لسنهم 
و خرب تهم.   

أحفظ أسLء أكرب عدد من املشار ك] ( واطلب منهم حمل 
فقط  ليس  أسLءهم  استعمل  أسLءهم).  تحمل  إشارات 
لطرح األسئلة ولكن كذالك إلعادة نقاط تعرضوا لها فتذكرونهم 

بها.
كن حقيقة مهتLّ �ا يقوله املشاركون. إن احتجت إىل التوضيح 
أو رشح، اطلب منهم ذلك بلطف و ابتسامة. تذكّر انك لست 

ممتحنا.
عن  تتوقف  وال  فعال،  واستمع  املشاركون،  يقوله  ملا  استمع 
االستLع لهم من اجل التفك� يف جوابك. لن يلومك أحدا إن 
أخذت لحظة من الوقت قبل اإلجابة، و سيكون ذلك �ثابة 

تكملة للمشارك.
بعض  بينهم.   Lفي املشاركون  يتحدث  ح]  كذلك  استمع 
التحّدث  يستطيعون  فال  الحياء،  بفرط  مصابون  األشخاص 

مبارشة للمكّون،  و لكن يفضلون الحديث مع زمالئهم.  

التواصلــي : سلوكــك 2.2
الصوتـي: و البصـــري التواصــل

يف مبارش بشكل برصك تركّز وال مستمر، بشكل برصي بتواصل قّم
جميعا.  فيهم انظر لكن و يحرجهم)، أن �كن ذلك املشارك] ( ألن
انتباها. أك£ يبدون من وجوه يف فقط النظر زلّة يف الوقوع تجّنب

بامللل. يشعر الغ� يجعل فهذا النافدة، من أو أحذيتك تنظر ال
ذلك لك يسمح حتى جانبيا)  الجوارية(النظر نظرتك استعمل
كانوا إن الجوانب يف الجالس] األشخاص برؤية خاصة بصفة

يريدون الكالم.
عندما تتنقل يف القاعة، إن كنت ¬يل عىل طاولة �كن أن يفهم 

.Æذلك كسلوك عدا
تكلّم بوضوح و ليس برسعة كب�ة، و لكن بشكل تعب�ي واضح 

(الحديث بصوت ثقيل سينيّم املشارك]).
ليس  فهذا  املشاركون  يحتاجه  الذي  اللّغوي  املستوى  استعمل 
يّدل  ال  البسيط  فالتعب�  ذكاءا.  األك£  أنكم  لتظهروا  لكم  فرصة 
األصعب  من  الحقيقة  يف  انّه  بسيطة،  معارف  عىل  بالرضورة 

استعLل تعب� بسيط.
ال ترتّدد يف إعادة املعلومات و املعارف األك£ تعقيدا بالّسهر عىل 

إعادة صياغتها. 
مثال  عندك  ”هل  باستجوابهم(  املشارك]  فهم  باستمرار  راقب 

تقّدمه حول هذه النقطة؟“).
راقب أن كنت تتحدث بصوت مرتفع �ا فيه الكافية بحيث �كن 
لجميع املشارك] بسLعك. لّ] الصوت و لطفه ال ينقص من قيمة 

شخصية صاحبه.

التحكّم  يف تواصلكم الّالشفاهــــي :

   التحّكـم التأثيـــر

الكلLت 

الصوت 

ال شفاهي

كب� 

متوسط 

ضعيف 

السلــوك الجسدي: 
ال  أو  متعب،  بأنك  إحساسا  ستعطي  تراخيت  إن   ،Lمستقي ابق 

ترغب يف أن تكون هنا.
تجّنب تطبيق اليدين عىل بعضهL، أو اليدين خلف الظهر الخ.. 

اشغل يدك بقلم أو �ا ستسّجله.

تحرك لسبب : لتسجيل نقطة، أو للحديث مع فوج خاص، أو 
انتباه  لفت  أو  مساعدة،  إىل  بحاجة  البعض  كان  إن  ملراقبة 
من  تكون  أن  تريد  ال  املكون]  من  عدد  يوجد  نائم.  شخص 

بينهم: 
من vيش باستمرار طوال و عرضا: املشاركون تهزهم خطواته 

و ال يسمعون ما يقال.
من يتtيل هي حالة مشابهة لألوىل، ولكن يتحرك فقط نحو 
األمام أو الوراء أو من جهة ألخرى مثل الشاقول، تيك- تاك، 

تيك- تاك .
من يتجّول يف كل مكان، يتحّدث دا�ا خلف ظهور الناس 

و هو يس�، و يتحّدث دون توقف.
التمثال ال يتحرك، و ال يقوم بأي إشارة.

من يث{ األيدي بشكل مستمر، ليس لذكر يشء خاص، و لكن 
فقط ليتحرّك، هذا �كنه كذلك أن يشغل املشارك].

انتبـــه إىل تعابـ� وجهــك ح] يتحدث املرتبصـون.  

الطــوارئ: تسييــر 2.3
التكوين.  خالل تحدث أن �كن األشياء من كب�ة مجموعة
املواقف مواجهة هي للمكون بالنسبة املهام أصعب إحدى

مقّررا. كان Lك تحدث ال التي
املخـاوف: و القلــق تسييـــر

ورشـــة: أي قبل القلق لتسي� فعالتـــان وسيلتـان توجـد
أقىص هي ما سّجل ستسّ�ه:  كيف فكر و قلقك حلل
ذلك بعد سجل الورشة خالل تحدث أن �كن التي األشياء
الحالة. فهذا لتسي� طريقت] األشياء هذه من واحدة لكل

النفس. يف ثقة أك£ سيجعلكم
جيدة. طور بطريقة يشء كل تسي� الستطيع كونك تقبل
كان إذا تكوينية.  دورة سّهلت Lكل معارفك و قدراتك
دون يعني فهذا شيئا، يتعلمون أنهم املشارك] عىل يبدو
وقت اقرب ويف التكوين بعد جيّد. و تفعلونه ما أن شك
يف فّكر و جيدا، تعملها ¸ التي األشياء سّجل ممكن،
التطبيق هذا املستقبل، يف آخر بشكل بها القيام كيفية

الشخيص. تعلّمكم سلسلة من جزء
الصعــب:  السؤال عن اإلجــابة

غاضــب

حزيــن

سعيــــد

فــزع
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املكّون يضطرب و يتجّمد 
و تّقل قدراته عىل الرتكيز 

يخاف من رّدة  فعل الفوج

الفوج يتساءل و يشك.
الحادثة تطول !

املكّون يتقبّله، يستند عىل 
املرتبص] أو يؤجله إىل ح]

ال يحّس بضغط الفوج

الحادث �ّر دون تأث�

حدوث ثغرة يف الذاكرة !

االستعداد ملا هو غ{ متوّقــع:
تطوير  هو  متوقعا  يكن   ¸ ما  يف  للتحكم  الطرق  أحسن  إحدى 
سلسلة تطبيقات أو نشاطات بسيطة �كن استعLلها لتسّهل لكم 

املشاكل األك£ حدوثا و التي �كن أن تطرأ يف أي فوج:
يف  وزّعهم  باملحتوى.  مهتّم]  غ�  يبدون  املشاركون  كان  إذا 
أفواج صغ�ة، واطلب منهم العمل عىل الوسائل بتطبيقه عىل 

خربتهم الخاصة.   
بتخصيص  قم  بعد،   Lفي فعله  يجب   Lّم متأكّدا  تكن   ¸ إذا 
وقتا  لنفسك  لتمنح  أمكن)  إن  (�رشوبات  االسرتاحة  وقت 

أك£.

 إذا كنت تشعر �قاومات، اعمل دورة حول الطاوالت لتطلب 
منهم كيف يشعرون. 

ببقية  اربطها  جيّدا،  تس�  ال  تبدو  تكوينية  دورة  كانت  إذا 
برنامج قبل أن يح] موعده.  

إذا كانت تنقصهم وسائل، إنه الّدورة قبل أوانها، أحسن من 
خلق جديد مللئ الفراغ.

إذا أحسست بأن الفوج يتجزّأ، اجمعهم واطلب منهم التفك� 
يف نهاية عملهم جLعيا (بشكل مشرتك)   

يعني للمرتبص] أنه يجب أن يستعدوا لالستLع الصمت املسبق 1

لخلق جّو لطيف يجب أن تكون حميميا و محرتما كلمة الرتحيب 2

فّكر يف كتابة اسمك عىل السبورة. يجب أن تقول من هو:
التكوين الجامعي، الخربة املهنية. تستطيع أن تختار كذلك إعطاء 
معلومات عن حياتكم الشخصية لخلق جو لطيف إن كان عندك 

أوالد، الجهة التي قدمت منها....الخ.
تقديم املكّون 3

انظر أدناه تقديم املشارك  4

انظر أدناه جمع األشياء املنتظرة 5

بإقامة عالقة مع األشياء املنتظرة املعّرب عنها أو بالرشح بأن البعض 
قد ال يرضون. وّضح متى سيقّدم لهم سند التكوين.

تقديم الربنامج 6

من  نوعا  يتطلب  الجLعي  العمل  أن  للمرتبص]  جيدا  توضح  ل¿ 
الرصامة و أن التزامهم رضوري(جرس الهاتف، اخذ الكلمة، التأخر...

الخ)، ولإلجابة عن األسئلة ذات الطابع التطبيقي(التوقيت، األكل، 
الخ....).

قواعد اللعبة و التنظيtلتطبيقي 7

3 منشـــط الـــّدورة: 

3.1 انطــالق الـــّدورة: 

الساعتان األوليتان للتكوين هL األك£ أهمية للطرف]. انه وقت االكتشاف للجميع ولكل يشء، فاملرتبصون غالبا ال يعرفون بعضهم.
الّس{ورة األمثل (النموذجية) النطالق جيد:
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تقديـــم املشاركيــن: ◊ 
هناك عّدة تقنيات �كن استعLلها، االثنتان األك£ استعLال هL التاليتان:

التقديـم يف ” إتّجاهات معاكسة“ التقديم يف شكل“دورة طاولة“

بتوجيهات مفتوحة أو مغلقة. ›
تحديد مدة احذ الكلمة لكل واحد 2  ›

أو 3 دقائق. (إذا اقتىض األمر، قم بعدة 
دورات طاولة).  

ال تبدأ �سؤول سلّمي عرفته.  ›
إذا اكتشفت من يعاS من الحياء  ›

الزائد، ال ترتكه ينتظر طويال.
ليس رضوريا أن تبدأ بأحد طريف  ›

الطاولة.

املرحلة األوىل 
انطالقة جيدة للعمل الجLعي.

املرحلة الثانية   
اآلخرين  للمرتبص]  ليقدم  يأ  و  يقف  مرتبص  كل 

الشخص الذي سأله.

هذه التقنية لألسف تأخذ وقتا، زيادة عن ذلك فبعض 
املرتبص] قد يشعرون باإلهانة إذا ¸ يقّدهم زمالئهم 

كL كانوا يتمّنون.

أشخاص)  ›  3 إىل   2) مجزأة  أفواج  يف 
املرتبصون يسألون بعضهم البعض .

ثم كل واحد يحرض، باألجوبة التي  ›
تحصل عليها بأسئلته، تقد�ا شفويا 

موجزا لآلخر.  

1

2

2

قد  سيتكلم  الذي  األول 
لطريقة  ¡وذجا  يضع 

التعريف بالّنفس.

بعد،  أنفسنا  نقدم   ¸ نكون  وعندما 
نحرض  لآلخرين،  االستLع  من  فبدال 

تدّخلنا.

1

2
3

6 ساعات إىل 7 ساعات 

  يف نهاية التقد�ات اطلب من املشارك] كتابة أسLئهم عىل ورقة 

وعرضه أمامهم. تستطيع أن تحّرض مسبقا ¡وذجـــا (أنظر ابتسم) 
واترك كل واحد يكتب بواسطة قلم سميك و ورقة بيضاء. تستطيع 
خالل  من  التعارف)  (إجراء  التقديم  طريقة  تختار  أن  كذلك 

لعبــــــــة كســر الجليــد. 

جمع ما ينتظره املرتبصـون:◊ 
تستطيع استعLل(les postes-it) وتقنية Brainstorming لجمع 

ما ينتظره املشاركون بشكل فردي ودون أسLء.

جمــع ما ينتظــره املشاركون أثناء دورة طاولــة
االستفســـار◊ 
االستمــــاع◊ 
الكتابة عىل ورق السبورة◊ 
محاولة احرتام املساواة صارمة ب] املرتبص]◊ 

ما هــــــــي األسئلـة  التي تطرحهـا؟
مـــاذا تنتظــرون من ...؟

حاول تكلمــــه الجملة:“ عنـــــد نهاية التكويـــن،
سأكـون راضيــــا إذا......“

بعض ما ينتظره املرتبصون لن يتحقق، إنه ال يعطي الّصبغة.

املخاطر: 
ما ينتظره املشاركون مختلف و قد يكون متناقضا.

اآلخرون  مادام  كاملة.  ورقة  �ال  واحد  مرتبص  ترك  يجب  ال 
مجتمعون، الجميع يجب أن يعّرب.

مستوى انتباه و مشاركة املرتبص  

الصباح

 3 ساعات اىل 4 ساعات

املساء

 3 ساعات اىل 4 ساعات

 tيف املساء يكون مستوى االنتباه أقّل دع

اإلنتبــاه

 مدّعــم 

اإلنتبــاه

تعب يف نهاية الفرتة  مدّعــم 

بداية  و  الصباحية 

الفرتة املسائية 

3.2 املحافظة عىل االنتباه إثناء التكوين:
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األهداف و التعليtت املقّدمة من طرف املكّون

الفــــــــوج 2  الفــــــــوج 1 

1. كــل فوج يحّرض 5 أسئلة حول النقاط املفاتيح التي اشتغلـــوا عليها منــذ بدايـــــة التكويــــــــن 

2. األفـــــــواج تتبـــــادل طرح األسئلة (2 دقيقــــة لكل سـؤال) 

3. خالصــــــــة و دعم تكميلـــي من طرف املكــــّون  

Les quizz  و املنّبهات الرتبوية حول مواضيع التكوين ◊ 

فرتات االنتباه الضعيف يجب أن تتوافق مع أوقات الوضع يف حالة 
الحيويّة.

يبدي  فوج  امتالك  و  سهال،  ليس  الجميع  التزام  عىل  الحصول 
اهتLم و 100 %   ايجا� يشء نادر. و هذا ال يعني أن التكوين ال 

يصلح و ال يفيد يف يشء ال بالنسبة للمرتبص] أو بالنسبة لكم.
 ال ترتّدد يف استعLل أسلوب التنبيه : ” الحظتم بالتأكيد ” ،  ›

مضاعفة األسئلة الصغ�ة بجعل عّدة أشخاص يتّدخلون ، و 
أشياء  ....إحك  الخ  السبورة  أوراق  استعمل  و  أمثلة،  اطلب 
ال£ثرة،  تزداد  ح]  انتبه  و  فكاهي،  أنك  أثبت   ، مضحكة 

. فمعناه أّن ما تقّدمونه يطرح إشكاال ً
حتى لو كان الفوج يبدو متعباً ، ال تنىس أبداً أن تطلب منهم  ›

إن كانت لهم أسئلة أو تكميالت يقّدمونها .
ذكّر عّدة مرات خالل اليوم ” بالعنارص املفاتيح“ التي ترى  ›

الرتبوي  التقّدم  و  بالتوافق  للتذك�  التكوين  انطالق  منذ 
عناوين  تدريجيا  السبّورة  عىل  تسّجل  أن  تستطيع   . للعمل 

الفصول ملا تقّدمونه بغرض خلق مؤرشات وقتية.
بعد  › أو  قبل  اليوم،  بداية  يف   ) فرتة  كل  بداية  يف  أعلمهم 

بالربنامج  القادم)  لليوم  بالنسبة  اليوم  نهاية  يف  االسرتاحات، 
النظري و التطبيقي القادم.

قسم  يف  جاهزة  أخرى  (أمثلة  الفوج  يف  الحيوية  خلق  ألعاب 
التدريبات) : 

‹  ( tic- toc ) تيــك – تــــوك
قلم]  املكون  يأخذ  و  دائرة.  مشّكل]  جالس]  املشاركون  يكون 

شفاف]،

يعطي واحداً للشخص الجالس عىل �ينه و يقول له : 
و  الشفاف  القلم  الشخص  فيأخذ   .  (C’est un Toc ) توك  ”انه 
 un ) فيجيب املكّون : إنه توك (? un quoi ” يجيبه : ” إنه ماذا؟
toc ) . فيقوم الشخص بنفس العملية عىل �ينه . ثم يدور املكّون 

 c’est un ) و يقول : إنه تيك Sإىل يساره و �ّد القلم الشفاف الثا
tic ) ” الخ...

بـــ ” ” توك ” ، و نالحظ  يلتقي ” تيك ”  تستمر حتى  العملية 
النتيجة.

تستطيع تعويض ( تيك توك ) بــ ( كلب و قط ) . 
أحــــــــــّب الّنـــــــــاس الذيــــــن ...

يقف شخٌص وسط دائرة من املقاعد التي جلس عليها املشاركون 
اآلخرون . و الشخص الواقف يف الوسط يعلن : ” أحّب األشخاص 

الذين ...“ ، مثال : أحب األشخاص الذين يحبّون الشكالطة .

و كل األشخاص الذين يحبّون الشكالطة يقفون و يتنقلون للجلوس 
عىل كريس أخر. الشخص الذي̧  يجد مقعدا يبقى واقفا يف الوسط 

و يعمل كاألول إعالنا جديدا : أحب األشخاص الذين ...“ 
شــــــــــــــــيء جديــــــــــد : 

بالنسبة لألفواج التي سبق لها أن تعارفت .
أن  و  األشخاص  من  عدد  أقىص  يحّدثوا  أن  املشارك]  من  أطلب 
يتعلّم يف كل مرّة شيئا ¸ يكن يعرفه عنهم . إعط وقتا قليال ( مثال 

: 5 دقائق ) و تأكّد إن كان املشاركون يتحركون إىل أقىص حّد . 

سالطــــــــــة الفواكـــــــــــه : 
هذا التدريب منشط حيوي جيّد. أطلب من املشارك] أن يشكلوا 
كرايس.  أو  مقاعد  عىل  األرض  عىل  يجلسوا  أن  و  حلقة )  دائرة ( 

احرص أالّ  تكون هناك مقاعد أخرى شاغرة.
ستبقى واقفا ( بدون مقعد أو كريس ) و تعطي اسم فاكهة لكل 

مشارك بالدوران حول الحلقة.
يجب أن تكون هناك 4 أسLء فواكه مثال : 

املانقا – التفاح – األناناس – الربتقال. عندما تنادي إسL من أسLء 
هذه الفواكه، مثال مانقا، فكل من يحمل اسم مانقا يجب أن يقف 
يف  ثانية  للجلوس  العودة  يستطعون  ال  املشاركون  املكان.  يغ�  و 
نفس املكان، و عىل الشخص الواقف وسط الحلقة أن يجد مكانا 
ليجلس و مادام يوجد كريس ناقص مقارنة بعدد األشخاص لذلك 
يبقى شخص يف الوسط دون مقعد. هذا الشخص سينادي بدوره 

باسم فاكهة و تستمر العملية و هكذا ....
يف كل لحظة، �كن للشخص الواقف يف الوسط أن يقّرر القول : ” 

سالطة الفواكه“ ، و هنا الجميع يجب أن يغّ� املكان .
اعمل عّدة دورات حتى يص� الجميع  متعبا !
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شهــــادة الرتبـــص

 أنا امليض أسفلــــــــه                   مديــــر جهـــــاز التكويـــن                                 

 املعلــــن عنهـــا لدى واليـــــــــــة                               تحــــت الرقـــم             

 

أشهــــــــد أن السّيــد، السّيـدة                                قـــد تابــع تكوينــــا حــــــــول 

  عنــــــوان املوضـــــوع بدقــــة 

الــــذي جــــرى مــن     إىل     

طابـــع الجهاز املكــــّون يّدعـــم الطابــــع الرسمي

الطابــع  يدّعم  املكّون  الجهاز  طابع 
الرسمــي

اســـم املرتبــص 

ملقـــّر  الكامل  و  الّدقيق  العنوان 
التكوين. املّدة أو التاريخ.

اسم املسؤول أو مدير جهاز التكوين.   
اسم املكّون عادة ال يظهر هنا

اسم الجهـــاز أو املؤسسة املكّونة
و مراجعها

التكويــن

املرحلة التمهيدية

تقييم املحتوى و 
املكّون و الرشوط 

املاّدية

العودة إىل ما كان ينتظره 
املرتبصون : هل تّم 
إرضاؤهم بخصوصها

اختتــــام التكويـــن

تبقـــى مرحلـــــة التّقييـم (أنظـر أعـــاله) و بالتّأكيـــد التشكــرات!

3.3 التنشيط املشرتك : 
يجب أن يكون منظLّ لتجنب التناقضات و ضياع الوقت. و من 

املهّم احرتام بعض القواعد : 
جيّدا.  - منشط  كل  دور  تحديد  يجب  التّكوين  بداية  قبل 

والتحض� يجب أن يتّم �رافقة دليل تنشيط مشرتك. 
تثم]  - يجب  متساويا،  ليس  املنّشط]  مستوى  يكون  عندما 

تدعيLت هذا وذاك. 
وإال  - قبل،  من  بعضهم  يعرفون  املنشطون  يكون  أن  األمثل 

حول  محّددة  و  دقيقة  لنقاط  التحض�ات   أثناء  التطرق  يجب 
تقنيات التنشيط لهذا و ذاك.

انطالق التكوين يجب أن يتّم عىل خطّ] حتّى لو كان احد    -
املنشط] ال يتدّخل يف الح].

�كن للمنشط الثاS أن يأ ليكّمل أو يعرض صور آو رسومات  -
حول ما قاله زميله برشط أن ال يقاطعه يف الكالم.

املنشط الثاS يساعد يف تسي� األشغال يف مجموعات مصّغرة،  -
أو يف املصلحة املالية، و �كن أن يسّجل عنارصا عىل الّسبورة 

يف الوقت الذي يكون فيه زميله مشغوال بجمع أجوبة 
الفوج.....الخ

التقد�ات املعروضة عىل الشاشة يجب أن تتّبع نفس القواعد  -
(graphique) البيانية

عندما ال يتدخل املنشط الثاS، فعليه أن يراقب تعاب�ه غ�  -
الشفاهية و اإلشارات التي تصدر عنه. �كنه االلتحاق بالفوج 

إذا أراد ذلك.

3.4 الفوج والسلوكات الفردية 
(انظر البطاقة - تسي� السلوكات الفردية)

3.5 اختتام دورة تكوينية:
إّن املرتبص] هم الذين يجب أن تكون لهم الكلمة األخ�ة. و قبل 
اإلختتام، اطلب منهم  إن كانت لديهم أسئلة أخ�ة، أو تكميالت. 
ذكّر بالنقاط األساسية التي تعرضتم لها أثناء التكوين، وقم بالربط 
عند  عنها  املعّرب  األشياء  من  املرتبّصون  ينتظره  كان  ما  وب]  بينها 

االنطالق.
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53 1 ملاذا و متى نقيم ؟      

54 2 موازنة آخر اليوم التكويني؟     

57 3 التقييم النهاÆ للرتبص التكويني:  املدعاة ”الساخنة“. 
60 4 التقييم املدعى ” البارد“.     

التقييم الساخن  

التقييم البارد

1 ملاذا و متى نقيم ؟
برنامج  مع  متزامنة  بطريقة  التقييم  وسائل  تصميم  و  بناء  يجب 
خالل  من  التكوين  مضمون  حول  يتمحور  فالتقييم  التكوين. 
املعلومات التي تم التطرق إليها، أهداف عملية التعلم و كذلك 

س�ورة هذه العملية.  

فبإمكاننا قياس عدة نقاط من خالل التقييم، نذكر من بينها:
الذي  › التنظيم  حول  كذا  و  التكوين  مضمون  حول   : الرضا 

ما  هل  راضي]؟  املتعلمون  هل  التكوين،  عملية  يحيط 
نعطيهم يتLىش مع توقعاتهم؟  و هذا بطريقة ساخنة. 

بها  › سيخرج  التي  املعارف  أو  املكتسبات  ماهي  املكتسبات: 
املشاركون يف نهاية التكوين؟ و هذا بطريقة ساخنة.

تم  › التي  القدرات  استعLل  تم  كيف  املكتسبات:  تحويل 
اكتسابها خالل التكوين ؟ و هذا بطريقة باردة. 

التأث�: يف ماذا ¬ثلت آثار هذا استخدام املكتسبات الجديدة  ›
يف عملهم ؟ و هذا بطريقة باردة.

هندسـة التكويــن

التقييم خالل الرتبصتقييم التكوين
املضمون و البيداغوجيا 

يسمح للمكون بتصحيح مقاربته لتكييف أحسن مع حاجيات املتكون].

التقييم عند نهاية الرتبص
يسمح للمكون بتصحيح مقاربته للدورات الالحقة ، كL يسمح للمسؤول عن 

املؤسسة التكوينية بالتحقق من درجة  مال�ة اختياره للمكون.
1 يوم 

التقييم الوسطي
يسمح للمتكون] و املسؤول عن املؤسسة التكوينية من التحقق إن كان ما تم تعلمه 

تم بالفعل تطبيقه و مLرسته.
10 ايام 

التقييم الطويل املدى
ااتطبيق يف امليدان 

يسمح للمتكون] من قياس درجة تأث� التكوين عىل نتائج عملهم.

 100 ايام 
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Contenu
La pratique
(Exercices)

La dynamique de groupe
(Participation des formateurs)

Points forts / Points faibles

1 2 3 4 5

تسي{ الرصاعات

تقنيات التنشيط

2 موازنة آخر اليوم 
يتعلق األمر هنا بقياس درجة الرضا و كذلك مكتسبات املتكون]. فبإمكانكم إجرائها بعدة طرق، من بينها:

قابلة  صغ�ة  الصقة  أوراق  عىل  الكتابة  املتكون]  من  نطلب   .1
لإلزالة من نوع post-it  النقاط اإليجابية و السلبية لليوم، حول 
يف  تؤثر  التي  النقاط  من  غ�ها  أو  التنشيط  التنظيم،  املضمون، 
(هكذا  القاعة  من  الخروج  قبل  يلصقونها  ثم  التكوين.  عملية 
نستحفظ عىل الطابع املجهول لكل ورقة) عىل سبورة رسم عليها 
من قبل جدول بعمودين: يف العمود األول النقاط االيجابية  و يف 

الثاS النقاط السلبية. 
نطلب من املتكون] إختيار من ب] املفاهيم التي تم التطرق   .2

إليها أثناء اليوم ، ماهي تلك النقاط التي:
فهموها و بإمكانهم استخدامها و إعادتها يف أرض الواقع. -
¸ يفهموها. -
منها  - التمكن  قصد  فيها  التعمق  إىل  بحاجة  لكنهم  فهموها 

أحسن.
 post-it ثم كتابتها عىل أوراق الصقة صغ�ة قابلة لإلزالة من نوع

، ثم إلصاقها عىل السبورة قبل الخروج من القاعة.
مستوى  حول  عالمة  جدول  عىل  بوضع  املتكون]  من  نطلب   .3 

استيعابهم للمواضيع التي تم التطرق إليها خالل اليوم
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تقييم اليوم
rمن ما تم تعلمه خالل يوم

إمكانية اإلعادة ال يتقن حتى اآلن

�كننا هذا النوع من التقييLت من أخذ إن صح التعب� ”درجة حرارة” املجموعة، أي درجة التناسق ب] ما نعطيه كمكون] و ما يتلقوا 
املتكون]، فنستطيع من خاللها تكييف تدخالتنا املستقبلية.

تعديل 
و مال�ة

تغي� الربنامج

متابعة الربنامج األصيل
موازنة آخر يوم

تذك� �ا تم التطرق اليه خالل النهار
املقارنة مع األهداف

تقييم ملخص
تقديم برنامج و مواقيت لقاء الغد

من الرضوري أن نستعيد اليوم املقبل العنارص التي تم التعب� عنهم من 
طرف املتكون] يف تقييLتهم.

من جانب الرضا، يعترب أمرا استثنائيا أن تبث كل املجموعة آراء إيجابية. 
يجب أن نأخذ بع] االعتبار املالحظات السلبية و أن ¡دها قدرها من 
األهمية  ( فنجان قهوة يسء ال يجب أن يأخذ اهتLم املكون] ، كL أن 
شخص غ� راض يف مجموعة متكونة من 10 أشخاص يعني انه هناك 90 
كيف  التكوين  يف  للمشارك]  نرشح  و   (! الراضي]  املتكون]  من   ٪

سنحاول تصحيحها.
السلبية،  املالحظات  قلب  يف  تقع  التي  هي  التنشيط  عملية  كانت  إن 
املؤيدين  مجموع  من  التأكد  بعد  لكن  و  االعتبار  بع]  أخذها  يجب 
لطريقة التنشيط و املعارض] لها. ألنه يبقى دا�ا هناك أشخاص يجدون 
من  فائض  هناك  أن  آخرون  و  التطبيقية  التLرين  يف  نقص  يوجد  أنه 
التLرين التطبيقية فيبقى هذا األمر نسبي لطريقة تعلم كل فرد، و لذا 
أن  منهم  واحد  كل  واجب  من  أنه  املجموعة  بتذك�  كمكون]  فعليكم 
يبدل مجهودا قصد التطور األقىص للمجموعة. إن تواصلت املالحظات 
السلبية يوم بعد يوم، و كانت عديدة، فيجب إعادة اعتبار أفكاركم و 
أو  بفرد  األمر  تعلق  إذا  و  الوضعية.  تحس]  عىل  العمل  و  منهجيتكم 
اإلجابة  و  إنفراد  عىل  معهم  التكلم  قصد  تشخيصهم  فحاولوا  فردين 

لتساؤالتهم و مالحظاتهم. 

يف جانب املكتسبات،  من الرضوري أن ¡نحها قدر أكرب من االهتLم: إن 
كانت هناك فكرة̧  يتم استيعابها من طرف املجموعة فالبد من إعادتها 
أو تكرارها اليوم الالحق و هذا حتى لو كان األمر متعلقا إال بشخص 
السؤال  طرح  بإمكانكم   Lك الربنامج.  يف  هذا  تضعون   ¸ أنكم  و  واحد 
بكلLته  املشارك]  أحد  طرف  من  جديد  رشح  يعطى  ل¿  للمجموعة  

الخاصة. فتستطيعون هكذا مالحظة إن كانت الفكرة مفهومة من طرف 
املشارك] اآلخرين.

3. التقييم النها� للرتبص التكويني :  املدعاة ”الساخنة“.
الالزم  الوقت  التكويني  الربنامج  بداية  منذ  االعتبار  بع]  األخذ  يجب 
من  تبقى  ما  عىل  متأخرين  كنتم  لو  و  حتى  بها  القيام  و  للتقييLت 

الرنامج.

االستبيان النها� : ◊ 
تكون معظم األسئلة مغلقة، مع سلم يع] درجة الرضا: 0= غ� رايض، 
1= متوسط، 2= حسن، 3= ممتاز. كل بند وجب أن يحتوي عىل مكان 

للتعب� الحر، لوضع املالحظات و التعليقات.
البنود املعتادة: 

رشوط االلتحاق: استدعاء، معرفة األهداف. -
نوعية التنشيط: التمكن من املفاهيم، وضوح الرشح، تنوع  -

املنهجيات، الديناميكية، اإلنصات للمشارك]، رسعة التكوين...  

إلخ.  

مال�ة املوضوع: التوازن ما ب] النظرية و التطبيق، خيار األمثلة و  -
تعددها...إلخ.

الرشوط املادية: القاعة، اإليواء، املطعم...إخ. -
الوثائق املوزعة: الكمية، التنوع...إلخ. -
- 

�كنكم وضع أسئلة مفتوحة يف آخر االستبيان:
نقاط القوة و نقاط الضعف. -
النقاط املفتاحية 3 التي تم االحتفاظ بها. -
...إلخ. -
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تعليــــــــــق ال شــــــيء يف معظمـــــــه uامـا

هل يستجيب هذا التكوين ملا كنتم تنتظرونه منه؟ 

املحتوى يبدو لكم مطابقا للهدف ؟ 

املكان  و  الكايف  الوقت  تركن  هل   : املكّونات 
لتبادل اآلراء ب] املشارك]؟ 

قّدم مالحظة حول التوازن ب] العرض النظري 
و التطبيقات 

توازن جيّـــــدكثيـــرمن التطبيقــاتكثيـــر من النظــري

ثقيــــــل جــــداجيّـــــــــــدرسيــــــــع جـــّداقّدم مالحظة حول رسعة س� التكوين.

تتمنون  كنتم  مواضيع  أو  نقاط  توجد  هل 
التطرّق لها خالل التكوين و ¸ يتم ذلك؟ 

للسLح للمشارك] عن التعب� بكل رصاحة عن آرائهم، �أل االستبيان بصفة فردية و مجهولة. و يتم بعدها املكون من تحليل نتائج االستبيان 
يف شكل إحصائيات.( تجدون أمثلة عن استبيانات يف القسم ”التقييم“). 

دورة الطاولة:
تحدث بعد مأل االستبيانات، فتمكن هذه الدورة للمشارك] عن 

التعب� عن آرائهم بأخذ كخلفية ما كتبوه يف االستبيان.
بإمكانكم كمكون] إعطاء تعليمة ستهيكل التبادالت ( مثال: كلمة 
مفتاحيه) كL �كنكم ترك املجال مفتوح لكل مشارك قصد التعب� 
عن ما يريد قوله. لكن وجب عليكم أن ترشفون عىل الوقت الذي 
يأخذه كل مشارك يف الكالم (3 إىل 4 دقائق لكل مشارك). �كن 
بداية الدورة من اليم] إىل اليسار أو العكس، كL �كن أن تكون 
لكن  أخذها،  يف  يرغب  مشارك  لكل  الكلمة  إعطاء  أي  تلقائية 

حذاري أال تنسوا أي واحد منهم !.
سجلوا ما يتم قوله خالل التبادالت، � تستعملونه كملخص عند 
كلمته  أن  مرتبص  لكل  بينتم  قد  تكونوا  هكذا  و  للحصة  ختمكم 

مهمة.
مسابقة املعارف:

بوضع  املرتبص  عنها  يجيب  األسئلة  من  مجموعة  عن  عبارة  هو 
كم  يف  الجواب  بتلخيص  أو  املقرتحة  اإلجابات  إحدى  عىل  عالمة 

قليل من الكلLت (هناك ¡اذج يف القسم ”التقييم“).
يتعلق  األمر  ألن  كب�  حد  إىل  سهلة  تكون  أال  األسئلة  عىل  يجب 
إىل  صعبة  تكون  أال  و  املتعلمة،  للمفاهيم  تذكرهم  مدي  بقياس 
درجة وضع املرتبص] يف وضعية حرجة، فعملية اكتساب املعارف 
عملية تتطلب وقت طويال. فبإمكانكم وضع أسئلة نوع ما غامضة 
أي أنها تحتمل الصحيح و الخطأ حسب الوضعية التي تأخذ فيها، 

و هذا سيخلق جوا من املناقشة و التفك� الجLعي.
قراءة  �كن  متطوع  مشارك  كل  أين  جLعي  تصحيح  بعدها  ثم 
السؤال و اإلجابة عنه، ستخلق جوا ديناميكيا للتمرين و ينقص من 

الطابع املدريس للتمرين.
يف حالة ما املرتبص] ال يجدون القراءة، بإمكانكم تنظيم املسابقة 
بصفة شفهية: و ذلك برشح األسئلة شفهيا ثم الطلب من املشارك] 

بكتابة الجواب (أ) أو (ب) عىل ورقة.
لكم  يتيرس  التكوينية،  الدورات  آخر  يف  التقنية  لهذه  بتحقيقكم 
األمر للرجوع إىل مفاهيم̧  يتم اكتسابها بشكل جيد، مع العلم أن 
هذا ال يعني أنه̧  يتم فهمها من طرف املشارك]، فكL سبق قوله 

يف بدايــة
 التكويــن

عندي معارف ولكن ال 
يشء يف الّتطبيــــق

عندي معـــــارف 
ومتحكّم يف التطبيق

يف بدايـــــــــة التكويــن

تسيـــر سلوكيـــــــــات الفــــــــوج

التحكـم تواصيل الغ� اللفظـــــــي 

صياغــــــــة هــــدف تربــــــــوي

تحضيــر لعبـة دور

حسنــــــت
معاريف

حسنــت الجانـــب 
التطبيقــــي

احتـاج إىل مراجعــة 
هذا الهـــدف

يف نهايــــة التكويــن

تسيـــر سلوكيـــــــــات الفــــــــوج

التحكـم تواصيل الغ� اللفظـــــــي 

صياغــــــــة هــــدف تربــــــــوي

تحضيــر لعبـة دور

مفاهيم  �تلك  و  يحتفظ   � فرد  لكل  الزم  وقت  هناك  أعاله، 
جديدة. كL تعترب مسابقة املعارف أداة جيدة للرجوع إىل ما تم 
نفس  لديكم  يكون  عندما  سابقة  تكوينية  دورة  يف  إليه  التطرق 

املجموعة من املرتبص] خالل عدة دورات تكوينية.
شبكة تقييم املكتسبات: 

تسمح لنا هذه الشبكة بتقييم الدرجة التي توصل إليها املرتبصون 
من املكتسبات و بتحديد محاور التطور لديهم. فمن األمر املثايل، 
لهذه  بدائية  صورة  لدينا  تكون  أن  املكتسبات،   تقييم  أردنا  إن 
الشبكة قبل بداية الدورة التكوينية، ثم بعد نهاية الدورة التكوين، 

و إن سمح لكم األمر عند كل دورة أو لقاء تكويني.
 Lك ذا،  بتقييم  القيام  من  اول  وقت  يف  الشبكة  هذه  فتمكننا 

(أنظر  شخصيا  و  خاص  عمل  برنامج  بتصميم  أيضا  لنا  تسمح 
 � التكوين  بداية  يف  للمرتبص]  تقد�ها  يجب  فبالتايل  أسفله). 

يكونوا محرضون مللئها.
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يف  نهايـــــة التكويــــــن مباشــــــــــــــــــــرة (الحيـــــــن)
نشاطات ملموسة يجب الرشوع بها بعد التكوين:األفكار و املفاتيح  التي سيحتفظ بها من التكوين:

اآلجــــــالاألهــــدافما يعنيـــــــه ذلك الفكــــــــــرة 

بعــــــد االسرتاحــــــة(البعـــــــــــــدي ):
خطـــــــــــــــــــوط التقــــــــــــــّدممتابعـــــــة النشاطـــــــات التي شــرع فيهــا

اآلجـــــــــــالاألهـــدافالّنمــــــــــــــطاآلجـــال

خطة العمل الفردية:
تهدف هذه الخطة إىل أن كل مرتبص يحدد مجموعة من أهداف تغي� سواء كانت متعلقة �هارات جديدة يريد اكتسابها أو تم اكتسابها 
أثناء التكوين و يريد ترسيخها و يتعهد إىل العمل عليها. يجب أن تكون خطة العمل العالقة ما ب] الوضعية املهنية للمرتبص و جمع النقاط 
األساسية للتطبيق الحقيقي. تتطلب هذه الخطة مشاركة هامة من طرف املرتبص لصياغة التغي�ات التي يريد القيام بها و االهداف التي 

يريد الوصول إليها و العمل يف إتجاه تحققها. لذا فمن الرضوري تعي] تاريخ مأل الخطة. 

4 التقييم ”البارد“ 
مقابالت تقييم بصفة ”باردة“ و مالحظات يف أرض الواقع:   

عمل  و  تطبيقات  يف  التكوين  مكتسبات  إنتقال  مدى  لقياس 
 2 األقل  عىل  مقابالت  تجروا  أن  كمكون]  بإمكانكم  املرتبص]، 
هنا  فاألمر  بعد،  عن  املقابلة  إجراء  �كن  التكوين.  بعد  شهرين 
يتعلق باستجواب املرتبص حول تطوره منذ التكوين وذلك بالربط 

مع تطبيقاته املهنية و بإستخدام أمثلة من حياته املهنية.
بإمكانكم بناء شبكة مقابالت حول األسئلة االتية:

فيLذا ¬ثلت أهدافكم التطبيقية؟ ›  

أثناء  › عليها  العمل  تم  التي  األساسية  النقاط  ب]  من   

بطريقة  الواقع  أرض  يف  إستخدامها  تم  التي  ماهي  التكوين، 

سهلة؟
ماهي الصعوبات الرئيسية التي تصادمتم بها؟ ›  

ماهي األسباب التي قد تكون وراء تلك الصعوبات؟ ›  

عىل  › العمل  تريدو  التي  الواقعية  الحاالت  ماهي   

تغي�ها؟
ماهي النقاط التي تريدون التعمق فيها؟ ›  

نستطيع تكملة هذه املقابلة �الحظة يف وضعية العمل. فعامة ما 
يكون هناك فرق ب] ما يشعر به املرتبص و ما يجري يف الحقيقة. 
درجة   لقياس  طريقة  أحسن  ¬ثل  الواقع  أرض  يف  فاملالحظة  لذا 
لكنه  تعلمها،  تم  التي  التقنيات  أو  للمعلومات  املرتبص  إمتالك 
تحركات  و  وقتا  تتطلب  ألنها  الحاالت،  كل  يف  تطبيقها  يستحال 

ليست دا�ا ممكنة. 
شبكة تقييم املكتسبات: ›  

بإسرتجاع الشبكة املصممة يف هاية التكوين، نقيم مستوى تطور 
املرتبص يف تحكمه للقدرات و املعارف املتعلمة خالل التكوين ( 

أنظر أعاله).
ورشة اسرتجاع  التجارب: 

يخطط إليه عىل األقل 2 شهرين بعد التكوين، و هذا قصد ترك 
أرض  عىل  التكوين  مكتسبات  لتطبيق  للمرتبص]  الالزم  الوقت 

الواقع.
و �كنكم إرسال إستبيان من قبل، يحتوي عىل أسئلة ك :

فيLذا ¬ثلت أهدافكم التطبيقية؟
من ب] النقاط األساسية التي تم العمل عليها أثناء التكوين، 

ماهي التي تم إستخدامها يف أرض الواقع بطريقة سهلة؟
ماهي الصعوبات الرئيسية التي تصادمتم بها؟

ماهي األسباب التي قد تكون وراء تلك الصعوبات؟
ماهي الحاالت الواقعية التي تريدو العمل عىل تغي�ها؟

ماهي النقاط التي تريدون التعمق فيها؟

الورشة عبارة عن فرصة للقيام ب:
موازنة لكل اإلجراءات التي تم تحقيقها منذ التكوين

( نجاحات، صعوبات تلقوها...أو غ�ها) 
حاالت  حول  املرتبص].عمال  ب]  الناجحة  املامارسات  تبادل 
حقيقة ملموسة و هذا بحاولة البحث عن إجراءات تصحيحية.

مداخالت بشأن مواضيع متكاملة.
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64 1 ما هو الفريق؟       

66 2 القواعد العملية للفريق     
66 2.1 اتخاد القرار      

66 2.2  االعتدال أو التيس�     

66 2.3 تقسيم العمل وتوزيع املهام    

67 2.4 إدارة النزاعات     

67 3 أدوات العمل الجLعي     
67 3.1 العرض      

68 3.2 العصف الذهني     

68 3.3 الرسم البياS السببي (شجرة املشاكل / األهداف)  

68 3.4 التخطيط      

69 4 التنشيط      
69 4.1 ما هو التنشيط؟     

69 4.2 املزالق املطلوب تجنبها     

70 4.3 كيفية امليض قدما؟     

70 4.4 هل بإمكاS القيام �همة التنشيط و التيس�؟  

71 4.5 10 نصائح لتسهيل مناقشة    

تعليtت للمدرب  
هده الوحدة �كن تحقيقها يف إطار دورة تكوينية وتدريبية حول إدارة الفريق، إدارة املوارد البرشية، إدارة 

املشاريع، والتنشيط.
�كن تحقيق هذه الوحدة باإلضافة إىل وحدات تضم االتصاالت الداخلية (فصل املواقف الشخصية  يف االتصاالت، 

½ اليوم)
�كن ربط الوحدة إىل وحدة ¡طية يف إعداد، تسي� و تنشيط االجتLع )½ يوم(

�كن ربط الوحدة مع وحدة إدارة النزاعات (يوم واحد)
إلعطاء الوحدة و عرضها النظري نوعا من النشاط و الحيوية، �كن للمدرب استخدام تقنية  العصف الذهني أو 

االستجواب

الهدف التعليمي 

أن يكون قادرا عىل تحديد القواعد العملية للفريق ›

اإلتقان و التحكم يف أدوات تنفيذ و تطبيق العمل الجLعي ›

تحديد نقاط قوة العمل الجLعي وتحديد مجاالت التحس] من حيث الديناميكية و التيس� ›

رشوطها   

ال توجد متطلبات مسبقة ›

النشاطات البيداغوجية و   الرتبوية 

¬رين الغريق والس�ة الذاتية للمجموعة ›

¬رين التفاوض ›

‹ NASA   رين النازا¬

وقت

من ½  يوم اىل 2 يوم. ›

قيادة وإدارة مجموعة 

التكوين و ديناميكية املجموعة
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1 ما هو الفريق؟
وقيم  أهداف  تربطهم  الناس  من  صغ�  عدد  تجمع  هو  الفريق 

مشرتكة. ويجب أن تتوفر يف الفريق قواعد تشغيل واضحة وأدوات 
عمل مشرتكة. وهذه العنارص ضLن لتLسك الفريق.

ةيليمكتلا تاراهملا يوذ دارفألا

األهداف املشرتكةالقيم املشرتكة

 قيقحتل جهنلا سفن

فادهألا هذه

يعترب األعضاء تعاضديا مسؤولون لتحقيق األهداف وهم مسؤولون بصفة جtعية بالنسبة  للخارج.

نضج العملية الجLعية: 
عىل  والقدرة  الكفاءة 
الخطة  ونجاح  االستجابة، 

املشرتكة هو أولوية.
والتواصل  املوحدة،  الطرق 
والتشاور والتعارف الشامل.

ملكية  عىل  األفراد  تخصص 
واالعتLد  املشرتك  املرشوع 
لتحقيق  التنظيم  عىل 

املرشوع.
األدوار  مواصفات   تحديد  

والتضامن.

ب]  العاطفية  الروابط 
شبكات  إنشاء  األفراد، 
مؤثر  حدث  تجربة  تقارب. 
ب]  املتبادلة  الثقة  موحد،  
الوعي  واملدير.  الزمالء 

لتحقيق أهداف مشرتكة.

يبحثون  الذين  األشخاص 
عن أماكنهم والطÖنينة، مع 
األهداف  عىل  الرتكيز 
الخاصة بهم و / أوتخصصهم 

بقوة.

الدمجالعضويةالتضامنالفعالية الجLعية

 

الدور الذي تلعبه مجموعة الناجU من السفن 
الغارقة أو الس]ة الذاتية

تنشأ رصاعات ب] أعضاء الفريق يف كل خطوة أثناء العمل، ومع 
ذلك، فإن انهيار الفريق بعد رصاع ال ينشأ سوى كخطوة أوىل.لكن 
الجهود  يف  الفريق  أعضاء  يشرتك  باالنتLء،  الشعور  تطور  عند 

الرامية إىل حل الرصاعات وتعزيز هدفهم املشرتك.

املهارات  تحديد  املهم  من  مجموعة،  أو  فريق  تشكيل  مرحلة  يف 
املتاحة ب] بعضهم البعض لتقييم نقاط القوة والضعف و النقائص 
يف الفريق، إن هدا العمل املتعلق �عرفة الخربات و الكفاءات لكل 

عضوو تقييمه من اجل توحيد الفريق.   

مراحل تطوير فريق ›

Éclatement
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السلوك السلبي السلوك اإليجا}

  العدوان
  حجب

  اضطراب
  إجLع رفض

  الفردية
  الذاتية

  الالمباالة
  امليل نحو السلطوية

  التساؤل الذا
  قبول التنوع
  املوضوعية

  البحث عن أرضية مشرتكة، تسوية

  فهي تعمل عىل تحس] ¬اسك وبالتايل أداء الفريق.  أنها تولد عدم الراحة أو الرصاع يف صفوف الفريق.

2 القواعد التشغيلية للفريق

2.1 الوساطة والتيس{
الفريق هو تجمع عدد صغ� من الناس تربطهم أهداف وقيم 

الوساطة هو تعزيز السلوك اإليجا� و توجيه السلوكيات السلبية وهذا 
ما يسمح:

(التعايش  › االتصاالت  أو  السلوك  يف  التجاوزات  و  التطرف  تجنب 
اإليجا� للسلوكيات مختلفة)

تحقيق أفضل استفادة من القدرات واملهارات والطاقة لكل عضو ›
إبقاء الفريق و توجيهه لتحقيق أهدافه. ›

االعتدال �كن من تسهيل العمل الجLعي و جعله فعاال. 
لديك  وتكون  موضوعي  تكون  أن  الرضوري  فمن  ميرس،  تكون  حتى 
مهارات إدارة األفراد والعمليات (إدارة النزاعات، االتصاالت والتنشيط).

داخل هرمية الفريق غالبا ما يكون التيس�و الوساطة دور قائد الفريق، 
ولكن ليس بالرضورة. عىل الوسيط أن يكون مرشف قبل أن يكون قائدا. 
و  األسلوب  إيجاد  ولكن  طريقته  أو  نظره  وجهة  فرض  إىل  يسعى  ال 

الطريقة املناسبة و األحسن للفريق لتحقيق هدفه.

القرار صنع 2.2
والتنظيمية الفنية القرارات من سلسلة عن عبارة هو الجLعي العمل

الفريق. نتائج تحدد التي

القرارات: هي الخيارات التي يؤخذ بها لحل املشاكل املطروحة و التي 
قد تتطلب مفاوضات لتقييم الخيارات.

يف مجموعة صنع القرار، العضو ليس حرا يف اتخاذ القرار، ولكن يجب 
من  املعتمد  القرار  قبول  عىل  القدرة  لديه  تكون  أن   عضو  كل  عىل 

املجموعة.
ال توجد إسرتاتيجية مثالية لصنع القرار يف املجموعة. التي تتLىش أفضل 
الرأي.  عىل  اإلجLع   : هامة  لقضايا  وتويص  الجLعي،  العمل  روح  و 
اإلجLع  عىل اآلراء ال يعني االتفاق ٪100، ولكن كل عضو يف الفريق 

يقبل هذا القرار. اإلجLع يستغرق وقتا طويال ولكن نتائجه تربره.

املهام وتوزيع العمل تقسيم 2.3
العمل؟ تقسيم ملاذا

أن �كن التي الفردية و الخاصة مهاراته و تخصصه الفريق يف فرد لكل
عرب تحقق أن املمكن من منها األنشطة. البعض بطبيعة مرتبطة تكون
واتخاذ املعلومات، وتوف� الخربات، وتبادل األفكار، كتوليد املجموعة: 
مجموعات أو فردي عمل يتطلب اآلخر البعض أن ح] يف القرارات،

مكتوب،... الخ. وتحليل وقراءة النصوص، ككتابة صغ�ة عمل

من  القصوى  االستفادة  وتحقيق  الوقت  لإلدارة  يسمح  العمل  تقسيم 
إمكانات األفراد والجLعات وفريق الفرعي لكل منها تخصصها كل فرد 
واملهارات التي �كن أن تكون مرتبطة إىل طبيعة األنشطة. و�كن أن 
وتوف�  الخربات،  وتبادل  األفكار،  توليد  املجموعات:  بعض  يف  يتم 
املعلومات، واتخاذ القرارات، يف ح] أن البعض اآلخر يتطلب فرد أو يف 

مجموعات صغ�ة، وكتابة النصوص، وقراءة وتحليل مكتوب، الخ.
من  القصوى  االستفادة  وتحقيق  الوقت  إلدارة  يسمح  العمل  تقسيم 

إمكانات األفراد والفريق الفرعي.

رشوط الالزمة للتقسيم الجيد للعمل: التخطيط الجيد والتبادل املنتظم 
من  والكث�  الجيد  التنسيق  الفريق،  أعضاء  جميع  ب]  للمعلومات 

االنضباط يف الفريق.

2.4  إدارة الرصاع و النزاعات

  يف العمل الجLعي، النزاعات أمر ال مفر منه. يجب أن نكون عىل علم 

و عىل استعداد لتوقعها وإدارتها مع أقل رضر ممكن.
أسباب النزاع:◊ 

 -هيكل الجمعية: مجموعة مهمة  جدا أو غ� متجانسة،

- التشغيل: عدم وجود أو عدم االمتثال للقواعد، اختالف مناهج العمل.
- الحكم: إدارة غ� شفافة للموارد، ضعف التواصل، مركزية صنع القرار 

عند فرد أو مجموعة من األفراد.
أهداف   ، القيادة  عن  البحث  املختلفة،  القيم  الشخصية:  االعتبارات   -

خفية،... الخ.

اإلدارة الوقائية◊ 
ويحدث ذلك قبل ظهور رصاعات لتجنب حدوثها. يجب أن يتم اعتLده 

من قبل املنظLت كمبدأ للتسي� للحد من وقوع األزمات.
        كيف؟

وضع قواعد واضحة للتشغيل واالحرتام.   •

ضLن الشفافية يف اإلدارة و التسي� وآليات صنع القرار.  •

الرتكز عىل االتصاالت، العالقات والتشاور.  •

ضLن تدفق املعلومات.  •

االنتباه إىل التوترات التي قد تتطور إىل رصاعات وتوقع معالجتها.  •

اإلدارة العالجية ◊ 

التفاوض: شاهد دعم إدارة الرصاع

3 أدوات العمل الجtعي

3.1  التصور:
البيانية،  والرسوم  كالخرائط  للعمل  البرصية  الوسائل  استخدام 

والرسومات، وأرشطة الفيديو، الخ. هذا يسمح ب:
تركيز االنتباه عىل املحتوى املستهدف  •

تقديم املحتوى الحارض بوضوح (ببساطة)  •

لإلعدادات  بالنسبة  وخاصة  املعلومات  وفهم  التواصل  تسهيل   •

املعقدة
هيكلة عملية املناقشة  •

تحفيز اإلبداع  •

الذهني : العصف 3.2

األهداف:
وقت اقل يف األفكار من قدر اكرب جمع •

مختلفة و عديدة اتجاهات من القضية دراسة •

واإلبداع املشاركة زيادة •

yرين التفاوض
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الخ...ديسمربأكتوبرسبتمربالنشاطات

 أسبوع 

1
 أسبوع 

2
 أسبوع 

3
 أسبوع 

4
 أسبوع 

1
 أسبوع 

2
 أسبوع 

3
 أسبوع 

4
 أسبوع 

1
 أسبوع 

2
 أسبوع 

3
 أسبوع 

4

 توقيت النشاط

األهداف:
تطوير املهارات الفردية والجLعية.  

إرشاك الجميع.  

تعزيز ديناميكية األفراد وعضويتها يف املنظمة.  

الفريق,  لتسي�  والتخطيط,  التنسيق  مهارات  عىل  تنطوي  إنها 
إعداد و تنظيم األحداث و أيضا لإلبداع.( النواع التنشيط مثال)

التنشيط: �عنى قيادة مجموعة من الناس لتبادل وتوليد   

األفكار.  انه �ثابة أداة لتسهيل العمل الجLعي.  

ب]  إيجابيا  معها  التفاعل  �كن  ومواقف  مهارات  يستدعي  أنه 
أعضاء املجموعة، يساعد عىل التوفيق ب] املواقف لتوجيه النقاش 
و التشاور نحو طريقة بناءة وإىل تضافر الجهود واملوارد من أجل 

تحقيق األهداف املشرتكة. وهذا هو دور الوسيط.

األهداف:
التيس� يعزز التواصل.  

الثقة ب] األطراف.  

واملساعدة عىل تغي� األوضاع بطريقة توافقية.  

و�كن تطبيقه عىل األحداث الدورية (اجتLع، ورشة عمل، الخ.)، 
أو العملية التي تحصل يف نفس الوقت (نشاط مشرتك)

4.2  املزالق الواجب تجنبها
ما يجب تفاديه عند قيادة املجموعة:

تغي� كلLت أحد املشارك].  

التنكر و نفي فكرة احدهم (الظهور بنظرة تعب، الظهور   

مشتتا، أفكار كث�ة جدا يف نفس الوقت ...).  

تورطهم يف محتويات عمل املجموعة.  

التعامل مع هذه الجLعة (حتى يف الطريقة األك£ محبة   

وهذا هو!)  

حل املشاكل امللقاة بدال من املجموعة.  

الخوض يف النتائج.  

إصدار حكم عىل أفكار الجLعة، و  تفضيل بعض األفكار عىل    

األخرى.  

عالج عملية  س� النشاطات يف املجموعة وجدول األعLل بطريقة 
فوضوية.

التعامل مع الناس والسلوكيات من خالل ردود الفعل الخاصة بهم.
احتكار و تزعم الكلمة.

تحديد و اختيار جانبكم بالنسبة للقضايا أو األشخاص .
االنغالق و عدم تقبل االقرتاحات بشأن هذه العملية.

حاول أن يكون لديك إجابة لكل التساؤالت .

قدما؟ امليض كيفية 4.3
بها املنوطة األهداف عىل كليا يعتمد ألنه موحد نهج هناك ليس
نقاط هناك ذلك، ومع فيه.  تحدث الذي املضمون و ,السياق

التيس�. األحداث / عملية معظم ب] مشرتكة

اإلعداد:
لتسهيل. حدث أو عملية أهداف تحديد •

واملدة، الس�، مراحل التنبؤ مع التيس�، عملية توقيف •

الخ. املناسبة، واألدوات والتقنيات
نهج ، التسهيل عملية من الهدف الحدث بداية يف تقديم •

املتوقعة. والنتائج االستخدام

فكرة فكرة فكرة

1

أفكار ولدت مرت  يف 10 دقيقة فكرة

املسؤولالوسائلاملكانالتاريخاملدة النشاطات

النشاط 1

النشاط 2

النشاط 3

2

خطة العمل

املبدأ :
بطاقات  عىل  يكتب  الفريق  أعضاء  من  عضو  كل    •

أفكاره حول املوضوع املطروح.
ال يجب عرضها من البداية (حتى ال تن�و تدل أفكار   •

اآلخرين).
عرض البطاقات عىل الجدار ومناقشة معنى.  •

جميع البطاقات التي ال تصب يف املعنى املطلوب لها   •

(ال يتم رفضها دون تحليل)

مقارنتها وتحليلها، الخ.  •

ألسببي البيا� الرسم 3.3

املشاكل / األهداف) : (شجرة
املشاريع إدارة دورة وحدات انظر

األهداف:
املعقدة العملية عالج •

املشاكل تحليل •

مختلف ب] والنتيجة السبب ب] العالقات عرض •

للمشكلة املسببة املكونات

املبدأ:
الرئيسية املشكلة عىل التعرف •

أيضا .....  أسبابها وتحديد املشكلة Øأد األسباب وضع •

عندها والتي األساسية األسباب إىل الوصول غاية الخ. إىل
نترصف. أن �كننا

التكملة) العام (أو املنطق وضبط فحص •

3.4 التخطيط:
األهداف:

توجيه الفريق للقيام بالعمل املطلوب.  •

جمع رشوط تحقيق العمل.  •

توقع الحاالت السلبية.  •

املبدأ:
تحديد األهداف املحققة، النتائج واألنشطة املؤداة.  •

واملوارد  الوقت  يف  األنشطة  وتسلسل  واملكان  الوقت  تحديد   •

املتاحة.
منح كل فرد مسؤولية محددة  •

4 التنشيط

4.1 ما هو التنشيط؟
التنشيط : �عنى إعطاء و بعث حيوية للحياة، من خالل خلق   

حركة خالل 
نشاطات املجموعة داخل املنظمة (تنشيط داخيل)   

تبادل  دعائم  تنويع  املواضيعية،  االجتLعات  تنظيم  كيف: 
املعلومات ، التي تنطوي عىل األفراد، و إرشاك األفراد.

فكرة فكرةفكرة

فكرةفكرة فكرة

فكرةفكرةفكرة
فكرةفكرةفكرة

فكرة
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لعبة النازا 

اإلنجاز:
تيس� إجراء و س�ورة  هذا الحدث:

التعرف عىل الجوانب املشرتكة وتسليط الضوء عليها.
عملية  يف  بحقنها  اإليجابية  للتطورات  الح]  يف  االستخدام 

التيس�.
مساعدتهم عىل امليض قدما معا نحو تحقيق  أفكارهم املوقفة 

عرب اقرتاح خطوات أو املنظLت التنفيذية.
أن يكون الضامن من الوقت.

إلعداد  حدث  كل  نتائج  استخدام  يجب  عملية،  وجود  حالة  يف 
للخطوة املوالية.

رشوط  نجاح التيس{:
القضايا  بشأن  مفاوضات  أي  إجراء  أو  بهدوء  التناقش  و  التبادل 
لهذا  اعتLد  يتطلب  األحيان  بعض  الغضب  تث�  أن  �كن  التي 
الحدث (أو عملية) من قبل املشارك]. يف هذا املعنى، فإن امليرس 

يلعب دورا هاما . يجب أن يكون قادرا عىل:
السيطرة عىل املناقشات وتجنب اإلرساف يف التجاوزات.  •

تشجيع التفك� والتعب� عن كل األفكار، و حتى املتناقضة.  •

استغالل املعرفة من املشارك] لحملهم عىل مواقف تصالحية.  •

ضLن مشاركة الجميع وتوجيه املجموعة، يف كل مرة، نحو ما   •

هو أسايس.

للقيام بذلك، يجب عىل امليرس أن يتوفر لديه حد أدØ من املعرفة 
مجموعة،  إدارة  عىل  القدرة  املطروح،  املوضوع  حول  التقنية 
التحليل والرتكيب، ومهارات االتصال (انظر الفصل املتعلق �واقف 
الشخصية  والصفات   ( الداخلية  االتصاالت  وحدة  يف  االتصاالت 

مثل البساطة والتواضع واملوضوعية واملرونة.

وينبغي أيضا أن يكون امليرس قادرا عىل:
أن  دون   ... والنقد  والحجج،  للقضايا،  استLع،  جلسة  يواجه 

يفقد هدوءه  وصربه  يف املواقف الصعبة.
إدارة  صفحة  (انظر  املختلفة  والسلوكيات  الشخصيات  إدارة 

السلوك الفردي)
و  االنحرافات  األرق،  وكذلك  والالمباالة،  السلبية  تحمل 

االضطرابات وسوء الفهم واألخطاء.
أي  يف  الجمهور  احرتام  فرض  عىل  قادرا  يكون  أن  ينبغي  لكن 

وقت.

4.4 هل بإمكا� أن أكون ميرس؟
تفضل بعض األسئلة ملساعدتك عىل اإلجابة عىل هذا السؤال. أنت 
ال  و  خاطئة،  أو  صحيحة  إجابة  هناك  وليس  اإلجابة  �كن  فقط 
�كنك أن تفشل!  إذا كانت إجاباتك صادقة، وسوف تساعدك عىل 

تحديد إذا كنت ستكون مرتاحا يف دور امليرس.

هل أنت عىل استعداد لالستLع إىل اآلخرين دون وجود حكم 
أو أفكار مسبقة حول ما ينبغي القيام به أو قوله؟

هل تحرتم آراء اآلخرين حتى عندما تختلف مع أرائك؟
عىل  الكاملة  السيطرة  عىل  الحصول  يف  الرغبة  مقاومة  �كنك 

محادثة أو أي حالة أخرى؟
هل تكون مرتاحا يف حالة رصاع؟ 

هل تكون مرتاحا عند التحدث للجمهور؟
هل �كنك أن تضحك عىل نفسك؟

هل �كنك التفك� برسعة؟
هل تعتقد أن املجموعات التي تعمل معا أك£ ذكاء من األفراد 

التي تعمل وحدها؟
كان  إذا  (حتى  حولك  اآلخرين  فعل  ردود  قبول  �كنك  هل  

سلبيا)؟ 

إذا أجبت بنعم عىل معظم هذه األسئلة، وهذا يعني أنك سوف 
الصفات  هذه  كل  تعلم  و�كن  امليرس.  دور  يف  مرتاحا  تكون 

وتحسينها، وحتى عملية التيس� تقوي هده الصفات.

إذا أجبت بال عىل أي من هذه األسئلة، ال تيأس وهذا يعني أنه 
يجب تغي� يشء ما فيك فيL يخص هذه هي املجاالت ، �كن أن 
يكون االعتقاد الراسخ، وموقف، أو السلوك. �كنك تغي�ه؟ بشكل 

طبيعي. جميعنا قمنا به  و �كنك أيضا فعله.

4.5 10 نصائح لتسهيل مناقشة
املشارك].  تعليقات  تدفق  تسهيل  هو  مجموعة  نقاش  يف  دورك 
إضافة التعليقات الخاصة بك ألراء املشارك] التي قد تكون متممة 

ألرائهم.
وقد يكون من املفيد للمساعدة يف تقديم مساهLتهم

إعادة صياغة ما قاله احد  املشارك]،  يشعرا ملشارك  عندها  بأن 
رأيه  مفهوم ويستطيع اآلخرين االستLع مللخص موجز ملا قاله عن 

طريق هده الصياغة.
مثال: إذا فهمت جيدا  ما تقوله هو أننا يجب أن نكون حذرين 
للغاية عندما نسأل املرشح] والسكان، ألنها قد تش� إىل االنتLء 

العرقي أو الديني.
تأكد من أنك تفهم ما قاله املشارك أو اطلب من املشارك] توضيح 

ما قاله.
من  متأكدا  لست  أنا  واقعية؟  ليست  الخطة  هذه  أن  نقول  هل 

أنني أفهم بالضبط ما تعنيه. أ�كنك تكرار ذلك و رشحه أك£؟
 قم بإثراء مجاملة عندما يتم إصدار تعليق مث� لالهتLم.

تعليق جيد! أنا مرسورة ألنك جلبت انتباهنا لهذا األمر.
طريقة  اقرتاح  أو  باألمثلة،  املشارك]   أحد  تدخل  دعم  و  تثم  

جديدة لرؤية املشكلة.
تعليقك يث� نقطة جديرة باالهتLم يف نظر املوظف]. وسيكون من 

املفيد أيضا معرفة كيف �كن ملديران يتصور نفس الوضع.
تعزيز املناقشة بترسيع الوت�ة، وذلك باستخدام النكتة أو املزحة، 
من  املزيد  تقديم  عىل  الفريق  بتشجيع  القيام  و  األمر،  لزم  إذا 

اإلسهامات.
بإمكانكم  كان  ادا  ما  نرى  دعونا  لك.  بالنسبة  التحدي  هو  هذا 
الدقائق  يف  قسمك  يف  التعاون  لتحس]  أخرى  طرق  يف  التفك� 

التالية.
الترصيح بنقطة خالفك (بلطف) مع تعليق أحد املشارك] لتحفيز 

النقاش.
أرى ما تعنيه، ولكني لست متأكدا من أنني أوافقك الرأي نفسه 

.هل من مشارك  آخر يعرب عن خربته املختلفة؟

قم  بوساطة ب] وجهات النظر املختلفة  للمشارك]، والتخفيف 
من حدة التوترات التي �كن أن تنشأ بينهم.

أعتقد أنه ال يوجد  خالف ب] أمينة ومونيا، يف الواقع أنهL تث�ان 
جانب] مختلف] من نفس السؤال.

اجمع األفكار، إلظهار العالقة ب] املشارك].
كL أظهرا لنا فريد وحسن ، فمن الواضح أن وضع أهداف واضحة 
وضع  عليك  يجب  الوقت.  إدارة  جوانب  من  هام  جانب  هو 

أهدافك الشخصية  كل يوم إذا كنت ترغب يف إدارة وقتك.
تغي{ طريقة عمل املجموعة  لتشجيع مشاركة  املجموعة بتقييم 

األفكار التي املطروحة.
إىل  الكب�ة  املجموعة  داخل  عملنا  نقسم  اآلن  سمحتم،  لو 
الفعل  ردود  تحديد  نستطيع  كنا  اذا  لÙى  صغ�ة  مجموعات 
املحتملة من العمالء إىل املنتجات التي تم مناقشتها صباح اليوم.

تلخيص (وتدوين املالحظات املكتوبة إذا لزم األمر)  اآلراء الرئيسية 
للفريق.

مناقشتنا  خالل  رئيسية  أسباب  أربعة  صدرت  أنها  الحظت  لقد 
حول حقيقة أن املديرين ال يفوضون: (1) عدم وجود الثقة، (2) 
العLل،  أفضل  سيكونون  بأنهم  االعتقاد  الفشل، (3)  من  الخوف 

(4) الخوف من التعرض لالستبدال
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توجيهــات و تعليtت للمكـــــّون 
هذه الوحدة �كن إنجازها يف إطار تكوين حول تسي� الفرق و تسي� املوارد البرشية و ديناميكية الفوج.

هذه الوحدة تقّدم مختلف نظريات تسي� النزاع، فيمكنك االختيار و أالّ تقّدم كل يشء حسب الوقت املتوفّر، 
و حسب الجمهور املستهدف ، و االحتياجات املتعرّف عليها.

املنشطون الرتبويون يتدّخلون بعد التقد�ات النظرية .
إلظفاء حيوية عىل التقديم النظري، عىل املكّون أن يلجا إىل االستفسار خاصة يف الجزء األّول.     

74 1 تحليــــــل املنازعـــــــة     

74 1.1 تعريف و أصل املنازعات     

74 1.2 أصل املنازعات      

77 1.3 بيعة و مستوى الّنزاع     

78 1.4  اكتشاف مؤرشات التحّول إىل نزاع    

78 2  مختلف أنواع السلوكات يف مواجهة املنازعات   

78 2.1 اكتشاف مختلف أنواع السلوكات يف مواجهة الخالفات  

80 2.2 طريقة ” توماس كيلمــــــــان     

84 3  تسييـــــــــــر النزاعــــــــــات     

84 3.1 اتقاء النزاعات : ضبط الّضغوطات و تخفيفها   

84 3.2 القواعد الثالثة للتواصل يف حالة نزاع    

85 3.3 الّصفات املكتسبة لتسي� نزاع.    

85 3.4 وسائل حل املنازاعات     

72 

الهـــــدف الرتبــــوي : 
أن يعرفوا كيفية التعرّف عىل أسباب منازعة أو خالف. ›
أن يتعرفوا عىل سلوكهم يف حالة نزاع  ›
معرفة أهم طرق تسي� أو حل الّنزاعات . ›

مكتسبــــــــــات قبليـــــــــة    
ال توجد مكتسبات قبلية  ›

التنشيــــــــــط البيداغوجـــــــــــي 
دراسة  حالة ” لومي“ ›
أسباب  النزاع أو الخالف.  ›
مرسح ”الفوروم“ - يستخدم طيلة الوحدة (عند االنطالقة ثم عرب تقّدم التقد�ات ) / ألعاب  ›

التعاون. 
اختبار ”توماس كيلLن ” لعبة دور االتفاقية  ›

وقت
التنشيطات  › حسب  و  تقد�ها  املقّرر  النظرية  األجزاء  حسب  يوم]  إىل  يوم  نصف  من 

البيداغوجية املختارة.

قيادة وإدارة مجموعة 

تسييـــــر املنازعـــــــــات
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1 تحليـــــل نــــــــزاع : 

1.2 تعريـــف و أصل الّنزاعــــــــات :  

تعريـــــــف : 
نستطيع تحديد أصل] لكلمة نزاع : 

الذي  ›   conÚictus الالتينية  الكلمة  من  مبارشة  يأ  األول 
يعني ” صدمة ” ، إنه الكفاح و املعركة ، أي النزاع املفتوح، 
حرب  أو  املعسكرة  الحرب  كذلك  إنها   . مسلّح  أحيانا  و 
األعصاب، أو حرب االستنزاف، حرب العصابات و اإلرهاب. 
هذه الّصدمة تؤدي إىل خسائر لدى الطرف] املتنازع]، أك£ 
و أقل خطورة . يف هذا املعنى، الّنزاع امتحان للقوة الجسدية 
و املادية. ال يوجد هنا إنجاز ”شفوي“ للّنزاع. ليست الكلLت 

هي التي تتصادم و تتواجه بل هي األجساد و املدافع.
نزاعات  › املتضادة.   املصالح  أو  العواطف  التقاء  يعني   Sالثا

عىل  شخص  سيطرة  التوافق،  عدم  الخصومات،  املصالح، 
شخص أخر، كفاح الّسلطة يعّرب عن هذه املصالح املتضادة.  
و إذا ¸ يعالج تضاد املصالح هذا، فقد يؤدي إىل نزاع مفتوح 
بكل ما يأ معه من خسائر و إصالحات مكلّفة. يف البداية، 
هذا النوع من النزاع �كن أن يتحّول إىل مادي بشكل أخر 
أو  التفاوض،  نحاول  الحجج،  نتبادل  الجسدي:  الكفاح  غ� 

التحرك إلضعاف األخر.
قبل الّذهاب بعيدا، يجب التأكيد عىل ثالث مميزات للنزاعات: 

قبل كل يشء، النزاعات يتواجه فيها غالبا خصوم من مستوى  ›
عال، من قوة و مرتبة متLثلة. من يستخدم عقله أساسا، ال 
من  يستفيد  أو  ظاهر،  بشكل  أقوى  خصم  ملواجهة  يذهب 

مساندة غ� مرشوطة.
نفس  › من  أحيانا  و  متقاربون،  غالبا  هم  فاملتنازعون  بعده، 

العائلة أو نفس القرية، أو نفس املصلحة، أو نفس املؤسسة 
الخ..

تنفجر الّنزاعات عندما تكون هناك مصالح متLثلة، و بالتايل  ›
تنافس يف نفس محور النشاط أو التنافس .

نـــزاع إيجابــــي أو سلبي للفريـــق:
النزاع اإليجا� �كن أن يكون خالّقا و يساعد الفريق عىل اتخاذ 

أحسن القرارات :
بالحّث عىل اختبار مشكل كان �كن إهLله . ›
باإلجبار عىل إعادة اختبار حّل و إبراز الدليل عىل املزيد من  ›

التجديد .
أفضل  › إلنجاز  الّنظر  وجهات  مختلف  إدماج  عىل  بالحّث 

الحلول.

و  › تضامنه  تدعيم  بالتايل  و  الفريق،  طاقة  و  اهتLم  بزيادة 
توافقه.

النـــــزاع السلبـــي يّرض بنجاعــــة الفريـــق:  ›
بخلق جّو من الخوف و اإلهانة و الحذر و الهروب. ›
بإحداث حبس ملعلومات مهّمة و بتشويش تنظيم العمل. ›
بتحويل طاقة الفريق ألغراض هّدامة. ›
بنزع املصداقية منها يف نظر األشخاص الخارج] و الّزبائن. ›

1. 2 أصـــــــــــل املنازعـــــــــــات : 

نالحظ غالبا أربع مجموعات كب�ة ملصادر املنازعات التي نجمعها 
 :  pest  تحت تسمية  ن. إ . إ . ت

نفسيّي :  ›
اختالف األعLر، مخاطر السلطة، العاطفية، الشخصيات، قد تخلق 

وضعيات تنازعيه (األصعب للحل ) 
اقتصادي:  ›  

مستخدمو مؤسسة �كن أن يتمرّدوا ضّد وضعية اقتصادية كانوا 
يتقبلونها لحّد اليوم.

اجتtعي :  ›
ستتواجه داخل املؤسسة مجموعتان مختلفتان من املستخدم] .

تكنولوجي :  ›
وصول طريقة جديدة، أو تنظيم جديد أو عتاد جديد إىل املؤسسة 

قد يخلق نزاعا كرّد فعل.

ترتيبات أخرى يقرتحها املؤلفون، و بذلك نستطيع أن نالحظ :  
النزاعات املوضوعية : أهداف فرد أو مجموعة غ� متوافقة  ›

مع أهداف الجهة املقابلة.
الّنزاعات املتولّدة : اآلراء و املعتقدات و قيم فرد أو مجموعة  ›

ال تتوافق مع أراء و معتقدات و قيم الطرف املقابل.
ال  › مجموعة  أو  فرد  مشاعر  و  أحاسيس  العاطفية:  النزاعات 

تتوافق مع أحاسيس و مشاعر الطرف املقابل. 
سلوكات  › مع  تتوافق  ال  مجموعة  أو  فرد  سلوكات  نزاعات 

الطرف األخر. 
مؤلفون آخرون يرون النزاعات من وجهة نظر املوارد غ� املحدودة 
يف محيط معّ] و فرتة معيّنة هذه املوارد قد تكون برشية، فكرية، 

مالية أو مادية.

األحداث 

األهــــداف

الطـــــرق

القيــــم / اآلراء 

ملمـوس أكثــر

أقل سهولة للحل

الحــوادث ، األهــداف ، الطّـــرق، القيــــم :
 طبيعة النزاعات قد ¬ّس األحداث أو األهداف أو الطرق أو القيم.

1. األحــــــداث : هي عنارص مؤكّدة، و هي نفسها للجميع، لكن 
ترجمة هذه األحداث و طريقة فهمها هي التي �كن أن تخلق 

مشكلة .
 مثال : شخص يصل متأخرا باستمرار، أو̧  يقدم تقريره الخ. العمل 

الواجب القيام به يف حالة وجود نزاع �ّس األحداث
   إجراء تحقيق و القيام بالتوضيحات إىل النهاية .

2. األهـــــــــداف : مثال : شخص يريد الكّم، و األخر يريد  
النوعية.  

العمل الواجب القيام به : أطلب من املسؤول] السلّمي]    

الفصل يف ذلك.  

3. الطـــــــــرق : هناك توافق بخصوص الهدف املراد بلوغه،  
و لكن ليس حول طريقة بلوغه.  

مثال : لتحسيس األشخاص حول استخدام وسيلة، أو القيام    

بربهان يف املوضع، أو تنظيم اجتLع إعالمي.  

العمل الواجب القيام به: تحديد فرتة اختبار.  

4. القيــــــــم : إنها املنازعات األك£ صعوبة للحل. فمنازعات  
القيم ترتكز أصال عىل اإلحساس أك£ من العقل.  

مثال :  أعضاء مكتب جمعية يف عدم توافق بخصوص قبول    

دعم مايل من مؤسسة ال تحرتم حق العLل، أو حول فرصة    

رشاكة مع إدارة تّم التنديد �Lرستها.  

العمل الواجب القيام به : العودة إىل األحداث لتحليلها و    

دراستها.  

1.3 طبيعة و مستوى الّنزاع :

نزاع واقعي، غ� واقعي، مفتوح و مشحون : 
النزاع الواقعي وسيلة كالوسائل األخرى لبلوغ األهداف التي 
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نسطرها. أما النزاع غ� الواقعي فهو تحرير ضغط يظهر خالل 
كفاح انفجاري، من خالل سلوكات مختلفة و عنيفة. االعتداء 

غاية يف نفوسنا، هدف الّنزاع، مهL كان، ما هو إال عذر .

الّنزاع املشحون يظهر من خالل جّو صعب و متلبّد، الوعكة 
محضونة لكن املتنازع] غ� جاهزين للدخول يف نزاع مفتوح. 

يستطعون كذلك أن يظهر و ذلك يف شكل خاص من االحتجاج، 
مثال : إرضاب مشحون �بالغة.

هذه النزاعات املشحونة هي األصعب لجّو العمل و للمردود، 
إنها ¬تّص  كث�ا من الطاقة .

 يف هذا النوع من الحاالت، يكون دا�ا منعزال : 

- بأن ال ينتظر انفجار الّنزاع : ستجد نفسك حينئذ مجربا عىل 
تسي� ذلك يف لحظة ¸ تخرتها، و أزمة يف مظاهرات غ� متوقعة 

و غ� منتّظرة.
- لكن عليك أن تحاول تخفيف الوعكة أو األزمة قبل أن تنفجر.

النزاعات  تولدها غالبا اختالفات املصالح ، سواء كانت هذه 
االختالفات واقعية أو ببساطة تّم تلقيها من هذا و ذاك بهذا 

الشكل.

مستـــــــــوى الّنـــــــــــــزاع: 
*  �كن للنزاعات أن تحدث عىل مستوى : 

- داخيل لفرد (اختيار شخيص ب] رغبت]) 

- ب] شخص].
النزاعات ب] الفرد و املجموعة:  

ضغوطات الفوج ليست بالطبع مطلقة و الفرد له إمكانية 
مقاومتها. و إذا كانت له مرتبة عالية أو إن كان ال يحتاج إىل 
اعرتاف  اآلخرين ألّن إعرتافه بنفسه يكفيه فيمكن أن يعارض 
الفوج و إسLع وجهة نظره. �كن له أالّ يعترب كمقلد و لكن 

كمجّدد أسايس ألنه يرى كفرد �كنه إثراء الّنقاش بوجهات نظر 
جديدة .

أحيانا، إن كان شخص ال يتقبّل تأث� فوجه و هو من مرتبة 
مساوية أو أقل من مرتبة األعضاء اآلخرين، فعليه أن يواجه 

محاوالت املطابقية من طرف الفوج، الذي سيحاول إدخالها يف 
الصّف. لكن محاولة التسوية هذه لها حدود، و إن ظهر أّن 
الشخص جّد متشّدد سيرشع يف التفك� يف فصله لوضع حّد 

للنزاع.
يف حالة نزاع رأي ب] شخص متشّدد و يشكل أقلية و ب] فوجه، 

فهناك أربع إمكانيات تسمح له بحله : 
محاولة التأث� يف أعضاء الفوج ليصادقوا عىل وجهة نظره(تجديد) 
محاولة تطوير مقاييس و معلومات بعض أعضاء الفوج (التقرير)

محاولة توزيع الخصوم داخل الفوج بغرض إيقافهم و كرس 
توافقهم (التوزيع إىل فئات)

محاولة فهم مقاييس الفوج ( التقييس) 
مغادرة الفوج لاللتحاق بفوج أخر ر�ا أك£ مطابقة ألرائه 

(الرفض) 

نزاعـــــــــــــات ب] األفــــــــــــــواج   

يؤكد سارتر أّن فوجا ال �كن له أن يوجد إالّ باملقارنة بأفواج 
أخرى متشّددة يف هذا األفق فاألفواج ال توجد إال باملواجهة.

و من خالل هذه املواجهة، تتشكل بطاقة تعريف الفوج. 
املواجهة سيكون لها النزاع إذا الوسيلة (املفضلة؟) للفوج لبناء 

بطاقة تعريفه باللجوء إىل تدعيم توافقه.
هذا لكون بعض الحاالت �كن أن تفكك هذا التشّدد : التعاون 

رضوري ب] فوج] متعادي] بغرض القيام �هّمة مشرتكة يف 
أغلب األحيان، و هو ما يزيل السلوكات الّصارمة. كذلك العدو 
املشرتك قد يؤدي بفوج] متشّددين لتشكيل تحالفات بغرض 

وقف خصوماتهم.
* نستطيع مالحظة عّدة عوامل لنزاعات ب] أفواج:

اإلثنيــــــــة الوسطيّــــة: 
اإلحساس باالنتLء إىل فوج يقّوي السلوكات و الرؤية الحميمية 

نحو أعضاء فوجه، بينL اإلثنية الوسطية بعكس ذلك،فهي مثبطة 
لذلك  سواء بسبب نسيان أو عدم اهتLم، ألعضاء أفواج 

خارجية.

دراســــــة حالــــــة لومـــي
التصويــــر 

حالة لومي ” LUMET ” وضح ماذا �س النزاع : األحداث أو الطّرق أو القيم.

املسؤول التجاري لرشكة ” لومي“، لقد وظفتهم ” فابيان ” منذ شهرين. إنها موّجه 
لضLن التنمية التجارية لغرب فرنسا. حاليا، إنّها ترافقكم يف كل واحدة من خطواتكم 
التّجارية لتأخذ صورة عن مLرستكم، و قيمتكم املضافة، و تنظيمكم . وصلت مرت]  

متأّخرة ملوعد مع زبون . 
الحظتم كذلك أنها تبقى ملتصقة بتسجيل نقاط، بينL أنتم كنتم قد ألححتم معها 

حول نوعية العالقة مع الّزبون مع خطر عدم قول كل ما هو مسجل عىل بطاقاتها.
بعد التأخر األّول، طلبتم منها الوصول يف الوقت. جوابها :  ” نعم ، نعم ، أعتذر ” ¸ 

يكن ينبئكم بيشء يوقظ ...

عند الخروج من املوعد الثاS، قّدم لكم الزبون مالحظة بأّن مؤسستكم عّودته عىل 
عند  شيئا  تقل   ¸ يتصاعد.  الغضب  بدأ  ثم  الح]  يف  مندهش]  بقيتم  أك£.  رصامة 

قطعك ملوقف السيارات و أثناء املسافة بالسيارة.

إنفجرتــــم يف املكتــــــب: 

” فابيان، إنّك هنا لتنمية الّنشاط التجاري، و ليس إلغراقه ! إنّها مّدة 20 سنة و نحن 
نكافح لضLن سلوك تجاري يعتمد عىل املصداقية.

وأنت، تصل] مرت] متأخرة عند زبون، و تجدين له حججا و أنفك ملتصق بالنقاط 
ثّم،  للحاجيات،  الّدا�ة  التسوية  العالقة،  نوعية  نثمن  نحن   Lبين تسجلينها،  التي 
توقفي عن إجابتك بــ ” نعم، نعم، أستسمحك، إنه ال يساوي شيئا إذ ¸ تضغي كالمك 

و ترصّفاتك عىل توافق“

تأّخرات متكّررة. األحـــداث  
تنمية النشاط التّجاري. األهـــداف  

أنف ملتصق بالنقاط املسجلة/ تحجج قديم يف العالقات وتسوية دا�ة . الطــــــرق  
نوعية العالقة مع الزبون/ الرصامة و املصداقية، قيمة  ” نعم، نعم“    القيـــــــــم  
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عالقــــات شكلية غ� كافيــــــة:
إن منظمة لينة تأسست عموديا تخلق جّوا مناسبا لتنمية نزاعات 
: التعليLت تنقل من األعىل إىل األسفل و رأي امليداني] قلLّ يأخذ 
 Lيتواصلون في Lّبع] االعتبار. األفواج بهذا النمط من التسي� قل
و  جدران  ب]  محصورين  األوقات  أغلب  يف  سيكونون  بينهم: 

مستقل] عن بعضهم.
املطلوب  كان  الذي  الوقت  يف  بينهم،  التعاون  انعدام  إىل  ينتهون 
هذه  يف  تزدهر  النزاع  فبؤر  بهذا،  و  مشرتك.  هدف  متابعة  منهم 
االفرتاضية  العالقات  أن  ح]  يف  اإلنسانية،  من  املجرّدة  الهيئات 

رضورية ، و تدخل يف الّس� الحسن ملصلحة أو مؤسسة.
التّباعد الجسدي الذي ال يسمح بعالقات افرتاضية، ب] متعامل] 
العالقات  للنزاع.  مهّم  عامل  هو  معا  سيعمالن   Lأنه يفرتض 
أو  لألفكار  اليومي  التقاسم  هذا   : نزاعات  عّدة  تخلّل  االفرتاضية 
التعاون  لعالقات  تؤسس  الحميمية،  العالقات  ر�ا  أو  للتقنيات، 

فيL بينهم و تحل مشكالت عديدة.

التقسيــــــــم إىل فئـــــــات : 
يف  متجّمدة  إذن  متLثلة  ككتلة  خارجي  فوج  لرؤية  ميل  يوجد 
صيغة. و ”اآلخرون“ منقسمون إىل فئات جLعيا و ال يعتربون أبدا 

كفرديات.
إنهم يوضعون جميعا يف نفس الكيس. هذا التقسيم إىل فئات و 
هي مقلّلة من الشأن. طريقة العمل هذه تؤدي زيادة عن ذلك إىل 
سيئة،  لنوايا  أقواله حاملة  أعLله و  سرتى كل  الذي  ”كره“ األخر 
هذا امليل سيؤدي إىل وضع الناس يف فئة ” الجيّدين“ أو ” السيّئ]“ 

باختصار مبالغ فيه و جّد منترش..

التفرقـــــــــة و األحكام املسبقــــــــة:
التفرقة و األحكام املسبقة هي ظواهر هويّة للّدفاع  ضّد االختالف 
كعدو  يرى  الذي  األخر  بتفّهم  ترض  إنّها  الغريب.  و  الجديد  و 

أسايس. 
التفرقة سلوك سلبي نحو أعضاء أفواج أخرى، و هي وسيلة إقصاء. 
و التفرقات عديدة و �كن أن ¬ّس أي واحد : إنها تفرقات عىل 

أساس العرق، الدين ، الثقافة ، املجتمع أو الجنس ...

1.4 التعــــرف عىل مؤرشات االنتقـــال إىل نــــزاع 

تكرار نفس الحجج دون عالقة أفكار .  -

”البكم“ : رفض االستLع ملوقف األخر.  -

أشياء شخصية غ� معّرب عنها.  -

النشاط حول تنقل املعلومة.  -

خلق صفوف .  -

العمل الخفاÆ  و قول السوء حول عمل األخر من وراء ظهره.  -

االعتداءات أللفضية.  -

اإلفشال   -

2 األµـــــاط املختلفــــة للسلوكات يف مواجهة 
الّنـــــــزاع 

2.1 التعرّف عىل مختلف أµاط السلوكات يف 

مواجهة النزاع : 
إحدى أوىل ردود الفعل ملواجهة نزاع هي تجّنبه.  إننا ال نرغب يف 
حّب  فقدان  من  كالخوف  مثال   ، عديدة  ألسباب  فيه  االنخراط 
اآلخرين، أو التأث� الذي �ارسه عليهم، سواءا كان خياليا أو واقعيا. 
و كذلك ال نريد لوم أنفسنا ألن هذا التساؤل لسيفسد إحساسنا 

باالنتLء إىل فوجنا االنتخا�.
التنّكر ميكانيزم دفاعي ضّد وضعية يصعب تسي�ها. ح] نكون 
غ� قادرين عىل مواجهة حقيقة جّد متعبة نتجاهلها بكل بساطة 
�كن  التي  االنتقادات،  عمد  يجهلون  أشخاص  هناك  ننكرها.  و 

أحيانا رشحها، و التي توجه إليهم.
قلب  يف  تتمثل  شائع.  موقف  هي  النزاع  مواجهة  عن  االستقالة 
الوضعية، أو تأجيلها إىل وقت الحق أو تجنب مناقشة. إنه غالبا 
موقف استسالم. �ّر بالتخيل عن مصالحه. هذه الطريقة تؤدي إىل 
و  أفكارنا  أو  ذاتنا  تأكيد  يف  نقص  إىل  أو  الّنفس  شأن  من  التقليل 

أرائنا و ر�ا قيمنا.
الوحيد  اليشء  املقاربة،  هذه  يف  القمعي.  أو  التسلطي  الجواب 
تأكيد  بإعادة  األمر  يتعلّق  األخر.  عىل  االنتصار  هو  يحسب  الذي 
سلطته دون أخذ بع] االعتبار الحتياجات أو مصالح األخر، حتى 

لو كلّفه األمر استخدام كل الوسائل للوصول إىل ما يريده.  
التسوية،  أو  التوازن  من  شكل  يف  غالبا  ندخل  الّسجل،  هذا  يف 
متمن] أن يتنازل األخر، أو يستسلم. العنرص املسبّب للنزاع ¸ يتم 

اختباره حقيقة، يؤدي إىل تركيز عىل الخصم للتغلب عليه.

بينمـــــــــا: 
املشكل غ� املحلول سيستمر يف الظهور بشكل أو بأخر . 

إهانة األخر ليست إسرتاتيجية حاملة لثLر عىل املدى الطويل ( 
مع الشعور األكيد بأنك مدان أخالقيا) 

يف األخ�، إّن البحث عن الحل هو بالتأكيد املوقف األك£ واقعية. 
إبعاد  يحاولون  و  بالّنزاع  ¬اما  معنيون  بأنّهم  يشعرون  األشخاص 
كل األحكام املسبقة التي تخّص الوضعية. البحث عن  إعادة الثّقة 

تشكل أحد أسس هذا املوقف.
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تعــــاون
رابح / رابـح

تشـــــّدد / تنـــــازل 
رابــــح / خاســـر

تعــــاون
رابح / رابـح

البحـــث عن توافـــــق 
ال رابـــــح / ال خاســـــر

تجنـــــــــب 
و ال خطــــــــــر

ضعيفــة 

مرتفعـــة 

قليل األهّمية    مهّم جدا

املحافظـة عىل عالقتــي  مع اآلخريــن

إنشغـــاالت 
يل شخصيــــا 

كل فرد يكون له رّد فعل نحو الّنزاع حسب موقف مكتسب، و الذي سيكون ليس نفس املوقف لدى الجميع. إنه يخضع 
ملس�تنا يف الحياة و لرتبيتنا. طريقة ” طومــــــاس –  كيلمــــان ” أنجزت لتقييم سلوك شخص يف وضعية نزاع. يف حالة وجود 

نزاع ، فإّن سلوك شخص سيتكون من ميل] أساسييـــــن:

البـــــروز العلني الذي يحّدد أي إجراء يبحث عنه شخص لتحقيق أماله.   (1

التعــاون الذي يجدد أّي إجراء يبحث عنه شخص لتحقيق أمال اآلخرين. هذان البعدان األساسيان للسلوك يسمحان   (2

بتحديد خمس مواقف مطبقة لحل الخالفات.
هذان النوعان من السلوك يظهران يف خمس مواقف لحل النزاعات:

 

اختبار ” طوماس- كيلtن ”

2.2 طريقــــــــة ”طومـــــاس كيلمـــــان

التجنــــــــــب يفرض التخيل ممزوجا 
بنقص يف التعاون: يف الح]، فالشخص 
ال يحقق رغباته الشخصية و ال رغبات 
األخر، و لكن يضع لنفسه غطاء أمام 
الّنزاع. التجّنب قد يتّخذ شكل مرور 
من طريق أخر. و بشكل ديبلومايس 

– للصعوبة املصادفة أ و تأجيل 
املشكل حتى تكون الظروف أك£ 
مال�ة أو ببساطة انسحاب أما م 

وضعية مهّددة . 

التخلـــــي / االستســــالم، عكس 
الفرض،  يعود إىل التعاون. بالظهور 

�ظهر املتصالح، شخص يهمل رغباته 
الخاصة لتحقيق رغبات األخر. هناك 
نصيب من التضحية يف هذا املوقف. 
التنازل قد يعرب عن الرغبة يف تقديم 

دليل عىل الكرم أو الصدقة غ� املهتم 
بها. أو طاعة أمر ال يعجبنا أو طأطأة 

الرأس أمام رأي شخص أخر.

 املنافســــــة تعني الربوز الصارح و 
التصلّب، شخص يلبي رغباته عىل حساب 

رغبات أشخاص آخرين. إنه سلوك يدل 
عىل قوة التسلط يستخدم به الشخص 

كل الوسائل املناسبة، إّما قدرته عىل 
اإلقناع أو مرتبته، أو عقوبات اقتصادية، 
لتأكيد موقفه الخاص. املنافسة قد تعني 

الحصول عىل حقوقه، أو الدفاع عن 
موقف يظّنه سليم، أو ببساطة ملحاولة 

ربح املعركة .

- التعـــــــــاون يقتيض يف أن واحد إبراز الرأي عالنية و التعاون بعكس سلوك التجّنب. 
التعاون يفرتض جهدا يف العمل مشرتكا مع األخر إليجاد حل مناسب لتلبية أمال الطرف] 
بشكل كامل. لهذا يجب اختبار املشكل ملعرفة الرغبات العميقة للشخص] و إيجاد حّل 

يأخذها بع] االعتبار كاملة. التعاون قد يرتجم من خالل تحليل معّمق لعدم توافق بغرض 
االستفادة من طريقة تفك� األخر، و بإرادة تسوية قضية يحتمل أن تخلق تنافسا  و عدم 

توافق أو عن طرق مواجهة و محاولة البحث عن حل خالق ملشكل ب] أشخاص.

ربح املعركةمعرفة األسلوب تسمح : 
F بحوصلة إيجابيات و سلبيات كل أسلوب.

بحوصلة األساليب األخرى لردود األفعال تجاه النزاعات و إمكانية اكتساب   F
كفاءات جديدة.

بفهم كيفية ترصّف اآلخرين تجاه نّزاع.  F
بعد تحليلكم للّنزاع، ستختارون موقفا أو سلوكا لحل مناسب للوضعية و 

للشخص (أو الفوج) تجاهكم.
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تتحّدث مع ”جان“ لتطلب منه التقليل من أحاديثه خالل ساعات العمل   اختيار

 اختيار
تطلب من عونك يف التحكم أن يطلب من رئيس الفرقة األخرى مراقبة رجاله من قرب 

بشكل أك£ 

 اختيار
تعمل مواجهة ب] الرّجل] أثناء حديثهL القادم( ”جان“ و الشخص من الفرقة األخرى و 
ر�ا رئيس فرقته) لتطلب منهL التفاهم و إعالمهم بالنتائج املّرضّة للعمل و للجّو بسبب 

    . Lسلوكه

ال تقول اآلن شيئا. سيكون من الجنون تكب� األمور بسبب أشياء صغ�ة كهذه. اختيار

 اختيار
تحاول تهدئة العLل اآلخرين.

إنّه من املهم أن يوجد جّو تعاون.

مع أي موقف يتناسب كل اختيار 
من هذه اإلختيــــــــارات

uثيــــــل
الوضعيــــــــة األولــــــــــى: 

أنت ”بيـــــــــــــار“ رئيـــــس فرقة يف اإلنتاج، و يوجد تحت مسؤوليتك (5) عّمـــــــــال .
منذ أيـــــام الحظت أّن رجال يشتغل يف فرقة أخرى يأ بشكل منتظم ليتحّدث مع أحد عLلك، ” جان ”. نوعية عمل ”جان“ 

ليست جيّدة، و قلّة انتباهه تسبّبت سابقا يف عّدة أخطاء. هذه الوضعية خلقت انزعاجا لدى العLل اآلخرين.

التعـــاون  تواجه الشخص برصاحة، و تقول له ما تفكر فيه بشأنه، و تطلب منه تفس�ات.

البحث عن توافق  تطلب من "مارك" أن يبذل مجهودا بخصوص أوقات وصوله صباحا.

التعـــاون  لن تتوّجه إىل ”مارك“ يف الح] ، ألن ذلك قد يجعله حذرا .

التجّنـــــــب
بطاقة  يزّور  أنه  تعرف  أنك  ذلك  عىل  زيادة  و  معروفة،  املتكررة  التأخرات  أّن  له  تقول 

حضوره، و أنك تحذره ح] يظبط متلبسا، ستعمل ما هو تحت سلطتك لتعاقبه. 

تحسيــــــن  تراقب الشخص باملجيء يف ساعة الّدخول يف الصباح ملراقبة ما كنت تتوقعه  

الوضعيـــــــة الثانيـــــــة : 
أنت ”رامونا“ رئيس فرقة من 15 شخصا . الفريق يشتغل X 8 2 ساعات . سا 5 و 00 د إىل سا 13 و 00 د و من سا 13 و 00 
د إىل سا 21 و 00 د . شخص من فرقة الصباح ” مارك“ يصل باستمرار متأّخر. و قد بلّغ العديد عن ذلك، بينL بطاقة الحضور 

لهذا الشخص ال تظهر أي تأّخــــر.

مع أي موقف يتناسب كل اختيـــــــار
من هذه االختيـــــــــــارات ؟
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و كذلك، خاصة بالنسبة ملسؤول، فظاهرة املثالية تلعب بقّوة يف 
حاالت غ� مستقرّة فمجرّد أن تكون حامال لهذه امليزة (املثالية) 
فإن ”زعيم ” (قائد) فريقكم سينميه ذلك و سيحّث اآلخرين دون 

وعي عىل االقتداء بكم .

أن تكـــــــون إيجابيــــــا 
من  كذلك  لكن  و  حولكم  هم  من  فقط  ليس   : تأميــــــن 
يعارضونكم. تأم] من يعارضونكم يدخل فكرة االحرتام املتبادل، و 
كذلك التأكيد بأن الّنزاع ظاهرة عادية و طبيعية، فرصة لكل واحد 

للفوز برشط أن تظهر نوعا من الذكاء يف التعامل . 
تثميـــــن : التثم] ينطلق من نفس التفك� : 

و  له  نستمع  شخص  لكّنه  و  التدم�  أو  للكره  فردا  ليس  الخصم 
يستمع لنا، و يف كّل األحوال يجب ايجاد حّل للّنزاع.

3.3 الخصائـــــص املكتسبـــــة لتسي{ نــــــزاع:
 

لتسييـــر نزاع يجب أن تحــاول : 
و  لألمور  رؤيتك  ترك  عدم  تحاول  أن  أي  تكـــون حازما.  أن   

نظام القيم يؤثر يف النقاش.
أن تظــــّم لكل واحد القدرة عىل التعب� عن انشغاالته مع   

توجيه املناقشة و التحكم فيها.
أن تعـــرف نفســك بالنسبة لكّل مرحلة. راقب األمور من   

املشاكل  و  العاطفية  القضايا  ب]  ميّز  و  الّنواحي،  جميع 
امللموسة.

املناقشة  تلخيص  و  صياغة  بإعادة  املشاكل  توضــــح  أن   

فهم  عىل  اآلخرين  تساعد  عاطفي  ثقل  لها  ليس  بكلLت 
مختلف وجهات النظر، و تأكّد أّن الجميع يفهم، مع استعLل 

¡ط بسيط و غ� ملفت من التواصل .
و  العواطف  و  للمواقف  حساسا  تكون  و  تستمــــع،  أن   

الّسهر عىل العوامل العاطفية غ� الواضحة من النظرة األوىل .
البحـث عن مساحة تفاهـــم، بالبحث زيادة عن االنشغاالت   

اآلتية، عن مساحة تفاهم و إمكانيات التعاون .
بعد  الواحدة  تحل  أسئلة  عّدة  إىل  املشكــــل  تقسيــــم   

األخرى، بدءا بالنقاط األك£ سهولة.
املحافظــــة عىل نوع من جــّو الضحــك إلطفاء الضغوطات   

.

الحلقـــة املفرغة vكن الّدخـــول فيها إذا : 

ركّزت عىل الدفاع عن موافقتك .
ركّزت عىل رفض مواقف من يواجهك .

مفرغة  حلقة  إىل  فسيؤدي  املوقف،  بهذا  الطرفان  ¬ّسك  إذا 
و  الهجـــوم  من  و   ، الفعـــل  رّد  و  الفعـــل  من  تتكّون 

الّدفـــــاع، و الّنزاع يف هذه الحالة ال �كن أن يحّل.

الحلقــــــــة املفرغـــــــة تنكســــــر إذا :
سؤال  كل  إثباتات.  و  تأكيدات  منه  أك£  أسئلة  تطرح  كنت 

يجب أن يأ بجواب و رّ�ا بحّل.
كنت تستمع ملا يريد أن يقوله من يواجهك. واعترب ذلك رأيا 

يجب اختباره عىل ضوء مشكلكL املشرتك.
ال  أن  تحاول  و  العتداء،  تعرّضت  إذا  هدوئك  عىل  حافظت 
وقتا  خذ  و  الّصرب،  عديم  تكن  ال  مضاد.  هجوم  عنك  يصدر 

للتفك� قبل اإلجابة، و اترك الوقت لآلخرين كذلك .

ملاذا كل طرف س�غب يف البحث عن حل مشرتك ؟ 
ما هي أخر نقطة اتفاق حقيقي ؟ 

و  النزاع  من  للتخفيف  به  القيام  يجب  مهّم  نشاط  أول  هو  ما 
اإلشكال ؟ 

3.4 وسائـــــل حــــّل الّنزاعـــــات 
حسب الّنزاع الواجب تسي�ه، يتعلّق األمر باختيار الخطة الواجب 
تطبيقها عىل الوضعية، و عىل الفاعل]، و عىل رأس الخيط الذي 
ببحث عنه يف كل األحوال، الهدف ليس سحق الخصم بل هو بناء 

توافق األك£ اقرتابا من اتفاقية ” رابح- رابح“ .

االتفاقيـــــــــــة 
تنطلق االتفاقية من مبدأ أن االختالف الذي يعاكس األطراف يجب 
أن نتعامل معه كمشكل يجب تعريفه جLعيا، يف وقت أّول. أول 
اتفاق واقعي يجب أن يكون حول تعريف املشكل ووصفه و حول 
املشاغل، و يحقق االعرتاف املتبادل �صالح كل واحد، فهو اعرتاف 
(الخروج)  و  الدخول  مفتاح  هو  االستLع  و  الخصم.  برشعية 

التفاقية .

قضايـــــا الشكـــــــل : 
قضايا  مثل  مهّمة  كذلك  هي  الشكل  قضايا  فإّن  اتفاقية،  أي  يف 

3 تسييـــــر الّنزاعات : 
إّن املسّ� أو أي فاعل، عليه أن يعرف أنه من السيئ تجّنب الّنزاع 
هو  تجّنبه  يجب  ما   Lبين منظمته.  أو  مؤسسته  يف  شكل  بأي 
أو  لفضيّة  كانت  سواءا  العنيفة،  املواجهات  �عنى  االنحرافات، 
و  املال  و  الوقت  تضييع   : معتربة  نتائج  إىل  تؤدي  التي  جسدية، 
الطاقة و الّنسق. إذا طالت هذه الّنزاعات تنفجر، و نتساءل دا�ا 
ملاذا ¸ يعرف املتشّددون كيفية التفاهم قبل حدوث االنفجار، و 
ملاذا توصل األمر إىل كل هذا الحرمان و الخسائر للوصول أخ�ا إىل 

حّل.

الوقاية من هذه االنحرافات ال يعني الرغبة يف تجّنب االختالف و 
من  الوقاية  الّسطحية.  التسوية  أو  التقليل  سلوك  إىل  اللّجوء 
الّنزاعات سلوك حيوي يّدل عن بعد الرؤية و املسؤولية املوّجهة 
املنظLت  كل  يف  تجّنبها  �كن  ال  التي  الّضغوط  لتنظيم  أساسا 

البرشيّة و لحLية العالقة بينهم .

3.1 الوقايــــــة من الّنزاعات :

تنظيـــم الّضغــــــــوط : 
و  ممركزة  مراقبة  إّن  املشاركة  عىل  الحّث  و  الالمركزية  استعLل 
أفقية جّد مهّمة تجعل الفاعل] يشعرون بالالمسؤولية. و الحّث 
عىل املشاركة �ّر باالستLع و األخذ بع] االعتبار ألراء املجوعة و 
اتّخاذ القرارات بعد املناقشة. األفكار و اآلراء الخالّقة لكل واحد 
الشعور  مخاطر  فإّن  بهذا  و  تعب�.  مساحة  لها  تكون  أن  يجب 

باإلهانة و الّنزاع تتقلّص.

تنميــــة ثقافــــــة مشرتكــــة:
إّن تقاسم ثقافة مشرتكة، أي اتفاقات توّحد األفراد يف إطار قواعد 
مقبولة من طرف الجميع، تسمح بتنظيم الّنزاعات تدريجيا حسب 
بروزها، يف استمرارية املرشوع. التفك� حول القيم (املصاغة داخل 
تعترب  املهنية  املLرسات  هذه  خصوصية  حول  لجمعية)  ميثاق، 

إحدى الّسبل لبناء ثقافة منظمة متقاسمة من طرف األعضاء.

االتفاقيــــــــــــات : 
االتفاقية تحّدد إطار التبادالت االجتLعية ب] الفاعل] يف منظّمة. 
(مثال : عقد عمل) هذا اإلطار ” القانوS“ يشكل أساس العالقة و 

يحّدد حدودا و قواعد يلتزم الفاعلون باالنخراط فيها. وضع قاعدة 

من  للوقاية  فعالة  وسيلة  مرشوع   أو  عالقة  بداية  منذ  لعبة 
الّنزاعات.

تفضيل الّتواصــــل الشفـــــــوي :   

التواصل  يف  توجد  ال  إيجابيات  عّدة  يشكل  الشفاهي  التواصل 
الكتا�: 

االحتكاك يف ”وقت حقيقي“ بالفاعل] : الضغوطات املتولّدة   -

�كن تفكيكها يف ”وقت حقيقي“ 
املعلومات تجمع من مصادرها (املصداقية)   -

جّد  شفوية  غ�  إشارات  بتلقي  يسمح  الشفوي  االحتكاك   -

مؤثّرة و حساسة.

3.2 القواعـد الثالثـــة للّتواصــل يف وضعيــة 

نــــــزاع :
بيـــــن بيداغوجييـــــن: 

عندما تصعب األمور، و عندما يستويل شكوك و لبس يف األفكار و 
العواطف، فإنّه من الرضوري معرفة كيفية اقرتاح سلوك أو موقف 

و خطاب يطرحان املشاكل بشكل واضح: 
الفرز ب] العوارض (مظاهر الّنزاع) و أسباب الّنزاع من خالل   

تفك� جLعي يجب امتالك جرأة تنشيطه.
البحث عن مقدار توافق حول نتائج التفك� الجLعي بغرض   

عىل  بالعمل  الّنزاع،  سبب  حول  اتفاق  إىل  األقل  عىل  الوصول 
تهدئة  تأث�  غالبا  له  يكون  هذا  النقاش:  يف  املوضوعيّة  اسرتجاع 

العقول (قليال) 

احتـــــــرام القواعـــــد و القيــــــم: 
ب]  ينتج  الذي  املتوازي  التصعيد  يف  تكمن  الّنزاع  مميزات  إحدى 
األطراف املعنية. شيئا فشيئا، كل واحد تسمح لنفسه - عىل أمل 
يشء  كل   . املوضوعة  القواعد  احرتام  بعدم  اآلخر-  عىل  التغلّب 
سيتفّسخ، منذ أن يسمح أحد الطرف] لنفسه بالتعدي عىل قاعدة 
لعبة، فيشعر األخر بأنه �لك حق املعاملة باملثل. الّنزاع سيغذي 
نفسه بنفسه و ال يكّف عن االزدياد، إىل حّد أن تفصل يف الوضعية، 

مثال، سلطة سلّمية.
يف هذه الظروف، احرتم أنت شخصيّا قواعد املؤسسة، أو الفريق، 
و املLرسات املعهودة و القيم األساسية التي تعترب مرجعا ملجموع 

الفاعل]، فذلك سيشكل نوعا من الرفض لإلرضابات .
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لعب األدوار
تفاوض

املضمون أو املحتوى. فيجب أخذ ”الشكل“ بع] االعتبار أي أخذ 
شخصية و ثقافة و تاريخ الطرف الخصم و كيفية استعLله للوقت 
و مساحة الرموز .. الخ .. هذا االنتباه لكل ما �كن أن يهّز خصمكم 

هو عالمة احرتام .
و بالعكس، إذا ¸ تبد اعتبارا لخصمكم فإنك تس� إىل الكارثة، قبل 
أن تتطرق ملحتوى املشكل. ال نطلب منك أن تحبه، و لكن ببساطة 
أن تفهمه و أن تخلق تواصال فعاال. و بهذا، فاالعتناء بالشكل هو 
تجّنب االعتداء عىل خصمك. إنه من الحق والواجب عليك التعب� 
عن عدم موافقتك، لكل ليس قبل خلق جّو الثقة و التعاون، و إالّ 

فستسقطون من  جديد و برسعة يف اتفاق غ� واقعي. 

املشكـــــل الواجــــــب تحليله:  

االتفاق الناجح هو قبل كل يشء بناء حقيقة �كن تقاسمها، و ذلك 
و  تقبلها  و  فهمها  يجب  الحقيقة  هذه  األطراف،  من  طرف  لكل 
كذلك احرتامها. لهذا فمن األسايس أن تفهم موقف و طريقة فهم 
و  لالستLع  خاصة  عناية  توىل  أن  يجب  لذلك  خصمك.  منطق  و 
خصمك.  عواطف  مس  دون  اإلمكان،  قدر  املطروحة  للتساؤالت 
بفهم األخر و انشغاالته و منطقه يصبح ممكنا البحث عن الخلق 
إليجاد اتفاق أو اتفاقات. حينL يفهم و يقبل منطق األخر، فهذا 
األخ� يصبح اقل قلقا ما دمنا نفهم حركة أفعاله و مواقفه. عالقات 
الثّقة املحتشمة املوضوعة يف بداية االتفاق ستدعم. هذا التدعيم 

للثقة بشكل عامال رضوريا لحل النزاع.

قضيــــــــة املوضوعيــــــــة:  

من   Øأد حدا  يعرفون  ال  االتفاق  طاولة  عىل  الجالسون  كان  إذا 
فان  ليتقدموا،  عليها  سيستندون  التي  املوضوعية  املعطيات 

االتفاقات لن تصل إىل غايتها.

كيفيـــــة إجـــراء محادثــــات االتفاقيــة:  

و  اإلجراء،  التحضيـــــر،  مراحـــــــــل:   3 يف  تجرى  االتفاقيــــة 
تشكيل االتفاق.

الخصم.  للطرف  املتحدث]  حول  االستعالم  إيل  يرمى  التحض� 
¡طهم، قواهم، نقاط ضعفهم و خاصة انشغاالتهم و مصالحهم. 
و  األخر  تكتيك  و  ملطالب  املسبقة  املعرفة  إىل  التوصل 
إجراء  أتناء  للنجاح  حقيقي  عامل  هو  مسبقا،  تحض�“الدفاع“ 

املحادثات.
اإلفشال  تكتيك  معرفة  عىل  السهر  يجب  املحادثات  إجراء  أثناء 
الحسنة  اإلرادة  إىل  النداء  التنبيه  خصومكم  طرف  من  املستخدم 

الوســـاطة
الوساطة تحصل عليها األطراف أو يلجون إليها أو ينصح بها عندما 
يعتقدون إن نقاط الخالف �كن حلّها بطريقة سلمية. الرغبة يف 
النزاع  من  ايجابية  أك£  تظهر  و  الطرف]  من  مقتسمة  املصالحة 
بشكل  و  جيّدا  تحديده  تّم  قد  املشكل  يكون  أن  يّجب  املفتوح. 
موضوعي. الشحنة العاطفية تنقص: األحاسيس و األفكار املسبقة 
تبقى يف مستوى مسموح به و معقول.  و دون هذه األمنية من 
الطرف] املتنازع] و رغبتهL يف تخفيف النقاش و تهدءته و اعتبار 

املشكل بجّدية و رصامة، فان الوساطة تكون غ� منصوح بها.

الوسيط يلعب دور همزة وصل ب] الطرف] فهو يشّجع اللقاءات 
األحاسيس.  و  املايض  تجاوز  عىل  يساعد  و  العالقات  لتحس] 
ليحث  هنا  لكنه  و  حالّ  ليفرض  وال  ليحكم  هنا  ليس  الوسيط 
كل  مصالح  احرتام  مع  جديدة  توافقات  إيجاد  عىل  املتشددين 

طرف.

و  حكمته  و  الجيدة  رؤياه  و  لحياديته  الوسيط  يختار  أن  يجب 
قدرته عىل نزع صفة املأساة من النزاع.

إجراءات الوساطة  تجرى عىل 4 فرتات: 

بعد تحقيق جّو زال فيه االنقباض يحّدد الوسيط إطار تبادل 
األفكار كL يحّدد القواعد التي تبّ] إجراءات املناقشة،و هذه 
القواعد يجب أن تصادق عليها جميع األطراف ثم يبّ] دوره 

الشخيص و كذلك حدوده. 
مع  األحداث  عرض  تقديم  إىل  املتخاصم]  ذلك  بعد  يدعو 
األسباب  اكتشاف  الوسيط  يحاول  و  االستLع  سلوك  اشرتاط 
الدفينة للمشكل. و يقوم بإعادة صياغة ما فهمه مع تجنب 

إصدار أحكام أو تفس�ات أو اإلشارة إىل ظا¸.
يف مرحلة البحث عن قاعدة أو أسس للحلول، يحاول عرض 
الحوار  يشجع  للتفاهم  املمكن   Øاألد للحّد  األوىل  النقاط 

لآلخر و إىل احرتام قيمة الشخصية تحقيق التعقل، الوعد، النصيحة، 
املطلوب و ر�ا التهديد.

 حذار عندما تح] التنازالت:  خصمكم قد يحاول جعلكم تقبلون 

رشطا بإظهار ايجابياته وإخفاء سلبياته نالحظ أن رشطا قبل هكذا 
غالبا ال يقبل الرتاجع بشأنه عندما يتلقى الخصم سلبياته فيL بعد 
تقديم  األحسن  من  أحيانا  يكون  نيته  حسن  إلبراز  و  بالعكس  و 

سلبيات الحل املقرتح للخصم.

 حذار من التعب: اإلرهاق الجسدي �كن أن يؤدى بكم إىل تقديم 

تنازالت تندمون عليها فيL بعد. قّوة الرتيث (املقاومة و التحّمل 
الحسن  للتسي�  رضورية  قوة  هي  مقبول)  اتفاق  يربز  حتى 

ملحادثات و اتفاقيات.

واملصالح  املواقف  يحرتم  اتفاق  باتفاق.  تختتم  الثالثة  املرحلة 
النزاعات  من  خلو  بفرتة  ليتبع  أك£  حظوظ  له  تكون  املشرتكة 

أحسن من اتفاق مفروض عىل الخصم بشكل أو بآخر.

يف  بنقاط  أحيانا  تتعلق  جزئية  كانت  لو  و  حلول  إليجاد 
و  بتثمينه.  يقوم  حلول  عن  البحث  يف  ربح  كل  و  التفاصيل 
يعرتف به كخطوة جديدة تنادى أخريات و يستطيع الوسيط 
اقرتاح توقيف الحصص أو اللّقاء فرديا مع كل طرف ملحاولة 

تجاوز بعض العراقيل الواقفة يف وجه التصالح. 
يختمون  الكفاية  فيه  �ا  املتخاصمون   يتقدم  عندما  أخ�ا 
باتفاق و يساعد الوسيط يف صياغته ثم يف كتابته مع إمضاء 
من  نوعا  �ثل  ألنه  أسايس  الكتا�  األثر  هذا  األطراف  كل 
التعاقد ب] األطراف و سيصعب عليها الرتاجع عL اتفق عليه.

االستشـــــارة ب] األفـــــواج 
هذه التقنية تعنى حل النزاع ب] عّدة مجموعات تعمل يف نفس 
اجل  من  برسعة  للعمل  املتنازعة  املجموعات  هذه  و  املنظمة 
الخروج من هذه الوضعية قبل كل يشء تأكد أنهم يظهرون إرادة 
حقيقية و مخلصة لتطوير الحالة حرضوا عّدة قاعات مختلفة. و 
طرف  كل  دعوا  الحل،  إجراءات  لتقديم  مشرتك  اجتLع  بعد 
لالجتLع �فردهم هذا اإلجراء ينقسم إىل مرحلت] متبوعة يف كل 

مرّة بلّم شمل األطراف املقسمة. 

املرحلة األوىل: كل فوج يحرض وثيقت] مكتوبت]. عىل الوثيقة 
األوىل يب] الفوج كيف يرى نفسه خاصة يف عالقته مع الفوج 

األخر. وعىل الوثيقة الثانية يب] كيف يرى الفوج األخر.
و تعطى تعليLت: ال يجب أن تكون الصياغة عنيفة أو حاملة 
لعبارات مسيئة، مع التعي� عن ما تحّسون به. عندما تحرر 
من  انطالقا  األفكار  ليتبادال  الفوج]  يجمع  الوثائق  هذه 
الوثائق، و تساعدهم يف صياغة أفكارهم بشكل واضح. و يف 
نهاية هذه املرحلة، كل فوج س�ى نفسه أحسن و ستكون له 

نرضة أحسن عن الفوج الخصم .
املرحلة الثانية: تعود األفواج إىل قاعاتها عىل الرتتيب النجاز 
نصيب  ممكنة  رصاحة  بأك£  إلبراز  و  الّنزاع،  لوضعية  تقييم 
املسؤولية لكل فوج يف هذا الّنزاع. هذا التقييم يكون مكتوبا. 
ثم تجمعهم من جديد يف  تبادل أفكارهم و يتعلق األمر قبل 
ستكون  والتي  التحليل  يف  املشرتكة  النقاط  بتحض�  يشء  كل 

�ثابة أساس للبحث عن حلول.

التحقيـــــــق اللّهجــــوى 
التحقيق اللهجوى يهدف إىل حل مشكل ب] مجموعت]، و هناك 

ظاهرتان تعاكسان هذا الحل: 
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ظاهرة القّمة (أعضاء املجموعة �يلون إىل التفك� مثل الذي   

بجواره).
التحقيق اللّهجوي يف وضعية مجمدة من هذا النوع ، تبحث عن 
تتبع هذه الظواهر. تختارون شخص] من اجل معرفتهم للمشكل 

أو لخربتهم.
تنمية   Lمهمته تكون  املحاميان.  دورا  يلعبان  الشخصان  هذان 
الحجج األك£ حساسية مرّة لصالح الفوج األول و مرّة لصالح الفوج 
الثاS، و ذلك أمام الفوج] اللّذان يجمعان يف نفس القاعة. هذه 
التقنية تشجع إثراء معتربا للوقائع املتوفرة. بعد تدّخل املحامي]، 
نطلب من كل شخص كتابة موقفه الشخيص بغرض تجنب ظاهرة 

الصمت.

املواجهــــــــــــــــــــة
هذه  يف  شخص].  ب]  نزاع  يف  استعLلها  �كن  املواجهة  تقنية 
الحالة، نستدعي الشخص].هدفك املعرتف به هو تشجيع أحسن 
و تفّهم متبادل. هذه التقنية قد تأ ¾ارها ح] يكون النزاع يف 

بدايته.   

 أوال، تطلب من كل واحد من معاونيك كتابة كل النقاط االيجابية 
و السلبية يف عالقته يف العمل مع األخر، و أخ�ا كل ما يعتقد أن 
ما  لتبادل  تدعوهم  ثم  سلبية.  و  ايجابية  كنقاط  سيذكره  األخر 
كتبوه. كل واحد يجب أن يوضح لألخر ما كتبه. دورك يتمثل يف 
التعرف عىل نقاط توافق التي سيبني عىل أساسها اتفاق املLرسات 

و السلوكات اليومية.

االنشغــــــــــــــــال
حينL يطول أو يتباطأ حل النزاع و �هل ألن املتخاصم] يؤجلونه، 
أو حينL تكون لك أجال يجب احرتامها بالرضورة، �كنك الضغط 
لترسيع األمور . تضيف انشغاال �كن أن يكون فّعاال جدا. بالفعل، 
األمور  ترتك  أو  التوافق  اجل  من  املناقشة  ترفض  األفواج  بعض 
تتعفن إراديا. قد يكون أحيانا من  الرضوري إجبارهم عىل إيجاد 

حّل.

التحكيـــــــم
أو  هيكل،  أو  شخص  به  يقوم  قد  خالف  لتسوية  إجراء  التحكيم 
سلطة معينة من األطراف للفصل يف خالفاتهم. يقوم بها غالبا ثالثة 
حكام، اثنان يعينهL كل طرف من الطرف] و هL بدورهL يعينان 

الثالث. 

التحكيم يأ بعدة ايجابيات:
و  بالتشاور  تحكيمهم  طريقة  يختارون  الذين  الحكام  أوال، 

حسب رشوط يحددونها معا.
اإلجراء بسيط ألنه مجرد من كل الشكليات. 

بالتحّفظ  مطالبون  الحكام  و  خاصة  النقاشات   : ّرسي  انه 
الصارم.

مع  حججهم،  لتقديم  يدعونهم  و  األطراف  يستدعون  الحّكام 
أسباب  تقديم  الحكام  عىل  للخصم.  وثائقهم  و  تسليم  إجبارية 
تقبلها  آن  يجب  النتيجة  و  القرار.  أسياق  توضيح  مع  لقرارهم 

األطراف التي تكون لديها عادة نيّة حسنة. 

NOTES :
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توجيهــات و تعليمــات للمكـــــّون
هذا املقياس ”Module“ �كن إنجازه يف إطار تكوين حول تسي� فريق أو 

مجموعة، تسي� املوارد البرشية، تسي� مرشوع.
مكمـــــــل لـــ

حول تنشيط تكوين (تسي� ترصفات املشارك] ) 
التنشيط البيداغوجي يأ بعد التقديم النظري.

إلعطاء حيوية للتقديم النظري، �كن للمكّون أن يلجأ إىل تكّون 
”Brainstorming ” أو االستجواب.

الهـــــدف البيداغـــوجي   : 

أن يصفوا مختلف مراحل تحض�  و تنشيط اجتLع. ›

أن يتحّكموا يف ¡اذج و أنواع الترصّفات أثناء االجتLع و كيفية تسي�ها. ›

مكتسبــــــــــات قبليـــــــــة    

ال توجد مكتسبات قبلية  ›

التنشيط البيداغوجي :  

لعب دور-  تنشيط اجتمـــــــاع. ›

وقت

نصــــف يوم مع لعـــب الّدور.  ›

92 االجتLع: ملاذا؟      1

92 2 تحض� اجتLع.    

93 3 ¡اذج و أنواع املنّشط] و املشارك].  

93 3.1 نوعيـــة و ¡ــــاذج املنّشطيـن   

97 4 دور املنّشط .    

98 5 10 ترصّفات يجب أن يتجّنبها املشاركون. 

98 6 ما العمل مع املجموعات الصعبة؟   

100 7 ملخص اجتLع.    

قيادة وإدارة مجموعة 

تحضيـــــر و تنشيـــــــط
 اجتمــــــاع
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إهLل  فكل  مسبّقا،  اجتLعاتك  لربمجة  وسعك  يف  ما  اعمل   •

صغ� أو تهاون من طرفك قد يزعزع استقرار كل فريقك و يفشل 
أخر  يف  لالجتLع  الذهاب  ساعة  و  بتاريخ  تعلم  (دا�ا  عزا�هم: 

لحظة) 
اختيار املكان مهّم كذلك

�كن أن يضيف شيئا مفيدا لالجتLع (من يهدف مثال إىل   ›
¬رير أفكار مهّمة) أو وضع املشارك] يف ظروف حسنة    

ليكونوا أك£ انتباها (اجتLع خارج املنظّمة، أو قاعة جّذابة )  

�كن كذلك أن يخّفف الّضغط و يحّسن جّو االجتLع (مثال   ›
اجتLع يف مطعم)  

‹ 

3. نوعيـــة و µاذج املنشطيـن و املشاركيـن : 
إّن نجاح أّي اجتLع يتوقف يف آن واحد عىل من ينّشط االجتLع 

و كذلك من يشاركون فيه.

3.1 نوعيـــة و µــــاذج املنّشطيـن 

الزعيـــــــــم : 
رئيس مؤسسة، مدير جمعية،  يبدو عليه نوع من الجاذبية. و بكل 
رصاحة (وغالبا ما مع ردوده املفاجئ  و الرصاحة)، فالزّعيم يريد 
ما فيه خ� لفريقه أو املصلحة التي ينتمي إليها، إنّه عموما مقتنع 
�همته و بعادلة الحّل الذي يقّدمه، يحاول أن يجذب أو يستميل 

اآلخرين نحو ما يظّنه الحل األفضل: أن يؤيّـــــــــد.
نفس  يف  ¡اذج  عّدة  يف  أحيانا  يلتقون  دا�ا،  موجودون  الزّعLء 
كل  للمؤسسة.  مرضّة  حاالت  إىل   غالبا  يؤدي  ما  هو  و  املنظمة، 
زعيم يستطيع بطبيعة الحال أن ينجح يف جذب جزء من األجزاء 

إىل صّفه.
املساعدين،  عزائم  زوال  و  التوافق  فقدان  هناك  خط�ة:  النتيجة 

فيأ االنقسام: انفجار الفريق أو املجموعة.
الزعيم يسّقف تطّور و قدرات مجموعته، و ال يعمل شيئا بذكاء 

اآلخرين.
للزعيم عّدة صفات حسنة (يستطيع تغي� األوضاع، مقنع، فصيح، 
و معّرب جيّد...) و لكن تنقصه صفتان أساسيتان ألخذ أكرب قدر من 

االستفادة من اجتLع: صفة التنشيط و االستLع لآلخرين.

(Le manager)   املناجيـــــــــر
املناجـــــــ� �لك 3 صفات واضحة :

إنّه أك£ لباقة و تساهال من الزعيم ألنه أقل ”انتفاخا“  ›
لقد تعلّم االحرتام و االستLع للغ� و االعرتاف لهم بالقدرة  ›

عىل حّل املشاكل األك£ أهمية أك£ قدراته يف ذلك.
يتّخذ موقفا كأبسط منّسق ب] قدرات كل واحد و يعرض   ›

النتائج عىل فريقه.  

لبلوغ أهدافه (ينّشط الروح الخّالقة و ذكاء فريقه) املناج� �لك 
وسيلة مهّمة: اجتLع العمل.

البطاقة:  › تسي�هم (أنظر  كيفية  و  املشارك]  ¡اذج  و  نوعية 
تسي� الترصفات الفردية)

مخططا  كمنشط،  بك  الخاص  لالستعLل  حــــّرر 
لتوزيع الّدقائق مثــــــل :

05 دقائق . التقديــــم   
03 إىل 05 دقائق. املصادقة عىل األهداف  

45 دقيقة. مناقشة املوضوع ”أ“   

60 دقيقة. مناقشة املوضوع ” ب“  
05 دقائق  ملخص االجتLع   

حدود  يف  سيبقى  اجتLعك  فإّن  الشكل  بهذا  و 
كمنشط  مصداقيتك  تزداد  و  املقّررت]  الساعت] 

لالجتLع.

1 االجتمـــــاع: ملــــــاذا؟ 
تنظيم العمل يدل يف نفس الوقت عىل تقسيمه عىل عّدة أشخاص 
ثم  فعال])،  نكون  فلن  اليشء،  نفس  يعمل  الجميع  كان  إذا   )
التنسيق بينهم ( إذا كان كل واحد يعمل يف زاوية وحده متجاهال 

ما يعمله األخر، فلن نذهب بعيدا كذلك).

لتنسيق  مناسب  وقت  أهّم  االجتLع  يعترب  املنظLّت،  حياة  يف 
العمل، أي مؤسسة أو جمعية ال �كنها أن تعيش دون اجتLع.

كل عمل منّسق مسبّقا: يستلزم أن تنتقل املعلومات. 

داخل  املعلومة  انتقال  حسن  ضLن  اجتLع:  ألي  هدف  أول  إنّه 
املنظمة.

لكن االجتLع يسمح كذلك �تابعة أهداف أخرى:
البحث عن حلول بفضل تفك� جLعي ( إنّنا أك£ ذكاءا ح]  ›

نكون متعّددين أك£ منه ح] نكون وحدنا) 
تريد  › و  مديرا،  بصفتك  قرارا  تأخذ  ح]  توافق  عن  البحث 

¬ريره ب] مجموعتك ليتقبّلوه.

زيــادة عن هذه األهداف الشكلية، فإّن لالجتLع مهام أخرى: 
إنه فرصة ملالقاة الزمالء .  -

فرصة للضحك.  -

فرصة للتنفس قليال.  -

فرصة ألخذ الطاقة من الفريق.  -

يف هذه الحالة، قبل تنظيم أي اجتLع، عليك بطرح األسئلة الثالثة 
التالية: 

لو ¸ يتّم عقد االجتLع، ماذا سيحدث ؟   -

ملاذا تنوي تنظيم اجتLع؟   -

أال تستطيع تعويض االجتLع �ناقشة أو تحرير نرشة عمل..   -

الخ؟ 

2.  تحضيـــــر اجتمــــاع: 
تحديد جدول األعtل: ◊ 

 ليكون االجتLع فّعاال و ال يتجاوز ساعت] ( الوقت املعقول الذي 
يتحّمله الجميع) فإنه من املهّم تحديد ما يريده الفريق كهدف.

إذا كان عدد املواضيع  أعلم أّن أّي مجموعة ال تعمل بفعالية إالّ 
املراد معالجتها يتوافق مع املّدة الزمنية املتوفّرة لديهم.

يجعل  بشكل  طاولة  دورة  االجتLع  بداية  منذ  اقرتح  نصيحــــة: 
كل مشارك يصادق عىل الهدف املنشود يف نهاية االجتLع. 

تقييـــم واستهـــداف:◊ 

فإن  أهداف  عّدة  تحتوي  التي  لالجتLعات  بالنسبة   •

ترتيب و تحديد عدد الّدقائق التي سيناقش فيها املشاركون نقاط 
يف  مهّم  موضوع  أّي  ترتيب  إّن  عنايتكم.  تستحق  األعLل  جدول 
نهاية برنامج االجتLع قد يحتمل أي اختالف حوله، أو تهاون يف 
معالجته بسبب امللّل من االجتLع، فاملشاركون سيشعرون بالتّعب 
 Lفي التفك�  سيبدؤون  أو  االجتLع،  من  األول  الشطر  بسبب 

ينتظرهم بعد االجتLع.

اختيار فرتة و يوم و ساعة و مكان االجتtع: ◊ 
إّن أي اجتLع لن تكون له نفس الفعالية و ذلك حسب الساعة 
نفس  عىل  املحافظة  كفاءة  أن  يعرف  فالجميع  فيها.  تجرى  التي 

االهتLم يف بداية الفرتة املسائية بسبب الهضم .
لرتكيز  ايجا�  توقيت  أفضل  تبدو  خاص  بشكل  الصبيحة  بداية 
املشارك]، و بعد الزوال فإن الرتكيز يعود للظهور حوايل الساعة 16 

أو 16.30 .
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 : Brainstorming 

ماهي السلوكيات التي تزعجك يف االجتLع؟

rكيفية إدارة؟أنواع من املشارك

الزعيم

أنه �يل إىل طرد الجLعة نحو فكرته من دون اعطاء الفرصة للمشارك] اآلخرين يف التعب� عن 

آرائهم حول هذا املوضوع.

وقت  كل  وإتقان  بتصميم  الحفاظ  هو  زعيم  لتحييد  طريقة  أفضل 

الكالم. وقفة إلعطاء أذن رسميا يف الكالم (كL سبق عندما أنهى صياغة 

فكرته) أن نوضح أنه هو أنت، وليس له، الذين تسهيل االجتLع.

التابع

فهو غالبا ما االنطواء، الذي يفكر ولكن ال يعني بالرضورة أفكار واضحة والشخصية. دا�ا تأخذ 

رسعة عندما يريد التعب�. ويعتقد كث� من األحيان أن أفكاره ليست ذات صلة وعىل استعداد 

ملتابعة أك£ إقناعا.

ضمن مجموعة من دون قائد، وقال انه ¸ يتكلم.

ال  الشخيص.  رأيه  عن  ليعرب  الكلمة  ألعطيه  التصويت  يكون  والعمل 

من  خطاب  وقف  خالل  من  الصمت  من  ثوان  بضع  إعطائه  يف  ترتدد 

املشارك] الذين لن تدعم «الوقت امليت».

السلبي

وهو مقتنع بأن االجتLع سيكون عديم الفائدة. وقال إنه يرفض كل أساليب العمل املقرتحة لها 

ومحاوالت إلظهار أن الجLعة خاطئة.

وقال انه̧  يقدم حلوال إيجابية ويقترص عىل النقد املنهجي. وقال انه عادة ما يكون مشكلة كب�ة 

أن احتجاجه الشخيص لالجتLع يسمح له بالتعب� عن. فإنه ال يسهل مهمة امليرس.

يف كث� من األحيان هذا وتشارك أيضا ذات طابع قيادي. أفضل طريقة 

لتحييده، وجعل لها موقف إيجا� هو لطلب وطلب منه تقديم اقرتاح: 

«ماذا تريد؟ «»، «كيف لك ان تأخذ؟ «» كيف �كنك تقديم اقرتاح إىل 

مجموعة؟ «إلخ.

الخداع، مضحك

كل يشء هو ذريعة لنكتة. وهو يسعى لجعل تضحك املجموعة، والتي لديها تأث� إيجا� عىل 

االسرتخاء.

السخرية. ومع  فإنه ال يشارك دا�ا يف الخالصة: مباراة تحتكر ويتحول إىل  متعبة قليال،  أحيانا 

ذلك، فإنه دورا أساسيا: أنه يساعد املشارك] ¸ تأخذ عىل محمل الجد.

تعرف تب] ان نقدر لكم مداخالته وترتدد يف القيام ببعض «أقوى» من 

له. رؤية أنك قادرة أيضا عىل رسعة البديهة والنكتة، وقال انه ال يجرؤ 

عىل مواجهة لك.

ال¶ثار

وهو منبسط. كان لديه حاجة شخصية ضخمة للتعب� عن أنفسهم. فإنه �كن خفض الكلمة 

ألحد، وقيادة الجLعة يف االستطراد غ� مجدية.

انه يأكل الكث� من وقت العمل، و�كن أن تعرقل االجتLع إذا ¸ يتم احتواؤها من قبل امليرس.

من البداية، ستالحظ ذلك. لتجنب تجاوز منه، ال تدع له أخذ الكلمة 

مرت] يف نفس الجولة. عندما اجتاز بدوره، ال بد له من تحديد يتحدث 

عندما كان عىل األرض.

املنفصل

ويعطي  القليل  ويأخذ  وجهها.  املشكلة  فوق  أحيانا  وينظر  االجتLع  يف  يشارك  يشعر  ال  أنه 

اآلخرين الشعور انه يحتقر، وقال انه يضيع وقته.

يشعر رساحه عندما ينتهي االجتLع. وهذا هو أول ملغادرة القاعة.

وتشكيل  آخر،  مشارك  مع  ربطه  هو  األعىل  واملثل  عمل،  اجتLع  يف 

إجراءات  اتخاذ  عىل  مجربون  بأنهم  يشعرون  سوف  والذي  الحدين 

والتورط.

الكtيل

من  السفيل  الجزء  عىل  الحصول  أن  يريد  ألنه  بها  يتحدثون  الذين  أولئك  يتوقف  ما  كث�ا  انه 

األشياء، ويتطلب الكث� من التفاصيل. يسأل ¬ديد االجتLع إىل الحصول عىل كل يشء ثابت يف 

التفاصيل. يسميه امليرس منهجية قبل االجتLع لتأكيد مواعيد ومكان س�ها. وقال انه يف كث� من 

األحيان من الصعب ¬ييز رضوري من التبعية.

ال ترتدد يف طرح املجموعة أن يكون ”ممكن أك£ تركيبية“ أو ”التعب� 

عن الجوهر“.

كيفية التعامل؟ملاذا؟األدوار واألحداث

موضوع خارج

خط�ة جدا، واليقظة، وقال انه ال يشجع أبدا

ونادرا ما يفهم. أسئلته خط�ة

وتطبق وتثبت عدم الفهم له.

فهو يولد االبتسامات التنازل وضحك خافت عندما التعب� عنها.

تحتاج تفاهم

تحتاج إىل االنتLء

املجموعة التي أعربت عنها فريقه 

”طالب جيد“.

ال تضحك عىل أسئلته.

تجنب إعادة تشغيل كتبها التبديالت األسئلة.

إعادة صياغة مالحظاته من خالل تعزيز

عدم تعي] مقرر ولكن عىل مدار الساعة

الحديث أو الرئيس

وكث�ا ما يستشهد إلظهار بقية املجموعة التي ال تشارك يف ”كبش 

فداء“.

الزعيم

يريد أن يأخذ مكان الزعيم، أدىل بتعليقات وإضافات عىل 

العروض. األسئلة.

حاجة ماسة لالعرتاف.

الرئيس املع] أو مقرر.

ال مواجهته مبارشة

تعطي كث�ا ما يتكلم و ال تذهب ”الصورة“.

جعله تفعل التوليف.

الخب�

يعتقد انه يعرف أو يعرف

موضوع أفضل من املدرب

يناقش يف التفاصيل،

ويقول،

وجدت ضد أمثلة

وغالبا ما تحتكر كلمة عىل حساب املجموعة.

تحتاج اعرتاف قوي

صعوبة جعل النقل.

وزير ع].

مالحظة الغارات كبيانات

مجزية.

إتاحة الوقت الملنقذ للظهور.

ال يتمكنون من قبل املجموعة.

(إعادة صياغة حول + نداء إىل املجموعة).

مضحك
بحاجة لالعرتاف

وتحتاج عضوية قوية.

الضحك طيب القلب.

ال اضطهاد.

املسؤولية (مقررا).

إذا غ� فعالة، يتحدث معه عىل انفراد يف نهاية الشوط االول.

الخصم سلبي

” أنها ال تعمل ”،

” فمن املستحيل ”،

”ومن غ� قابلة للتطبيق“

انه يضاعف االعرتاضات.

تحتاج التفاهم.

بحاجة لالعرتاف.

ال يجادل ضد، أو محاولة إقناع خطاب.

استخدام تقنيات حجج جديدة.

وعرض عقد

القيام بأعLل يف أزواج أو ع] مقررا.

غ� مبال

الدافئة بالقرب من املربد

من يدري اذا كان يشعر سيئة

أو أنها ليست مهتمة يف هذه الدورة.

واحدة أو أخرى من

يحتاج.

مرحلة املوت

ويستشهد أحيانا ومراقبة رد فعل.

تجنب الطعن أو إعادة صياغة موقفها.
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دور املنشـــــــــط :   .4

إّن الوظائف األساسية للمنّشط يبلغ عددها 5 : 

استشارة الذكاء   

أن  املنشط  معارفه،عىل  و  قدراته  أقىص  مشارك  كل  يبلغ  ل¿ 
إعادة  و  أرائهم  و  أفكارهم  عن  التعب�  من  املزيد  إىل  يدعوهم 

صياغة بعض تعاب�هم أو بطرح أسئلة عليهم.
يجب عل املنشط أن يدفع كل مشارك إىل البحث عن أفكار  تحثه 
عىل االكشاف بطريقة أك£ تفصيال يف مجال تفك�ه قدر اإلمكان .

وضع املشارك  يف جّو مريح :    

يتعلق األمر بخلق جّو مناسب للتعب� الحّر لكل املشارك]، لذلك 
فمن الرضوري أن يكون املنّشط هو بذاته خاليا من كل االنشغاالت  

الشخصية أو الصعوبات البسيكولوجية .

مساعدة الفريق يف تطّوره:   

عىل املنشط أن يبحث عن وسائل و تقنيات العمل، فيستطيع مثال 
أن يطلب من املشارك] يف الح] التعب� كتابيا عن أفكارهم يف ذلك 
العمل   هذا  مناقشته،  تجري  الذي  املوضوع  حول  بالذات  الوقت 

املقاطع للشفوية، يسمح للبعض بتلخيص أفكارهم.
عىل  الفريق  يساعد  و  حوزته  يف  التي  التقنيات  املنشط  يستعمل 

االسرتخاء ، فمLرسة الفكاهة و تقليد الّذات قد تكون نافعة.

تلخيــص العمـــــــل املنتــج:   

يسّجل  أن  املنّشط  وعىل  الفريق.  لطÖنة  موّجهة  الوظيفة  هذه 
باستمرار عل ورق اللّوح ¾رة أعLل الفريق، ليبّ] له حالة تقّدمه 
يف العمل، و كذلك طÖنتهم بأّن املنشط يتكّفل بإنتاجهم، فيستمر 

الفريق يف عمله.

ضمـــــــان التعبيـــر الحــــــّر:   

لضLن ذلك، عىل املنشط أّال يرتك نفسه حتى يتأثّر بهذه الشخصية 
أو تلك، بل عليه أن يكون قادرا عىل معاملة كل املشارك] بنفس 

الطريقة.

كيفية التعامل؟ملاذا؟دور واألحداث

التعليقات الجانبية
الزمالء أو األصدقاء، إنهم يتحدثون همس بال انقطاع.

تحتاج إىل االنتLء.
عليك أن تترصف.

إىل أسفل تدريجيا إلسكات صوت من دون النظر إليها.
نقلها.

يصمت وترك إدارة املنقذ.

هرج ومرج العام
يف نهاية النقاش الجميع يتحدث نفس الوقت واملحادثات 

استقر

عليك أن تترصف.
املرحلة الجهد.

اخرس، والجلوس واالنتظار
بضع دقائق ومن ثم الحصول عىل ما يصل، انتقل إىل 
مجموعة و، مع لفتة املفتوحة وهلة حولها، وصياغة 

موقف الجLعة، تش� إىل تغي� النشاط أو وقفة والسعي 
للحصول عىل موافقة املجموعة.

املغرر
انه يحاول بكل الوسائل لخلق عالقة مبارشة وحميمة بينه 

وب] الزعيم.

حاجة ماسة لالعرتاف.
التقليد األعمى ونقل

كث�ا عىل املدرب.

وأوضح احد عىل واحد عند اإلسرتاحة
ويعامل ¬اما مثل أي دولة أخرى.

رفض املجموعة ألسئلته.

الخصوم املتمردين
فإنه يش�، من خالل تعب�ات الوجه واملزاجية، والتي �كن 

أن ¬ر الرفض أو العصبية

بحاجة لالعرتاف.
املرحلة الجهد.

إذا كان يزعج أحدا، والسLح له مشاهدة وتجنب انتظار 
املنقذ.

إذا كان ذلك يزعج اآلخرين االنتظار
التنظيم الذا ويف الحاالت القصوى، التدخل بإعادة 

صياغة
موقف وطلب االقرتاح.

التخريبية
وهو يتحرك، يجعل الضوضاء والخارج، ويدعو الهاتف 

نفسه، يصل يف وقت متأخر.

عليك أن تترصف.
بحاجة لالعرتاف.

دعونا أن تدار من قبل املنقذ.
االتفاق الوحيد واحدة عىل نهاية الشوط االول تذك�ه 

القواعد.
ال تعطيه إلشعار الجمهور.

الرصاعات ب  املشارك 
جزء العنيف املتخذة،

ينحط النزاع الناس.
مشكلة من التدريب.

ال تنحاز ألحد.
تذكر القواعد تختلف والرصاع.

السLح مشارك آخر أن يكون املنقذ.

10 التدخالت الستعادة النظام يف املجموعة يف مجال التدريب،  ›

واستخدام تقنيات التعلم األصول ال �نع مشاكل للمدرب] فعندما 
بعض وهنا  العامة.  املجموعة  مناقشة  و  رسمية  عروض  إىل  تلجأ 

عند  فعالة  بعض  تساعدك.  أن  �كن  التي  التدخالت  أساليب 
بأكملها. املجموعة  مع  بعض  األفراد،  مع  استخدامها 

1. أعط إشارة غ{ اللفظية. اقامة اتصال البرصية مع املشارك] 
ينخرطون عندما  منهم  االقرتاب  أو  عيون)  يف  عنها  (البحث 
يف أحاديث خاصة، بداية الغفوة أو ¸ تعد تشارك. جعل عالمة

حصيف مع األصابع ألحد املشارك] الذي يتحدث كث�ا للداللة 
كاملة.

2. االستtع بنشاط. عندما املشارك] سور حجري، رصف 
موضوع مناقشات أو يجادل الكث� من معك، واإلجابة

تلخيص وجهات نظرهم ثم إعطاء خطاب املشارك] اآلخرين. 
أو يقول كيف نقدر لكم قيمة آرائهم و دعوتهم ملناقشة هذه 

معك طوال الشوط االول.
3. تشجيع املشرتك  الجدد للتعب{ عن أنفسهم.

عندما يكون دا�ا نفس املشارك] الذين يحتكرون الكلمة، 
وطرح سؤال أو تقديم املشكلة للمجموعة ونسأل

وكم لديهم رد فعل. يجب عليك رؤية أيدي جديدة لتصل. 
أعطي الكلمة ل هذه متطوع] جدد. نفس األسلوب �كن

أن تستخدم عندما كنت تريد أن يكون املتطوعون
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مالحظاتعالجحالةسلوك

النزاع
يتكلم من والتي تهدف إىل 

منهجية دون اعرتاض
برصاحة.

دعوة املشارك]، وراء بهم
حاسمة لتقديم وجهات نظرهم بشكل إيجا�

تسليط الضوء عىل الحرية املطلقة
وعيه.

ويتمثل التحدي يف ¬ك]
االعرتاف بقيمة مثل هذه األحداث يف الجزء 

السفيل، من خالل تعزيز مساهمة ممكنة ذات 
الصلة، دون االشرتاك يف شكل �كن أن يهمل 

املجاملة واالحرتام املتبادل.

ضئيلة أو معدومة املناظرات.الصمت
دعوة املشارك] للتعب� عن أنفسهم، مع أسئلة 

مفتوحة، ولكن ليس إجبارهم.

ليس من غ� املألوف أن الصمت يخلق املزيد 
من املعاناة للمدرب ل

بعض املشارك] يف التدريب.
الصمت ال يعني بالرضورة عدم االهتLم.

�يمة
املصيد من صوت غ� مرغوب 

فيه إىل عنوان كله
مجموعة

إعادة تشغيل وتوليف إذا لزم األمر.
إعادة تركيز النقاش حول هذا املوضوع.

إعطاء صوت يتحول إىل د> البعض
املشارك].

املجموعة بشكل عام يف دعم للتغلب عىل 
بعض محاوالت احتكار التعب� ...

سوء الفهم

من الجهر
يظهر االرتباك، واالرتباك، واألسئلة

فائدة معينة
املساهLت، رصاحة

ام ال...

هيكلة إعادة صياغة التفس� الخاص بك يف بضع 
نقاط رئيسية ملعالجة مجموعة.

تحديد موقع هذا التفس� يف أثناء التدريس، 
وتحديد دخولها.

لتجنيب املشاعر،
يرجى فقط املجموعة.

تذكر أن املجموعة قد يشعر أيضا بالحاجة إىل 
االسرتخاء ...

وقفة �كن أن يكون الوقت املناسب لتقييم 
الصعوبات املحتملة.

إدارة املواقف العالئقية يف مجموعة ›

 
Jeu de rôle 

Animation de réunion

5 عرش(10) ترصّفات يجب أن يتجّنبها املشاركون: 
عىل املشارك: 

أالّ يصل متأّخرا إىل اجتLع.   1

أالّ يستمع للمشارك] اآلخرين أثناء تناول أحد الكلمة.   2

أالّ يحرض االجتLع جسديا دون رغبة يف املشاركة.   3

أالّ يسبّب اضطرابات مقصودة أثناء االجتLع .   4

أالّ يغتنم فرصة االجتLع لتسوية نزاعات شخصية.   5

أالّ يظهر تصلّبا و تشّددا ذهنيا .  6

أالّ تنقصه روح االنتقاد.  7

أالّ يعتقد أنّه �لك الحقيقة.  8

أالّ يرغب يف فرض ما يفّكر فيه عىل اآلخرين.  9

أالّ يجيب عىل رسائله الشخصية أو املهنية أثناء االجتLع.  10

6 مـــا العمــــل مع فــوج صعــب ؟ 

إذا بقــــــي الفــــوج صامتــــا و جامـــدا: 
قد يكون املشاركون يف االجتLع صامت] و ال يبدون أيّة رغبة يف 
املشاركة، و ال يستطيع املنّشط دفعهم إىل الكالم، فعليه أن يبحث 
عن السبّب ثم يحاول إثارة الفوج من خال ل تعب�ه عL يحّس به 

بسبب صمتهم.
بصفة عامــــة يجـــب الّسهــــر عىل:   

تغي� طريقة التنشيط باستعLل لعبة ( كوسيلة) تجّند    

انتباههم.  

اللّجوء إىل حصة اسرتخاء أو اسرتاحة.  

كان   Lمه أفكاره،  عن  التعب�  واحد  لكّل  يضمن  أن  املنّشط  عىل 
نوع الكالم الذي يعّرب به، و عليه أن يشّجع عىل التعب� األك£ ترّددا 
و حياءا مع مراقبة شديدة لقدراته كقائد (leader) و لضLن هذا 
التوازن و كسب االحرتام، يكّمل تدخالته الشفوية بإشارات تسكت 

البعض أو تعطي الكلمة لآلخرين .

إعادة تحديد املوضوع (ألنّك قد تكون أهملت املصادقة    

الهدف)  عىل    

حليل أسباب الصمت و الجمود مع الفوج.  

إذا كــــان الفـــوج عنيفــــا:   

جّد  املشارك]  أقوال  و  تدّخالت  أن  ستالحظون  الحاالت  بعض  يف 
عنيفة و تكون موّجهة إما نحو مشارك] آخرين أو نحو املنشط .

عنف  عليه  يرجع  الذي  الهدف  تكون  أن  �كن  بالفعل  و   •

الفوج الذي يتّخذ املنشط كمتلقي ملشاكله. و هنا من الرضوري أن 
فّخ  يف  السقوط  عدم  و  الوضعية  لتحليل  لباقتك  عىل  تحافظ 

االستثارة و التهييج لك.
بالّدرجة األوىل ابق هادئا و احرص عىل: 

طلب رأي الفوج بخصوص كالم بعض املشارك] .  

الرشوع يف عملية تعديل األوضاع حتى يعّرب املشاركون    

العنيفون عن أسباب عنف كالمكم.  

الطلب من املشارك] ( إذا كانوا أغلبية الفوج ) أن يقوموا    

بتحليل الوضعية دون فقدان برودة دّمهم و روح الفكاهة.  

إذا كــان الفــوج يـــدور يف فراغ:   

يف بعض الحاالت ستالحظون أن فوجكم ال يحّقق أّي تقّدم، و الكّل 
يعّرب دون أن يعرف جيدا كيف يحّل اإلشكال املطروح، حتى يصبح 
يف  بكالمه،  يريده  ما  املستمعون  يفهم  ال  و  يتكلّم   Lع يعرف  ال 

هذه الحالة، عليك باإلرساع يف تحليل الوضعية.
هناك عـــــــّدة أسبــــاب قـــد تكـــون أصل املرض : 

منهجية عمل سيئة .  

بعض الشخصيات داخل الفوج تحّد من فعاليته.  

املوضوع ¬ّت مناقشته و ال أحد �لك كالما آخر ليقوله.  

للخــــروج من هـــذه الوضعيــــة، احرص عىل:
تلطيف الجّو بتخفيف الّضغط الذي يجّمد الفوج بالتأكيد .  

تحديد طريقة عمل أخرى .  

مراقبة نوع التلقي الذي يحصل عليه املشاركون من    

تنشيطكم.  

يف كل األحوال، ابق يف االستLع و راقب ردود األفعال من طرف 
أعضاء الفوج.

إن سوء س� األشغال خالل اجتLع يكاد يكون البّد منه، و الترصّف 
الحسن يتمثل يف تقبّل و معالجة الصعوبات حسب تدّرج ظهورها.
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متى؟من؟ماذا (مهمة لتحقيق)؟

7 ملخص اجتtع و خاyته: 
إنّه من األسايس تقديم ملخص لالجتtع.

إليه،  انتهى  ما  حول  نظرته  يكّون  أن  عليه  االجتLع  منشط 
كان  إن  االجتLع  يف  مشارك  كّل  من  يطلب  أن  و  املجتمعون، 
يشاركه يف نظرته، و يف حالة عدم االتفاق يف النظرة أو الرأي، يجب 
برمجة  إعادة  أو  املتبقي)  الوقت  (يف  االجتLع  جلسة  مواصلة 

االجتLع للوصول إىل أعLق املسألة املطروحة.

إّن اجتLعا يهدف ألن يكون عمليا يجب أن يصل يف النهاية إىل 
أن  �كن  الذي  و  العمل  ملخطط  مرافقة  رزنامة  و  عمل  مخطط 
يتّخذ الشكل التايل : هذا الجدول يوزّع املسؤوليات و يضع أجاال، 

انّه ورقة طريق للمسؤول عن املرشوع .

إّن عرض الحــــال لالجتمــــاع: �كن أن يأخذ ثالثة أشكــــــال: 
قــد يكـــون مجــرّد وضــــع ملخـــص لخا¬ـــة االجتمـــــاع : 

يضع قا�ة القرارات املتّخذة و يقّدم برنامج العمل.
قــد يسّجل كلّيا أو جزئيا -  باحرتام ترتيب جدول األعLل – كالم 
كل متدّخل و يقدم بالتفصيل ملخص خا¬ة االجتLع ( ولكن دا�ا 

.(Æمع مخطط عمل نها
بكتابة  املحرر  فيه  يكتفي  ال  مدروس  جّد  تقرير  إىل  يؤدى  قد 
خالل  عنها  املعّرب  اآلراء  و  األفكار  بتحليل  يقوم  لكن  و  األقوال 
يف  مشارك  لكل  يرسل  أن  يجب  االجتLع  حال  عرض  و  االجتLع. 
يصادق  أن  تاريخ االجتLع، و يجب  بعد  يتعدى 10 أيام  ال  أجل 

عليه املشاركون( مثال: يف بداية االجتLع املوايل).



! الجمعية داخليا     الحكم واملرشوع الجمعوي

 - 102 - - 103 -

الهـــــدف البيداغـــوجي   : 

معرفة تشكيلة حكم جمعوي جيّد ›

أن تكون قادر عىل صياغة مرشوع جمعوى ›

أن تكون قادر عىل انجاز مخطط اسرتاتيجي  ›

مكتسبــــــــــات قبليـــــــــة    

أن تكون لك تجربة داخل جمعية (منخرط، متطّوع الخ ) ›

التنشيط البيداغوجي :  

دراسة حاالت حول مشاريع جمعوية و مخططات إسرتاتجية.  ›

بناء مرشوعك الجمعــــــــوي . ›

القيام بتقييم ذا عىل التشكيلة الجمعوية . ›

وقت

يـــــوم واحـــــد مع تدريبـــــات ›

توجيهــات و تعليمــات للمكـــــّون
إذا كان يف فوج املرتبص] أعضاء مكتب أو أشخاص ذوي تجربة طويلة يف الحركة الجمعوية، 

ال ترتدد يف طلب مساعدتهم و االستفادة من تجاربهم .
تستطيع االستعانة بشهادة شخصية مدعوة للحديث عن بناء مرشوع جمعوي و كيفية وضعه 

يف مخطط اسرتاتيجي . 
انه من الرضوري مراقبة مدى الفهم الجيّد للمعارف املتطرق لها مع انجاز ¬ارين تطبيقية 

(تدريبات )
استعمل دا�ا طريقة االستفسار أو طرح اإلشكال لتنشيط العروض و خلق حيوية 

الجمعية داخليا

الحكم واملرشوع الجمعوي 

104 1 تعريف الحكم.      

 104 2 تنظيم الحكم.      
104 2.1 القاعدة التنظيمية.      

104 2.2 هيئات الحكم.      

105 2.3 تنظيم الحكم.      

105 3 املLرسات الحسنة للحكم.     
105 3.1 الشفافية.       

105 3.2 التداول.       

105 3.3 التشاور و النقاش وتبادل اآلراء .    

105 3.4 املراقبة.       

106 3.5 التقييم الذا      

108 4 من املرشوع الجمعوي إىل النشاط: التخطيط  االسرتاتيجي  

109 4.1 املرشوع الجمعوى.      

111 4.2 املخطط االسرتاتيجي.      
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1 تعريـــــــــف الحكـــــــــم:
كلمة ”الحكم“ من أصل انجلوسكسوS، مستعملة أساسا يف عا¸ 

املؤسسة.
الحكم ليس مرادفا للتسي�، فا لتسي� (منجLنت) يركز عىل س� 
ويعطى  للسلطة  العام  التنظيم  إىل  يعيد  الحكم ”   “Lبين العمل، 
مرشوعها،   : ما  منظمة  حياة  مؤرشات   و  مظاهر  مجموع  بذلك 
مواردها البرشية، و سائلها ، تس�ها الداخيل، عالقاتها مع الخارج...

اجل  من  املوضوعة  امليكانيزمات  مجموع  أساسا  يحّدد  الحكم 
تسي� أحسن لهذه املظاهر واملؤرشات . هذه امليكانيزمات تعنى 

أعضاء و قواعد :

- اتخاذ القرارات .  

- جمع و توزيع املعلومة املتعلّقة بتسي� املنظّمة (تطبيق    

القرارات).  

- مالحظة و مراقبة تسي� شؤون املنظمة (مراقبة هذا    

التنفيذ أو التطبيق).   

الحكم الرشيد (قرارات جيّدة، مLرسات و سلوكات جيّدة)،    

تتوقع إذن املنظمة:   

- مسؤوليات (حركات و مفصلية يف السلطات )  

- متابعة و تطّور (أو مراقبة) تسي� الجمعية .  

هذه امليكانيزمات مقّررة يف القانون األسايس و النظام الداخيل .

إنها تسمح لكل عضو وىف الجمعية برؤية و معرفة كيفية الحكم و 
التسي� الفعيل للجمعية من طرف املسؤول] املنتخب]. الحكم 

الرشيد يسمح بتجنب االنحرافات :

- املتسلطون: ( االستيالء عىل الجمعية من طرف عدد من    

األعضاء)  

- الربحية: تحويل التسي� (أو جزء من التسي�) للجمعية    

نشاطات ربحيّة. نحو    

- أشياء أخرى: استعLل وسائل الجمعية ألغراض أخرى غ�    

األهداف املقّررة يف قانونها األسايس أو االستعLل السيايس أو    

االقتصادي للجمعية....  

2 تنظيـــــــم الحكــــــــم:
القاعــــــــــدة القانونيــــــــة :  1.1

إجراءات الحكم تعتمد عىل :
اإلطار القانوS (القانون 06 12-) ›
القانون األسايس، الذي من ب] ما ينّص عليه  : ›

األهداف يف مجال و إقليم التدّخل.  -

حقوق و واجبات األعضاء.  -

االنخراط، االنسحاب، الشطب، أو الفصل لألعضاء.   -

االنتخاب.  -

مهام هيئات الجمعية و ¡ط س�ها.  -

االنتخاب، التجديد ومّدة العهدة للهيئات التنفيذية .  -

اتّخاذ القرارات يف الجمعية العامة و الهيئات التنفيذية.  -

املصادقة عىل تقارير النشاطات و حسابات الجمعية.  -

املداخيل أو املوارد املالية و ممتلكات الجمعية.  -

النظام الداخيل : غ� إجباري،  و لكنه مفيد لتكملة و توضيح  ›
القانون األسايس للجمعية. 

                    

2.1 هيئـــــــات  الحكـــــــــم
الجمعيــــــــة العامــــــــة :

طابعها  تعكس  و  للجمعية،  سيادية  هيئة  أعىل  العامة  الجمعية 
مصدر  هي  و  الجمعية  أعضاء  كل  من  تتكون  و  الد�قراطي. 

السلطة يف املنظّمة.

عادية)  عامة  (جمعية  السنة  يف  واحدة  مرّة  األقل  عىل  تجتمع 
وتستطيع أن تجتمع ملناقشة قضايا مستعجلة أو حاالت استثنائية 

(جمعية عامة استثنائية). 

املكتــــــــــب:
يتكون من منتخب] لعهدة محّددة املّدة و يجب أن تكون السلطة 
التنفيذية، و هو كذلك الهيئة املوّجهة للجمعية، يجتمع بانتظام 

كلLّ دعت الحاجة.

مجلــــــــــس اإلدارة:
مخصص غالبا للجمعيات الكربى، وح] يكون مقّررا يف النصوص، 

مشّخصـــــــــة
ترتكز عىل رائد ممثّال يف شخص أو عّدة أشخاص. و الجمعية 

العاّمة تبقى نوعا ما مهّمشة من حيث الّسلطة داخل 

الجمعية و خاضعة لنزوات الرّواد.

الحكــم الجمـاعي 
(التشاركـى ) باتجاهات مختلفـة
ترتكز عىل رائد ممثّال يف شخص أو عّدة 

أشخاص. و الجمعية العاّمة تبقى نوعا ما 

مهّمشة من حيث الّسلطة داخل الجمعية و 

خاضعة لنزوات الرّواد.

السلطـــة السلّميـة
مهنيــــة

 أعضاء املكتب يختارون من اجل كفاءاتهم و مكلّفون بانجاز 

القرارات . و للجمعية العامة دور املراقبة للمكتب، و 

تستطيع نصحه و توجيهه أو تنبيهه الخ و تبقى الجمعية 

مصدر للسلطة يف هذه األخ�ة.

فهو يوّجه الجمعية ويعّ] املكتب الذي سيكّون الهيئة التنفيذية و 
يسهر عىل تطبيق قرارات الجمعية العامة.

اللّجنـــــــــــــــــــة:
للقيام بالنشاطات عىل مستوى املكتب أو مجلس اإلدارة، فإن   -

أو  املكتب  أعضاء  من  (مكّونة  لجان  تأسيس  تستطيع  الجمعية 
مجلس اإلدارة أو أعضاء يف الجمعية العامة غ� منتخب]).

3 السلوكـات الجّيــدة للحكـــم  :           
3.1 الشفافيـــة:         

إنها تعنـــــــــى:

الشفافيـــــــــــــة:
 إنها تعنـــــــــى:

تقارير  الداخيل،  النظام  األسايس،  القانون  الجمعية،  وثائق   

نشاطات الجمعية.
تعي]  املحاسبة،  الجمع،  الجمعية:  أموال  و  وسائل  تسي�   

الوسائل و اإلمكانيات.

تسي� املوارد البرشية : التجنيد، التوظيف، األجرة أو املقابل،   

املجانية، التكوين، منح املسؤوليات .
أدوار كل واحد.  

دورة مرور املعلومة.  

أصل و استعLل الوسائل.  

يجب أن تكون واضحة للجميع: الشفافية و وجود األثر.  

3.2 التـــــداول:   

انه مكرّس بــ:
انتخاب املسئول] وليس تعيينهم .  

تحديد العهدات.  

عىل  تسهر  التي   ) منتظمة  بصّفة  العامة  الجمعيات  عقد   

احرتام القانون األسايس)

3.3 التشــــاور: 

حول  التوافق  عملية  هو  األشخاص  من  للعديد  بالنسبة  التشاور 
مرشوع مشرتك. التشاور  يتميّز بالتنازالت و االتفاق بخصوص ما 

ال يصل بالرضورة إىل اتخاذ قرار، ولكن ترمي إىل تحض�ه .
ولكن  رأى   طلب  يف  يتلّخص  ال  ما  بخصوص  باالستشارة  تتميز 
رشح  و  األدلّة  تبادل  و  األطراف  ب]  املواجهة  يقتىض  و  يفرتض 

وجهات الّنظر لكل واحد.
إن التشاور مكرّس من طرف مرشوع الجمعية و القوان] األساسية، 
أن  يجب  املراقبة  و  املكانيزمات،  هذه  يتوقع  الداخيل  القانون  و 

تخدم من ب] ما ترمى إليه، احرتام انطالق هذه امليكانيزمات.

3.4 املراقبـــــــــــــــــــة: 

و  تحّدد  دامت  ما  الراشد  بالحكم  مبارش  بشكل  مرتبطة  املراقبة 
تبّ] احرتام املLرسات األخرى . وهى تسمح بتقييم نجاعة مختلف 
هيئات املنظمة و تجّنب انحرافات التسي� التي قد تكون أحيانا ال 
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أ - املرشوع الجمعوى

جـ - الرتّسخ اإلقليمي و العالقات مع املتّدخل 

د - إنجــــاز نشاطاتهـــا

هـ - تنظيــم الحكــم أو الحوكمــــة

و - الوسائل و املـــوارد املاليـــة 

 الكــّل: تقييــم عـــام

األجــــزاء:  تقييــــم جزئــي 

ب- املستخدمون (متطوعون  و أج{ون)

مـــاذا نقيّــــم؟
 الكــّل: تقييــم عـــام

األجــــزاء:  تقييــــم جزئــي 
أ - املرشوع الجمعوى 

ب- املستخدمون (متطوعون  و أج�ون)
جـ - الرتّسخ اإلقليمي و العالقات مع املتّدخل]

د - إنجــــاز نشاطاتهـــا
هـــ - تنظيــم الحكــم أو الحوكمـــــــــــــــة

و - الوسائل و املـــوارد املاليـــــــــة 

أ- املرشوع الجمعوي 
توافق النظرة و  القيم و املهام مع الواقع الحايل .  .1

تنمية الجمعية ( التوقعات، االنجازات)و التغي�ات املحتملة    .2

أو االنحرافات يف هذه الجمعية.  

ب - املوارد البرشية (متطوعون و أجراء) 
عدم توافق ب] املوارد البرشية و أهداف الجمعية: 

عدد األجراء و املتطوع] و الكفاءات     ( التجنيد،الوفاء).  

الفعالية: تثم] الكفاءات األج�ة و املتطوعة.
العالقات: الهيئات املوّجهة و فئات أخرى ب] أجراء و متطوع].

انتقال املعلومة ب] املوّجه] و فئات أخرى من املستخدم].

ج- الرتّسخ االقليمى و العالقات مع املتدخل  
الرؤية الواضحة. ›
األخذ بع] االعتبار ملا تنتظره مّنا الفئات املستهدفة . ›
الرشاكة. ›
التواصل الخارجي. ›

د- انجاز نشاطاتها 
الفئة  اإلقليم،   ) الجمعية  مهام  مع  النشاطات  و  الربامج  توافق 

املستهدفة، املجال و األهداف العامة).
االنجازات مقارنة بالتوقعات.

هـ - تنظيم الحوكمة والتنظيم اإلداري 
احرتام الترشيع الجباÆ وقانون العمل.

¡ط تنظيم السلطة : التوافق مع الهدف وقيم الجمعية.
احرتام قواعد القوان] األساسية، تعي] و تدوير ملختلف الهيئات/ 

املناصب.
املكتب،   ) الهيئات  مسؤوليات  وضوح  السلطات:  وتوزيع  تنظيم 

لجان، الجمعية العاّمة) و األفراد: أجراء/ متطّوعون
فعالية الهيئات (املقررة/ املنجزة).

إجراءات االتصال. 

و-الوسائل و املوارد املالية
التجنيد: املصدر، العالقة مع القيم، الفعالية يف البحث عن التمويل 

و وسائل أخرى.
الفعالية يف استعLل الوسائل (التعي]).

تطّور حالة الوسائل.
الوضوح، الوثوق واملصداقية يف التسي� املحاسبي و املايل. 

كيــــــــف نقّيـــــــــم؟
1. وضـــــــــع إطــــار التقييـــــــم 

من  › الكربى(النوعية/الكمية،  التوجيهات  و  األهداف  تحديد 
اجل الخطوات: من؟ أين؟ كيف؟ متى؟

تحض� رشوط اإلنجاز ›

2. تحليل  الوضعية و تحض{ (إعداد)التغي{ .
التعرف عليها بالنسبة لكل موضوع معترب :  ›
التحليل SWOT : القوى، الضعف، الفرص، املخاطر.  ›

التـّــــداول 

التشــــاور

املراقبــــة

الشفافيـــــة

التقييـم الذاتــي

إرادية .
هذه املراحل مقّررة خاصة يف النصوص التأسيسية، و القانون األسايس و النظام الداخيل: من 
يعمل ؟ ماذا يعمل ؟ كيف ؟ ما هي رشوط استفسار املخطئ] أو املنحرف] ؟ ما هي العقوبات 

؟ ما هي املكافآت عن السلوكات االيجابية أو االنجازات املتميزة...
وسائل املراقبة القاعدية هي محارض انعقاد هيئات الحكم، التقارير، الخ....

وظيفة املراقبة الداخلية (خاصة احرتام اإلجراءات) هي دا�ا غ� مهتم بها أو نقلّل من   -

شأنها أو غائبة ¬اما، ألنّنا ¡زجها بنقص الثقة ( نتذكرها فقط يف حالة سوء تسي� خط�). 
مثبط،  دور  لها  يكون  بشكل  شّفافة،  و  صارمة  منتظمة،  تكون  أن  يجب  املراقبة  فوظيفة 
نجاعتها تدّعم داخليا و خارجيا (صور الجمعية) ، و تفعيل ميكانيزمات املراقبة يصبح قضية 

إسرتاتيجية يف خطوة للحكم الراشد.

5.3 التقّييـــم الّذاتـي:

انه إجراء تقوم به الجمعية و الذي يؤّدى إيل صياغة حكم حول قضية أو نشاط، من خالل 
معطيات مستمّدة من واقع الجمعية. انه إجراء داخيل إرادي يتمثل يف اختبار، بشكل موّجه 
ملظاهر اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة أو س� الجمعية. �كن أن يتحقق داخليا أو باالستناد عىل 

مساعدة خارجية.

ملاذا إجراء تقييم ذا¸؟  
من اجل تعارف أحسن: إجراء حصيلة ملواردها و كفاءاتها (قواها ) و نقاط ضعفها    ›

(عقبات التسي�، الحدود).  

من اجل اإلعالم و تقديم حسابات (مثال تّجاه الجمعية العامة) ›
من اجل التعلّم مLّ نعمله و كيف نعمله ( السلوكات الجيّدة و السيّئة). ›
من اجل املساعدة يف اتّخاذ القرارات للحفاظ عىل رئيس الجمعية أو تغي�ه (املرشوع   ›

الجمعوى)، أو االستمرار أو تغي� اتّجاه أو توقيف النشاطات أو الربامج.  

من اجل التعرّف عىل التغي�ات التي نحتمل أن تحّسن الوضع. ›

متــــى نقّيــــم؟ 
غالبا عندما نصادف عقبات يف التسي� أو جمود الجمعية، أو خالفات مهّمة، أو تحّديات  ›

جديدة يجب رفعها، أو تغي�ات هامة يف الوضعية الداخلية أو الخارجية الخ.  

يف إطار الحكم الراشد، عىل الجمعية أن تتعرف عىل الوضعيات التي تتطلب إجراء تقييم  ›
.

أمثلة عىل ذلك: ›
انجازات مهّمة يف املجال املعالج . ›  •

عدم تناسق النشاطات مع القانون األسايس . ›  •

صعوبات يف القيام بالنشاطات املقّررة يف تجنيد التمويل و املتطّوع] الخ. ›  •
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 مثـــال

املوضوع :الحوكمــة  ( الحكــم الراشـد)

األعمـــــــــال الواجــــب القيــــــــام بها

تعليــــــقالوسائـــــل؟متــــــــى؟مــــــــن؟النشــــاط

القــــــــــوى 
اهتمـــام و تدخل املكتب . ›
العــــدد املرتفع للمنخرط]. ›

الضعــــــــــــــف 
التــــــــداول  ›
التجديـــد الجيلــــي ›

الفـــــــــــرص
اهتLم الشباب يف املكتب  ›

املخاطـــــــــر
انحرافات أوتوقراطية. ›
فقــــدان املنخرط] إللتزامهـــم  ›

األعLل الواجب القيام بها لتحس] الوضعية، تحديد اآلجال،  ›
الوسائل، من يقوم بها ( التخطيط) 

* مثــــــــــال : 

املوضوع :الحوكمــــــة  ( الحكـم الراشـد)
3 إنهـاء تخطيـط الّتغييــر: 

املشابكة ب] مجموع النتائج و ترتيب األولويات . ›
تدعيم برنامج النشاط عىل املدى القريب و املتوسط . ›
تحديد النشاطات عىل املدى البعيد (إعادة النظر يف بعض  ›

النشاطات؟ تقليل منها، الخ..) 

يجب إجراء مصادقة أوىل للتحليل 

4 تقاسم اإلستنتاجات الختامية مع التجّمع مع رشحها.

4 من املرشوع الجمعـــــــوي إىل النشــاط :
التخطيط االسرتاتيجي : 

ما هو؟ 
لتحض�  نظامية  و  منظّمة  طريقة  هي  االسرتاتيجي  التخطيط 

املستقبل. تتمثل يف : 

بنــاء رؤيــــة تبـــــرر نشــاط الجLعــــة. ›
اإلحســــاس بالقيــام بعهـــدة (مهـــــــــام) : مــــاذا؟ ملــــن؟ مع  ›

مـــن؟ كيــف؟         مشــروع جمعــــوي
تحديد القيام املّوجهة للجLعة يف تنفيذ مهامها للذهاب نحو الرؤية  ›

التي تتمناها .
إنجاز مخطط نشاط عىل املدى املتوسط . ›

4.1 املشــــــــــــروع الجمعـــــــــوي : 

إنشاء جمعية يبني عىل إرادة الترصّف لتغي� األمور . هذه اإلرادة مدّعمة 

املهّم  من  إنّه  وحده  انجازه  الفرد  يستطيع  ال  مرشوع  أو  بفكرة، 
التحديد الّدقيق للمرشوع الجLعي قبل املّيض إىل إنجازه يف الواقع.

ملاذا نتجّمع ؟ 
ملLرسة نشاط ثقايف، فني، علمي، تسلية أو رياضية. ›
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تطبيق للوضع يف حالة : 
و  خاص،  مجال  يف  العمل  تتمّنون  أشخاص  مجموعة  أنتم 

تتوقّعون التجّمع داخل جمعية للترصّف .

عىل  واعرضوه  الجمعوي،  ملرشوعكم  الثالث  املكونات  حّددوا 

بقية الفوج.

دراسة حالة: 
كل فوج يدرس املرشوع الجمعوي لجمعية ما ( إما إنطالقا من 

أمثلة  من  انطالقا  أو  املضغوط،  القرص  يف  مقّدمة  أمثلة 

الرؤية،  تحّدد  أن  يجب  و  التكوين)   يف  الحارضة  الجمعيات 

املهام، و القيم املوضوعة يف املقّدمة.   

بعملكم،  االهتLم  عدم  الربحي،  الغ�  الطابع  و  األعضاء  التزام 
يف  الد�قراطية  و  الشفافية  املواطنة،  السيايس،  الغ�  الطابع 
أعLلكم، و إرشاك أشخاص من فئات هّشة، تضامن، احرتام البيئة، 

التساوي ب] الجنس]، احرتام حقوق اإلنسان، الخ..
�عنى ما تسمحون بالقيام به و ما ¬نعونه يف عملكم.

الهدف  بتحديد  مثال  يسمح  هذا  و  هامة،  مرحلة  التفك�  هذا 
احتLال  أنفسكم  ال تجدوا  ل¿  و  الجمعية (  قوان]  و  االجتLعي 
بإعطاء  يسمح  ذلك  إّن  (الجمعية)  املنشأة  تطور  يف  محدودين 
نظرة طويلة املدى لألعضاء املنخرط]، لتوحيدهم و ليصبحوا مثاال 
مشرتكا يؤسس لنشاطهم . إنه من املهّم أن يكون دقيق التحديد، 
يعرّف  فهو  للخارج  بالنسبة  مشرتكا.  خاصة  و  للجميع  واضحا 

بالجمعية و يسمح بالتواصل برسالة قص�ة واضحة و دقيقة.

 األسئلة الواجب طرحها هي التالية: 
ما هي االحتياجات التي يستجيب لها املرشوع؟  ماهي    

النشاطات الالزمة ؟ ما هي الخدمات الواجبة؟ ما هي    

األهداف ؟  

ما هي النهايات املقصودة ؟ و ملن تتوجه ؟   

ما هي مّدة االنجاز ؟ و عىل مدى كم من الزمن ؟   

بأي كفاءات  و موارد ؟ و �ساعدة من؟ الخ..  

املرشوع الجمعوي يتطور مع الزمن مادام األعضاء   
املؤسسون له، و الوضع الداخيل و الخارجي للجمعية غ�  

ثابت.

املخطط اإلسرتاتيجي  4.2

التخطيــط اإلسرتاتيجـي  يحـّدد: 
مجاالت و إقليم التّدخل، و الفئات املستهدفة، و     

األهداف و إسرتاتيجية التّدخل، محّددة من خالل املرشوع    

الجمعوي .  

خطوات الس� يف هيكلة و تنمية الجمعية، و النشاطات    

الواجب القيام بها، و الوسائل الواجب تجنيدها لذلك .  

إنه يسمح للجمعية بإنجاز تقييمها الّذا، و معرفة إجراءات  
تطّورها نحو األهداف املسطّرة أو بالعكس، التأقلم مع   

التغّ�ات بإحداث تغي�ات يف مكّونات هذا املرشوع .

كيفية إنجاز املخطط اإلسرتاتيجي ؟ 
املقّدمة  املكّونات  حسب  املصاغ  الجمعوي  املرشوع  من  انطالقا 

أدناه : 
معرفــة الوضعيــة و ترشيح الحالة :   

بالنسبة ملجموعة يف طور التنظيم، عىل أساس العهدة التي 

مرشوع جمعية

ومنهجية  › منظمة  بطريقة  هو  االسرتاتيجي   التخطيط 

إلعداد املستقبل. وهي تتألف من:  

بناء الرؤية التي تربر عمل جLعي ›
سيعطي والية (البعثات): ما، ملن، ومع من، كيف؟ ›
مهامها  › تنفيذ  يف  املجموعة  ستوجه  التي  القيم   تعي] 

للتحرك نحو رؤية املطلوب  

وضع خطة عمل عىل املدى املتوسط. ›

لتنظيم حياة الحي أو القرية.  ›
و  › السّكان  من  خاصة  لفئات  املادية  و  املعنويّة  املصالح  عن  للّدفاع 

ترقية حقوقهم .
إطار  › تحس]  يف  املشاركة  و  العمومية،  الشؤون  تسي�  يف  للمشاركة 

الحياة.
للمشاركة يف تحديد سياسة عمومية للتكّفل �شاغل السكان. ›
لرتقية نشاطات الخدمة العمومية التي ال تتكّفل بها الدولة. ›

مكونات املرشوع الجمعوي :

ل¿ تربهن جمعية عن وجودها كمرشوع جLعي و ليس فردي، يجب عليها 
منذ انطالقها أن تكون رؤيتها و مهامها و قيمها و أهدافها واضحة.

إقناع  يف  صعوبات  سيجدون  فاملسؤولون  الثالثة  العنارص  هذه  غ�  من 
أو  بالجمعية  بااللتحاق  الخ..)  ممّولون،  متطّوعون،  (منخرطون،  اآلخرين 

مساعدتها، إنها كذلك عنارص تساعدكم يف تحديد تخطيطكم االسرتاتيجي .

لتنظيم حياة الحي أو القرية.
بإنشاء  › املساهمـــــــة  تريــــــــــــــدون  فيمــــــــــــا 

جمعيتكــــــــم ؟
غ�  › تواجهكم  التي  املشاكل  كانت  لو  املثايل  املجتمع  إنه 

موجودة .

 

نظـــرة
إنها تعرّف جمعيتكم : مع من ؟ و ملن قامت برتقية نشاطاتها، 

كيف تترصّف من وجهة نظر عامة. 
إنها تتكون من العنارص التالية : 

ما هي أهدافها؟   

ملن تتوّجه نشاطاتها ؟ ( الفئات املستهدفة )  

كيف يس� ذلك ؟ دون الدخول يف التفاصيل، ما هي الطرق    

املستعملة ؟   

من يشارك يف نشاطاتكم ؟ ( الرشكاء)   

مهّمـــــة
فيمـــا تريـــدون املساهمــة بإنشاء جمعيتكـم ؟

إنه املجتمع املثايل لو كانت املشاكل التي تواجهكم غ{ موجودة 

مثـــال :
كل طفل يعاS من إعاقة يتمّكن من تكّفل جLعي.  

Lاألشخاص املعانون من السيدا يتمكنون من العالجات مه  

كان أصلهم أو إمكانياتهم.  

الشباب يتمّكن من اإلستفادة من التسلية مهL كان    

محيطهم أو  إمكانياتهم أو مس�تهم .  

القّيــــم
�ــــــــــــاذا تؤمنـــون ؟  املبـــــــادئ التـــي توجـــه س�كــم 
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املخطط اإلسرتاتيجي 

األولويـــةملخــص أهداف النشاطعناصــر التنميــة
األشخاص 

املعنيـــــون
اآلجـــال

املتابعةالوسائل

املاديةالبرشيةاملالية

ترقية و تنمية 

املLرسات 

تنمية املLرسة األنثوية 

بتجّمعات رياضية

3
لجنة الشبيبة 

(الكاتب و 

املتطّوعون) 

12 شهرا 

صيف 

 2014
1000 أوروا 

مسؤول اللّجنة 

منشط ريايض 

FLYERS رسائل 

نّصية 

إذاعة ملعب رياضة 
مسؤول اللّجنة

التهيئة املستدامة 

لإلقليم، و التجهيزات 

الرياضية 

تنمية الرشاكة مع البلدية يف 

مجال التسلية 
أعضاء املكتب 0 أوروا6 أشهر املكتب 1

لقاءات مع 

السلطات 
الرّئيس 

تنمية توفّر التجهيزات 

 Sالّرياضية، بشكل مجا

للشباب 

1

الرئيس

أم] املال 

متطّوعون 
10000 أوروا 24 شهرا 

الرئيس و أم] 

املال و منشط 

ريايض 

الرّئيس تجهيز قاعة رياضة 

�كن إضافة أقسام و أركان أخرى لهذا الجـــــــــدول : الرشكاء، املنطقة، الخ..

تطبيق للوضع يف حالة
الفصل  يف  املنجز  الجمعوي  املرشوع  من  انطالقا 
السابق، حّددوا األركان األساسية األربعة للتخطيط 

اإلسرتاتيجي للجمعية التي تتمنون إنشاءها.

قرص مضغوط
أمثلة عن مشاريع جمعوية و املخطّط اإلسرتاتيجي 

توجد ضمن القرص املضغوط.

تحّددها، يتعلق األمر �راجعة اإلمكانيات البرشية، املالية و املادية 
التي �كن تجنيدها، و كذلك الفرص و املخاطر املرتبطة باملوضوع، 
 Lفي بالتعارف  األمر  يتعلّق   ) املشاركات  و  املحتملة  الّدعوم  و 

بينكم و معرفة الوضع)

بالنسبة لجمعية تراجع مرشوعها الجمعوي، يتعلّق األمر بتحديد 
نقاط القّوة و الّضعف، و اختبار املوارد البرشيّة، التنظيم، الس�، 
و  التأصل  اآلخرين،  الفاعل]  مع  العالقات  و  اإلنجازات  التمويل، 
عن  البحث  و  الجمعية  حقيقة  معرفة  الخ.(  اإلقليم،  يف  (الرتّسخ) 

األسباب ) 

الترشيح يسمح �عرفة املقاصد التي يجب أن تستهدفها الجمعية.

صياغة اإلسرتاتيجيات و األهداف:   

من  انطالقا  للجمعية  الكربى  التوّجهات  تحديد  تقتيض  املرحلة 
املقاصد املتفق عليها.( التنظيم، الس�، الخ..) عىل املدى املتوّسط 
( حوايل 5 سنوات) هذا التحديد يبدأ باملجاالت التي يجب اعتبارها 

التطّوع،  الرشاكة،   : لإلسرتاتيجية  املحرّكة  القّوة  ستصبح  التي  و 
التموقع اإلقليمي، الخ..

انطالقا من هذه املجاالت، نحّدد أهدافا �كن تحقيقها و قياسها و 
بالتوافق مع املجاالت املتكّفل بها.

أمثلــة : 
الرشاكــــــــــة : بناء رشاكة مع املجلس الشعبي البلدي،    

املنظLّت غ� الحكومية (س) و (ص) و مالحظة إمكانيـات    

الرشاكة مع منظLت غ� حكومية أجنبيـــــــة ( عىل األقل)  

التطـــــــــّوع : بلوغ التعداد (س) من املتطوع]، و جعل    

50%  منهم أوفياء .  

التموقــع : فرض النفس (الجمعية) كفاعل نشيط يف املنطقة   

(س) و مالحظة إمكانيات التوّسع نحو املنطقة (ص).

تحريــر مخطّـط (برنامج) العمـل و مخطّــط املتابعـة   

إّن مرشوعا جمعويا يقتيض إجباريا حالة انطالقية إليجاد ترجمة 
ملموسة للمرشوع .

لذلك يجب أن يكون معلنا كربامج نشاط سنوية. يجب أن ترتجم 
و  املادية  البرشية،  اإلمكانيات  لها  حّددت  نشاطات  يف  األهداف 

املالية، و كذلك مؤرشات و أجال اإلنجاز.
تقرير و تحرير الوثيقة اإلسرتاتيجية مهّم ألّن العديد من الجمعيات 

تعتربه غالبا شكليا، يشارك فيه بعض املؤسس] فقط.

يف شكل جدول، فاملخطط اإلسرتاتيجي �كن أن يتّخذ املظهر التايل: 
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الهـــــدف البيداغـــوجي

املشاركون يعرفون مختلف التقنيات لتجميع و تنشيط فرق متطوعة و مدفوعة األجر.  ›

ما قبـــل االنطــالق

املشاركون يتحكمون يف املرشوع الجمعوي لتنظيمهم قصد تحقيق إنجاز ¬ريناتهم . ›

التنشيط البيداغوجي

استثارة األفكار  ›

إعداد رسالة تجنيد للمتطوع]. ›

عرض جواز سفر للمتطّوع. ›

¬رين كتابة لبطاقة املوقع . ›

لعبة أداء دور املحاور للتوظيف. ›

وقت

دراسة الرقابة. ›

116 املقدمة       
116 1 تس� املوارد البرشية يف حركية بالجمعيات الجزائرية.  

116 2 املوارد البرشية املتطوعة.     
116 2.1 البحث عن املتطوع]     

117 2.2 األعمدة الخمسة لتس� املتطوع] بطريقة جيدة  

120 2.3 قواعد التسي� لألشخاص املتطوع]    

122 3 تسي� املوارد البرشية املأجورة (باملوظف])   
122 3.1 علبة أدوات التوظيف     

127 3.2 قواعد التوظيف      

130 3.3 وفاء األشخاص      

133 4 عالقة املتطوع] باملوظفي     

134 4.1 مصاد الضغط و األزم     

134 4.2 كيف �كن  وقايتهم؟.     

توجيهــــات للمكّون  
عدم الرتدد يف االستعانة يف خربات املشارك] لتوزيع النLذج

إبرار التقد�ات .
اختيار االستجواب لتمهيد املواضع املجهولة من قبل املشاركون .

هذا املادة مكملة ملواد االتصال الداخيل ونشاط املجموعة.

الجمعية داخليا

 إجراء تسيQ املوارد البرشية 

املأجورة و املتطوعة 
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www.francebenevolat.org/documents : تتوفر الكث� من األدوات واملراجع يف هذا املوضوع عىل املوقع

yرين رسيع
صفحة  عىل  متطوع]  لتجنيد  مؤثرة  جملة  أكتب 

الفايسبوك لجمعيتك(15د)
التبادل مع املجموعة ( 20د)

1. االستقبال

2. االنضLم

  4. التكوين3. التنشيط   

5. االعرتاف

إيجاد سبب للخروج من املنزل: املتقاعدون. ›
تجريب مرشوع احرتايف أو نرش كفاءات: شباب أو عاطلون  ›

عن العمل.

الرشوط الالزمة إليجاد املتنوعة:
1 – أن تكون جرّارا : و قد تكون يف بعض املناطق عّدة جمعيات 

.Lبينه Lتتنافس في
2 – التجديد الجيّد ملضمون املهّمة .

3 – أقلمة هذه املهLت و مضامينها عىل املتطوع] األكفـّـــاء.

ما هي املداخيل؟ 
يجذب  ›  ، بّ]  و  واضح  الجمعية  نشاط   : الجمعية  معرفة 

املتطوع] ليمدوا يد العون ( االتصال الخارجي) .
املتطوع]  › و  املتطوع]  ب]  املبارش  التحادث   : التواصل 

الداعم].
الفايسبوك،  › صفحات   : نشيط  لبحث  الخارجي  النداء 

والحضور للقاءات العامة، إعالنات يف الجرائد ... الخ.

  UNICEF مثال : كتيبات تربوية

قصد  املناسبة  الكلLت  إليجاد  اإللكرتونية  الرسالة  اختيار  حسن 
موضوع  حول  التحاور  يجب  االنخراط.  يف  املتطّوع]  ترغيب 

الجمعية و مجال نشاطها االجتLعي.

اطرح السؤال

«ا يسيفيد املتطوع الجمعية ؟
ماذا يستفيد املتطوع من إيجاد عوامل الدفع للنشاط ؟

بطريقة  املتطوع   لتسي{  الخمسة  األعمدة   2.2

جيدة

1 االستقبـــــــــال
‹  ‘ للنشاط  املختلفة  االتجاهات  و  الجمعية  مرشوع  تقديم 

أمكنها ة و الفائدة املوجودة.
فهم و إدراك القدرات و الخربات املهنية للمتطوع] الجدد ›
تركه يعرب عن أمنياته ‘ رغباته و مهارته حتى نوظفه يف مهمة  ›

تناسبه.
‹ 

اكتشاف النشاطات الجمعوية و مرشوعها قد يكون كL ييل:
- لقاءات مع املتطوع] القدامى. 

- اإلرفاق خالل زيارة األشخاص الذين يتلقون املساعدة 
- نشاطات ثنائية أو جLعية مع متطوع] أخري

- املشاركة يف اجتLعات أعضاء مكتب أو اجتLعات جLعية.  

2 االشتــــــراك
يتمثل األمر يف ”إقحام“ املتطوع (مع شخصيته – حLسه- نشاطه- 
و كفاءاته) يف املنظومة الجمعية يجعله يتحرك بصفة كلية و هذا 

بربط تعهد معنوي معه يحدد:
إىل  › األحيان  أغلب  يف  يؤدي  ،الذي  الجمعية  ”املطبقة“  قيم 

التكوين.
االحتياجات التقنية والوظيفية للمهمة املختارة. ›
العالقات الشخصية  ب] أعضاء الفريق والجمعية و مس�ته  ›

املستقبلية يف مقر الجمعية .

الدوام يف العمل

تطور يف تقنية األداء

األجراء

املقدمة: 
الغاية  بسبب  للجمعيات  أسايس  عامل  البرشية  املوارد  تسي� 

االجتLعية املشخصة للمهمة و سبب وجود التنظيم.
مصدر ال£اء.  ›
محرك النشاط االجتLعي.  ›
عامل اإلنتاج. ›

أولوية العامل عيل رأس املال.
العقد االجتtعي عيل الجانب االقتصادي. 

تسي{ املوارد البرشية الجمعوية مثمنة
الفكر النضايل رشط االنتقاد عند التوظيف. ›
عاميل الرغبة و الوفاء مرتبط] باالنخراط. ›
تتطور املوارد البرشية  يف تكافؤ. ›

الجمعيات  داخل  حركية  يف  البرشية  املوارد   Qتسي  1

الجزائرية. 
”مLرسة مهنة هي تنصيب و تركيز النشاط بطريقة اعتيادية يف 

أداء مهمة ما يف تصور يعود بالنفع.

املهمة تقتيض:
التكرار  -
¬ت] العمل -
الكفاءة الالزمة لنوعية الشغل املLرس. -

تطوير الشغل يف السلوك الجمعوي لتمكن من املهام الجديدة يف 
التسي�.

يغفلون  مهشم]:  يجعلهم  باملوظف]  مقارنة  املتطوع]  قلة 
أو  الدعم  يف  تخصص  أك£  الجدد  للموظف]  املركزية  مهامهم 

التفك�. كيف تجتاز منعرج االحرتافية.

دوافع االنخراط يف البداية مختلفة: 
الحاجة لألخر. ›
تنقصه  › عملهم  أن  يحسون  عLل  للحياة:  معني  عن  بحث 

القيمة أو املعني
شباب  › أو  معاق]  ألبناء  أباء   : القضية  بأهمية  إحساس 

يشتغلون يف مجال البيئة

Brainstorming

ملاذا رصت متطوعا؟

2. املوارد البرشية املتطوعة:
مبادئ قبل الرشوع:

ال توظف بل نساعد أشخاص لإلنخراط   .1

املتطوع ليس شخصا له األجرة   .2

ال نشغل متطّوعا إµا ننشطه ( نحفزه)   .3

سوق املتطوع  يف ضغط دائم   .4

يجب فهم مصدر اإلنخراط   .5

يجب  ضtن الجاذبية ( الرتغيب)   .6

جيد أن نع¶ عليهم  ... نحتفظ عليهم فهذا ممتاز   .7

  

:r2.1 البحث عن املتطوع
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الوسائل
دفاتر الرتحيب باملتطوع] 

(الصليب األحمر ، مطاعم القلب ) .

يتعلق األمر بالتفاهم حول عقد معنوي الذي يعرف :
- املهمة املنتظرة واملفهومة.

- القدرة عىل التواجد املنتظرة والفعلية 
- موقع املتطوع يف الفريق واضح 

- الدعم املربمج و املنتظر .

الدخول يف النشاطات يكون تدريجيا إرشافه خاص (مجدد) وهذا 
عLل  من  أي  مختلط  الفرق  يكون  ح]  أصعب  يكون  االنخراط 
ال  حتى  الوظائف  تحديد  من  بّد  ال  بالتايل  و  متطوع]  و  أجراء 
يحّس البعض بأنه مستغل من قبل األخر. والحل يف وضع ميثاق 

املتطوع تحدد له مسؤولياته و مسؤوليات غ�ه.

3. التنشيــــــط 
بعد وقت االستقبال،و اإلدماج ، كيف �كن ضLن مشاركة فعالة 
يشعر  أن  الرضوري  من  ؟  الجمعية  حياة  يف  للمتطوع  وقيمة 
أن  يجب   . الجمعوي  املرشوع  يف  مهم  جزء  أنه  الجديد  املتطوع 

يقدر عىل اإلجابة بوضوح عىل هذا السؤال:

املكان الذي اشغله يف جمعيتي ما دوري فيه و ما مهمتي؟

  الجمعية ليست مؤسسة فالرتب فيها ليست ذات أهمية قصوى 
لحظة  آي  يف  يقرر  أن  يستطيع  إذ  تامة  حرية  �تلك  .فاملتطوع 

املغادرة.  
ثم  مواعيده  احرتام  و  لالجتLعات  جدول  وضع  الرضوري  من   -

الذين  املتطوع]  إعالم  دون  منها،  الهدف  تحقيق  عيل  العمل 
يحّسسهم  ما  وهذا  االجتLعات،  بحوصلة  الحضور  يستطيعون 

باالنتLء سواء انخرطوا أم ¸ ينخرطوا. 

أسايس  محرك  االجتLعي  التوافق  تحقيق  الجLعة  حياة  ثقافة 
إلرضاء املتطوع]، برشط احرتام القيم و احرتام الغ� و القرارات 
االجتLعات  خالل  املتطوع]  لكل  االستLع  ثم  جLعيا.  املتخذة 

،التأكد من فهم املتطوع] لكل ما قيل يف االجتLع

التواصل الجيّد  رضوري و عامل للفاعلية ، التواصل يكون بالكتابة 
أو شفاهيا و أهميته تظهر حالة سوء تفاهم طارئ .

4. التكويــــــن :
التكوين هو كل عملية تثم] ، تطوير أو إنتاج لكفاءة فردية أو 
جLعية، لصالح أشخاص . و مرشوع جمعوي يف عملية ¡وذجية 

لحياة جLلية مثىل.

أ – الحاجيات / املنتظر ؟
املعرفة ( معرفة تاريخ مرشوع جمعوي، س� املؤسسة)  ›
التحسيس باملسؤولية املنوطة لكل واحد.. ›
‹ . Æتعلم حسن الترصف التقني أو األدا

الوسيلــــــة
قانــــون التطوع أو عقــد االلتــزام

تقديم جواز السفر التطوعي 

(الفرنيس التطوعي)

ب ) ما هي املصادر املتوفّرة / التي �كن أن نجدها؟ 
عىل املستوى الداخيل التفك� يف الوفد. ›
يف الرشاكة مع ... ›

جــ ) الوسائل الكفيلة؟ 
جمع الخربات ، االستشارات ، العمل الجLعي.

5 .  االعرتاف و التثم]: 
عليهم  الثناء  قدر  عىل  للجمعية  أك£  مرتبط]  املتطوعون  يكون 
عىل األعLل املنجزة و هذا دون توقف . و يكون الثناء عليهم فردا 

فردا.
االعرتاف بالخربات و الكفاءات . و قد تصل إىل حّد املوافقة النهائية 
للجميع  فتكون للبعض اعرتافا اجتLعيا و للبعض األخر فائدة عىل 

املستوى املهني . 
مهام  تنظيم  من  �كن  املتطوع:  سفر  جواز  من  الهدف  هو  و 
يف  الفعلية  يف  بصLتهم  يرتكون  املتطوع]  اإلطار.كل  املتطوع] 

املهام املنجزة .

6. إنهاء مهام املتطوع : 
أسباب  تحليل  يجب   ، املتطوع  مهام  إنهاء  ظروف  كانت   Lمه

الذهاب املحتملة ، ( التوقف) 
ذهاب ال مفّر منه يرتبط بحيات الجمعية و مرشوعها. ›
مهنية.  › أو  تنظيمية  ألسباب  الجمعية  قبل  من  متّخذ  قرار 

ترصف   – التطوع  مّدة  لتحديد  أو   – املتطّوع  (تأقلم  لعدم 
خاطئ طريف..)

قرار من قبل املتطوع ألسباب شخصية. ›

يف قدر املستطاع نحتاط ملواجهة هذه األسباب كاالنتباه إىل وجود 
ال تفاهم ب] أعضاء الجمعية إىل درجة تنفّر املتطوع] و تجعلهم 

يفكرون يف املغادرة.
- هل يوجد توترات ب] أعضاء الجمعية التي تقدر أن تفرس خيبة 

أمل ورحيل بعضهم ؟
أو   ، انشغاالتهم  و  أرائهم  إلسLع  الوقت  املتطوعون  يجد  هل   -

التعب� عن عدم رضاهم.

و يف حاالت املغادرة املرتقبة : يجب اإلعداد لالفرتاق.
التخطيط الستبدال املسؤول]. ›
العمل عىل أال يؤثر ذهاب متطوع عىل مرشوع الجمعية، و  ›

هذا ينقل الخربة إىل من يعوضه.
أخذ الوقت الالزم إلعداد الذهاب، بإخبار أعضاء الجمعية، و  ›

السLع للرّاغب] يف الذهاب.
النظر بإيجابية إىل الراحل] و نتائجهم. ›

الحفاظ عىل العالقات مع املغادرين – مع شكرهم عند الذهاب.
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اللقب: ................................................................ االسم:..............................................................

رقم املنخرط:................................................................................................................................

رقابة املسؤولعدد الساعاتنوع العمل املنجزالتاريخ

املجموع                                                                                          إمضاء املتطوع

البطاقة الشخصية للوقت

بينL تخضع تعويض تكاليف ملجموعة من الرشوط: 

أن تكون مطابقة لالتفاقات الحقيقية مرفوقة   -
بدليل منفقه لحاجة نشاط جمعوي. و لهذا    

يرشط بتجنب القيم الخرافية غ� املربرة ، و    

هذا بوضع جدول و مع تحديد كيفيات     

التعويض مصادق عليه من قبل الجمعية    

( أنظر القسم الخاص بامليزانية ). العامة   

و يف حالة استعLل املتطوع سيارته الخاصة يف   -
مهّمة كلّف بها يف هذه الحالة فقط يعتمد    

التعويض الخرايف ( بحساب املسافة) مع ذلك    

يستجب الحفاظ عىل الوثائق لتربير النفقات.    

و يف هذه الحالة �كن جمعها مع تقييم     

تقديري للمصاريف املعروضة.  

شكرا :)

املتطوع ال يتلقى مقابل نقديا، و �كن أن تعوض له النفقات  ›
الناتجة عن نشاطه ( التنقل- اإلقامة – اقتناء الوسائل).

املتطوع غ� خاضع أليّة  تبعية قانونية ، فالعقد معنوي . ›
دون  › لحظة  أيّة  يف  التوقف  يف  حّر  فهو  تطوعية،  مشاركته 

باحرتام  مطالب  فهو  باملقابل  و  تعويض.  ال  و  إجراءات 
القانون العام للجمعية ، و نظامها الداخيل.

التقييــم
ملاذا يقيّم املتطوع ؟ 

الداخلية  › أو  الخاصة  املداخيل  مجموع  عيل  للمحاسبة 
للجمعية و هذا عامل هام يف العالقة مع املساهم] يف رأس 

املال.
ضبط التكاليف الحقيقية النجاز مرشوع جمعوي . ›
للتحسس بهشاشة ’مصدر‘ تطوعي و ربط مدى الوفاء له و  ›

رضورة تجديده
لتكوين أول أداة للرقابة الداخلية مساعدة عىل التسي�  ›

كيف نقيـــــــم؟
من  › املنجزة  املهام  إحصاء  يف  تتمثل  املعتمدة  الطرق  إحدى 

قبل املتطوع] و عدد الساعات املستعملة.
‹ 

ساعات . 1 تباعا  فيها  يدون  املتطوع  قبل  من  وثيقة  أوال  ¬أل 
التدخل و نوع املهام بالضبط حتى تصنف يف وقت الحق يف 
يومية  البطاقة  تكون  أن  أمكن  إن  التقييم.  جداول  إحدى 
تجنب للنسيان                                                         البطاقة 
أو  شهريا  متطوع  لكل  املردود  هذا  تجميع  �كن  بعدئذ 

فصليا.
بعد ذلك اجمع هذه امللفات يف جدول بوضع عمود لنوع . 2

أيضا  ستحصل  نشاط1،نشاط2،...إلخ)  (مديرية،إدارة،  املهام 
عىل مجموع ساعات التطوع املتممة لكل مهمة.

الساعية . 3 التكلفة  يف  ارضبه  و  الساعات  مجموع  خذ  ثم، 
تكلفة  عىل  ستتحصل   . املضمون  الشهري  الوطني  للراتب 
أو  بأج�  استعن  األمر  وجب  إذا  اإلبدال  تكلفة  أو  التطوع 

محرتف إلنجاز املهمة.
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yرين 
أفواج من 4 أشخاص ، تحرر بطاقة املنصب و عرض عمل 

مناسب

  45 دقيقة 

عرض العمل عىل األفواج األخرى
 30 دقيقة

فبل توظيف شخص يجب معرفة العمل الذي سيكلّف به و درجة 
املسؤولية، إذ يجب تحديد ملمح املنصب و املعلومات التالية: 

عنوان املنصب و مكان العمل.◊ 
مّدة التعاقد.◊ 
تاريخ اآلجال لاللتحاق ( تحديد الجاهزية و االستعداد)◊ 
 ◊
مفهوم املنصب : ◊ 
r  تقديم الجمعية
r  ( ل غرض تاريخ املرشوع- تعريفه  باملرشوعLاحت

أو ◊  جديد  شغل  منصب  خلق  عن  عبارة  كان  إذا  ما  تحديد 
عبارة عن استبدال؟  

يف ◊  مكانه   ) الشغل  ملنصب  التدرجية   الربط  إعادة  تحديد 
مخطط العمل) ولكن أيضا كل مناصب الشغل التي تتفاعل معها 

نشاطات منصب العمل ( برشط انه لن تكون مرهقة)◊ 
مسؤوليات املنصب◊ 
القيود املفروضة للمنصب ◊ 
معدل راتب املنصب ◊ 
ساعات العمل ◊ 
النظام األسايس للمنصب◊ 
 ◊ ، ،القدرات  الكفاءات   ، :التكوين  املرتشح]  اختيار  معاي� 

الصفات الشخصية ،من املهم ذكر املعاي� بالتدريج بالتفريق ب] 
املعاي� األساسية ( خاصة بفئة معينة ) و املعاي� الثانوية.

جــ - إعالنات التوظيف ( نرش خارجي) 
إذا تقرر نرش اإلعالن خارج مقّر الجمعية يجب تقديم شامل عن 

النصب فعرض العمل يتوفر عىل األقل عىل املعلومات التالية:
معلومات عن الجمعية . -
اسم املنصبة املهام التي يؤديها. -
مّدة العقد. -
التاريخ الذي  يجب فيه تقديم املنصب . -
األهداف النهائية للمنصب واملهام التي ستنجز من خالله  -
نوع اإلطار / أجرة أم تعويض/ االمتيازات. -
ملمح املرتّشح - الكفاءة التقنية - التكوين- القيم الخ.. -
الخطوات التي يتبعها الراغب يف االلتحاق ، و تاريخ استقبال  -

املرتشح].

2 - نرش اإلعالن عن التوظيف
ا - الرتقية الداخلية  

التطور  فرص  تعطي  حتى   ) الداخلية  بالرتقية  يبدأ  البحث 
للمستخدم]) برشط امتالك الكفاءات التي يتطلبها املنصب. نرش 
إعالن التوظيف داخل املنظمة قد يكشف عن ”مرّشح] مفاجئة“

ب - التوظيف الخارجي
لنرش  عّدة  طرق  هناك  أن  ثّم  بالصدفة،  املرشح]  بقا�ة  يبدأ 

اإلعالن عن التوظيف املقرتح:
جرائد ( إعالنات ) و اإلذاعات املحلية. -
مواقع االنرتنت املختصة. -
صفحات فايسبوك. -
تعليق اإلعالن  -
اإلعالم لدى الجمعيات األخرى و القنوات التي تنتمي إليها   -

الجمعية.   

إخبار شفاهي . -
و  - باملدارى  املبارش  االتصال  �كن  النادرة  للكفاءات  بالنسبة 

املعّدة للمهن املرغوب فيها من قبل املنظمة و هذا قد يفيد يف 
إعداد و تنشئة مرشح] . ( عملية للمدى املتوسط )

نرش إعالن التوظيف عرب القنوات املختلفة يّفر عّدة أشياء :
النوعية و التنوع يف املرشح] الذي سيستقبلون .◊ 
حظوظ ◊  مساواة  يخص   Lفي الجمعية  حياد  عىل  الدليل 

إيجاد أشخاص مكّون] أو ذوي خربة      
( علبة أدوات للتوظيف)

تعبئة  اعتLدات مالية لألجراء
(الوحدة)

جعل الطاقم العامل أوفياء (مخلص])

 6. اإلستقبال 

1. تحديد الحاجة

2. نرش اإلعالنات عن املنح

3. اختيار املرتّشح]

4. إقامة املقابالت

 5. تقرير التوظيف و اإلخبار به

تسييــــــر املـــــوارد البرشيـــــة املأجـــــــورة  
رهانات تسي� املوارد البرشية يف الجزائر

يف الوقت الحارض، بدأت الجمعيات الجزائرية بتوظيف االحرتافي] 
بالنسبة  معّقدا  األمر  هذا  يبقى  أن  و  معيّنة.  مهام  أداء  قصد 
الجمعية  تستطيع  هل  ثّم  شخص،  لتوظيف  الصغ�ة  للجمعيات 

ضLن استمرارية املوظّف. يف حال توقّف املساعدات .
تستطيع الجمعية، االستعانة بشخص أخر، و يتّم توظيفه من قبل 
املكتب أو من قبل املجلس اإلداري أو من قبل موظّف] مكلّفّ]، و 

هذا من اجل إنجاز مهّمة محّددة أو لضLن س�ها.
و من يوظّف بهذه الصفة يتلقى مقابال عىل شكل أجرة، أو ساعات 
عقده  الذي  املتطوع  عكس  عىل   Sقانو عقده  أن  باعتبار  إضافية 

معنويا.

بعض االلتزامات الرضورية يف مجال التشغيل من الوجهة القانونية: 
اإلعداد إلمضاء عقد عمل و فيه يسجل نوع العمل، املّدة و   ›

األجرة.  

اإلعداد إلجراء الترصيح املستخدم أمام صندوق الضLن   ›
االجتLعي.  

اإلعداد إلجراء لدفع االشرتاكات CNAS للعLّل و املستخدم]  ›
شهريا . و يكون 35 %  من األجر الخام. 

استخراج كشف الراتب . ›
دخل  › إىل   (  IRG   ) الخام  الدفع  عىل  رضيبة  لدفع  اإلعداد 

الرضائب.

حسب القانون ، تخضع األجور املدفوعة من قبل املستخدم]   ›
  ( BAREME ) . يلLلــجدول الرضيبة عىل الدخل اإلج  

الخاص .  

1. تحديد الحاجة

أ. األسئلة املمكن طرحها: 
ثالثة أسئلة افتتاحية قبل أية خطوة للتوظيف :

ما هي الحاجة ؟ ◊ 
هل باإلمكان تعديل وظيفة عامل يف النصب ليسّد هذه  ◊ 

الحاجة؟   

¬ويل هذا املنصب ، هل هو مدرج يف ميزانية الربنامج؟ ◊ 

األهلية املحددة املحتاجة للتوظيف تقتيض بعد ذلك اإلجابة عن 
األسئلة التالية: 

ما هي النشاطات واملسؤوليات املرتبطة بهذا املنصب؟◊ 
ما هو ثقل العمل الذي يحمله هذا املنصب (عىل املدى  ◊ 

القص� أو الطويل )؟   

ما هي نسبة االستقاللية التي ¬نح للعامل.◊ 
ماذا ستكون هذه العالقات التدرجية و الوظيفية مع باقي  ◊ 

الفريق / املنظمة ؟  

ما هي املدة املتوقعة لهذا املنصب.◊ 
ما هو النظام األسايس لهذا املنصب .◊ 
ما الجانب الذي يجب أخذه كمعيار.◊ 
 ◊

ب ) ملمح املنصب ( االستعtل الداخيل)
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االستقبال  .1

أهداف التوظيف 
وصف العملية

مرحلة املقابلة، و مّدتها .
2.  تقديم املرتّشح 

األسئلة املفتوحة عن : 
تكوينه   -

تجربته املهنية   -

املناصب التي شغلها من قبل.  -

أسباب تغي� املنصب .  -

.Øعالقته من أعىل منه رتبه و من هم أد  -

3.  تقديم الجمعية 

وضعيتها يف املجال القطاع.
املنصب املقرتح 

الطرق - الوسائل- الرتبة - العوائق
عودة املرتّشح    .4

أسئلة حول نظرته إىل املهّمة و أدلّة املرتّشح. 

املخطط األول للمقابلة

5 - خالصة املقابلة : 

”هل تريد التعرض إىل نقاط أخرى قبل االنتهاء؟“ 

كيف عشت هذه املقابلة؟ 
حّدد الخطوات التي ستتبع.

جـ.  تقريـــر املقابلــــة 
تقرير املقابلة مؤرخ  �المح الشخصية املدّونة له.

عليه معرفة املعلومات ذات  الطابع العلمي و كذلك الطابع الذا 
الخالصة  و  املهني  املسار  كتابة  بإعادة  يتعلق  ال  األمر  حذار   .

للمقابلة ، تحمل رأيا حاسL فاصال، لكنه محرتم للشخص ، 

املعلومات  وتكملة  ملراقبة  أداة  االختبار  �ثل   ، للمحادثة  كإكLل 
ستحرض    . املحادثة  و  الشخصية  الس�ة  من  عليها  املحصل 
الحاجة. حسب  ومحررة  لالستعLل  وحارضة  مقدما  االختبارات 

الوحيد  املعيار  تكون  أن  يجب  ال  لكن  للمحادثة  مكملة  فهي 
لالختيار.

الوثائق  و  السابق]،  املستخدم]  مع  االتصال  ربط  ذلك  إىل  زد 
التالية تكون مطلوبة:

شهادات املستخدم]، كشف الراتب ألخر مستخدم أو ملستخدم 
ذي شهرة ،صورة طبق األصل للشهادة العلمية ( يطلب عند بداية 

العملية)
حذار:

إخبار املرتّشح مسبقا، إذا فّكرت يف أخذ معلومات عنه.◊ 
عدم إغفال تحديد نوعية املنصب و متطلبات ملن يرتشح  ◊ 

لشغله ( فقد تكون املعلومات املحصل عليها ال تتناسب مع    

املنصب املعروض)  

عدم الكشف عن املعلومات املوجودة لدينا عن املرتّشح،  ◊ 
فالّرسية تضمن مصداقيتها.  

د. قرار التوظيف و اإلعالن 
1.القـــــــرار :

قرار التوظيف تتخذ اعتLدا عىل الوثائق املقّدمة مثل قبل املرتشح 
و النتائج املالحظة خالل املقابلة و االمتحانات يتخذ القرار باشرتاك 

مع املسؤول األّول املبارش.
و إذا ظهرت اختالفات ، يستحسن الذهاب إىل عمق القضية .  و 
لو اقتىض األمر ( مقابلة ثنائية جديدة ثنائية، أو بحضور شخص 
ثالث للمصادقة عىل النقاط التي كانت محّل الرتّدد ، يف حالة قلة 
توعية املرتشح] أو الندرة: يجب التقييم الجيّد للمخاطر املحتملة 
بالعمليات  بالعمليات  التنبؤ  مع  الشخص  هذا  توظيف  حالة  يف 
التي من شأنها أن تكفل تسي� هذه املخاطر املحتملة بكيفية أفض 

( اإلرشاف - التكوين - العمل بالتقريب املرحيل ...الخ )

2. االتصــــــــــال :
من الواجب تبليغ املتسابق] الناجح] و كذلك غ� املقبول] ( مع 

السLح للمرتشح ملقابلة املكلّف بالتوظيف و هذا وارد)
 Lقنوات االتصال : ( الرسالة - الهاتف - االستدعاء) و تختل بعضه

 االستقبال . 1
أهداف التوظيف 

وصف العملية 
مرحلة املقابلة و مّدتها

تقديم الجمعية . 2
وضعيتها يف القطاع 

املنصب املقرتح 
الطرق - الوسائل- الرتبة - العوائق

مقاربة املرتّشح . 3
ترى  كيف  لترتّشح؟  دفعك  : ”ماذا  مفتوحة  أسئلة 

نفسك بالنسبة للمنصب؟ ”
الفحص : . 4

املعارف : األسئلة ....
أسئلة تكميلية ، تجارب تقنية 

طرح مسائل للحل.
املحفزات: ماذا تنتظر من هذا املنصب؟ 

عودة للشخص. 5
هواياته - مراكز اهتLمه، األهم بالنسبة له.  

املخطط األول للمقابلة

للحصول عىل الوظيفة مهL كانت االختالفات العرفية و السياسية 
يف املجتمع الغالبة يف اإلقليم املعني.

3. اختيار املرشح  بالكفاءات املرصح بها و رسالة الرغبة 
 دراسة وثيقة الخربات و رسالة الرغبة ( التحفيزية) تكّون املرحلة 

األوىل يف تصفية املرشح].
إقصاء املرشح] الذين يتوفرون عىل املواصفات التي  ◊ 

يتطلبها النصب حسب الّنوعية ، حسب مضمون التدّخل.  

تصنيف املرشح] ذوي الخربات اإلضافية عن البقية  ◊ 
ليستدعوا يف املقام األّول  قبل من ال �تلكون هذه    

املؤهالت اإلضافية.  

ترتيب املرشح] انطالقا من الخصائص و الرشوط التي تبدوا  ◊ 
أك£ ذاتية. اعتLدا عىل الرسالة - تقديم الوثائق - متطلبات    

نوعيةالتقديم تتغ� وفق امللمح املطلوب .  

4 - إجراء املقابالت : 
أ. األهداف و التحض{ : 

كذلك  لكن  لالختبار،  العملية  يف  أساسية  مرحلة  االنتقاء  مقابلة 
فالصورة  بالجمعية،  للمرتشح  اتصال  أول  للمرتشح]،إنّها  بالنسبة 
التي يأخذها تكون من هذا اللقاء األويل، فالصورة املثىل و الرغبة 
يف تعامل املرتشح يرتبط بنوعية االستقبال و التعامل الذي يحظى 
بهL من حيث احرتام املوعد، حسن االستقبال، و الوقت املخصص 
للمقابلة، و كذلك مّدته ( حتى و إن شعر املستخدم  برسعة بأن 

هذا املرتّشح ال يناسب للمنصب) 
هذه هي العنارص التي تساعد عىل: 

وضع املرتّشح يف وضع مريح.◊ 
نرش صورة حسنة عن الجمعية.◊ 
و يف هذه األثناء نطرح 3 أسئلة بطرحها عىل أنفسنا :◊ 
هل بإمكان املرتّشح شغل هذا املنصب ؟ هل �تلك الخربة،   -

التكوين املكتسب، الكفاءات ؟  

هل يريد أداءه؟ (هل هو محّفز)؟  -
هل سيتأقلم ؟ ( العمل يف فريق، العالقة ب] من هم أعىل من،  -

و من هم أدØ، مدى معايشته لتجارب مLثلة) 

يجب أن تكون املقابلة معّدة ، املسار املهني معروف، من الخطأ 
أن تكون األسئلة آتية ، بل ينصح باعتLد جدول خاص باملقابلة، 

حتى نحافظ عىل أثر كتا� للتبادل الشفاهي .
ب. إجـــراء املقابلـة : 

من املهم أن يكون رأيان عن املرتّشح، فألول عادة ما يكون عاما 
عن شخصية املرتّشح ، و أخر تقني( حسب املنصب)

السلوك الرضوري هو االستLع الحاد: إظهار االهتLم له، احرتامه، 
الرتكيز عىل ما يقوله.

أخذ املعلومات التي نحن بحاجة إليها.
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ابتداء من عرض العمل املكتوب سابقا، تنظيم لعبة 
عىل  يتعرف  األوىل  املجموعة  من  مشارك  الدور، 
يتقّدم للمحاورة  و  الثانية  للمجموعة  العمل  عرض 

أمام شخص] من املجموعة 1 

 10 دقائق من التحض� 
 20 دقائق لعب

 15 دقيقة االستجواب

التحفيـــــــز

التحفيــز

اإلعتــرافالتكويـن

املتابعة وفاء املستخدم]

 Brainstorming 

برينستورمينغ ماذا يحفزكم يف عملكم ؟

ملمح  وفق  أحيانا  و  بالتوظيف  املكلّف  إجراء  حسب  بعض  عن 
املرتّشح.

هـ. االستقبــــــال:
 مرحلة اإلدماج تبدأ يف اليوم األول من عقد االلتزام و يشمل كامل 

مرحلة التجريب.
توقع إمضاء العقد ملجرد وصول أول موظف إن ¸ يكن قد  ◊ 

تّم قبل.  

توقع تثبيته عىل املستوى املادي قبل وصوله.◊ 
إعالن وصوله للفريق.◊ 
يوم الوصول: توقع زيارة املحالت و تقديم الفريق.◊ 
إعطاء معلومات عن الجمعية و طريقة تسي�ها.◊ 
تنظيم قناة اتصال مع شغل املنصب السابق أو تعي] مفوض  ◊ 

القادر عىل توجيهه و اإلجابة عن أسئلته.  

تحديد مخطط عمل لتمكينه تويل املنصب .◊ 
توقع بعد بضعة أيام جلسة عمل قصد تقييم الكشف األويل.◊ 
توقع مقابلة تقييمية قبل أيام قليلة من نهاية مرحلة التجريب ◊ 

ألخذ قرار ممّعن يف شأن املواصلة أو التوقّف عن التواصل.

2.3  جعل مجموع العtل أوفياء 

وفاء  كسب  قصد  البرشية  املوارد  لتسي�  املفاتيح  النقاط 
املستخدم]
1. التحفيـــز

¡يز عوامل التحفيز األساسية  (”املحفزات“) من العوامل املحفزّة 
” الّصحية“ .

”املحّفزات“ مرتبطة بالعمل نفسه : 
اإلحساس فأن أشخاصا آخرين يعتمدون علينا . -
اإلحساس باألداء الفّعال  -
اإلحساس بالتطّور من الوجهة الشخصية. -

عمل هام. 

تجتمع  أن  يجب  التي  الرشوط   :  ” الصحية   ” املحّفزة  العوامل 
فهي   . كث�ا  مشّجعة  ليست  لكّنها  و  الكوارث  أو  املرض  لتفادي 

مجاورة للعمل :
الراتب  -
االمتيازات املختلفة ( وضع سيارة تحت الترصّف)  -
قواعد وإجراءات التنظيم -
مكان العمل و وسيلة النقل ( قريب من مقّر العمل)  -
ظروف العمل  -
األمن  -
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املهمة ، العملية ، الهدف.

املراقبة الوسيطة
نقاط فحص مخطط لها مسبقا، أو سبب مالحظة 
خطأ أو إنحراف . تسمح لإلختيار، وضع اإلنجاز، 
فعالية  تقييم  و  العمل،  يف  تقدمه  الشخص،  أداء 
مراجعة  تصور  و  الفوارق،  اعتبار  مع  الوسائل. 

الدارئة ، التواريخ و الوسائل

املراقبة النهائية
عند نقطة الفحص النهاÆ، �ّس النتيجة النهائية و 

تحيليل النجتح أو الفشل الجزÆ أو العام 

خطوات السيطرة 
التحدث مع تحقيق مع املوظف عديم الخربة مقارنة  ›

هو  ما  يفهمون  أنهم  من  للتحقق  وذلك  املهمة،  لهذه 
متوقع منه، وحددت له كيف ”انه سيستغرق ذلك“.

9. راقـب و تابــع 
يقر الكث� من املسؤول]  عدم التعرض للمراقبة ، حيث 

يعتربونها :
قلّة الثقة ( يراقبوS ألنهم ال يثقوا � ...) -
ظلم ( يحاسبوS عندما تسوء األمور فقط ، و ليس عندما   -

تكون األمور عىل ما يرام)  

لكن املحاسبة و الرقابة ليست أمر الثقة و لكن قضية  -
من املهام التي ال �كن  املسؤولية و الفحص   

التفويض فيها.

فوائد الفحص ( الرقابة) : التحكم، أخذ املبادرة، التدّخل يف  ›
املناسب، إظهار اإلهتLم، تهنئة، مّد يّد  الوقت   

العون ، تأم].
عواقب غياب الفحص : احتLالت املزالّت و ضياع مصداقية  ›

عدم التجانس ب] األقوال و  املرشف العام.   
األفعال.( ”هذه املهّمة يف غاية األهمية ”  لكن   

النتائج غ� مراقبة و ¸ تعرض للفحص)

3.3 قواعد التسي{ للمستخدم  اإلجراء 

املتعاملة  › الجهات  الواجبات  و  الحقوق  يجدد  العمل  عقد 
املنصب، املكان يف املنطقة، املدة، العطل، األجر، االمتيازات. 

اإلجراءات القانونية (الضLن)
و  › املسؤوليات  توضيح  رضورية،  ليست  املنصب:  بطاقة 

تسي�  التكوين  عقد  تعاقد).  أو  (ملحق  الرتب  القوان] 
اإلداري و املايل لربنامج جسور.

االعالب للصندوق الوطني للضLن الصحة (CNAS) و الرقم  ›
 ( IRG) التسجييل لدى الرضائب عىل املد خول العام

(CNAS) الصندوق الوطني لضtن الصحة ›

 من املعني؟ كل إنسان مستغل بطريقة دا�ة لدى الجمعية غ� 

محمية بظ#ن العمل من قبل مستخدم آخر. 
الخطوات املتبعة:

املتابعة الفردية و 
قياس النتائج 

املعلومات املعطاة 
و املطلوبة

املساهمة املطلوبة 
لنتائج الفريق: 

األهداف 

العقوبات و 
املكافآت املناسبة 

املتابعة الفردية و 
قياس النتائج 

اإلستعداد للخدمة مع 
احرتام املنظمة عالمات االحرتام و 

الزمالة 

احرتام تنظيم العمل 
و التشاور 

االعتــــــراف

األهداف الواضحة املحددة :النتائج املتوقعة، ألية مّدة

التحديد املسبق للنقاط و رشوط املتابعة 

إعطاء مجال لحرية الترصّف، يف اختيار الطرق...

جعل الوفد رسميا . و إخبار كل املعني  كتابيا ( رسالة الكرتونية، إعالن) و الطلب من الجميع احرتام املنظمة

راجع الكفاءة ، التكوين، و محّفز   .1

املوظّف ( األج{)

تنظيم لقاء الوفد  .2

الظروف الصحيّة تحّفز إىل حّد مع]، و هي يف حاجة لتلبينها  -
للحّد املعقول و إالّ حّل اإلحباط ب املأجورين. لكن هذه املحّفزات 
/ استثLر للطاقة / و االلتزام يف العمل .و قد تكون املحّفزات قوية 
مستعّدين  بها،  يتمسكون  األشخاص  من  كث�ا  أن  درجة  إىل  جّدا 

للتضحية بالحوافز الّصحية فمن األولية إذا تغذيتها.

6. الوفــد :
أن تفوض يعني إسناد املهام، و املسؤوليات يف الحكم.

فوائد الوفد : الحافز - االلتزام - التطور الشخيص - تحمل   ›
املسؤولية - أخذ املبادرة و االستقاللية - ربح الوقت و    

الفعالية للمفّوض .  

الخطر املرتبط بعد اإليفاد : عدم سLح الوقت بالتفويض ،   ›
¬ديد لكفاءة الفريق، تجريده من املسؤولية، الخ...  

ثالثة مقاييس التي تؤخذ يف الحسبان : 
قدرات املفاوض.  -
تحفزه للقيام به.  -
الطريقة التي يستفيد بها من هذه املهّمة يف تطّوره الشخيص. -

كيف نفّوض ؟ * 
قرار قبول الوفد ال يرّدن و ال مجال لرتاجعه إال ألسباب قاهرة ، و 

هو يعني املسؤولية املضاعف و الحّق يف الخطأ.

7. التكويــن : 
الكفاءة  إنتاج  و  تطوير   ، تثم]  يعني  ما  كل  التكوين  من  جعل 
يف  الجمعوي  املرشوع  و  األشخاص  لصالح   ، الجLعية  و  الفردية 

عملية نوعية ملعرفة العيش معا.
ا - ما نوع الحاجيات / املنتظر ؟ 

املعرفة (مثال: املايض ، من تاريخ الجمعية ، س� املؤسسة    ›
الخ......)  

تحمل املسؤوليات . ›
التحصل عىل املعارف التقنية أو املعارف املتعلقة بالترصف ›

ب- ما هي املوارد املتوفرة/ لإليجاد؟
يف الداخل : ( التفك� يف الوفد)  ›
باشرتاك مع ... ›

جـ - باستعLل بعض الوسائل : 
حل   عىل  فريق  يف  والعمل  التدريب  و  واملساعدة  املعرفة  تقاسم 

مشكل ما ،...إلخ

8 . اإلعرتاف و التهنئة : 
أن نكون محّل اهتLم أو اعرتاف ، و هذا جزء من رغباتنا األساسية.

عادة  يهملوا.  أن  عىل  يهانوا  أو  يحتقروا  أن  يفضلون  األشخاص 
غريبة أن تنتقد ح] تطرأ مشكلة ما، و نسكت ح] تس� األمور 
 Feed ) عىل ما يرام، ألن كث�ا من املوظف] يشتكون عدم االعرتاف

Back )، يجب التفك� يف صيانة الحافز ! 

أعضاء  باقي  من  شخص  لتمييز  القدرة  هي  الفردي  االعرتاف 
املجموعة .

فرّق ، الحظ ، أظهر لو أنه موجود كفرد يف الفريق. 
االهتLم  ليجلب  سلبية  سلوكات  يف  يتسبب  قد  االعرتاف  غياب 

حتى عىل املستوى املهني .

*كيف نفّوض ؟ 

مع  كتابيا  األشخاص  عىل  التأكيد 

تحديد تاريخ ذهاب الوفد و تاريخ 

النهاية إذا كانت مؤقتة 
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1. االستقبال و املقدمة
التذك� باألمر الغاية من العملية و مراحل س�ها و القواعد

2. التقييم و النتائج
الكلمة  بإعطاء  للسنة  شامل  تقييم 

للموظف ثم املرشف العام، ال عطاء نقاط 

القوة التذك� باألهداف املحددة املرسومة 

العنارص  تشكيل  إعادة  مسبقا  معا 

املفتاحية و جعلها كل االهتLم.  

تحديد  و  األهداف  عىل  الرتكيز   .3
الوسائل

كشف العالقة ب] األهداف املقصودة، و 

النتائج السنوية املتواصلة إليها. واألولويات 

الجمعية. تحديد الوسائل التسهيل بلوغ 

األهداف و فرتات الفحص (املراقبة)

4. الخاyة و االفرتاق
التقرير بالصالحية النقاط املفتاحية للمقابلة. و 

اإلعادة تشكيلها متى اقتض األمر. تحديد موعد 

التأييد  و  التشجيعات  الصياغة  و  املقبل  للقاء 

الثقة.

املراحل األربعة للمقابلة

الخطوات املتبعة:
االتصال بوكالة (CNAS) الجهوية بالنسبة لكم لسحب وثائق    ›

للملء   

الترصيح بالجمعية إزاء (CNAS) للحصول عىل ضLن املستخدم  ›
الترصيح يف اجل ال تجاوز 10 أيام بالتحاق املوطن املعنى    ›

للحصول عىل رقم املؤمن   

تقديم ترصيح فصيل للمساهمة  ›
‹    (DAS) نLتقديم ترصيح سنوي للض

الترصيح الفصيل :
1 - الترصيح �ساهمة املستخدم] و املستخدم ( 35 % ) 

2 - تسوية املساهمة.
3 - تقدم قبل يوم 20 من كل شهر حسب الفصل.

الترصيح السنوي : 
1. اختصار للترصيحات الفصلية مفّصلة.

2. ينجز اعتLد عىل برنامج ( LOGICIEL ) مقّدم من طرف 
CNAS  3.  ينجز قبل 31 جانفي للسنة التالية.

4. إعطاء قرص مرن للصندوق الوطني للتأمينات االجتLعية 
(باستخدام الربنامج و نسخت] من الئحة اإلرسال )

‹ IRG يلtالرضيبة عىل الدخل اإلج
الدخل الخاضع للرضيبة = الراتب اإلجLيل - ٪9 من اإلجLيل (الحصة 

العاملة للضLن االجتLعي)

الرضيبة عىل الدخل اإلجLيل
IRG

الدخل

0,00  15 000,00

2,00 15 010,00  

4,00 15 020,00

6,00 15 030,00  

8,00 15 040,00  

10,00 15 050,00

12,00 15 060,00  

14,00 15 070,00    

16,00 15 080,00  

18,00 15 090,00    

20,00 15 100,00   

22,00 15 110,00  

24,00 15 120,00

29 455,00 119 850,00

 IRG يلLتابعة الدخل الصايف انظر جدول الرضيبة عىل الدخل اإلج�
حيث أن العمود األول �ثل الدخل الصايف والعمود الثاS �ثل الرضيبة 

عىل الدخل اإلجLيل IRG املرتتبة .
اإلجراء:

التسجيل يف مفتشية الرضائب (رقم التسجيل الرضيبي) ›
إكLل الترصيح الشهري املسمى G5O وضبط حصيلة املساهLت  ›

فرضتها  التي  اإلعادة  واحد،  موقف  يف  (أو  شهر  كل  من   20 قبل 
املفتشية)

حساب تكلفة الرواتب واألجور: ›
 املوظف] بدوام جزÆ - مستشارون ›

عقد ثابت املهمة ومبلغ األجور .تؤول الجمعية إىل خصم %15 رضيبة 
الدخل اإلجLيل IRG  حسب القانون .

مثال: 
من أجل أجر مقدر ب 000 10 دج

(G50 رةLاست) ض د إ :100 *15/100 = 1500 دج مدفوعة للرضائب
صايف األجر الظاهر 1500-10000 = 8500 دج

فإنه  تجاري  /سجل  رضيبي  تعريف  رقم  املستشار  لدى  كان  إذا 
الحالة  هذه  يف  اإلجLيل   الدخل  رضيبة  بدفع  بذاته  هو  سيتكفل 

وتجدر اإلشارة إليه يف العقد ويف كشف الراتب .

املعطيات األوىل الرضورية
الفحص القبيل

املتابعة الفردية املنتظمة
خالل طول السنة

مقابلة بينية يف وسط العمل
رضب املوعد عىل األقل 15 يوما قبل

 

تخطيط املدة من 1 إىل 2 سا

  

مـــكرفوــت

لكل موظف قدم له بطاقة املقابلة داعمة سيولة مكتوبة و ال يخرب 
عىل أنهم النقاط التي ستثار و تكون بحوزته األهداف املطلوبة 

منه مكتوبة.

من قبلكم : أنتم تجمعون الحقائق، والتي �كن أن تساهم يف 
تقييم موضوعي، والحفاظ عىل العنارص السابقة.

إذا كان يعمل املوظف لفرق أخرى، تأكد من استشارة املديرين 
املعني].

اعداد مقابلة تقييمية 
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ملف املوظف]

ملف التوظيف 

الس�ة الذاتية 

رسالة الحافز

شهادة الحالة الشخصية 

محادثة املتابعة

بطاقة الضLن االجتLعي 

شهادة عمل 

السجالت االجتtعية ›
1. سجل األجر: تسجيل املوظف] الدا�] تبعا للشكل النموذجي 

وجمع  عامل  لكل  الراتب  كشف  تدوين  التجارة،  يف  يباع  الذي 
الراتب شهريا.

2. سجل دخول / خروج املوظف]

3.سجل اإلجازة مدفوعة األجر

املحكمة  أو  العمل  مفتش  قبل  من  عليها  واملصادقة  ترقيمها  يتم 
(وضع ختم الجمعية، ترقيم جميع صفحات السجل من 1 إىل س).

ملف املوظف]

ملف املوظف   ›
rاملوظف – rاملتطوع r4. العالقة ب

لتحقيق  متبادلة،  ثقة  يف  االتجاه،  نفس  يف  الجميع  يعمل  عندما 
يشعر  أن  إال  �كن  فال  اآلخرين،  خدمة  يف  املتمثل  مشرتك  هدف 

ويحس باالرتياح و وأن له دورا مفيدا يف املجتمع.

وعالوة عىل ذلك، التعاقد مع موظف أو أك£ له الفوائد التالية:
تخفيف عبء العمل وتعقيد اإلدارة التي تلقي بثقلها عىل  ◊ 

كاهل املس�ين.  

وبالتايل، زيادة الوقت الذي سيسخره املس�ون يف الرتكيز عىل  ◊ 
الخيارات االسرتاتيجية، واالتصاالت، وتوسيع شبكة املشارك].  

زيادة وقت الدوام و االستضافة داخل هيئة الجمعية.◊ 

تنمية املهارات الداخلية، والتي من شأنها أن تسهل تنفيذ  ◊ 
العمل وأنشطة الجمعية،  

زيادة  املوارد البرشية، التي تفضل أساسا تطوير األنشطة  ◊ 
الناتجة عن الجمعية،  

اختيار العديد من املوظف]، بضم� مرتاح، للعمل داخل  ◊ 
الحركة الجمعوية. يدل تشددهم عىل التزامهم املهني.  

وهذا يجعل املوظف] يلتزمون بالعمل حتى خارج حدود عملهم 
يف  حقا   Lمه مكان  يحتل  اليشء  وهذا  املربم  العقد  يف  املحددة 

حسن س� العمل يف الجمعية.
يجب أن تكون  هات] املجموعت] يف الجمعية متكاملة وليست 

متتابعة .

 
000,00 30 امليزانية

809,52 23الراتب اإلجLيل لرئيس املرشوع 30000*100/126 

333,33 8تكاليف الص.و.ض.إ

  
809,52 23الراتب اإلجLيل

142,86 2الضLن االجتLعي 9 % 

666,67 21الراتب الخاضع لض.د.إ

 
332,00 1ض.د.إ. التابعة لجدول الحساب

 
20334,66667الراتب الظاهر

مثال عن كشف راتب

09340107559رقم املوظفالشهر: يناير 2010

االسم واللقب 
العمل

هيئة االنتLء
طريقة الدفع 

س
رئيس املرشوع

الجمعية 
شيك 

رقم التسجيل 

تاريخ التوظيف 

رقم الض االجتـ 

الحالة العائلية 

001

08/02/2011

730305007159

XX

الخصومات املدفوعاتالنسبة/العدد األسايس/العددالتسمية 

600,00 22,0080017الراتب األسايس 

900,00 23,003006امكافأة السلة  

 205,00 2%500,009 24خصم الضLن االجتLعي 

 459,00 295,001 22خصم ض.د.إ.

تعويضات النقل  

664,00 500,003 24املجموع 

836,00 20الصايف املدفوع 

 

حساب تكلفة الراتب واألجر

 جدول الراتب 

يعد بالتشاور والشفافية
التكاليف الرضيبية

- ص.و.ض.إ.: - %26 يتكفل بها رب العمل و 9%

- تكلفة العامل.
- ض.د.إ.: طريقة حساب ثابتة

عالوة أو تعويض
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دراسة حالة
سؤال املجموعة عىل  

مثال رصاع ب] موظف ومتطوع، 
سجل العنارص الرئيسية ملصدر الرصاع

وال مقاطعة

مجال ”رسي ” 

وتركيز كامل عىل هذه اللحظة املميزة 

عرف  أو  يعرف   ¸ الجمعية  مرشوع 
بشكل يسء مL أدى إىل وضع أهداف 

مختلفة 

كل  وأدوار  ملهام  واضح  غ�  تعريف 
شخص

4.1 مصادر التوتر

4.2 كيفية الوقاية؟

قبل كل توظيف، إجراء تشاور حقيقي بشأن هذه املسألة يف   ›
مجلس اإلدارة وأخذ القرار بكل شفافة ود�قراطية  

إنشاء قا�ة و ترسيم والتواصل  بوضوح مع الدور، املهام   ›
وصالحيات كل واحد واإلشارة إىل من �لك سلطة عىل املوظف،  

تذكر، إذا لزم األمر، يجب أن يسود االحرتام الرضوري   ›
والرشعي املتبادل  ب] املتطوع] واملوظف]  

تقييم أهمية العمل لكل واحد ومحاولة زيادة مستوى   ›
رضاهم وتحقيق الذات يف الهيئة  

التذكر لعدة مرات حسب الرضورة وملصلحة الجميع، الحاجة   ›
إىل التعاون إلنجاح مرشوع الجمعية، وليس للتنافس عىل    

املشاجرات والتي ر�ا تكون أقل نبل ومتعبة.  

املناقشة بوضوح ودون قلق من حقيقة أنه قد يكون هناك   ›
ثغرات عادية ب] التوقعات ومستويات االستثLر من كل    

واحد وإعادة صياغة طرق العمل واملهام املرتتبة.  

محاولة املساعدة يف تطوير مهارات املتطوع] أو املوظف] يف   ›
الهيئة وهذا إذا رغبوا بذلك.  

إرشاك املوظف، عىل سبيل املثال، من خالل إعطائه صفة   ›
استشارية يف العمل املنعكس ويف أخذ القرار ملجلس اإلدارة    

ومجلس إدارة الجمعية  

تذكر، إذا لزم األمر، إذا كان املتطوع ال �لك رابط قانونيا   ›
للخضوع ملسؤويل الجمعية،أما املوظف من خالل عقد عمله،    

يخضع لهذا الرابط و املبادئ التوجيهية التي تم اعتLدها من    

قبل املنتخب]  

االهتLم بتكوين الخاص باملوظف ل¿ يتمكن من إجراء   ›
مهامه بفاعلية.  

عندما يكون عدد املوظف] كب�، فكر يف إمكانية وضع   ›
مسؤول ملتابعة عملهم لتحرير أعضاء مجلس اإلدارة من هذه    

اإلدارة الثقيلة واملبارشة.  

من خالل هذه اإلجراءات ؟
تكوين أزواج من املوظف] ◊ 
 ◊(NADA :عىل سبيل املثال) ع و االسرتخاءLإنشاء أمكنة لالجت
استخدام أدوات االتصال الداخيل◊ 
إلخ.◊ 

الهـــــدف البيداغـــوجي

تحديد نقاط القوة والضعف يف نظام االتصاالت الخاص بالجمعية  ›

تحديد وسائل االتصال الداخلية ملعالجة نقاط الضعف ›

ما قبـــل االنطــالق

ال توجد رشوط ›

التنشيط البيداغوجي

املرشح الثقايف  ›

اختبار: هل أنت متفائل؟  ›

االستLع الفعال: الركبة ضد الركبة / حسنا أنا استمع / االستLع عىل 3 مستويات  ›

أنا. انا أقول . ›

رسم مخطط االتصال الداخيل ›

وقت

نصف يوم إىل يوم]. ›

الجمعية داخليا

االتصاالت الداخلية
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توجيهــــات للمكّون  
�كن أن تتحقق هذه الوحدة كتكملة او اضافة لوحدة االتصال الخارجي

 �كن توف� هذه الوحدة دون الفصل 2 حول (مواقف االتصاالت ((نصف يوم)

 �كن ربط هذه الوحدة بالوحدة الخاصة بإعداد وتنشيط االجتLع (نصف يوم)

لتنشيط العرض النظري، �كن للمدرب استخدام العصف الذهني أو االستجواب
 

املكتب

االعضاء

نيفظوملا

نيعوطتملا

تقارير النشاطات  ›
االجتtعات العامة  ›
النرشةاالخبارية ›

لوحة الخدمة ›

محرض تلخيص االجتtعات ›

تقارير النشاطات  ›
االجتtعات العامة  ›
النرشةاالخبارية ›

1 ملن وملاذا؟
ألصحاب  األربعة  املجموعات  ممثيل  من  اثن]  ب]  تبادل  كل 
التبادالت  الداخلية.  لالتصاالت  يرجع  فهذا  العمل  خالل  املصلحة 
تدفق  لضLن  كافية  غ�  تعترب  املصلحة  أصحاب  ب]  الغ�رسمية 
جيد للمعلومات وبالتايل حسن س� العمل الداخيل. فمن الرضوري 

ضبط وسائل االتصال الداخلية لتسهيل و تقييم هذه التبادالت.

عند توفر هذه األدوات، و التي غالبا ما تكون غ� مرئية النها جزء 
االدوات  هذه  غابت  ان  ح]  يف  الجمعية.  عمل  من  يتجزأ  ال 
نزاعات  و  ظهوررصاعات  عندها  يحتمل  و  رسيعا  ذلك  فسيظهر 

بصورة متزايدة.

ملن؟
اىل  - املكتب  أعضاء  من  تنازلية:  أو  تصاعدية  تكون  أن  �كن 

االعضاء العامة عندما يتعلق األمر باإلبالغ عن عمل الجمعية أو 
إنشاء  األمربطلب  يتعلق  عندما  املكتب  اىل  املتطوع]  و  األعضاء 

أنشطة جديدة.
فردي وجLعي: نحو موظف أو متطوع لتهنئته أو اتجاه أعضاء  -

إلبالغهم بقرار اسرتاتيجي.
ال اكثار، و ال تقليلل: يجب  ايجاد وسائل لتبادل املعلومات.  -

تشجيع و تعزيز التعب� عنها، ومع ذلك فان زيادة و تعداد وسائل 
االتصال الداخلية  تكون سلبية عند تضم] رسالة اثناء العديد من 

التبادالت.

ملاذا؟
لقاء،  - ما،  حدث  تنظيم  خالل  املعلومة  نقل  االعالم:  االخبارو 

التحاق شخص بالفريق، انطالق نشاط مع]، الخ
مع  - منتظم  بشكل  التواصل  الرضوري  من  التشجيع:  التعبئة / 

الدافع  عىل  للحفاظ  الجمعية  بعمل  املعنية  العنارص  مختلف 
وتعبئة املتطوع] و األعضاء.

الجمعية  - بعمل  املعنية  العنارص  مختلف  ب]  صلة:  إنشاء 
/ واملوظف]  /األعضاء  واملتطوع]  واملوظف]/األعضاء  املتطوع] 

املتطوعينو عنارص املكتب، الخ.
و  - األبحاث  عىل  كب�  حد  إىل  تستند  املدنية  املشاركة  التبادل: 

العالقات االجتLعية. �ا يف ذلك تنفيذ األنشطة، وهذا هو االنتLء 
إىل مجموعة ملتزمة وتحافظ عىل املشاركة.

التعزيز / االعرتاف األداء : للحفاظ عىل الحافز الفردي وااللتزام ›
االتصاالت يف كل مكان: يف تخطيط وتنفيذ األنشطة، وإدارة املوارد 

البرشية، وإدارة الحكم، الخ
ان نقاط ضعفها غالبا ما تكون مصدرا للرصاعات و النزاعات.

137 1 ملن وملاذا؟      

  138 2 مواقف االتصاالت     

138 2.2 وعي املرشح     

138 2.3 املوقف اإليجا� الداخيل     

139 2.3 االستLع الفعال     

139 2.4 االتصال غ� اللفظي:     

140 3 أدوات االتصال الداخيل و طرق نرشها و توزيعها   

140 3.1 االجتLع أو اللقاءات     

141 3.2 سجالت القرار     

141 3.3 نقاط الخدمة     

142 3.4 العرض      

142    (la Newsletter) 3.5 االخبار الجديدة

143      S3.6  الربيد االلكرتو

143 3.7 علبة أفكار والشكاوى واالقرتاحات والخ    

143 3.8 اإلنرتانت ، االعالم، التبادل، االستفادة   
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اختبار
هل أنت متفائل؟

”االستtع بالرأس“
و  واملفاهيم  والحقائق  األفكار   - التفك�  مستوى 

الحجج واألفكار و املبادئ التي تقف وراءها

”االستtع بالقلب“
 ، واملزاج   ، والعواطف  مشاعر   - الشعور  مستوى 

والخربة والقيم التي هي وراء.

”االستtع باالقدام ”
والتوجيه   ، والطاقة   ، النوايا   - الرغبة  مستوى 

والتحفيز و قوة اإلرادة .

لعبة االست�ع الفعال حسب االختيار:
الركبة ضد الركبة
موافق أستمع

استمع عىل ثالثة مستويات

2.3 االستtع الفعال (حسن االصغاء):

هناك ثالثة نقاط للصمم املربمج: 

أعرف مسبقا“: ”ال يشء جديد عىل الشمس! ”. 1
أناعىل حق“: هذا هو القفل اليق]. 2
اقطعه!  . 3 وانا  يحدثني  الذي  الشخص  أحب  ال  ’أنا  اريد   ال 

املوضوع  يشعرS بامللل، افقد الرتكيز.

واملعنى  وتحليل  لالستLع  واعي  جهد  بذل  هو  الفعال  االستLع 
والرد عىل ما يقول الشخص. كL ان دماغ الشخص املستمع  يعمل 
أربع مرات أرسع من الشخص املتحدث، فاملستمع يسعى جاهدا 

لفهم الفكرة، ومشاعر الشخص املتحدث و مواقفه. 

كيفية امليض قدما؟ 
االستLع عىل ثالثة مستويات:

1. الرتكيز عىل املتكلم: 
إنشاء و الحفاظ عىل االتصال بالع] مع املتحدث. تعزيز بواسطة 
تعاب� الوجه غ� اللفظية أن ذلك الذي يقال مفهوم. باقتباس قول 
السيئ]:  كاملالكم]  هم  االستLع  يحسنون  الذين  الناس  مأثور: 

يواجهون بوجوههم.
2. استخدام اللغة االستقبالية: 

تشجيع استخدام قطار الفكر للمتكلم باستخدام اللغة االستقبالية، 
عىل سبيل املثال، ”أرى“، ”هممم“، ”نعم، نعم“، الخ

3. تحديد الكلLت الرئيسية :
يتطلب  هذا  و  مشاركتها  يتم  التي  املعلومات  جوهر  عىل  الرتكيز 
العمل املستمر. ذهن املستمع يجب ان يتلقى و يجمع املعلومات 

بنشاط يفرز و يقيم و يصنف البيانات.
4. الرد: 

2.4 االتصال غ{ اللفظي:

التواصل غ� اللفظي أي استعLل االتصال  بعدم اللجوء 
اللغة  إىل  اللجوء  دون  استخدامها  يعني  الكلمة،  إىل 
والكلLت. فالبرص، وتعب�ات الوجه، وابتسامة، واإل�اءات، 
وموقف، كل ما يتصل! فالجسد ال يكذب أبدا و ال �كنه 

أن يكون صامتا ابدا.
الرسالة  عىل  وتأث�ها  االتصاالت  يف  العملياتية  عوامل 

العامة:

تم  كان  إذا  وخاصة  يقوله،  ما  عمق  من  املتحدث  مع  التحقق 
تسجيل أفكاره عىل السبورة  أو كمبيوتر الستخدامها الحقا. توجيه 
تويل  ال  األسئلة  فان  الحذر  يجب  ولكن  التوضيحية  األسئلة 
املسؤولية. ال يجب التعب�او اعطاء الراي الشخيص حول املعلومات 

املقدمة.

uرين: 
الثقايف املرشح

املرشح

الحقيقة

2 مواقف االتصاالت
تم دمج هذا الفصل حول مواقف االتصاالت أيضا إىل وحدة عىل 

التنشيط

2.1 وعي مرشحها:

موجود،  غ�  املطلقة -  الحقيقة  �عنى  املطاف -  نهاية  يف  الواقع 
او  التصفية  هناك  والواقع:  الفرد  ب]  أفكارنا.“  مع  نرى  ”نحن 

املرشح التي تتألف من االحكام املسبقة.

مسؤولون  جميعا  نحن  مهم:  والواقع  التصور  ب]  الفرق  فهم  ان 
يضمن  عن الصور التي تجعل الحقائق حولنا، ال احد  ومسؤول] 

احتجازه ”للصورة الجيدة“.

كيفية ظهور التأث� عىل تصوراتنا؟  عرباملعتقدات غ� العقالنية يف 
كث� من األحيان و التي غالبا ما تكون الحاجز األول لألداء ...
املرشحات الثالث الرئيسية والتي من خاللها العا¸ يأ الينا:

املرشح الشخيص : �كننا اكتشافه من خالل العديد من األسئلة  ›
هذه  طريق  عن  نطرحها.  التي  الرئيسية  الوجودية  القضايا  و 
األسئلة، الفرد يرتجم بيئته ويقوم بتطوير مواهب خاصة. الرتبية 

التعليم والقيم التي تنتقل عن طريق االولياء تؤثرعلينا و تفرس 
ترصفات أو سلوكيات اآلخرين. 

بيئتها الخاصة. شاب طالب  › بعد  الربمجة   : املرشح االجتLعي 
مع  االتصاالت  يف  صعوبات  يتلقى  العاملة  الطبقة  من  جامعي  
و  إشاراته  ألن  األعLل  إدارة  كلية  يف  دمجه  عند  الطالب  باقي 

ميزاته الثقافية واالجتLعية تختلف عن ميزاتهم. 

أن  › �كن  لهولندي  بالنسبة  سيئ  اجتLع  ان  الثقايف:  املرشح 
يكون ”واعد“ جدا اي ناجح بالنسبة  إلنجليزي.

ما يجب القيام به لتجنب التعرض للضحية مرشح لها؟   

األوىل  › الخطوة  هو  له  مختلف  واقع  استعرض  الوعي!  اخد 
للتغي�.

الخطوة األوىل هي العودة إىل اتخاذ احتياطات اللغة: ”أعتقد  ›
أن ...“، ”أرى ... حسنا. ”بدال من“ انها ... ”،“ انها هكذا ... ”

التقبل،  › الشك،  الجديد:  املوقف  تبني  الذات،  حول  العمل 
الدهشة، الحوار...

: À2.2 املوقف الداخيل االيجا

النظرة  أن  ح]  يف  تاتيه  فرصة  كل  يف  الصعوبة  املتشائم  يرى 
اإليجابية تخلق مجال االحتLالت االيجابية.واحد يستهلك الطاقة 

واالخرينتجها. 
و  الداخيل  التواصل  يف  اسايس  موقف  هو  اإليجا�  املوقف  هذا 
أو  الصعوبات  االمربنكر  يتعلق  ال  املجموعات.  تنسيق  و  تنشيط 

تقليل منها و لكن الرتكيز عىل كيفية حلها. 

إرشاك  يعزز  الداخلية  االتصاالت  بشأن  متفائل  موقف  اعتLد 
الداخيل:  الحوار  تطوير  عىل  وتشجع  بالجمعية  املصلحة  أصحاب 
إذا كان مكتب الجمعية يتواصل مع املوظف أو املتطوع فقط عند 
حدوث مشكلة، فإنه سيتم ربط التفاعالت مع املكتب بالرصاعات 

املحتملة وعدم بذل اي جهد إليصال األخبارو األفكارالجيدة. 
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تبادلخلق رابطتحفيزاعالم

XXاجتLع تنسيقي 

XXXاجتLع اسرتاتيجي

XXاجتLع اعالمي

XXXاجتLعات (لقاءات) جLعية بدون جدول اعLل

XXXاجتLعات (لقاءات) غ� رسمية

تبادلخلق رابطتحفيزاعالم

XXتقرير لفظي للمكتب

XXتقرير لفظي

XXسجل القرارات

XXتقرير اجتLع

خلق رابطاعالم

XXقواعد التشغيل ( مواقيت العمل، استخدام املعدات)

XXالتعي] ، نقل املوظف]

XXتنظيم النشاطات ، و السفر

يف كث� من االحيان نتأخر يف القيام بها مع انها تعترب وثائق ¬كننا 
من االحتفاظ عىل نقط التبادل التي تعترب كمرجع يف حالة النسيان 

عدم الفهم ، او الغياب عن االجتLع ...الخ. ›
و  › الردود  قبولكم  حالة  يف  ممكن  يكون  املحتوى  عىل  التبادل 

املالحضات  : انتبهوا يف حالة اخذكم للمالحظات بع] االعتبار.

تجنب الوثائق الطويلة جدا التي يصعب قراءتها. ›
احرتام كلمة املتحدث] او املتدخل] يف املحارضات واللقاءات

3.3 نقاط الخدمة :

إنها تع] التوصيات أو املعلومات املبلغة من طرف عضو قيادي 

املعنى  يف   ، سلطته  تحت  موضوعة  اشخاص  إىل 
من  كب�  عدد  من  االتصال  من  ¬كن  انها  الهابط. 
 ، Sيكمن ان ترسل ع� الربيد اإللكرتو Lاالشخاص، ك

عن طريق الربيد العادي أو نرشها.
ان تكون مخترص قدر االمكان. ›
تأط� املعلومات. ›
ضبط التداول. ›

لفظية 7% 

طريقة التعب� 38%

عالمات غ� لفظية 55% 

العالمات الغ� لفظية الصوت  الكلLت  األثـــر 

متوسط      ضعيف التحكم   كث� 

انا، 
انا اقول

لعبة ”انا، انا اقول“

املشاركة  و  االنتباه  شد  تتيح  اللفظي  غ�  التواصل  عىل  السيطرة 
بسهولة أكرب. 

نواياهم.  فهم  يتيح  لالخرين  اللفظية  الغ�  العالمات  فهم  ان 
والتكيف غ� اللفظي يسمح بخلق جو من الثقة.

مثال : 
تشديد نقاط هو عالمة عىل الخالف  -
إن توجيه األصابع اىل االعىل يش� إىل أهمية املقرتح  -
النظر إىل السLء هو عالمة عىل عدم اإلقرار -

اذن فمن الرضوري أن يوىل االهتLم ب: 
وضعية الجسم (ثابتة اوديناميكية، االنحناء... الخ) -
ونربة الصوت (رتيبة، عدوانية، لعوب) -
طبيعة اللفتات (اليدين والذراع]) -
التعب� عىل الوجه (ابتسامة، الحاجب]) -
طبيعة العين] (اليقظة، واالعرتاض، وما إىل ذلك) -

3 أدوات االتصال الداخلية وطرق التوزيع :
3.1 االجتtعات او اللقاءات

واالجتLعات  اللقاءات  الداخيل.  لالتصال  رئيسية  وسيلة  إنها 
الجLعية هي لحظات خاصة إلعالم واملشاركة وجمع املعلومات 

مبارشة.

بعض النقط الرئيسية ( انظر الوحدة : تحض� و تنشيط اجتLع):
تقديم جدول اعLل و ارساله ›
احرتام اعطاء الكلمة ›
ترك فضاء واسع للنقاش ›

3.2 اعفاء او تقرير لفظي و سجل القرارات :



! الجمعية داخليا     االتصاالت الداخلية

 - 142 - - 143 -

yرين
ارسموا مخطط أو رسم بياS لالتصاالت الداخلية 
لجمعيتكم التي ¬ثل جميع األطراف ( �ا يف ذلك 

الفردية) ، و كل طرق التواصل بينهم.

يف الرسم البياS ، مع تحديد نقاط الضعف يف مرور  
املعلومات.

تقيدم مقرتحات إلجراء تغي�ات مع /أو تنفيذ 
أدوات جديدة لالتصال ملعالجة الجمعية.

3.6 الربيد االلكرتو�: 

و  املعلومات  لتبادل  األساسية  الوسيلة   Sااللكرتو الربيد  اصبح 
الوثائق ب] أعضاء نفس الهيكل، انه �كن من التواصل برسعة و 
عىل الفور ، كL  يوفر الوقت واملال (ارخص من الهاتف) ، ويوفر 
القدرة عىل التواصل مع عدد كب� من الناس الذين قد ال نكون 
معهم يف مكان واحد. و من ناحية أخرى ، الربيد االلكرتوS يحتفظ 

و يسجل املكتوب املتبادل.

نسخ و اإلجابة عىل الجميع : حذاري!
�كنك ببساطة و رسعة من نرش املعلومات. ›
وضع األشخاص ذات الصلة فقط. ›
حذار من األخطاء. ›

ال vكن قول كل يشء عرب الربيد االلكرتو�!

كL هناك أيضا خطر التشبع او االزدحام عندما يتم ارسال رسائل 
كث�ة جدا يف نفس القرتة الزمنية.

3.7 علبة األفكار ، الشكاوي و االقرتاحات :

االنتقادات.  توجيه  عىل  نساعد  و  للجميع  التعب�  تسهل 
هي وسيلة من االتصال التصاعدي.

متناول  يف  و  جيد  مكان  يف  تكون  ات  يجب  الجمعية  يف 
الجميع ( حتى و لو كان صغ�)

يجب ان ناخذ بع] االعتبار مضمونه، تحليل املقرتحات و 
تحفيز اإلصدارات.

3.8 الشبكة الداخلية (االنرتانت): 

إعالم ، تبادل ، اإلستفادة !
تطوير مساحة لتبادل الشبكة الداخلية:

وثائق املشاريع. ›
دليل الجمعية. ›
تواريخ األنشطة. ›

هناك  لكن  و  عالية  تكون  ان  �كن  داخلية  شبكة  إنشاء  تكلفة 
التبادل  و  البيانات  تقاسم  كث�ا  تسهل  التي  املجانية  الربمجيات 

Dropbox, Google drive :اإلصدارات مثل

تثم تبادلخلق رابطتحفيزاعالم

XXتخطيط النشاطات

Xاملذكرات

XXالهيكل التنظيمي 

XXدليل الجمعية

XXXجديد اخبار النشاطات

XXXاملقاالت

XXالقواعد الداخلية

XXXجديد اخبار مجال العمل

3.4 العرض ( امللصقات) :

العرض او امللصقات هي افضل وسيلة للتواصل الداخيل 
مثل  الدا�ة  الحركة  ذات  االماكن  يف  وضعها  يكمن  النه 

االستقبال ، قاعات االجتLع و غرف االسرتاحة.

(la Newsletter) 3.5 االخبار الجديدة

يف  نيوزلرت  الخ.   ، املتطوع]   ، األعضاء  اىل  مرسلة  تكون  ان  �كن 
االتصال الداخيل ال تتضمن املعلومات الخارجية، يف وقت وضعها ، 
و  ثابتة  اقسام  الجمهور،  حسب  املعلومة  استهداف  الالزم  من 

متحركة. 
االخبار الجديدة يجب ان تكون:

واضحة وموجزة يف املعلومات. ›
واضحة وديناميكية يف العرض. ›
تعزيز املساهم]. ›

الربيد  أوراق،  التوزيع:  إعادة  التوزيع  عىل  السيطرة  اىل  االنتباه 
االلكرتوS...الخ. بعض املعلومات الداخلية يجب ان تظل داخلية.

بعض النصائح : 
الحفاظ عىل تحديثها ›
غ� طويلة و  ›
غ� قص�ة و فارغة. ›
ملونة و سهلة للقراءة ›
مخصصة: اإلعالنات الصغ�ة، والدة، الخ. ›
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الهـــــدف البيداغـــوجي

إتقان املشارك] للمفاهيم األساسية لإلدارة املالية ›

املشاركون قادرون عىل تحليل ميزانية و قياس الفروق ب] التوقع واستهالك املصاريف ›

الرشوط املسبقة

بدون  رشوط مسبقة ›

التنشيط البيداغوجي

السنة املالية متابعة امليزانية ›

السنة املالية تسي� الخزينة ›

وقت

يوم 1 مع التLرين. ›

الجمعية داخليا

التسيQ املايل 

146 املقدمة      
 

146 1. التنفيذ ومتابعة امليزانية .    
147 1.1 املقارنة ب] التوقعات و الوقائع الفعلية    

148 1.2 تحليل الفرق     

148 1.3 التداب� التصحيحية     

151 2. تسي� الخزينة     
151 2.1 ما هو مخطط الخزينة     

152 2.2 موازنة الخزينة     

154 3 اإلجراءات املحاسبية املعتمدة     
154 3.1 التسجيل       

154 3.2 التربير      

154 3.3 طرق الدفع      

157 4 التقرير املايل للمرشوع     
157 4.1 التقارير املالية ملقدمي املال (املمول])  

157 4.2 املعلومات والوثائق املراد ضمها    

توجيهــــات للمكّون  
ال ترتدد يف االستعانة بتجربة املشارك] لتبادل األمثلة و توضيح العروض

من األفضل أن نبدأ الفصول األقل سيطرة عليها من طرف املشارك] باالستفسار   
هذه الوحدة تكميلية للوحدات حول البحث عن األموال 

بالنسبة للمشارك] الذين ليسوا  ¬اما عىل دراية بهذه املفاهيم، يجب تكريس وقت كب� 
للتعاريف و استخدام أمثلة بقوة.
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ميزانية
تعترب امليزانية تقدير مشفر بالحجم و بالوحدات النقدية لجميع العنارص املوافقة لربنامج نشاطات محدد. (اإليرادات و 

النفقات).

محاسبة
و  قانونا  مقبولة  مثبتة،  وثائق  عىل  ترتكز  هي  و  واإليرادات).  (النفقات  املنجزة  النقدية  للمعامالت  يومي  تسجيل  هو 

تعكس الحقائق.

تتكون الخزينة من العون يف االستيداع أو يف البنك. إنها ¬ثل الفرق ب] مجمل األصول و االلتزاماتخزينة

امليزانية املالية 
تعرب عن الوضع املايل يف تاريخ مع]: فهي تلخص اإليرادات املسجلة من أجل انجاز املرشوع و التكاليف الفعلية الالزمة 

النجازه.

مقدمة
يف  املحددة  األهداف  ب]  املواجهة  تفرس  و  امليزانية  إدارة  تنظم 
امليزانيات والنتائج املتحصل عليها، من أجل تحديد املسؤوليات و 

تنفيذ التصحيحات الالزمة. 

للجمعية غرض آخر غ� تحقيق األرباح و تفريقها. ومع ذلك، فهي 
مضطرة عىل نحو متزايد إلعطاء إسرتاتيجية إلدارة صارمة و فعالة 

و شفافة و د�قراطية لتحقيق هدفها االجتLعي بالكامل. 

التعريف
بالوحدات  › و  بالحجم  مشفر  تقدير  امليزانية  تعترب   : امليزانية 

النقدية لجميع العنارص املوافقة لربنامج نشاطات محدد. تلخص 
امليزانية املعامالت املنصوص عليها يف إطار مرشوع،  اإليرادات و 

النفقات. 

امليزانية و املحاسبة : �كن أن يكون هناك غموض ب] هذين  ›
املصطلح] اللذين يعنيان شيئ] مختلف]: 

- املحاسبة تسجل و تعلم يف أي وقت عL يحدث أو عن املايض. 
تسجل مبالغ، و تنظم حاالت، و حسابات ختامية ... 

- امليزانية تتوقع عن طريق رسم جدول ملا ينبغي أن يكون أو 
يحدث. يكون يف البداية عىل أساس الكمية التي تقدر قيمتها 

بعد ذلك.

هناك روابط قوية ب] امليزانية و املحاسبة: 
من ◊  عنرصا  هي  و  للمحاسبة،  بالنسبة  مرجع  امليزانية  تعترب 

عنارص املقارنة ب] الفعلية و التوقعية.
عن ◊  املعلومات  بإعطاء  امليزانيات،  إعداد  يف  تشارك  املحاسبة 

املايض وبالسLح باملقارنة ب] التوقعات و اإلنجازات.

مربرات وجود إدارة امليزانية ›
بشكل  › واالستفادة  الخدمات،  و  املنتجات  جودة   تحس] 

أفضل من املوارد املحدودة دا�ا.   

 توقع التشغيل يف املستقبل حتى ال يؤدي األمر إىل اتخاذ  ›

قرارات مترسعة، بفضل  التظاهر بعدة افرتاضات.   

 البحث عن حل بسيط قدر اإلمكان، اإلجراءات، قنوات و  ›

االستثLرات لتحقيق أهداف معينة.   

هذا يتطلب رصامة كب�ة يف التنظيم وانضباط الفكر. 

1 تنفيذ و متابعة امليزانية
من  اختالفات.  هناك  يكون  أن  �كن  و  الواقع،  يف  توقعات 
من  تتمكنوا  حتى  توقعاتك  تحقيق  من  التأكد  لكم  الصالح 
الترصف يف أقرب وقت ممكن و إجراء التصحيحات الالزمة. 

تحديد  �جرد  القيادة.  لوحة  هي  للمراقبة  وسيلة  أفضل 
تريدونها،     التي  الدورية  و  إتباعها  املراد  و  بدقة  املواقف 
واالختالفات  اإلنجازات  و  األولية،  التوقعات  بنقل  تقومون 

خالل السنة املالية. 

مثال لجدول مقارنة (باليورو):

%الفارقمحققامليزانيةعنوان

%93,08  111783  200 1¬وين املياه

%83,62  836 93741  210 11¬وين الكهرباء و الغاز

%85,00  51090  600لوازم املعدات الصغ�ة

%96,18  079 1-1629  550صيانة و إصالح األمالك العقارية

%14,88  119681  800صيانة و إصالح األمالك املنقولة

%93,67  45931  490أقساط التأم]

%92,50  25921  280وثائق عامة

%53,63  1153997  150 2التنقل

%72,67  21882 300رسوم الطوابع الربيدية

%59,00  472328 800نفقات الهاتف

%93,90  98664 050 1الرضيبة املفروضة عىل األجور

%72,56  219 86133 87  080 121أجور املستخدم]

%78,98  771 291997  970 36التكاليف االجتLعية و االحتياطات

%0,00  200 01  200 1فوائد كشوف الحسابات املرصفية

%99,01  180218  820 1مخصصات لالستهالك –أموال ثابتة

%99477,23 64616 57  640 74إيجارات و تكاليف ايجارية 

%8,33  40440  480مشاركات

تتمثل متابعة امليزانية يف التأكد اىل أي مدى  
التي  التوقعات  مع  املنجزة  العمليات  تتفق 
�راقبات  القيام  املهم  فمن  ولذا  ¬ت. 

االستهالك. 
يف املLرسة العملية، يتم تقريب اإلنجازات 
والتوقعات يف بيان مقارنة مستمر أو دوري، 

باملبلغ و / أو بالنسبة املئوية. 

مراقبة امليزانية: إجراء ذو ثالث خطوات
الفعلية  › الوقائع  مع  التوقعات   مقارنة 

بدقة   

ما  › االختالفات،  معاينة  بالتقريب،   القيام 

يسمى بالفرق، و السعي وراء التفس�  

وضع التداب� التصحيحية الالزمة ›

بالكشف  يسمح  الفرق  تفس�  عن  البحث 
إذا  فيها.  التدخل  يجب  التي  املجاالت  عن 
كانت بعض الفرق سببها ظروف استثنائية و 
من  اآلخر  فالبعض  فيها،  الترصف  �كن  ال 

النظام الداخيل و�كن أن نترصف فيها. 

دورية: ننصح بدورية فصلية. إن فرتة أقرص 
ستسبب زيادة يف العمل و تكاليف إضافية، 
وعىل العكس، فان فرتة أطول تجعل املراقبة 
العمليات  من  كب�ا  عددا  ألن  صعوبة  أك£ 
مراقبة  ذلك،فان  إىل  باإلضافة  يتدخل. 
منتظمة تسمح بضبط اإلنفاق إذا كان هناك 

فرق كب�.  

1.1 مقارنة توقعات مع الوقائع 

الفعلية
كل ما يكون موضوع توقع يف امليزانية يجب 
القيام  يجب  و  مراقبة.  موضوع  يكون  أن 
و  متوقع  كان  ما  كل  ب]  صارمة  �قارنة 
فقرة  املقارنة  هذه  تتم  و  املطابقة.  النتائج 

بفقرة.
مالحظات: 

ويأ هذا البيان املقارن يف شهر من نهاية تنفيذ املرشوع. وعموما، فإن التكاليف املذكورة 
أعاله ¬ثل ٪80.84 وبالتايل أقل مL كان متوقعا. 
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مثال: 
صغ�ة  مؤسسة  إلنشاء  تكوين  برنامج  جمعية  روجت 
الرتشيحات  سحب  تنوي  كانت  و  شباب.  ل 15  موجهة 

 .CNAC عن طريق
أسبوع] قبل البداية املتوقعة للتكوين، ¸ يتموضع إال 8 

من الشباب فقط. 
و من أجل ترسيع عملية التوظيف، قررت الجمعية أن 

تنرش إعالنا يف مجلة خاصة للباحث] عن العمل. 
متوقعة  تكن   ¸ اإلعالن  بنرش  املتعلقة  املصاريف  إذن 
عىل خط االتصاالت، و بالتايل ظهر فرق ب] هذا الخط 

الفاصل ب] التوقع و التحقيق. 

1.2 تحليل الفروق

و تستند مراقبة امليزانية عىل تحليل الفروق، والتحقق من أن األهداف 
كانت أو ¸ تكن محفوظة بشكل صحيح. 

وهناك عدد من األسئلة التي تطرح عندما نالحظ الفروق: 
- هل كانت التوقعات صحيحة؟

- هل كان الربنامج دقيق �ا فيه الكفاية، و متناسق ؟

- هل تحققت األهداف؟

كل فرق له سبب، و �كن أن يكون: 
- خطأ يف التوقع

- تنفيذ غ� مطابق للتوقع،
- األحداث الداخلية،

- التطورات التكنولوجية،
- الخلل الداخيل،

- وجود نشاط جديد،

- مزيج من األسباب.

يجب أن يقوم تحليل األسباب بتسهيل اإلجراءات التصحيحية الواجب 
اتخاذها. و هذا يعني تحديد: 

- إذا كانت الفروق منتظمة: أسباب عارضة أو طبيعية
حالة  يف  العاصفة  قبل  من  النحل  خاليا  تدم�  املثال:  سبيل  عىل 

مرشوع تربية النحل
- إذا كانت الفروق ال انعكاسية،مثال كأخطاء يف التسي�

ال يكفي أن نالحظ الفرق بالقيمة، فمن الرضوري البحث عن تفس� يف 
األصل، إذا أردنا استخالص املعلومات املفيدة. بعد تحديد مكان وجود 

الفرق ، يجب تفس�ه بالعدد و بقيمة الوحدة: 
- الرواتب: عدد األشخاص،وساعات العمل، و الراتب الساعي

- مصاريف التنقالت: عدد التنقالت، وقيمة التذكرة (اختالف سعر 

تذاكر الطائرة).

بفضل هذه العملية، يتم تقويم التوقعات تدريجيا، و نالحظ انخفاض 
واضح يف الفروق. 

1.3 التداب{ التصحيحية

مراقبة امليزانية هو عنرص تحكم و أحد األهداف هو الحفاظ أو تصحيح 
املسارات لتحقيق األهداف. 

يتم   ¸ ألنه  و  جديد.  نشاط  وضع  هو  الفرق  يربر  ما  الحاالت:  أبسط 

يف  تسجيلها  يتمكن   ¸ النفقات  أن  الطبيعي  فمن  البند،  هذا  تقديم 
امليزانية. و بالتايل ¸ يبقى إال توقع مرونة معينة قدر اإلمكان، ملواجهة 
املبادئ  عىل  كب�  حد  إىل  تعتمد  املرونة  وهذه  متوقع.  غ�  هو  ما  مع 

التوجيهية املفروضة من قبل املمول. 

أمثلة من اإلجراءات التصحيحية: 
- تقليل التكاليف عن طريق استخدام املوارد بطريقة عقلية،

بعض  مع  العمل  أساليب  تغي�  أو  للموظف]  العمل  وقت  تنظيم   -

املوظف]،
- حذف أو تعديل املنتجات أو الخدمات ... 

األولية  التقديرات  تكون  أن  يجب  االستعLل،  يف  فارق  هناك  كان  إذا 

عىل  تأث�  هناك  سيكون  فارق،  هناك  يكن   ¸ إن  و  مراجعة.  موضوع 
النتيجة املتوقعة. 

و  التوقعات  ب]  الخانات  توازن  احرتام  عىل  السهر  املهم  فمن  لذا 
االنجازات.  

مالحظة: 
و تب] مراقبة امليزانية الفروق اإليجابية أو السلبية حسب املوضع. قد 
تكون هذه الفروق طبيعية يف فرتة معينة، عىل سبيل املثال �كن رشح 
بتأخ�  أو  املقبلة  للفرتة  متوقعة  ملصاريف  املسبق  بالتحقيق  ذلك 

التحقيق. 

أقل  اآلخر  والبعض  املخصص  االعتLد  البنود  بعض  تجاوزت  لقد 
بكث� من التوقعات. ملاذا؟

صيانة وإصالح األمالك العقارية:  ›
أن  › �كن  امليزانية.  يف  املتوقع  املبلغ  بكث�  النفقات  تجاوزت 

غ�  متوقع  غ�  إصالح  مجابهة  إىل  اضطرت  الجمعية  أن  نفرتض 
متكفل به من قبل املالك أو التأم]. 

صيانة وإصالح األمالك املنقولة:  ›
النفقات أقل بكث� من املتوقع. و هذا �كن أن يكون ناتج عن  ›

سوء التقييم األويل. و ينبغي أن يؤخذ بع] االعتبار خالل عملية 
إدخال يف املوازنة املقبلة.

التنقالت :  ›
النفقات املتعلقة بالتنقل تفوق بقليل نصف ما كان متوقعا.  ›

فهل يرجع ذلك إىل انخفاض أسعار النقل،و إلغاءات البعثة...؟ إذا 
ألغيت البعثات، بإمكاننا النظر يف التنفيذ الفعال ألنشطة املشاريع 

املخطط لها والبعثات املدرجة. 

عىل سبيل املثال: 
إنشاء وحدة إنتاج املالبس

مصاريف االستثtر املتوقعة ›

- آالت لصنع الجينز: 4 آالت 2000 € قطعة =8000 € 
- آالت للطرز عىل الجينز: 5 آالت € 500 قطعة = 2500 € 

- املجموع: 10500 € 

االنجاز:  ›
- آالت لصنع الجينز: 5 آالت 2000 € قطعة = € 10000 
- آالت للطرز عىل الجينز: آلة 1  € 500 قطعة = 500 € 

- املجموع: 10500 € 

فإن  ذلك،  ومع  التحقيق،  و  التوقعات  ب]  فرق  هناك  ليس 
عىل  تأث�  له  يكون  قد  وهذا  مختلفة،  التجهيزات  طبيعة 

تكوين املوظف]، وطبيعة مؤهالتهم ... 

ولذلك يبدو من الرضوري التفصيل يف مختلف بنود امليزانية 
عند إقامة شبكة مقارنة داخليا. 

فوائد كشوف الحسابات املرصفية :  ›
الفوائد  › دفع  استبقت  أنها   Lك حذرة،  الجمعية  كانت  لقد 

حالة  يف  الخزينة  تتابع  أو  املرصح  املكشوف  بتطبيق  املرتبطة 
حدوث مشاكل يف إدارة الخزينة (انظر أدناه). 

االشرتاكات : إذن ¸ تتحقق االشرتاكات، إذا جاز التعب�. وهذا  ›
هل  الجمعية؛  جانب  من  إجراءات  اتخاذ  لعدم  نتيجة  يكون  قد 
كان  هل  غائب،  االشرتاكات  جمع  عن  املسئول  الشخص  كان 
تشغيل  ينبغي  هل  الحالة،  هذه  يف  و   .. األخرى  باملهام  مشغول 

شخص آخر للتكفل بهذا الجانب من النشاط للجمعية؟ ... 

�كن للمقارنة أن تؤدي إىل االستنتاجات التالية: 
- هناك اتفاق ب] الوقائع و التوقعات،

- هناك فرق ب] الوقائع و التوقعات

تحذير: يف الحالة األوىل، يجب أن نتساءل هل عدم وجود فرق 
يثبت أنه تم تحقيق الربنامج كL هو متوقع. يف الواقع، قد يكون 
هناك تعديل داخل قيد الحساب يخفي بالفعل فرق]، واحد أك£ 
واحد أقل، و التحليل حول ذلك �كن أن يكون غني باملعلومات. 
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مثال : 
باللوازم  الخاصة  الفعلية  املصاريف  جوان،   30 يف 
تتجاوز التوقعات املقدمة يف السدايس األول، و قد 

يكون ذلك لسبب]: 
- إما هناك لوازم مطلوبة أك£ من املتوقع،

- إما طلب متوقع للفصل الثالث تم أمره قبل 
30 جوان. 

يف  تعويض  هناك  سيكون  هذه،  األخ�ة  الحالة  يف 
يف  نتيقن،  و  ننتبه  أن  علينا  يجب   ولكن   ، الوقت 
 Lك التوقعات  إتباع  تم  قد  أنه  سبتمرب،   30 تاريخ 

يجب. 
توقعات  ضبط  الرضوري  فمن  األوىل،  الحالة  يف 
نفقاتها  التي  األخرى  املتاحة  الوظائف  مع  امليزانية 
من  نوعا  املمول  وافق  طاملا  متوقعا،  كان   Lم أقل 

تقسيم عىل بنود حسابات امليزانية.

مثال: 
السفارة  قبل  من  لكم  منحها  تم  التي  اإلعانة 
مدى  عىل  مراحل  ثالث  عىل  دفعها  تم  األملانية، 

سنة واحدة إبتداءا من يناير: 
- ٪50  عند توقيع االتفاقية

- ٪40 يف بداية السدايس الثاS (يوليو) 

 Æ10 عند تقديم تقريركم النها٪ -

حسب س� نشاطكم، حتى و لو كنتم ال تعرتفوا 
شهر  يف  نفقاتكم  كافة  بتخصيص  قمتم  بعجز، 
نوفمرب يف ح] أن كل املنحة ¸ يتم دفعها لكم. 
إىل  الحاجة  ملواجهة  مضطرين  فأنتم  لذلك 

”الخزينة“. 

yرين
السنة املالية متابعة امليزانية

استنتاج
أودعت  أين  تحريرها  يجب  التي  و  حقيقية،  قيادة»  «لوحة  إنها 
أنشطة  لجميع  قيادة  لوحة  وضع  و�كن  التحكم.  معلومات 
بكل  الخاصة  التطورات  متابعة  و  لقياس  تهدف  هي  و  الجمعية 
و  عدد   ، استشارة  يف  تلقيهم  تم  الذين  املستفيدين  (عدد  نشاط 

مدة املكاملات التي تم تلقيها يف مركز اإلصغاء ...). 

مشاكل  عن  رسيعة  إحاطة  إىل  يؤدي  امليزانيات  بواسطة  التسي� 
التي  القصور  أوجه  إظهار  عليه  يستوجب  و  التنظيم.  و  اإلدارة 
تعيق العمل و تحتاج إىل تغي�، و إن تعلق األمر �شكلة مرتبطة 
باألشخاص أو بالتنظيم. إن نظام امليزانية يشكل بالتايل أداة تسي� 

ديناميكية حتى و لو أنه يتطلب رصامة كب�ة.

2 تسي{ الخزينة
حتى و لو كانت ميزانيتكم متوازنة، �كن للجمعية أن تواجه يف 
الخزينة. وبعبارة أخرى، قد تجدون نفسكم مضطرين إىل تخصيص 
عىل  الحصول  قبل  بك،  الخاصة  امليزانية  يف  مسجلة  نفقات 

اإليرادات املقابلة. 

كل دخول أو خروج أموال (يشمل ك.ر.م الخاصة باملعامالت التي 
تخضع للرسم عىل  القيمة املضافة) يجب تسجيله يف عمود الشهر 

الذي ينبغي أن يدرج فيه: 

1.2 ما هو مخطط الخزينة

الوسائل  أن  بالتأكد  تسمح  دورية  حالة  الخزينة  مخطط  يعترب 
النقدية تسمح بتوازن النفقات. 

كL يسمح بتوقع كل من اإليرادات و املرصوفات للسنة القادمة 
وباتخاذ االجرءات الالزمة يف الوقت املناسب. 

النفقات  جميع  فيه  يب]  جدول  شكل  الخزينة  مخطط  يأخذ 
يتم  بشهر.  شهر  موزعة  العام،  خالل  املتوقعة  اإليرادات  وجميع 
احتساب الفرق ب] اإليرادات و املرصوفات شهر بشهر. ثم، يضاف 
(اإليجا�:  املقبل  الشهر  بداية  يف  املتوفرة  الخزينة  إىل  الفرق 

املتوفر). 
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الخ...أفريلمارسفيفريجانفي

000 000410 039 0001 103 0001 169 01الرصيد يف بداية الشهر (+أو-)

اإليرادات املتوقعة (ك.ر.م)

000 5املشاركات

000 10إعانة الوالية

X مرشوع

UGP  

سفارة كندا

000 000200 250 1كاريتاس الجزائر

000 239 0001 103 0001 169 0001 265 1 1مجموع اإليرادات للشهر (1)

املصاريف املتوقعة (ك.ر.م)

000 00031 00031 00031 31األجور

450 60تكاليف اجتLعية و رضائب

الهاتف

000 0005 0005 0005 5لوازم

000 5التنقالت

تجهيز

500 7االيجار

000 000800 35مصاريف الكهرباء

000 00025 00025 00025 25غ�ها

000 3الخ

950 000828 00064 00066 96مجموع املصاريف للشهر (2)

000 000410 039 0001 103 0001 169 1الرصيد يف نهاية الشهر (2-1)

(DA)املثال ب

أفريل - 14مارس - 14فيفري- 14جانفي- 14خزينة مبسطة

9357-717 9561 1الرصيد يف بداية الشهر

350 3502 8952 2مجموع املصاريف

500 6565402 2مجموع اإليرادات

810150 1-239-فرق االيرادات-املصاريف

9357-717 1الخزينة يف نهاية الشهر

عىل سبيل املثال، رشاء تم يف جانفي و يسدد يف شهر مارس، يجب 
إدراجه يف عمود رصف شهر مارس. 

وهذا يسمح �عرفة، مقارنة مع التوقعات التجارية،إن كان كل ما 
هو مستحق الدفع �كن تسديده بدون مشكلة بفضل إمكانيات 

املتوفرة.

تقدم  › متابعة  أجل  من  ممتازة  قيادة  لوحة  الخزينة  تعترب 
الجمعية. �كن للمس� أن يترصف يف أقرب اآلجال من أجل اتخاذ 

القرارات املناسبة. 

2.2 موازنة الخزينة

و مخطط الخزينة سيساعدكم عىل توقع الفرتات الصعبة (و بالتايل 
الجمعية  فيها  ستملك  التي  الفرتات  إلدارة  أيضا  ولكن  تجنبها)، 

األموال التي �كن وضعها خالل وقت مع].
 

اعتLد  يبقى  و  سلبية.  أو  إيجابية  أرصدة  الخزينة  مخطط  يب] 
وسائل التوازن: 

- اما فائض يف الخزينة لالستخدام (تحويل إىل حساب التوف�) 
برمجة  و  االستحقاق  مواعيد  ملواجهة  كافية  غ�  سيولة  اما   -

أو  بالشهر  بأعمدة،  جدول  بتحرير  نقوم  العملية،  املLرسة  يف 
بالفصل، عىل جزأين: اإليرادات و املرصوفات. 

بنفس  › شهر  كل  يف  وتدرج  متواصلة  تكون  املرصوفات  بعض 
املبلغ: األجور؛  و االيجار.

بعض املرصوفات تكون متواصلة وتدرج يف كل شهرين أو ثالثة  ›
الرضائب  و  االجتLعية  التكاليف  بضعف:  يختلف  �بلغ  أشهر 

الفصلية؛ تكاليف الكهرباء ... 
فمن  › النشاطات.  لس�  وفقا  مربمجة  تكون  املرصوفات  بعض 

السهل جدا إدراجها يف مخطط الخزينة: مصاريف التجهيز  (رشاء 
جهاز كمبيوتر من أجل تنظيم املرشوع)،مصاريف التنقل (املهام 

املربمجة يف إطار املرشوع) 
مصاريف أخرى أك£ صعوبة ل¿ تؤرخ،و بالتايل من الرضوري  ›

أن نظهر و نلجأ إىل الخيال: اللوازم 

عندما نقوم �خطط خزينة خاص بنا، نقدر أهمية أعLل تخطيط 
األنشطة املحققة أعىل من تركيب امليزانية. يف الواقع، باعتبار أننا 
إدماج  األسهل  فمن  املناسب،  الوقت  يف  األنشطة  س�  حددنا 

املصاريف املتعلقة بهذه األنشطة يف مخطط الخزينة. 

تسبيقات بنكية أو تأجيالت الدفع. 

الشهر  نهاية  يف  املرتاكمة  الخزينة  مبدأ:  نحرتم  أن  دا�ا  وينبغي 
يجب أن تكون دا�ا باطلة أو إيجابية. خالف ذلك، قد ال تتمكن 

الجمعية من مواجهة مصاريفها. 

من  أنواع  ثالثة  الهدف،  هذا  تحقق  ال  أن  املمكن  من  كان  إن 
الحلول ينبغي النظر فيها: 

سحب  › متوقعا:  كان   Lم أرسع  بشكل  املال  عىل  الحصول 
املشاركات بشكل أرسع، و تعجيل دفع اإلعانة ... 

املشرتيات،  › بعض  توقيت  تغي�  املصاريف:  تأخ�  محاولة 
تفاوض حول آجال الدفع ... 

لدى  › املكشوف  عىل  السحب  أو  البدل  قرض  عىل  التفاوض 
صاحب مرصف، مع العلم أن هذا سيؤدي إىل نفقات مالية والتي 

يجب انعكاسها فيL بعد عىل ميزانيتكم و مخطط خزينتكم.  
من املهم أن ال نبدأ نشاطنا مع العلم مسبقا أنه، يف األشهر القليلة 
لن  وأنه  الخزينة،  يف  خط�ة  أزمة  هناك  يكون  أن  �كن  املقبلة، 
يكون لدينا و سائل للتصدي لها. و معظم حاالت اختفاء الرشكات 
يف  مشاكل  نتيجة  هي  األوىل  السنة  يف  تحصل  التي  الجديدة 
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الخزينة. 

يف الواقع، فإنه مع الوقت و الخربة سنقوم بتحس] إدارة الخزينة، 
ألنه يصبح من األسهل تقدير معدل اإلنفاق و اإليرادات. 

من جهتهم، فان وكاالت التمويل تقدر أك£ عندما تقوم جمعية 
بتقديم مخطط خزينة: فهو ضLن جدي و أساس تفاوض لجميع 

معامالت االقرتاض أو االستثLر.

3 اإلجراءات املحاسبية املعتمدة
وتستند إدارة املحاسبة عىل: 

ميزانية املرشوع (توقعات، تحديث)  ›
تصنيف الوثائق املحاسبية ›
حالة اإليراد  ›
حالة املصاريف ›
املراجعة الخارجية للحسابات و املراقبة يف التدقيق املايل. ›

يجب أن تسمح للجمعية وأم] الصندوق: 
إىل  السابق  العام  ميزانية  تقديم  و  لألعضاء،  حسابات  تقديم   -

الجمعية العامة؛
- تربير لدى خدمات الرضائب بالطابع الغ� مربح لألنشطة ؛

طلب الحصول عىل قروض و يف الوقت نفسه تربير كل استخدام 
للمراقب]  استخدامها  �ساواة  و  التمويل  ألصحاب  األموال 

(الرضائب و مراقب] التدقيق املايل،الخ). 

1.3 التسجيل

يجب  الجمعية،  نشاط  إطار  يف  مستعملة  نفقة  كل  بخصوص 
قا�ة  تشكل  املحاسبية  السجالت  كافة  محاسبة».  «وثيقة  تقديم 

املرصوفات للتدفقات االقتصادية للجمعية. 
يتم تسجيل كافة املداخل و املخارج املالية يوميا و خاصة إذا كان 

هناك صندوق. 

يتم تحرير جميع املعلومات: التواريخ،  و أرقام الشيكات، املدين، 
تاريخ  أو  رقم  التربيرية،  الوثيقة  رقم  األصل،  التخصيص،  الدائن، 

البيانات املرصفية. 

ترتيب الفاتورة ›
يجب ترتيب الفوات� حسب الرتتيب الزمني إلصدارها. و تنسيقها 

واحدة بعد اآلخرة مبارشة بعد الرشاء.

إذا اخرتت الرتتيب حسب قطاع نشاط الجمعية، يجب تخصيص 
األصناف  ب]  الحافظة  نفس  يف  الفصل  أو  صنف  لكل  حافظة 

بواسطة متخللة تش� إىل هذه الفئات. 

حافظة  تخصيص  يجب  املرشوع،  حسب  الرتتيب  اخرتت  إذا 
لكل  حافظة  و  للجمعية  العريض  بالنشاط  املتعلقة  للنفقات 
مرشوع. كL �كنك أيضا ¬ييز يف هذه الحافظات النفقات حسب 

طبيعتها (مصاريف التنقل، اللوازم ...).  
الخزينة. 

يف الواقع، فإنه مع الوقت و الخربة سنقوم بتحس] إدارة الخزينة، 
ألنه يصبح من األسهل تقدير معدل اإلنفاق و اإليرادات. 

من جهتهم، فان وكاالت التمويل تقدر أك£ عندما تقوم جمعية 
بتقديم مخطط خزينة : فهو ضLن جدي و أساس تفاوض لجميع 

معامالت االقرتاض أو االستثLر.
تتم املراقبات إبتداءا من استالم كشف البيانات املرصفية. املقارنة 
يكشف  أو  الحسابات  يثبت  الكشف  و  التسجيل  دفرت  ب] 

االنحرافات.     
و نسيان تسجيل حركات األموال ب] الخزينة و البنك من األخطاء 

األك£ شيوعا.

2.3 التربير

تثبت  وثيقة  ألنها  حسابية.  بوثيقة  النفقات  جميع  تربير  يجب 
النفقات و تعيينها أو دائنها : 

من  › الوقود،ماعون  زهيدة:  نفقات  (لتغطية  النفقات  قسائم 
الورق، قلم، وجبة للنزيل ...) 

فوات� الرشاء للعمليات الكب�ة (بالفوات� الشكلية ، االستLرة  ›
الطلبية و عند االقتضاء استLرة االستالم )؛

عقود و مخالصات  بخصوص النفقات التي ال ¬لك فاتورة ›
- االستشارات (عقد استشاري + مذكرة أتعاب+ نسخة من الشيك 

مع إشعار بالوصول)،
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الرواتب، وإيصاالت  قيد  أوراق  العمل،  العLلة (عقود  تكاليف   -
( IRG يلLعية و رضائب عىل الدخل اإلجLدفع األعباء االجت

يستلزم طلب الفاتورة ›
عن كل عملية رشاء سلعة أو خدمة، يجب توف� الفاتورة املال�ة. 
تتطلب  أن  يجب  بديهيا،  دا�ا  ليس  الشئ  هذا  من  الرغم  عىل 

وثيقة تحتوي عىل: 
- اسم املؤسسة أو الهيئة التي تحقق فيها الرشاء

- تاريخ الرشاء
- اسم السلعة أو الخدمة التي اشرتيتها و الكمية

.(TVA) مبلغ الرشاء -

3.3 طرق الدفع

ينصح بشدة، يف حدود اإلمكان، تجنب اللجوء إىل استخدام املال 
النقدي عىل حساب الجمعية. من األفضل التسديد بواسطة شيك.

أم  الصندوق الراتب:
أ. بعد التحقق من أن ملف الدفع أو القبض يحتوي عىل جميع 
الوثائق التربيرية   (االستLرة الطلبية، استLرة الخدمة أو استLرة 
االستالم ،والفوات�،الخ.)،يقوم أم] الصندوق �أل استLرة النفقات 
التي �يض عليها الشخص الذي يستلم الشيك أو التسديد نقدا.  

ب. و ينقل كافة املعلومات عىل سجل شيك أو عىل دفرت املسودة 
للخزينة

التربيرية  الوثائق  يوميا  يقدم  أن  الصندوق  أم]  عىل  يجب  ت. 
للمحاسب

ث. يظل سجل الشيكات و دفرت املسودة للخزينة  عىل مستوى 
أم] الصندوق

ج. ال �كن أن يكون الرصاف/أم] الصندوق هو املحاسب 

املحاسب يسجل: 
أ. عند االستالم، يقوم املحاسب بفحص الوثائق التربيرية (صحة و 

مبالغ).
أم]  إىل  إعادتها  يتم  و  مقبولة  غ�  وثيقة  كل  رفض  يتم  ب. 

الصندوق مع إعالم إىل رئيس الجمعية. 
وقع  الذي  و  القياسات  املرقم  النفقات  اإليرادات  وسجل  ت. 

بالحروف األوىل يجب أن يحتفظ بشكل صحيح: 
- بدون ¬زيق الصفحات

- بدون إزالة باملمحاة، دون كتابة فوق السطور

- بدون ترك فراغ
- يحتفظ ملدة 10 سنوات

ث) ان امللف الذي يستعمل للتسجيل يف سجل R / D  يجب أن 
يتضمن عىل االصول. 

الرضورة  عند  و  الوثائق.  استخراج  يجب  ال  تصنيفها،  و�جرد  ج) 
يجب القيام بنسخ

الدفع عن طريق الشيك ›
من الذي يستطيع أن يقرر بالتزامات النفقات؟

يف جمعية، أم] الصندوق هو املسئول عن إدارة التدفقات املالية. 
و هو الذي �لك «السلطة» عىل الحساب وبالتايل إمضاء الشيك. 
و هذا املوقف من جهة أخرى يعادل ضLن لإلدارة جيدة بالنسبة 

ملمول. 

إعطاء ملدير املرشوع أو لغ�ه من املسئول] الخاص] بالعمليات 
سلطة التوقيع عىل الشيك يعرض الجمعية لخطر اختالس األموال. 
باإلضافة إىل ذلك، فان مدير املرشوع ليس يف مأمن من أخطاء يف 
نظرة  يقتيض  الصندوق  أم]  مع  االلتزام  قرار  وتقاسم  الحكم 

مزدوجة  التي تقلل من هامش الخطأ هذا. 
أم]  طرف  من  توقيع  عىل  الحصول  إىل  الحاجة  فإن  ذلك،  ومع 
التي  الجمعية  نشاط  س�  حسن  تعيق  قد  نفقة،  لكل  الصندوق 

تخضع لآلجال تنفيذ إضافية. و�كن اعتبار حل]: 

- تفويض سلطة التوقيع ملدير املرشوع: سوف يراقب مجلس إدارة 
الجمعية بانتباه و بانتظام الحركات التي يلتزم بها مدير املرشوع 
ويتطلب من مدير املرشوع بتبليغه مسبقا يف حالة نفقات كب�ة. 
و بالتايل يتعهد مدير املرشوع �سؤوليته اتجاه مجلس اإلدارة و 
إىل  املرشوع  ملدير  التوقيع  سلطة  تفويض   - للممول].   بالنتيجة 
غاية مبلغ مع] محدد مسبقا من طرف مجلس اإلدارة. أزيد من 

ذلك املبلغ، أم] الصندوق هو الذي يقوم بوضع توقيعه. 

 الدفع نقدا ›
الشيك.  طريق  عن  النفقات  تسديد  دا�ا  املمكن  من  ليس  إنه 
عندما نلجأ إىل استخدام املال النقدي، هناك نوعان من اإلجراءات 

املمكنة: 
ثم ◊  الشخيص.  دخله  عىل  النفقات  بدفع  املرشوع  رئيس  يقوم 

اسرتداد  عىل  الحصول  أجل  من  مصاريف  مذكرة  بتقديم  يقوم 

يوميا  و  الفور،  عىل  واإليرادات  النفقات  كافة  تسجيل   .1

(وخصوصا عندما يكون هناك صندوق)

إنشاء دفرتين للحسابات: دفرت صندوق و دفرت بنك، دون   .2

أن ننىس تسجيل حركات األموال ب] الصندوق و البنك.

التحقق من صحة البيانات املرصفية الشهرية.  .3

ثالثة مبادئ: 

املبالغ املعنية (انظر أدناه). هذا الحل ليس دا�ا معتمد،و خصوصا 
يف حالة نفقات معتربة. 

¬لك الجمعية خزينة تسمح بوضع املال النقدي تحت ترصف ◊ 
مدير املرشوع. إن توىل الصندوق يستوجب أن يكون تشغيله جد 

واضح منذ البداية. بعض التوجيهات للحفظ: 
- يجب أن يكون عدد قليل من األشخاص بوسعهم الوصول إىل 
الصندوق، فكلL كان عدد األشخاص كب� كلL كانت األخطاء 

يف اإلدارة محتملة.
يجب  املال:  تنقل  كل  يف  الصندوق  دفرت  مال  الرضوري  من   -

تسجيل كل عملية سحب و إيداع يف الدفرت. باإلضافة إىل ذلك، 
باألموال  املحققة  النفقات  الصندوق،  دفرت  ،يف  تحديد  يجب 

املسحوبة،و إعادة إىل املرجع املالئم يف حافظات املحاسبة. 
- يجب القيام بكشف الصندوق خاص باملداخل و املخارج يف 
الدفرت يف كل شهر، من أجل الحفاظ عىل الرؤية الجيدة للموارد 
من   » صندوق  أخطاء   » أي  تصحيح  إىل  و  جهة،  من  املتاحة 

جهة أخرى. 
 إذا ¸ يستطيع يف نهاية الشهر الشخص الذي سحب املال من 
الصندوق بتربير النفقات املوافقة للمبلغ املسحوب عن طريق 

فوات�، فسوف «يعيد املال» عىل دخله الشخيص. 

4 امليزانية املالية للمرشوع 
أنها  القول  �كن  و  مع]:  وقت  يف  املالية  الحالة  امليزانية  تعكس 
نهاية  يف  أو  السنة  نهاية  يف  (عادة  مع]  وقت  يف  «صورة»  ¬ثل 

املرشوع). 
تلخص امليزانية اإليرادات التي سجلتها الجمعية من أجل تحقيق 

املرشوع والتكاليف الفعلية التي وظفها يف انجازه. 

تحذير: يجب أن تكون موازنة ب] العمودين!

4.1 امليزانيات املالية للممول 

يف إطار اإلعانات املمنوحة من طرف املمول] الدولي]، فإن هؤالء 
املايل  بالتقرير  للمرشوع   Æالنها التقرير  إرفاق  يتطلبون  اآلخرين 
النهاÆ الذي يلخص النفقات املخصصة مقارنة بالنفقات املتوقعة. 
يف إطار ¬ويالت تدوم لعدة سنوات، �كن للممول أن يطلب من 

الجمعية تقديم تقارير وسيطة، التي يضم إليها أيضا تقرير مايل.
و بالتايل، فإن متابعة املوازنة عىل النحو الوارد أعاله سيشكل أداة 
عىل  اعتمدتم  إذا  امليزانيات.  هذه  لتحقيق  مساعدة  ممتازة 

إجراءات مراقبة املوازنة فصلية، سوف يكون من األسهل لكم  مال 
امليزانيات املالية املطلوبة من قبل املمول]. 

و  النفقات  سيلخص  الذي  جدول،  شكل  يف  امليزانية  تقديم  يتم 
اإليرادات املحققة يف ضوء ما كان متوقعا: 

يف عمود التوقعات، يتمثل يف توزيع امليزانية التي تم قبولها من 
قبل املمول قبل بداية املرشوع و نقل األرقام التي سجلت.

املحققة.  الفعلية  النفقات  إدخال  يجب  اإلنجازات،  عمود  يف 
 .Æوينبغي لهذه أن تتطابق مع ما كان متوقعا يف حالة تقرير نها
إن املمول لن يقبل تغي�ات يف استخدام أمواله بعد انجاز املرشوع.

4.2 املعلومات والوثائق التي ستدرج

هذه  تحديد  يتم   ¸ إذا  املمول].  حسب  تختلف  املتطلبات  هذه 
العنارص بدقة، فإنه من املستحسن أن تسأل عن ذلك لدى املمول 

ل¿ تكون عىل توافق مع منتظراته. 

أ. نسخ من الفوات{ و املذكرات
قد يتطلب املمول أن تضموا لتقريركم املايل نسخ لكل فاتورة أو 
إىل  للمرشوع  فعلية  نفقة  كل  تش�  أن  يجب  و  حساب.  مذكرة 
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مثال لسجل امليزانية املالية (

مثال: 
يف ميزانية قدرها 000 000 1 دج، تم تخصيص 

000 250  دج لنفقات التجهيزات. 

دج   1 فعال 000 000  أنفقت  املرشوع،  تنفيذ  بعد 
ولكن فقط 000 200 دج يف التجهيزات. 

لتعويض  استعملت  املتبقية  دج   50  000 ال  و 
متدخل خارجي يف إطار تقييم خالل املرشوع. و قد 

يتطلب املمول تأدية ال 000 50 دج هذه.

فاتورة أو مذكرة. 
ان تويل املحاسبة التحليلية �رشوع تستلزم كافة معناها. و جميع 

الفوات� التي ستحتاجها لتربير نفقاتك سرتتب مسبقا. 

ب. تفاصيل كل نفقة
قد يتطلب املمول تفاصيل كل نفقة متعلقة باملرشوع. 

مثال: امليزانية املمنوحة قد تش� إىل: 
«03 تذاكر ركوب طائرة لفرنسا = 1000€»

يف  عضو  كل  اسم  املايل  التقرير  يحدد  أن  يجب  الحالة،  هذه  يف 
الوفد الذي سافر و السعر الدقيق لتذاكر سفرهم. 

ت. الفرق ب  امليزانية املمنوحة و النفقات الفعلية
يف تقريرك املايل النهاÆ، يجب تربير الفروق ب] امليزانية املمنوحة 

و النفقات الفعلية للمرشوع. 
إعادة  أو  املمنوحة  امليزانية  يف  قاطعة  تعديالت  هناك  كانت  إذا 
توزيع هذا املبلغ ب] بنود امليزانية للمرشوع باتفاق من املمول،  
يجب تضموا املراسلة ب] املمول و هيئتكم، التي تش� إىل هذه 

التغي�ات. 
إذا ¸ يكن هناك اتفاق مسبق عىل التعديالت التي أدخلت عىل 

امليزانية، يجب التقيد بامليزانية كL هي ممنوحة : 
- إذا أنفقت أك£ من ذلك، فان السعر اإلضايف عىل عاتقكم.   

- إذا أنفقت املبلغ املحدد ولكن ليس بالطريقة املنصوص عليها، 
قد يتطلب املمول تعويض بعض املبالغ املوظفة.

ولذا فمن الالزم مLرسة مراقبة منتظمة عىل نفقاتك لتقديم أية 
تغي�ات للممول خالل تحقيق املرشوع. و بالتايل إذا رفض املمول، 

 .Æلن تقوم بنفقة ال �كنك تربيرها يف تقريرك النها
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الهـــــــدف الرتبـوي 

أك£ فهL للعوامل مفاتيح الّنجاح يف وضع و تنشيط شبكة.  ›

مكتسبـــات قبليـــــــة 

املشاركون يتحكمون يف معنى الحكومة و يعرفون املرشوع الجمعوي ملنظمتهم بغرض التمكن  ›

من إنجاز التدريبات حول الرشاكة 

التنشيط البيداغوجي

لعبة دور الزعيم. ›

بناء نشاط جLعي جمعوي . ›

قا�ة املراقبة الختيار رشيك . ›

تحليل سووت ( SWOT ) لرشاكة ›

وقت

 يومان (02) للمواضيع الفرعية الثالثة. ›

الزعيم، النشاط الج�عي
 و الرشاكة

162 1 الّزعيـــــم       
162 1.1 تعريفات       

164 1.2 نوعية الّزعيم      

164 1.3 أسلوب الزعيم     

164 1.4 الزعيم الجمعوي      

165 2 النشــــاط الجtعي      
165 2.1 تعريف / عموميات     

166 2.2 األهداف / مس{ة البناء    

167 2.3 متطلبات و صعوبات العمل الجtعي    

167 3 الرشاكــــــة       
167 3.1 تعريف / عموميات     

169 3.2 أµاط الرشاكات     

170 3.3 صفة و مخاوف أو انشغاالت    

171 3.4 تحديد إسرتاتيجية رشاكة    

174 3.5 وسائل التعاقد : مخاط و حدود   

توجيهــــات للمكّون  
الفصل الخاص بالرشاكة �كن أن يخترص حسب توفر الوقت . 

تستطيع إكLل هذا املقياس �قاييس االتصال الداخيل و الخارجي.
ال ترتّدد يف اللجوء إىل خربة املشارك] .

الجمعية و بيئتها
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brainstorming تدريب املقّدمة
كتابة كلمة ” الزّعيم ” عموديا، و انطالقا من كل حرف تدعو املرتبص] إليجاد أكرب قدر من الصفات لزعيم فّعال ، يف وقت محّدد (5 

دقائق)

L     

E     

A     

D     

E     

R     

S     

H     

I     

P     

صفات شخصيةصفات حسن الترصفصفات تقنية

مرتبطة بالتحكم يف مجال املؤهالت التي 
pairs تسمح بالتعرف عىل

مرتبطة �جال النشاط
رؤية بعيدة، إسرتاتيجية،  تنشيط ، 

تواصل ، ثقة، أخالقيات ، قدرات العمل

 اجمع األجوبة و صّححها و أكملها بالعنارص أدناه

صفــات شخصيـــة

الزعيــــــــم...
يحمل بطبعه األفراد ( املنظLت) غىل االنخراط يف

 أهداف ( مس�ة) و تحقيقها 
.... يستعمل تأث�ه 
... يجّدد و يخلق 

ينتقد النظام 
( EDWARD DEMING )الجمعية الفرنسية إدوارد د�نق )

 2012 

املسّيــــــر… ›
يجب أن تحمل األفراد املوضوعية تحت سلطته إىل إنجاز 

األهداف التي سطروها باستعLل سلطته، 
يدير .... يستعمل سلطته.
.... ينتقل و يعيد اإلنتاج 

.... يطلب ماذا 
.... يقبل و يساير النظام 

الجمعية الفرنسية إدوارد د�نق 2012

1 الّزعيـــــم 
1.1 تعريفـــات 

الزّعيم هو فن التأث� يف ترصّفات اآلخرين، و جذبهم �وافقتهم 
الشخصية. 

�كن أن �ارس من طرف مجموعة. 
إنها صيغة مستلفة من االنجليزية و التي تحّدد قدرة فرد   -

عىل كسب
-  و جلب أفراد آخرين أو منظLت بغرض تحقيق هدف .

نقول إذن أّن الزّعيم هو شخص قادر عىل التأث� و االستلهام.

زعيــــم و مسّيـــر  ›
الزعيم يتميز بكونه مسّ�ا أو مقّررا، و الذي �لك قدرات لإلدارة 

دون أن يقود املجموعة أو املنظمة أو البلد إىل ميدان أخر 
لتنميته . املسّ� الجيّد �كنه أن يكون زعيL لكن الصفت] ليستا 

مرتبطت] أليا .

نظرا الشرتاكه الطويل مع املحيط الّسيايس، فإن الزعيم صفة 
مبحوث عنها يف عدد كب� من امليادين، كذلك سنتحّدث عن 

الزعيم يف عا¸ األعLل، عا¸ الثقافة أو العلم أو كذلك يف مجال 
الرياضة .

كلLّ تطورت املحيطات التي يغطيها الزّعيم، كلL تضاعفت 
الصفات التي تعرّفه . إذا كان الزعيم يف املايض مشرتكا بشكل 
حميمي بشخصية الزعيم  و بالخصوص طبعه، فإّن الكث� من 

الدراسات الحديثة تقرتح مؤهال مكتسبا، هي ¾رة الخربة و 
مرتبطة بسياقات  نوعية. من ب] الكفاءات ( أو الصفات) التي 

نجدها عند الزعLء �كن أن نذكر : النظرة أو الرؤية، 
اإلسرتاتيجية، اإلحساس املسبق، التواصل، الثقة و األخالقيات .
هذا التأث� �ّر عرب التواصل الذي ينتج اإلرادة الالزمة لتغي� 

القناعات و الترصّفات.

مصادر الزعيم  ›
- الشخصية 

- املعارف و املؤهالت 
- العائلة 

- املجال السيايس 
- السّن

1.2 صفــــــــات الّزعيــــم
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لعبـة دور 

تدريـب حـول الزعيم يف الفــوج

- رؤية و إسرتاتيجية: الزعيم يسمح يتخيّل مستقبل أفضل، و 
يرى االتجاه الواجب إتباعه للوصول إىل ذلك، و يترصّف ليصل.

- تنشيط و تواصل : الزعيم يسحر بخطابه / بترصّفه، يجعل 
جLعته أو فريقه يعيش ذلك، و يحافظ عىل إرادته و تجنيده.

- قبول املسؤولية: يتقاسم سلطة القرار و يحّمل بعض 
املسؤوليات لآلخرين.

- قدرات كب�ة يف العمل 
- تسي� جيّد للعالقات مع اآلخرين .

- املطاطيّة 
- الطّموح، الثّقة يف الّنفس و الرغبة يف تأكيد الذات.

1.3 أساليــــــب الزعيـــــــم

توجد عّدة ترتيبات لخصناها يف مقاربت] : الزعيم املرحيل و 
الزعيم الشعوري. 

الزعيم املرحيل يستند عىل نوع االتجاه و السند الذي يحتاج  ›
إليه الفوج الزعLء اإلداريون يحّددون أدوار و مهام من يوجدون 

تحت مسؤوليتهم و يتابعهم و يراقبهم بشكل دائم.

الزعtء الذين يفّوضون هم معنيون كذلك بالقرارات و حل 
املشاكل، لكّن الفوج هو الذي يقّرر متى و كيف يتدّخل الزعيم

 

املقاربة األخرى تقسم أساليب الزعيم إىل فئات حسب القدرات 
يف الذكاء الشعوري.

قرسي :  هذا األسلوب ” اعمل ما أقوله“ يتطلب إذعان  يف 
الح]. إنّه مفيد خاصة يف حاالت التغي� الجذري، أو األزمة، أو 

مع فوج صاحب مشاكل.

تسلطـــــي : هذا األسلوب يجّند األشخاص حول رؤية أو هدف ، 
و لكّنه يعطي الحرية لألشخاص الختيار طريقتهم الخاصة لبلوغ 

الهدف .

جامـــع : هذا األسلوب ” الناس أو ال ” يؤدي إىل ربط األحاسيس 
و خلق تناغم ب] أفراد الفريق.

دvوقراطــي : هذا األسلوب يساعد يف الوصةل إىل توافق بفضل 

أوال، الكفاءة يف مجال املعرفة التقنية صفات تقنيّة نوعية  . 1
لكل جمعية، مثال، املجال القانوS و القانون الدويل بالنسبة    

للجمعية املغربية لحقوق اإلنسان.  

ثانيا، التحّكم يف منهجية وسائل العمل ألنه ال يكفي التحكم  . 2
يف املعرفة، و لكن يجب التمكن من نقل املعرفة( صفة حسن    

الترصّف)   

أخ�ا، إنه من الرضوري امتالك موقف ال �كن انتقاده و  . 3
سلوك مثايل. إنّه حسن الترصّف النضايل ( صفات شخصية). ال    

نستطيع أ نناضل من أجل حقوق اإلنسان و نرضب زوجتنا    

مثال.  

داخل الجمعية، هذه الصفات يف مLرسة الزعامة تسي�  . 4
بالتوازي و ترتبط مع أ¡اط الحكم التي تّم تحديدها هي    

متّبعة فعليا .   

املنظLت تستمد بالفعل رشعيتها يف معظمها و رشعية    

زعيمها من ¬ثيلية أعضاءها. إثبات وجود شخصيات عند    

الرصامة و الخربة التقنية محصم و يدّعم هذا املوقف للزعيم    

داخل الحركة الجمعوية .  

عندما تكون جمعيتان عن نفس اإلقليم قادرتان عىل تجنيد 
مواردها للزعامة، فإن نزاعات قد تحدث. ككل وضعيات املنازعة 
يجب التعرّف عىل نقاط ”االهتLم املشرتك“  التي تسمح بتحديد 

مجاالت التعاون املمكنة لوضع حّد للمنازعة.

2 النشـاط الجtعـــي 
2.1 تعريـف / عموميات 

النشاط الجLعي مس�ة مشرتكة تتم مناقشتها و التشاور حولها 

من طرف عّدة أشخاص أو أطراف لبلوغ أهداف مشرتكة .
�كن أن تجمع أفرادا آو منظLت أو هيئات أو مختلف التآلفات  

لهؤالء الفاعل].
تشكيل جمعية، أو االنخراط يف نقابة، أو الدخول يف رشاكة أو يف 

شبكة معناه الرغبة يف الترصّف بنشاط جLعي . 
يتمثل يف تكاثف جهود أو إمكانيات أو االثن] معا.

طبيعة و درجة انخراط أفراد أو أطراف يف نشاط جLعي، تتغّ� 
بتغّ� الهدف الذي

 يتطلّب وحدتهم و سياق النشاط، و لكن لتكون هناك وحدة 
حول هدف، فإن الفاعل] 

يجب أن يكونوا مقتنع] بتبادلية منافعهم و بأهمية توحيد 
جهودهم يف عمل جLعي.

ماذا vكن أن يوجه عمال جtعيا؟  ›
- فوائد مادية ( اقتصادية أو اجتLعية)

- مبادئ و قيم ( التضامن، العدالة، املحافظة عىل املحيط أو 

تراث الهويّة، الخ..)

من يبادر بنشاط جtعي؟  ›
- زعLء األشخاص األك£ تأثرا �شكل، ذوو رؤية أك£ وضوحا أو 

األك£ التزاما لتغي� واقع منطقة أو مجموعة من السكان 
املبادرين بعمل جLعي �كنهم البحث عن أنواع مختلفة من 

املساندة: عملية، إدارية، تقنية، مالية، مادية، الخ..
- حصول املبادرين بالعمل الجLعي عىل انخراط اآلخرين يف 

مبادرتهم يتوقف عىل أهمية و فوائد هذه املبادرة و إمكانية 
تحقيقها و كذلك قيمهم املعنوية، جهودهم و كفاءاتهم لتجنيد 

املشاركة.

نذيــــر :   يتوقع االمتياز و االستقاللية للفوج.
و يطبّق بشكل أحسن اذن مع الفريق جيّدة التأهيل و ذات 

الرغبة يف العمل بذاتهم.
مـــــدرب : هذا األسلوب يركز عىل التنمية الذاتية ألعضائ 

موظفيه.
1.4 الزعيم الجمعـوي : 

يف املجال الجمعوي، فإن الزعيم بالرضورة مرتبط بالهيكل و 
بنمط التسي� للجمعية و بالصبغة التي نصنعها.

إحدى الصفات األخرى للزعيم الجمعوي هو أن يكون قدوة و 
يعطي املثال و �لك منطقية يف العمل تحّقق مصداقية . عندما 
نجّند أشخاصا، يجب أن يقدروا عىل التعرّف عىل القضية التي 
ندافع عنها، و لكن كذلك يجب أال تؤدي اختالفات ب] املبادئ 

املقّررة و النشاطات امللحوظة.
ثالث صفات مكتسبة من أجل عمل فعال للزعيم داخل الجمعية 

تصويـــــر :
(AMDH) الجمعيــة املغربيــة لحقـــوق اإلنســـان 

الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان، هي منظّمة  
جLهرية  تستقطب أكرب قدر من الناس لالنخراط 

فيها، و هذا يستلزم كذلك إدارة جLعية، إذن فهذه 
األخ�ة هي التي تلعب دور الزعيم، بعكس أنواع 

أخرى من املنظLت أين يتم تشخيص الزعيم، . بالطبع 
فإّن أشخاصا  هم الذين يشكلون هذه اإلدارة، و يجب 

أن يثبتوا صفات طريحة للقيام بهذه الوظيفة عىل 

أكمل وجه، و لكن التسي� الكيل للجمعية يعود عىل 
الجLعة.

زيادة عن امتالك زعيم يقود بشكل جLعي، يجب 
امتالك خط قيادة، أي بوصلة. و هو يشء مهّم، ما دام 

األمر بدون ذلك فإن املنظمة تلتبس و تضيع.
يف الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان، مثال، فهي 
املرجع الدويل، إن وجد مشكل مطروح فالجميع 

يناقشه، و كل واحد يدافع عن وجهة نظره و لكن عىل 
أساس املرجع الدويل. بالطبع، ال نحصل دا�ا عىل 

اإلجLع و لكن تقرتب منه. يف املجال الجمعوي الذي �تاز 
بغياب هدف الربح، فإن الزعيم، يتميز باتخاذ القرار مبني 

عىل مبادئ يف أغلب األحيان، معنوية و أخالقية،  رغم 
السلطة السلمية للجمعية، و هو يشء عادي ما دامت قبل 
كل يشء منظّمة فالقّمة قريبة جّدا من القاعدة و محرتمة 

من طرف هذه األخ�ة.  
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اآلخرين.
2.2 األهداف / إجراءات البنـاء 

ملاذا العمل الجtعي ؟  ›
الفاعلون للتنمية ( سكان، جمعيات، هيئات عمومية، جLعات 

محلية، الخ...) و التي تترصّف و تنشط يف نفس األقاليم  أو نفس 
املجاالت  عندهم بالرضورة أهداف متقاسمة: مشاكل للحل، 

أسباب نجاح للتثم]، الخ...
هؤالء الفاعلون ليس لديهم بالرضورة اإلمكانيات / الكفاءات 

لبلوغ هذه األهداف  �فردهم  ---  من هنا تظهر فائدة العمل 
معا.

العمل مع اآلخرين لبلوغ األهداف برسعة أك£، للعمل أك£ أو 
أحسن من حالة العمل يف انفراد.

أمثلــــــــــة : 
- الدفاع عن مصالح مجموعة سكان ( خاصة الهشة: أطفال 

معوزون...)
- حل مشكل ( تخريب البيئة، الترسب املدريس، صعوبة الوصول 

إىل العالج أو غيابه ¬اما الخ..)
- تسي� ممتلكات مشرتكة ( غابة، مساحة خرضاء، برئ، واد، تراث 

ثقايف ، الخ..)
- تثم] إمكانيات محلية.

- تسي� إعالم أو معلومة ، الخ..

العمل الجLعي �كن القيام به يف مجاالت مختلفة: اجتLع] 
اقتصادي، ثقايف، بيئي.

مثال: التويزة

إجـراءات بنـاء اجتtعـي ›
1. اإلحاطة بفكرة العمل االجتLعي : املشكل الواجب معالجته

2. بناء الحجج: األهمية، األهداف النتائج املنتظرة
3. تحديد االحتياجات الواجب االستعانة بها و اإلشكال النشاط 

الجLعي املناسبة
4. تحديد أطراف  يحتمل انخراطها يف املبادرة الجLعية

5. بناء اسرتاتجيات تخسيسهم و تجنيدهم (نصوص إلجراءات)
6. بناء املجموعة و محتوى النشاط

7. وضع التنظيم األك£ فعالية للمحافظة عىل تجند املجموعة

2.3 متطلبـات و صعوبات العمـل الجtعــي

3 الرشاكـــــــــة
3.1 تعريــف / عموميــــات

الرشاكة هي إحدى الطرق املمكنة للعمل معا أو لنشاط جLعي 
. أنها توافق طوعي ب] طرف] أو أك£ اتفقوا عىل العمل معا 

لبلوغ أهداف مشرتكة.

مصادر الصعوبـــــــاتمتطلبــــــــات

األهداف / منافع النشاط غ� واضحة.االقتناع �نفعة و أمكانية تحقيق العمل الجLعي.

كفاءات و مواقف مرتبطة بتسي� املجموعات و األفراد : 
نّوع القوان] األساسية و املهام و املصالح و دوافع الفاعل] ( 

مكاسب مبارشة رشفية الخ..

كفاءات و مواقف مرتبطة بتسي� املجموعات و األفراد : تنشيط / 
تنشيط املسار ، تواصل تسي� املنازعات خاصة للتبادل و ( الصرب

منازعات ¸ يتم التكفل بها ¬اما أو ¸ يتكّفل بها جيّدا 

أدوار ، عالقات، قواعد التسي�...غ� موّضحة أو مكربة إجراء التخاذ قرارات شفافة 

شكلية زعيم يشكل مصدر مشاكل.زعيم معرتف به و مقبول من طرف الجميع. 

 

تدريب
بناء عمل جLعي جمعوي 

برانستورمينغ
حول تعريف الرشاكة 

تحديد دائرة التعـاون: 

”الرشاكة عالقة تعاون و تنسيق بطريقة النّد للنّد ب] عدة 
 Lل التكاملية فيLت ترمي لبلوغ أهداف مشرتكة باستعLمنظ

بينهم و كفاءاتهم و مقارباتهم.
هذه العالقة ترتكز عىل االستLع، التبادلية، التوافق، الثقة و 

االحرتام املتبادل. هذه العالقة تتقوى و تتّدعم حول فبم مشرتكة 
و مقتسمة بفضل تبادالت منتظمة، و بفضل الشفافية و وضع 
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املرشوع املشرتك

الحقوق و الواجبات 

الرؤية / القيم املشرتكة 

الثقة 

املسؤوليات

التناغم السيايس 

التبادل

قواعد واضحة

التنسيق 

األغراض املشرتكة 

املساواة

التكاملية

التعاون

الشفافية

التبادلية

االحرتام املتبادل 

عمـــــــــــل جtعــــي

قواعد واضحة بخصوص الحقوق و الواجبات و مسؤوليات كل 
طرف“

تعريف :
 ” الرشاكة هي العالقة بU هيئتU أو أكc إلنجاز و تحقيق مرشوع 

يرتكّز عىل التعاون مع مراعاة املساواة يف السلطة بU األطراف و ترتكز 

عىل التبادل ، الثقة، احرتام االلتزامات، الشفافية و املعاملة باملثل . إنّها 

إجراءات نشيطة يجب امتداده عرب الزمن، حول كفاءات معّينة و رؤية 

متقاسمة حول هدف تضامني

 يف هذا التعريف فإن املرشوع ( مرشوع التنمية، أو النشاط 

االجت�عي، أو املرافعة الخ..) يجب أخذه باملعنى الواسع. بشكل عام، 

نالحظ عند امل�رسات رشاكات دقيقة مّتفق عليها إلنجاز مرشوع 

عميل، أو رشاكات أكc إسرتاتيجية مبنية حول مرشوع سيايس.

الرشاكة قد تكون محدودة يف الزمان، ألنّها مرتبطة  �رشوع، أو 
نشاطات ، و قد تكون الرشاكة ممتّدة يف الزمان كإطار لتعاون 

عىل املدى الطويل. 
حسب السياقات و القوان] األساسية، فإن الواقع يبّ] أّن 

الرشاكات تستلزم هيئات من أ¡اط متنّوعة : 
مجموعات قاعدية :  ›

هي مجموعات افرتاضية ( مجموعات نساء، مجموعات فالح] ، 
الخ..) و التي تقود جLعيا نشاطات التنمية أو للدفاع عن 

مصالح املجموعة، عادة قليلة الهيكلة، هذه املجوعات ¬لك 
تجّذرا اجتLعيا و محليّا قويّا.

منظLت مهنيّة : ›
( نقابات، جمعيات املستعمل]، منظLت فالحيه الخ..) تشكلت 
عىل مستوى محيل، وطني أو جهوي، و صارت للبعض فاعل] ال 

�كن االستغناء عنهم بالنسبة للسلطات العمومية.

جمعيات مهنيّة : ›
بعضها كانت منظLت قاعدية تهيكلت و ¬ّهنت، و بعضها، جّد 

متخّصصة، و تقرتب باستمرار من مكاتب دراسات .

سلطات محليّة:  ›
ناتجة عن إجراءات الالمركزية، إنها مسؤولة عن تسي� و تنمية 

إقليمها.

هيئات حكومية، تابعة للدولة : ›
(وزارات، مصالح المركزية للدولة ).يف بعض البلدان كال فيتنام أو 

كوبا , ال يوجد فاعلون غ� حكومي] و منظLت غ� حكومية 
للشLل تعمل مع مصالح ال مركزية للدولة أو منظLت 

جLه�ية.
سلطات دينية:  ›

نظرا لنشاطها يف مجاالت اجتLعية (الرتبية، الصحة، تنمية 
األهايل ) ولتجدرها ب] األهايل فأن السلطات الدينية عىل مختلفة 

(من الوطن إىل املحيل ) هي مختارة كرشكاء.

مؤسسات أو هيئات خاصة :  ›
يف بعض القطاعات ،كالقرض فان تعاونيات ¬ت لالستجابة 

للنقائص يف قطاع البنوك الكالسيكية ، و تحصل عيل سند تقني و 
مايل من رشكاء الشLل .

3.2 أµاط الرشكاء :

توجد أ¡اط مختلفة من الرتتيب حسب :
-  طبيعة  التعاون ( تقني، عميل ، مايل، هيأوي ...)

-  مجاالت النشاط (اجتLعي، اقتصادي، عميل،ثقايف،...)

- الفاعلون املعنيون (عموميون، خواص ...)
- حسب مرجع جغرايف ( إقليمي، محيل، دويل)

األµاط األساسية للرشاكة يف إطار النشاط الجمعوي: ›
رشاكـة تقنيـــــة:  ›

تكون خاصة مع هيئات عمومية، جمعيات، الخ... والتي تقدم 
معارف و / أو معرفة حسنة تقنية مرتبطة �جال النشاط.

أمثلــــــــة :
- مصالح البيئة و التي تتكفل باملظاهر التقنية ( خربة ، مرافقة،  

  تكوين، متابعة النشاطات...) إلعادة االعتبار ملساحات         
  طبيعية.

- مصالح الصحة التي تضمن االداءات العالجية يف مرشوع    

  التكفل �رىض .
- جمعية معرتف بها و مؤهلة للتدخل يف الرتاث الذي يتشكل    

  صيانة نصيب تاريخية.

رشاكــة إدارية/ هيأويّــــــــة :  ›
تعقد مع هيئات عمومية من اجل تغطية أدارية للنشاطات، أو 

لتسهيل الوصول إىل هيئات أخرى عمومية ، الخ ...

أمثلـــــــة :
- معهد للتكوين املهني الذي يصادف تكوينات تأهيلية مقدمة 

يف إطار مرشوع جمعوي .
- مديرية الرتبية تسمح بالدخول إيل املدارس للقيام بنشاطات 

تحسيسيّة.

رشاكة ماليـــــــة :   ›
تكون مع فاعل] يتكلفون ماليا بجزء من مصاريف نشاط أو 

كلها.
الرشكاء �كن أن يكونوا أخواصا ، جLعات  محلية ، هيئات  

عمومية ، ممولون...
فكرة الرشاكة املالية ال يتقاسمها الجميع.

رشاكة عمليــــــة :  ›
تكون غالبا مع  جمعيات /هيئات قطاعية/ جLعات ¬تلك  

وسائل النشاط.

أمثلـــة:
أ . جمعية رياضية جبلية جمعية تنشيط الشباب : املساعدون يف 

تأط� املشارك] خالل األحداث الكب�ة .
مع البلدية: استعLل حافالتها  -

مع مركز الصحة الجهوية : التأط� الصحي للخرجات.  -

ب. جمعية تنشيط يف مجال مرافقة أطفال يعانون من صعوبات 
دراسية و جمعية أخرى وهي تعي] نفساS لضLن متابعة 

بسيكولوجية. 
ج. جمعية و أكاد�ية الرتبية: الدخول إيل قاعات الدراسة يف 

مؤسسات مدرسية.

رشاكة إقليميـــة : تكون مع فاعل] يتطورن  داخل نفس  ›
اإلقليم.

الجLعات املحلية، الجمعيات األخرى، املؤسسات القطاعية، 
السكان، الخ  ...

إنها تشجع االمتالك املحيل للنشاط و النقاط املوارد املحلية 
(املعارف و حسن الترصف ،املوارد البرشية ،العتاد او التمويل، 

الخ .....)
الرشاكة قد تشمل مختلف  ألوجه و أن تكون تقنية مالية تقنية 

إدارية و عملية إدارية و مالية، الخ  ...

3.3 ميزات و مخاطر:

يف إطار مرشوع  باملعنى الواسع (عميل أو سيايس) نستطيع 
التعرف عيل رشوط النوعية بالنسبة للرشاكة.

اختالف وجهات النظر حول ما يرجى تحقيقه من املرشوع. 1
انجاز مشرتك إلسرتاتيجية تحقيق املرشوع. 2
درجة و نوع االهتLم باملرشوع لكل واحد من الرشكاء فيه. 3
تفاهم حول توزيع لألدوار و النشاطات و الوسائل.. 4
تكاملية الكفاءات و الوسائل. 5
التبادلية. 6
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1. تحليـل منظمتــي

2. تحليـل سياق التدّخل

3. تحليل املنظمة األخــرى

4. تحديد رشوط التخيل
 عن االلتزام أو إسرتاتيجية الخروج  

وسيلة املساعدة لقرار التنسيق جنوب: 
املراحل املفاتيح األربعة لتحديد إسرتاتيجية رشاكة : 

امتداد العالقة يف الزمن. 7
نوعية العالقات اإلنسانية. 8
الشفافيّة. 9

املخاوف املرتبطة بالرشاكة
املال يف الرشاكة : املال يف الرشاكة يقودها دا�ا إيل عالقة غ�   ›

متوازنة و هناك خطر يف أن تصبح التبادلية وسيلة إلثبات    

الرشاكة. املمولون يفرضون عىل املنظLت الغ� حكومية    

انجاز مشاريع يف إطار رشاكة مع منظLت الجنوب، فبقاء    

بعض املنظLت الغ� حكومية للشLل مرتبط بذلك هذا    

االرتباط يؤدي إىل رشاكات فرص متاحة وخطر االنحراف نحو    

منطق املرشوع (نشاطات زائلة و نظرة عيل املدى الفق�).    

يجب إذن الحذر عند اإلجابة عىل طلبات جديدة للرشاكة    

  Lالشفافية و التواصل حول امليزانيات و صناديق التمويل ه  

الوسيلتان لضLن إعادة التوازن للتبادالت.  

التعامل مع االختالف ب  الرشكاء: التعامل مع االختالف يعيد   ›
إىل قضية اختيار الرشيك. التجربة تب] انه من األسهل العمل    

مع من يشبهونها. بينL الرشيك الحسن ”ليس بالرضورة من    

يشبها‘“. املعرفة الجيدة للمجتمع املدS رضورية ملعرفة    

املتحاور معه إن كان جيدا و إيجاد الرشيك األك£ رشعية. إما    

بخصوص االختالفات يف مقارنة التنمية، فهناك إمكانيات    

اختيار رشكاء ¡لك معهم عالقات طيبة و حميمية أو بالعكس    

إعطاء للنفس إمكانية املواجهة ب] املقاربات و من ثم التأث�    

و التأثر املتبادل] .  

أµاط الحكامة : وجود أو غياب مساحة د�قراطية يف  ›
املنظLت يؤثر يف العالقات ب] الرشكاء و بالتايل س� املنظمة 

الرشيكة . ما هو مستوى االشرتاط عىل الرشكاء - مثال- احرتام 
املساواة  رجال - نساء يف تسي�هم أو التحديد كهدف التحاور يف 

امليدان يف إطار الرشاكة؟
أن تكون مستعدا لتقوم باألمور بشكل مختلف : العمل يف  ›

رشاكة يجرب دا�ا عىل إعادة النظر يف توقعاتنا بخصوص الطريقة 
التي من املفروض أن تنجز بها األمور . إنه مهّم جّدا لد�ومة 

الرشاكة، االحتفاظ بعقل متفتح تجاه التغّ�ات التي ستحدث و 
تجاه من يشرتطون أن تنجز األمور بشكل مخالف. خلق رشاكة 

ليس ” الروت] كالعادة“ . يتعلق األمر بأن تلتزم بالتعاون مع 

آخرين، حسب مقاربة و منشأة مختلفت] إلنجاز هدف مشرتك. 

3.4 تحديد إسرتاتيجية رشاكة

ملاذا تحديد إسرتاتيجية رشاكة ؟
يف التطبيق، الرشاكات تتولد دا�ا عن لقاء أو فرصة. إّن 

إسرتاتيجية للرشاكة ح] تكون محّددة جّدا ، تسمح باختيار 
رشيك و عا¸ عالقات يف وضعية معيّنة و محّددة بالتوافق مع 
هويته و نظرته ة إسرتاتيجيته الشاملة. بتعاب� أخرى، يتعلق 

األمر بالترصّف بوعي، مع األخذ بع] االعتبار لكل املخاوف و 
املخاطر التي تتعرّض لها جمعية و حسب األهداف التي حّددتها.

الطريقــة : 
تتميز اإلسرتاتيجية �بدأ االختيار، فمن خالل دقة و وضوح 

رشوط االختيار تتحّدد اإلسرتاتيجية.

نالحظ نوع] من طرف العمل: 
طريقة تجريبية: نحّدد رشوط االختيار بدقة شديدة لكل   ›

وضعية جديدة. و ح] تتضح األمور من خالل تحليل    

الرشوط،  �كن عند ذلك اعتLدها و إتباعها لوضع     

إستاتيجية.  

طريقة  رسمية: نحدد الرشوط  سلفا، التي ¬ثل رشوط بلوغ   ›
الرشاكة .  

نالحظ ثالث مستويات إلسرتاتيجية الّرشاكة: 
إسرتاتيجية شاملة للمنظمة، و تشّكل عنرصا من نظراتها و . 1

هويّتها، و نهي تحّدد القواعد الكربى للرشاكة، بالنسبة 
للمنظمة.

مثــال : اختيار رشكاء نتقاسم معهم نظرتنا للتنمية، و التي 
تحرتم الحقوق األساسية للشخص، و التي تسّ� بشكل 

د�قراطي، الخ..

 إسرتاتيجية حسب البلد أو الجهة، و هي تحّدد التوجيهات . 2
األساسية يف سياق سيايس، سوسيولوجي، اقتصادي أو ثقايف 

معّ] .
مثــــــــال: اختيار التدخل حسب بعض اإلجراءات و الصيغ 
يف بلد �تاز باضطراب يف الظروف السياسية، كاختيار القيام 
برشاكة مع منظLت حكومية يف منطقة يكون فيها املجتمع 

املدS ضعيف الهيكلة.

إسرتاتيجية رشاكة يف إطار نشاط أو مرشوع، تستجيب . 3
لحاجة واضحة يف وضعية خاصة.

قا¥ة املراقبة: رشوط  مساعدة الختيار رشيك

النجاز وسيلتنا الّشخصية املساعدة عىل اتخاذ القرار، يتعلّق 
األمر، يف وقت أّول، بتحرير يف شكل ورقة س� و رزنامة قا�ة 

أسئلة ذات أولوية و التي يجب طرحها قبل اختيار رشيك.

املرحلة 01 : تحليل منظمتي: 
الهدف من هذه املرحلة هو توضيح املقاربة الشاملة للرشاكة 

ملنظمتنا، بصفة عامة أو بخصوص موضوع خاص، باإلجابة عىل 
كّل األسئلة الالحقة.

ما هي هويتنا ( التاريخ، الرؤية أو النظرة، القيم، املهام،   ›
الهيكلة الداخلية، الخ..)  

ما هو مجال تدّخلنا؟  ›
ما هو مستوى خربتنا، و يف أي املجاالت؟  ›

املرحلة 02 : تحليل سياق التدّخل : 
الهدف من هذه املرحلة هو تقييم مرحلة انطالق، و تحديد 
الرشكاء األساسي]، ووضع منظمتكم يف وضعية عنرص فعال 

بغرض تحديد أو توضيح إسرتاتيجية بلد.

تحليل السياق: يتعلّق األمر بتقييم الوضعية الجغرافية، 
االجتLعية، السياسية و االقتصادية للبلد و السكان املستهدف] 

يف عالقة مع املنظمة و قطاع التدّخل.
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حساسية خلق رشاكة يف هذا السياق :
أ - بالنسبة للوضعية املقيّمة مقارنة باالحتجاجات 

املتعرّف  عليها .
ب - بالنسبة لوضعية الفاعل] اآلخرين ( حلفاء أساسي]، 

منافس] ، ممّول])

تحليل إجراءات التدخل: هذه املرحلة يجب أن تسمح لكم 
بوضع أنفسكم يف مجال نشاط معّ]، بنقاط قوتكم و نقاط 

ضعفكم، و تحديد ¾رة تدّخل �قارنة �ا يوجد سابقا،  و تقييم 
التحالفات املمكنة.

ما هي املنظLت املوجودة ( التي مازالت موجودة و التي ¸  ›
تعد موجودة)؟ 

ما هي مجاالت تدّخلها ( السند التقني، التمويل، تقديم  ›
خدمات، التنسيق،الخ..) مثال عن رشط اختيار منظّم: 

نتدّخل حرصيا يف املناطق التي ال توجد فيها أية منظمة غ� 
حكومية دولية تشتغل يف مجالنا ( رشط أولوي).

ما هي العالقات ب] الفاعل] ( التأث�، التبعية، املراقبة،  ›
املنازعة، الخ..)؟

ما هي قدرتهم عىل التدّخل؟  ›
ما هي إمكانية تطّورهم؟  ›

املرحلة 03 : تحليل املنظمة األخرى: 
الهدف من هذه املرحلة هو امتالك رأي واضح بخصوص فرصة 

إقامة رشاكة مع منظّمة . يتعلّق األمر من خالل سلسلة من 
األسئلة. بتحديد ما يشكل بالنسبة لكم نقاط القوة و نقاط 
الضعف لدى املنظمة املعنية و تحديد استنتاجات منفعة و 

فائدة الرشاكة مع هذه الهيئة.

أ. أصل طلب الرشاكة
ما هو تاريخ العالقة ب] منظّمتينا؟ ›
من يصوغ طلب الرشاكة؟ ›

أمثلة عن رشوط االختيارات املنظّمة، ال نتدّخل إالّ يف إطار طلب 
مشكل من طرف رشيك من الجنوب ( رشط أولوي)

ما هي دوافع الطلب ؟  ›
أمثلة: البحث عن كفاءات نوعية، البحث عن تأصيل و تجذير 

محيل، البحث عن رشعية للتدّخل تجاه ممّول، الخ...

ب. تحليل املنظمة
ما نوع املنظّمة؟  ›

مثال عن رشط اختيار منظم : ال نعمل إالّ مع منظLّت سند 
للمنظLت القاعدية ( رشط أولوي) 

ما هو مجال تدّخلها؟  ›
مثال عن رشط اختيار منظّم : نعمل حرصيا مع منظLت تعمل 

يف مجال املكافحة ضّد الّسيدا ( رشط أولوي).

ما هي هويتها ( التاريخ، النظرة، القيم، املهّمة، الهيكلة  ›
الداخلية، الخ..)

ما هو مداها و تأث�ها ( املوارد البرشية، العتاد، الحالة املالية،  ›
الخ... املتوفرة لديها)؟ 

ما هي خربتها يف هذا املجال؟  ›
مثال عن رشط االختيار املنظّم: نعمل من األفضل مع منظLّت 

اكتسبت خربة يف مجال التحسيس ضّد الّسيدا ( رشط �كن 
التفاوض بشأنه)

ما هي رشعيتها يف التدّخل يف القطاع ( عدد و درجة رىض  ›
أعضاءها، املرتبة الرشفية يف املجتمع، التمثيل للمجتمع، التجذر 

لدى السكان املحلي] ، الخ..)؟ 
مثال عن رشط االختيار املنظّم : عىل رشكائنا بالرضورة امتالك 

قاعدة اجتLعية ليكونوا رشعي] يف مجالهم ( رشط أولوي)  

ما هي فعالية نوعية نشاطاتها ؟  ›
مثال عن رشط االختيار املنظّّم  : نعمل من األفضل مع منظLّت 

اكتسبت خربة يف مجال التحسيس ضّد السيدا ( رشط �كن 
التفاوض بشأنه) 

ما هي رشعيتها يف التدّخل يف القطاع( عدد و درجة رىض  ›
أعضائها، املرتبة الرشفية يف املجتمع ، التمثيل للمجتمع، التجّذر 

لدى السكان املحلي]، الخ..) 
مثال عن رشط االختيار املنظّم:  عىل رشكائنا بالرضورة امتالك 

قاعدة اجتLعية ليكونوا رشعي] يف مجالهم ( رشط أويل).

ما هي فعالية و نوعية نشاطاتها؟  ›
مثال عن رشط االختيار املنظّم: عىل رشكائنا إدخال - من األفضل 

- مقاربة أفقية للنوع.

ما ¡ط حوكمتها ( إجراءات داخلية التخاذ القرار)؟  ›
ما هي قدراتها عىل التطّور؟  ›
ما هي دوافعها للرشاكة؟  ›

أمثلة البحث عن كفاءات نوعية ، البحث عن تجذر محيل، 
البحث عن رشعية للتدّخل تجاه ممّول، الخ..

هل للمنظمة رشكاء آخرين يسمح �ساعدة مالية و تقنية. يف  ›
حالة العكس، فإن تدّخل رشيك أول قد يكون محرّكا لجذب 

ممول] آخرين.

ج. تحليل طبيعة ما ينتظره منا الرشيك: 
تحليل االحتياجات املعّرب عنها أو الغ� املعّرب عنها من طرف 

املنظمة األساسية الرشيكة يف مختلف املجاالت .
مثال : تبادل املLرسات، الوضع يف شبكة، سند العرتاف الهياكل، 

سند منهجي، سند مادي، سند املوارد البرشية، الخ..

املرحلة 04 : تحديد رشوط التخيل ( أو إسرتاتيجية الخروج)
من املفّضل وضع رشوط أو وضعيات تقود إىل التخيل عن 

االلتزامات لرشيك و ذلك من االنطالق . هذه املرحلة هي عامة 
أخر نقطة تناقش يف إطار رشاكة حول مرشوع، بينL يف إطار 

رشاكة إسرتاتيجية، فإن رشوط التخيل عن االلتزام �كن أن تحّدد 
منذ املرحلة األوىل أو الثانية.

أمثلة : عن وضعيات ¡طية أين يكون التخيل عن االلتزام جّد 
حساس : 

1. اكتساب الرشيك الستقاللية 
�كن بلوغ االستقاللية عندما يتحّكم يف أ¡اط مختلفة من 

الكفاءات و القدرات.
أمثلة : استقاللية يف التسي� ( قدرات لتسي� مواردها البرشية، أو 

امليزانية، أو املتابعة و اإلنجاز للمشاريع)، االستقاللية املالية ( 

قدرات لفتح صناديق أخرى)، االستقاللية التقنية ( التحّكم يف 
املعارف يف مجال خاص : الصحة ، الرتبية، الخ.. ، التحكم يف 
االستعLل و صيانة الوسائل و العتاد)، استقاللية الّسلطة ( 

قدرات لتحديد إسرتاتيجية، أ¡اط الحوكمة و مLرسة الّسلطة) يف 
مجاالت اجتLعية( الرتبية، الصحة) مثال، الهدف ليس أن تصبح 

ذو مدخول، و لكن قبل كل يشء تنمية القدرة عىل تلبية 
االحتياجات املالية.

2. بلوغ أهداف االنطالق للرشاكة
لتقييم تحقيق األهداف ( املرشوع)، يجب إقامة وقفات بشكل 

منتظم و محّددة و إذا كانت األهداف ¸ يتّم بلوغها ، فعىل 
املنظLّت تحديد ماال يس� جيدا مع إمكانية وضع أجال .

3. مشكل إمكانيات أو حساسية الرشاكة بالنسبة ألهداف 
املنظtت.

تطورات أو تغي�ات يف اإلسرتاتيجية ( متعرّض لها أو مختارة) 
ألحد الّرشكاء �كن أن تحدث. و يف هذه الحالة، يجب اتّخاذ 

قرار برسعة، و صياغته و اإلعالن عنه للرشيك بشكل مّربر و مع 
تقديم الحجج.

و عىل الرشكاء عند ذلك تحديد طريقة و إجراءات التخيل عن 
االلتزام:

4. عدم االحرتام من طرف أحد الرشكاء لبند أو عّدة بنود من 
االلتزام.

فالرشاكة ستتوقف و تنفصل حسب اإلجراءات املوّضحة يف 
االتفاقية اإلطار أو يف العقد.

صياغة إسرتاتيجية من خالل تحرير بطاقة رشاكة (استLرة).
املعلومات املجّمعة و التحليالت تقود خالل هذه املراحل األربعة 
تجب صياغتها و تشكيلها . فتحرير استLرة أو بطاقة رشاكة، مع 

العودة نقطة بنقطة إىل األجوبة عن األسئلة املطروحة حسب 
ورقة الطريق املحّددة مسبّقا، �ّكن من وصف واضح ، يف وقت 

معّ]، للمنظمة الرشيكة و للتفك� املّربر الختيار الرشيك أو عدم 
اختياره.

الرشاكة إجراء دينامي¿ و ¡ط العالقة و مساهمة كل واحد من 
الرشكاء ستتطور مع الوقت، و ستتأقلم مع تطّور اإلمكانيات ( 
االقتصادية، التقنية، التنظيمية و السياسية، الخ..) لكل واحدة 
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مضعف للرشاكة مساهمة يف تدعيم الرشاكة العوامل 

نقاط ضعف : قوى:  داخلية 

تهديدات: فرص: خارجية 

العقداالتفاق اإلطار

الهدف 
تشكل اإلدارة يف العمل معا، و تحّدد اإلطار 

العام للعالقة 
يوضح محتوى الرشاكة، و االلتزامات املتخّذة 

من كل طرف و كذلك اآلجال 

يغطي محور ما انطلق يف إنجازه تغطي املدى االسرتاتيجي و املؤسسا للرشيكاملحور 

يغطي نشاطات محّددا بدقّة يف مداه الزمني تسجل الرشاكة عىل املدى البعيد املّدة 

مستوى التحي  التعاقدي 
االتفاقية الجيّدة يجب أن تسمح بالتطّور و أال 

تنغلق عىل عالقة الرشاكة.
يسمح بالتفاوض إن وجد التزام مايل تجاه 

ممّول.

املحتوى 
تقّدم كل واحد من الرشكاء و املضمون العام 

للرشاكة 
يوضح األهداف، اإلمكانيات، الطريقةـ، اآلجال 

و املبالغ، الخ..

القيام بتحليل SWOT لعالقة تشاركية لجمعيتكم يف 
طريق البناء أو يف حالة س�

من املنظLت و كذلك للسياق العام الذي تتدّخل فيه هذه 
املنظLت فيL بينها.

امتالك وثيقة تصف تاريخ الرشاكة و رشوط االختيار التي بّررتها 
ستكون بشكل خاص مفيدة عند تقييم الّرشاكة، ¬اما كالعقود. 

بطاقة الرشاكة تشكل يف نفس الوقت وسيلة تحليل و عنرص 
تاريخي حول الرشاكة. و لتكون مفيدة يجب تحيينها باستمرار ( 

كل سنت] مثال).
هذه الوسيلة التشاركية �كن استخدامها يف اجتLع متابعة مع 

الرشيك . إنها طريقة تشاركية، و طريقة انجاز بسيطة و معروفة 
من طرف الكث�.

تتمثل يف تنظيم دورة للتفك� حول نقاط 
القوى(STRENGTHS) والّضعف(WEAKNESSES)، والفرص 

.( THREATS)  و التهديدات  ،(OPPORTUNITIES)

القوى و نقاط الّضعف هي عوامل داخلية تقّوي أو تضعف  ›
الّرشاكة. �كن أن تتضّمن نشاطات أو موارد موضوعة يف الرشاكة 

الفرص و التّهديدات هي عوامل خارجيّة  قد تساهم يف  ›
تدعيم الرشاكة أو تعريضها للخطر . إنها خارج مجال املراقبة 

للرشكاء و تنّمي الّديناميكية االجتLعية املوجودة، و الفاعل]، و 
السياقات االجتLعية، السياسية.

النتائج املتحصل عليها بفضل هذه الوسيلة تسمح لنا بامتالك 
ملخص للوضعية الحالية للرشاكة و �كن أن تساهم بشكل كب� 

يف اتخاذ القرار .

5.3 وسائل تحيr التعاقد : األهمية و الحدود : 
ملاذا تحيr التعاقد؟ 

سواء تعلّق األمر �رشوع دفاع عن الحقوق االقتصادية، 
االجتLعية و  الثقافة، أو مرشوع تدعيم قدرات، أو مرشوع  يف 
حالة س� يدور تجاه املستفيدين، فإن تحي] التعاقد يرمي إىل 

التأكد بأن أهداف الرشاكة و الوسائل املحّددة متقاسمة م طرف 

مختلف الرشكاء .
برسم لعبة ب] الرشكاء و بتوضيح االلتزامات، فإن تحي] التعاقد 

يسمح بإنجاز ” اسود عىل أبيض“ مسؤوليات كل طرف  تجاه  
املستفيدين و املمّول] و السلطات و كذلك ب] الرشكاء . 
تستخدم الجمعيات ألفاضا مختلفة لتحديد الوثائق التي 

تستعملها مع رشكائها لتشكيل موافقتها و تعهداتها: اتفاقية، 
عقد، اتفاق رشاكة، الخ.. من ب] مختلف هذه الوثائق، نالحظ 

أساسا وسيلت] تستجيب كلتاهL ألهداف متباينة.
اتفاق  عام ممتد يف الزمن . يتمثل املدى االسرتاتيجي  ›

للرشاكة. و سنسّميه االتفاق اإلطار .
اتفاق أك£ نوعية و دقيق يوضح كيفية العمل معا، و هو  ›

مرتبط بأهداف إنجاز الرشاكة و سنسّميه عقد.

املميزات األساسية للوسيلت :
يف التطبيق، نالحظ أن العديد من الجمعيات تتبع طريقة 

براغLتية:  تبدأ بتحرير عقود يف إطار مشاريع جارية و دقيقة .
و عندما تتتابع هذه املشاريع، تحس بالحاجة إىل إعطاء مدى 

أك£ من مؤسسا للرشاكة، و تحرّد اتفاق - إطار تسّجل عالقتهم 
عىل املدى البعيد .

قد يحدث كذلك، خاصة يف إطار رشاكة مع السلطات العمومية- 
أّن الرشكاء يبدأون بتحرير إتّفاق - إطار، و التي تصوغ إرادتهم 
يف العمل معا، دون أن يكون لهم مرشوع ساري محّدد و إذا ” 

نامت ” الرشاكة لعّدة سن]، فإن وجود اتفاق 6 إطار يجنب 
انفصال العالقة و يسمح إلعادة االنطالق لرشاكة عملية عىل 

أسس صلبة.

أهميات تحي  التعاقد : 
أهمية التحي] التعاقدي يجب أن تكون واضحة جّدا لكل واحد 

من الرشكاء و أن تكون مرشوحة . و يف حالة العكس، يوجد 
احتLل كب� يف أن ال تحرتم االتفاقية.

 الحدود و املطالب 
من يجب إرشاكه ؟ 

عادة، هو أحد املنتخب] ( الرئيس ) أو مسؤول تنفيذي ممن 
�ضون العقد أو االتفاقية . و يف هذه الحالة فإن التجربة تب] 
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أهّميات العقودأهّميات االتفاق - اإلطار أهّميات مشرتكة 

إحساس املنظLت : بامتالكها املرشوع 

تدعيم األطراف ( البعد الرتبوي )

االتفاق يف نفس املستوى 

تحديد األولويات .

امتالك وسيلة لتنبيه الرشيك الذي يحس 
أّن األخر ال يحرتم القواعد .

التوافق  عىل القيم.

توضيح رؤية مشرتكة تربز كمرشوع .

التعرّف املتبادل عىل موضوع كل واحد.
” أال تسمح بأن ترى كممول كمجرّد منّفذ“

 

¬ديد العالقة عرب الزمن .

عدم انغالق الرشاكة عىل مرشوع عميل، 
بل إعطاؤه إمكانية التطّور.

توضيح العالقة بالنسبة للLل .

توضيح التزامات كل واحد .

تشكيل و صياغة األهداف، الوسائل و 
الطّريقة.

بأنه من املهم إرشاك العملي] بشكل قريب أثناء التفك� أو 
تحرير الوسائل، ألن اإلجراءات مكّونة و تسمح بتعرّف أفضل و 

إحساس أك£ باألهّميات و الحساسية و املسؤوليات.

مخاطر الوقت : 
الوقت املتوفر إلنجاز اتفاق - إطار أو عقود متفق عليها من 
طرف الرشيك] ¬ثل عموما حساسية و أهمية قويّة. مجرّد 
امتالك عقود أو أ¡اط التفاقيات يسمح بربح الوقت، برش 

مناقشتها فيL بعد و أقلمتها مع الرشكاء. بالعودة إىل أنواع ¡اذج 
لرشكاء، فإن هذا سيسمح باألخذ بع] االعتبار لبعض العادات و 

املLرسات، خاصة الرشعية منها، و التي �كن أن تكون مهّمة.
مشاكل فهم و تفس� العقود: 

قد يحدث اّن مشاكل تواصل أو فهم متبادل، ذات عالقة باللغة 
أو الثقافة تؤدي إىل فهم مختلف للعقود. زيادة عن التفتح و 

اإلرادة املتبادلة ملعرفة الرشيك كL هو، فإن التكوين و وضوح و 

امللجأ يف حالة عدم احرتام االتفاق : 
ليس سهال دا�ا اشرتاط رصامة يف االلتزامات يف إطار عالقات 

رشاكة و التي غالبا ما تكون جّد مشخصنة، و لكن من الرضوري 
عند ذلك توقع مسبق يف العقد أو التعاقد مللجإ يف حالة عدم 

احرتام االتفاق . �كن تقرير مسبق لتسوية وّديّة، أو وساطة أو 
تحكيم سلطة معنوية معرتف بها من طرف الجميع. بعكس 
املLرسات يف القطاع التجاري أو الخاص، فإن املنظLت غ� 

الحكومية قلLّ تحّدد يف تعاقداتها حكL أو ملجأ يف حالة وجود 
سوء تفاهم أو اختالف و تفّضل حل صعوباتها بشكل وّدي. يف 
سياق دويل، فإنه يف الواقع من الصعب إيجاد طرف أخر يكون 
سلطة عىل كل طرف من الرشكاء . حتى الكنفدراليات الّدوليّة 

قلLّ تتدّخل،يف حالة وجود نزاع ، يف العالقات الثنائية . و غالبا، 
يف حالة وجود نزاع ¸ يتم التواصل إىل حلّه، أو سوء تفاهم، فإّن 

الرشاكة يتّم انفصالها.

إىل أي مدى يحّ  التعاقد؟ 
توجد مستويات مختلفة تحي] التعاقد، تصوغ بشكل مفّصل 

نسبيا، األهداف و الوسائل املوضوعة أو املحّددة. يجب الوصول 
إىل أيجاد توازن ب] مستوى عال من الوضوح، و الذي قد �نع 

كل تأقلم مع تغي� املجال أو السياق و مرونة كب�ة، و الذي �نع 
االتفاق عىل تشكيل وثيقة مرجعية للرشكاء . لهذا ينصح بتحديد 

جيّد و مسبق ألهداف االتفاقية أو التعاقد و كل ما يعمله كل 
واحد.

متابعة عالقة الرشاكة يف إطار االتفاقية : 
االتفاقية - اإلطار تشّكل وثيقة مرجعيّة لضLن متابعة العالقة 

ب] الرشكاء . ألّن الرشاكة إجراء دينامي¿ و االتفاقيات التي 
تصف ما يرجى من الرشاكة و األهداف املنتظرة يجب أن تتطّور 

معها. بغرض التمك] من معايشة االتفاقية و تجّنب تحولها 
برسعة إىل يشء جامد، ينصح بتحديد مّدتها من 03 إىل 05 

سنوات و توقع مراجعات منتظمة لها بإعطاء أنفسنا متسعا من 
الوقت و مجاال إلعادة مناقشتها يف العمق.

صالحية االتفاقية: 
لتكون صالحة،  فاالتفاقيات يجب أن تكون مؤرّخة، موقّعة و 

ممضاة يف أسفل كل صفحة من طرف كل رشيك] و كذلك 
بالنسبة لكل امللحقات و ما يرتبط بالتعاقدات و االتفاقية.        

تفس� بتعاب� االتفاق رضوري، لإلحاطة جيّدا بأهمية و مخاطر 
أو نقاط حساسة يف التعاقد أو االتفاقية لكل واحد من الرشكاء .

تحي] التعاقد من طرف] يف لعبة من ثالثة أطراف مع وجود 
ممّول : املمّولون يشرتطون بشكل متزايد أن عالقات الرشاكة 

يجب تحي] تعاقدها. 

رغم أنه يف حالة وجود مشكل ، فإّن املنظّمة التي �ّر من خاللها 
التمويل هي املسؤولة أمام املمّول . هذا هو السبب الذي من 
أجله يجعل هذه األخ�ة تبحث عن تحي] التعاقد مع رشيكها 
مع توضيح أقىص حّد من العنارص يف التعاقد املرجعي ذاته أو 

اتفاقات أو التزامات مكّملة و نوعيّة.

عالقات القوى ب  الرشكاء : 
عندما يكون أحد الرشكاء هو املمّول  أو ممرّا إىل ممّول، فإّن 

عالقة القّوة عند إنجاز التعاقد تكون غالبا يف صالحه، و يوجد 
خطر يف أن يفرض رشوطا. و اختالل توازن العالقة سينقلب عند 
انجاز املرشوع أو املمّول و بنتائج النشاطات التي ينجزها. لهذا 

فمن املهّم ، عند صياغة التعاقد أو االتفاقية.
توضيح عالقة الرشكاء باملال و الفصل ب] الفوائد املالية و بقية 

األمور . يف األخ�، يجب أن نعرف كيف نوقف التعاقد أو 
االتفاقية يف حالة عدم التوافق حول العمق أو عدم احرتام 

االلتزامات .
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الهـــــــدف الرتبـوي 

أك£ فهL للعوامل مفاتيح الّنجاح يف وضع و تنشيط شبكة.  ›

مكتسبـــات قبليـــــــة 

املشاركون يتحكمون يف املرشوع الجمعوي لتنظيمهم قصد تحقيق إنجاز ¬ريناتهم . ›

التنشيط البيداغوجي

شهادات. ›

تدريب : تحليل ميثاق] منجزين عىل سند شبكت] موجودت]. ›

وقت

يوم واحد . ›

الجمعية و بيئتها 

الشبكــــة

 180 1 شبكة : ما هي؟      

180 1.1 تعريف الشبكة       

180 1.2 أ¡اط الشبكات      

180 1.3 ¡وذج للعمل يف شبكة     

181 1.4 أصل الشبكة       

181 2 ملاذا و كيف نؤسس شبكة؟      

181 2.1 ملاذا تأسيس شبكة؟       

182 2.2 كيف تؤسس شبكة؟       

183 3 تسي� و تنشيط شبكة      

183 3.1 نشيط الشبكة      

184 3.2 إنتاج و حركة املعلومة     

184 3.3 إنجاز النشاطات      

 

184 4 خا¬ة؟ ما هي املخاطر و العوامل مفاتيح النجاح لشبكة؟   

توجيهــــات للمكّون  
هذا املقياس �كن انجازه يف إطار تكوين حول نشاط جLعي لجمعيات. 

هذا املقياس مكّمل للمقاييس حول الرشاكة و حول إنجاز حملة تأييد.
التنشيط البيداغوجي يضبط التقديم الّنظري بشكل منتظم و يسمح بالتبادل ب] الجهد النظري و 

اهتLم املشارك].
نجاز و وضع أكرب قدر ممكن من األمثلة امللموسة التي ستأخذ مكانا يف اإلقليم أين نظّم التكوين. 
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- تأث� موحد للنشاطات املقّررة 
- يشجع الصيغة التضامنية ( تكاليف، قدرات، الخ..)

- يشّجع لقاء أشخاص مختلف] ( املالمح، الحرف، التي ¸ 
توجد سابقا)

- تدعيم القدرات، تقاسم املLرسات الجيدة، بروز 
الحلول الخّالقة و املجّددة .

- تقليل املخاطر. 

املخاطر املرتبطة باالنخراط يف شبكة ؟ ›
- الوقت املطلوب لالنخراط يف شبكة و االندماج فيها.

- فقدان االستقاللية ؟ تدخل املانح] ( املمول])
- عدم تكافؤ ب] األعضاء / هيمنة بعض األعضاء.

 - صعوبات يف االستجابة لحاجيات أعضاء الشبكة.

Top-down / Bottom-up

وضـــع تناســــق للقــدرات  الفردية التــي   

تزيد مـــن الكفاءة الشاملــة ألعضـــاء   

الشبكــــة  

شبكة تتأسس انطالقا من طلب من منظمة خارجية.

شبكة يضعها فاعلون يف امليدان و الذين سينتسبون إليها 
بشكل كامل

إيجابيات و سلبيات هذين النمط] من األصل ؟
انطالقا من االحتياجات التي تّم تحديدها.

3.1 أµاط العمل يف شبكة

¾اS منظLت أو أفراد 
منعزل]، ال يوجد عمل 

يف شبكة

 SLاملعلومة تصل إىل الث
منظLت أو أفراد، و لكن 

ال يوجد تبادل حقيقي 
للمعلومات ب] األعضاء

املنظLت و األفراد يتعاونون 
داخل شبكة ممركزة بشكل 

عال. و كلّهم يتواصلون بشكل 
متبادل مع األمانة و لكن ال 

يتواصلون فيL بينهم.  

املنظLت أو األفراد يتواصلون 
فيL بينهم، بدون تدّخل 

املركز. نظريا، هذا �ثل شبكة 
مثالية و لكن يحتمل أنها 

قليلة الواقعية. خطر االنحراف 
يف ثنائيات.

املنظLت أو األفراد يتواصلون 
فيL بينهم، بدون تدخل 

املركز. نظريا، هذا �ثل شبكة 
مثالية و لكن يحتمل أنها 

قليلة الواقعية. خطر االنحراف 
يف ثنائيات.

أن نضع أنفسنا يف شبكة فكرة جيّدة. نستطيع أن نعمل أك£ ح] 
نعمل معا. هذا سيجعل فرقا شاسعا، ألننا بهذا ¡لك سلطة أك£. 

لكّنه كذلك تحّد كب� : كيف يجب علينا أن نعمل معا؟ 
.Vietnam Health programme Manager”

1. الشبكة ما هي؟
1.1 تعريف الشبكة

التعريف املتّفق عليه هو املقرتح يف شبكة للتنمية يف امللتقى 
الدويل للنقل الريفي و التنمية سنة 1998 

” الشبكة هي مجموعة أفراد أو منظ�ت تتبادل معلومات 
طوعيا و تقوم بنشاطات بتزاوج دون تقليص الستقالليتهم 

الشخصّية...“
النقاط التأسيسية لشبكة هي التالية: 

r   تجميع أشخاص طبيعي] أو معنوي] متباعدين جغرافيا و
لكن يتمّنون العمل معا. الشبكة تشّجع النشاط الجLعي.  

r . أهمية االستقاللية
r   هيكلة عالقات داخل إطار، بالتوافق مع مصالح و قيم

أعضائها املستقبلي].  

r .بشكل إرادي
r .مشكلة بشكل واقعي حقيقي أوال

µ 1.2ط الشبكات : 

توجد عّدة أ¡اط من الشبكات التي �كن ترتيبها حسب الرشوط 
التالية: 

رشوط لالنخراط ›
نجد أساسا ¡ط] من الشبكات: 

شبكات ذات ¡ط أفقي: تجمع األشخاص الذين يعملون يف    -

نفس املستوى ( مثال: شبكة األطباء، منظLت مهنيّة)   

شبكات ذات ¡ط عمودي : تجّمع أشخاص من مستوى   -

مختلف و لكن عىل موضوع واحد ( مثال: شبكة موضوعاتية 
حول الّدفاع عن حقوق األطفال و التي تجمع منظLت غ� 

حكومية، باحث]، هيئات دولية، الخ..) إنّها شبكات موضوعاتية.
مدى جغرايف مختلف  ›

- الشبكة قد تكون ذات تأث� محيل، جهوي، وطني أو دويل.
أهداف و أ¡اط نشاطات مختلفة. ›

- تقاسم املعلومة، وضع ممتلكات مادية و تجهيزات تحت 
ترصّف مشرتك، تكوين مجموعات ضغط للتأث� عىل الرأي العام 
و/ أو أصحاب القرار السيايس. هي أهداف كث�ة مختلفة ترافق 

النشاطات املناسبة لها.
موضوعات مختلفة  ›

- املوضوعات املتفق عليها هي التي تجمع أعضاء الشبكة سواء  
كانت هذه أفقية أو عموديّة.

منظLت مختلفة ›
- الشبكة قد تكون حقيقية ممركزة مع أمانة مركزية تنّسق 

نشاط الشبكة، أو بالعكس، افرتاضية و ال مركزية، تشجع االتصال 
املبارش ب] األعضاء. ( أنظر املخطط أدناه) 

1.4  أصل شبكة
غالبا يتنافس شكالن مليالد شبكة: 
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1. تحـــــــديد أهــــــــــداف 

2. تنظيـــــــم الّسيــــــــر الداخلــــي

3. تحديـــــــــــــــد نشاطــــــــات  

4. تجنيــد إمكانيــــــات و مــــــوارد

أطلبوا من املشارك] إيجابيات و سلبيات املطابقة 
حسبهم؟ 

Top-down / Bottom-up

- مركزيّة مبالغ فيها : هذه ستصبح بارزة عندما يبدأ املنّسق يف 

مراقبة و تسي� الشبكة لحسابه الخاص بدال من تنسيق و تسهيل 
نشاطات األعضاء.

- حقائق جّد بعيدة : األمانة قد تجد نفسها مبعدة عن حقائق 

أعضاء الشبكة ( خاصة يف الشبكات شLل جنوب) 
- نقص يف املوارد و انحراف : تعاS الشبكات غالبا من نقص 

اإلمكانيات لتمويل نشاطاتها و التنسيق .
- تشويه اإلعالم أو سوء اإلعالم املقّدم من الشبكة: ييسء بقوة 

إىل مصداقية الشبكة.
- تنافس ممكن ب] املنظLت األعضاء.

يف هذه املرحلة من التكوين، ينصح بطلب شهادة من ممثل 
عضو يف الهيئات املسّ�ة أو تنسيقيّة شبكة، من املستحسن أن 

يكون ناشطا عىل مستوى اإلقليم املستهدف ( التنشيط 
البيداغوجي ص 12 ) 

2.2 كيف تؤسس شبكة ؟ 

تأسيس شبكة هو إجراء �كن أن يأخذ وقتا، و ينقسم إىل أربع 
مراحل أساسية: 

مراحـــل تأسيـــس شبكــــــة و التي قـد يتغيّــر فيهـا هذا 
الرتتيـب

املرحلة 1 : تحديد أهداف
األهداف تحّدد انطالقا من اإلشكاليات و الحاجيات املكتشفة 

معا.

املرحلة 2 : تنظيم الّس� الداخيل. 
الّسيـــــر:

- هل نختار تطابقية الشبكة أم ال؟ 

- إذا تقّررت تطابقية الشبكة، فL هي الخيارات القانونية    
املمكن تجنيدها عىل إقليم أو أقاليم تدّخل الشبكة؟ 

غالبا ال يوجد إطار نوعي مخصص للشبكات.

¡ــــط الحكـــم: 
- إجراءات اتّخاذ القرار؟ 

- من يف الحكم؟ إي تجديد للهيئات املسّ�ة؟ 

- كيف تقّدم هذه الهيئات الحساب لألعضاء؟ 
=>  مثال لشكل جمعوي ( جمعية عامة، هيئات منتخبة، لجان 

عمل)

املنخرطون الفاعلون يف الشبكة :
تتكّون شبكة من فاعل] و فاعالت، و الذين يجب أن تكون 

وظائفهم محّددة و معيّنة منذ تأسيسها. و يقتيض منذ ذلك طرح 
سلسلة من األسئلة:

- طبيعة املنخرط] و انفتاح الشبكة؟ من هم األعضاء األساسيون 

( �ا فيه شكلهم القانوS بتجميع جمعيات مثال، فاعلون يف 

هيئات، ممثلون يف مؤسسات الخ..)
- ما هي النقاط املشرتكة و نقاط اختالف األعضاء: هل يجب 

عليهم أن يصطبغوا و �تازوا بطبيعتهم التكاملية و / أو بالعكس 
بتمثيليتهم؟

- إجراءات االنخراط يف شبكة؟ هل نختار االستقطاب ؟ 
- أ¡اط مختلفة من املنخرط]؟ 

- التزامات، حقوق وواجبات املنخرط]؟
- توزيع األدوار و مستوى املشاركة ؟ ب] الرشكاء و األعضاء و 

املشارك] و املستفدين، و املستعمل].

املرحلة 03 : تحديد و تعريف النشاطات
القوة املحرّكة لشبكة يحافظ عليها من خالل مشاركة نشيطة يف 

- األهداف تجب صياغتها من قبل أكرب قدر ممكن من األعضاء 
املختلف] و هذا يسمح بضLن خصوصية املرشوع من طرف 

أعضائه.
- عىل الشبكات أن تنجز أهدافا واضحة، و التي ستحّدد فيها بعد 

اتجاههم، نشاطاتهم الرئيسية، و ¡ط األفراد و املنظLت املحتمل 
أن تكون أعضاء فيها.

- يجب أن تكون قادرة عىل التطّور .

Exercice

Charte

أعضاء نشطون
مستخدمون
 الجوهــــر

نشاطات نوعية تسمح بالتداخل و التبادل ب] أعضاء الشبكة.
هذه النشاطات ستختلف بالطبع حسب موضوع  الشبكة و ما 

بأمله األعضاء. يجب أن تستجيب هذه النشاطات لحاجيات 
محّددة لألعضاء، و من املستحسن أن يكون القرار بشأنها قد 

إتّخذ جLعيا.
- يجب الحذر و الحرص يف نفس الوقت عىل أن ال تحدث كثافة 
للشبكة يف مجال النشاطات. الخطر إذن مضاعف : ملل املنّسق] 

و لكن كذلك األعضاء الذين قد يرون أن املشاركة يف الشبكة 
تأخذ منهم وقتا كث�ا. إنه من املمكن بالطبع اقرتاح نشاطات 

مختلفة و التي ال يشرتط من جميع األعضاء املشاركة فيها.

املرحلة 4  : تجنيد إمكانيات و موارد 
اإلمكانيات : هذه اإلمكانيات �كن أن تتكون من : 

- املوارد البرشية املوضوعة تحت ترصّف الشبكة.
- إمكانيات ماّدية، و تزويد.

- موارد مالية �كن أن تأ من انخراط األعضاء، أو سند املمول]. 

و تجنيد موارد مالية يتطلب ترسيم الشبكة و وضع إجراءات 
تسي� امليزانية و املحاسبية.

إنه إذن من املهّم الّنجاح يف تجنيد موارد مع بذل مجهود 
للحفاظ عىل االستقاللية عن ممول]  أساسي].

يف نهاية تقديم إجراءات تنصيب الشبكة يقرتح ” تدريب 
امليثاق“ (جزء cf 02، تنشيط بيداغوجي، تدريب ص 12) . 
امليثاق هو الوثيقة املرجعية املشرتكة التي تسمح لألعضاء 

بالتعارف املتبادل فيL بينهم و ضLن التزام حول قيم مشرتكة . 
وهذا يعترب نوعا من جعل االنتLء إىل الشبكة ماديا و ملموسا، و 

يسمح بالرتسيم الرضوري للهويّة، و بهذا املعني فإن مضمونه 
يعكس أهم مراحل بناء و تنصيب الشبكة.

3 - تسي� و تنشيط شبكة
3 - 1 - تنشيط الشبكة

تنشيط الشبكة مرتبط بشكل كب� باالنخراط الفعيل الشخيص ◊ 
لألفراد حتى لو كان هؤالء �ثلون هيئات. إنه من املهم أن تكون 

الشبكة قادرة أن تعتمد عىل الهيئات بسبب حركية األعضاء.
وضع إجراءات الشبكة: ◊ 

r  الجوهر التمثييل ألعضاء الشبكة، و خاصة الرشعي يف  

نظرهم، هو قادر عىل البقاء يف اتصال مع األعضاء اآلخرين. 
يتخذون املبادرات و هم مسؤولون عن مالمح التنسيق و التسي� 

و التزويد. مع التفك� يف تحض� تجديد لتجّنب امللل .
r عدد محدود من األعضاء النشط] الذين يستند  

 عليهم جوهر الشبكة .

r  مستخدمون و مستفيدون سابقون من الشبكة  

و لكن ممن يستطعون كذلك االختيار بالنسبة للبعض لالنضLم 
الفعيل بأن يصبحوا أعضاء نشط].

زوم ( ZOOM ) حول منشط شبكة: 
أن تكون منشط شبكة هي وظيفة مهّمة، و عىل املنشط: ◊ 

- أن يعرف كيف يكلّف أو ينتدب : تكليف الغ� للقيام بيشء 
بدال من أن يقوم به هو ذاته .
- و لكن كذلك اتّخاذ مبادرات.

- أن يكون فضوليا: أن يبحث و يلتفت إىل كل ما �كن أن يخدم 
الشبكة.

- أن يبقى خفيا: أن يجعل دا�ا املساهم] يف الشبكة يف املقّدمة.
- أن يكون قريبا من امليدان.
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تدريب رقم 1 
brainstorming  حول كلمة ” شبكة ” / حساسية و أهميّة الشبكة

كل مشارك مدعو لكتابة 3 كلLت مفاتيح عىل 3 أوراق مختلفة يجمعها مع 
 Lكلمة ”ميثاق“ أي حوايل 36 كلمة ملجموعة من 12 عضو. وكل واحد يأ في

بعد ليلصق أوراقه الثالثة عىل السبورة الورقية. ثم ترتب تدريجيا وتُختاُر 
بشكل اقل تباعدا انطالقا من الفئات التي ستظهر.

أمثلة:
أفعـــــال: تعضيد، إعالن، التفتح عىل الخارج، تنمية، تعاونات.  •

أجــــزاء مشكلـــة:تبادل ت، تقاسم، شفافية، تطّوع، رشعية، إزالة   •

الحواجز، اخرتاق، قرارات ثنائية أو جLعية، مسؤولية ثنائية أو جLعية، 
المركزية، َوساطة .

املكّون أو أحد املشارك] يُكلُف فيL بعد بإنهاء هذه التصفية و االختيارات 
والرتتيب والتعليق عىل الكلLت املقرتحة.

التدريب يجب أن يسمح بوضع القيمة املضافة كرضورة منتظرة من الّشبكة 
والّدوافع املُّربرة لتأسيسها. إذا كانت الكلLت املفاتيح تظهر يف نفس الوقت 

صعوبات خاصة بشبكة، تستطيعون العودة إليها الحقا.

  املــّدة: 30 دقيقــة

شهـــــــــــــــادة
تقديــــم شبكــة محليـة

طلب من ممثل الّشبكة املختار أن 
يُقدم شبكته، بالرتكيز عىل:

أصلها ›
الدوافع التي أّدت إىل تأسيس   ›

الشبكة.  

¡ط الشبكة ›
األهداف. ›

  املــّدة: 1سا و 30د

تنشيـــــــــــط بيداغوجـــــــــي 

تقييم الشبكة و نتائجها من خالل تقييLت داخلية و خارجيّة ◊ 
تأخذ بع] االعتبار رشوط كميّة و نوعية.

تقديم الشبكة مذكرات و تواريخ
تبعا ليوم 29 افريل 2009 ”تاريخ – مذكرات ونقل بجزيرة فرنسا“ فإن 

الفاعلU املكلّفU بقضايا الذاكرة قد عّربوا عن الّرغبة يف مواصلة القيام 

بتفك] و نشاطات ووضع شبكة فرانسيليان francilien)  حول هذه 

املواضيع أهداف التعاضد و الوضع يف الشبكة قد انطلقت قبل هذا 

اليوم ما دامت بعض الهيئات كانت تعمل معا من قبل .

هذه الديناميكية للشبكة، املدفوعة بالتأكيد �بادرة (l’ACSE) وناحية 

جزيرة فرنسا، اعتربها مجموع الفاعلU كنتيجة منطقية الجت�عات 

عديدة، انطلقت منذ 2008. نص امليثاق الذي ييل، يلخص فلسفة و 

أهمية و حساسية وضع مثل هذه الشبكة. 

املجلس التأسييس لـ 22 مارس 2010 الذي صادق عىل التأسيس و 

املادة 2،  ومستخلص القانون األسايس حّددت الهدف. 

”شبكة ذاكرات- تواريخ يف جزيرة فرنسا“ القانون األسايس املادة 2 

الهدف. 

مثال للتجنيد 
تنسيقية جنوب تأسست سنة 1994، تجمع اليوم أك£ 
من 130 منظمة غ� حكومية، من بينها حوايل مئة عرب 

ست تجّمعات .
تضمن مهّمة مزدوجة يف مساندة مهنية املنظLت غ� 

الحكومية الفرنسية، و ¬ثيل مواقفهم أمام الهيئات 
العمومية و الخاصة، يف فرنسا ، أوروبا ، و يف العا¸. 

 Actualités  Agenda

 Formations  Financements

 Prestataires  Organisme ressouces

 Documents ressources

 Analyses et position

توازن رسيع االنكسار أحيانا ب]: 
- ترك مبادرة التنشيط لألعضاء و املخاطرة باإلضعاف التدريجي.

- تنشيط الشبكة بشكل جّد توجيهي و التعرّض لخطر إفشال 
لكل مبادرة من طرف األعضاء.

التنشيط الّدوري مهL كانت دورية هذا التنشيط - هو عنرص 
مفتاح لشبكة ”حيّة“. أعضاء الشبكة ال يحّسون فعليّا بأنّهم جزء 

مهّم يف الشبكة إال من خالل التنسيق الذي نذكرهم به بصفة 
منتظمة بأن الشبكة موجودة لتقّدم لهم خدمة أو لتطلب منهم 

مشاركة.
2.3 إنتاج و حركية املعلومة

ضLن توزيع املعلومة داخليا  ( أنرتنت، نوسيلرت، مايل.. ) ◊ 
حول موضوع الشبكة و نشاطات األعضاء.

التواصل و التعريف بالشبكة يف الخارج: ممولون، جمهور ◊ 
مستهدف، أعضاء آخرون مهّمون الخ...

إنجاز سندات تقديم الشبكة ( الفتات، مواقع أنرتنت، ◊ 
فايسبوك، الخ..)

3.3 الرشوع يف انجاز النشاطات 

أمثلة: 
r  رسملة التجربة و تبادل املعلومة. تشجيع رسملة التجارب

هي إحدى االيجابيات األساسية للعمل يف شبكة : 
r .تبادل التجارب خالل لقاء دوري  

r  تقاسم طوعي من طرف أحد األعضاء لتجربة قد  

تكون مفيدة لألعضاء اآلخرين من خالل نرشة لصالح أعضاء 
الشبكة .

r   وضع مجموعة عمل حول موضوع محّدد بغرض جني  

تجارب هذا و ذاك.
املساندة للمنظLت العضوة من خالل إنجاز تكوينات / ◊ 

مجالس مناسبة الحتياجات ¬ّس مختلف األعضاء.

4 خالصة : ما هي املخاطر و العوامل املفاتيح 

لنجاح شبكة؟ 
مخاطر: 

عدم وجود أهداف واضحة و صعوبات يف االستجابة ◊   •

للحاجيات .
عدم تساوي ب] األعضاء . ◊   •

هيمنة بعض األعضاء أو املنافسة بينهم. ◊ 
مركزية شديدة من طرف املنّسق.◊ 
حقائق امليدان بعيدة جّدا : األمانة قد تجد نفسها بعيدة عن ◊ 

حقائق أعضاء الشبكة ( خاصة يف الشبكات شLل - جنوب ) 
قلّة املوارد: الشبكات تعاS دا�ا من نقص اإلمكانيات لتمويل ◊ 

نشاطاتها و التنسيق .
تشويه اإلعالم و / أو سوء اإلعالم املتبع من طرف الشبكة.◊ 
تداخل املمّول] مع خطر االنحراف.◊ 

للوقاية من هذه املخاطر، يقتيض األمر االنتباه إىل النقاط التالية: 
انتداب : بعض نشاطات الشبكة �كن انتدابها لواحد أو عّدة  ◊ 

أعضائها، بغرض تجنيد األعضاء و ”ال مركزية“ املسؤوليات. 
تجديد الوسائل.◊   •

صيانة الرشعية : الرشعية �كن زيادتها بإدخال أشخاص ◊ 
محرتم] يف أحداث الشبكة و / أو بإطالق حملة إشهارية أو 

تحسيسيّة.
جعل املستفيدين معني].◊ 
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املقيـــــــاس 
تحليل ميثاق شبكة  ›

الوسائل الرضورية 
تحض� مسبق ألوراق كب�ة بيضاء (Úip chart ?) و أقالم شفافة ووضعها تحت ترصّف الفوج]. ›
سبورات إللصاق األوراق البيضاء عند اسرتجاع الوريقات حتى ترى من طرف الجميع.  ›

الهـــــــــدف 
مراقبة فهم حساسية و أهميّة ميثاق . ›
تعليمــــــــــــات امتالك النقاط املفاتيح مليثاق يف خدمة شبكة فاعل] و منظLت. ›

الطلب من كل فوج أن يفكر يف السؤال] أدناه و كتابة عنارص اإلجابة عىل ورقة كب�ة بيضاء. ›
ملا يصلح ميثاق؟   -

ما هي حسب نظركم العنارص التي يجب أن تظهر يف ميثاق؟   -

الطلب من كل فوج أن يقوم بتحليل ميثاق] عىل ضوء أوىل عنارص إجابتهم. ›
قوموا بتوزيع امليثاق] و كذا تقديم رسيع للشبكت] املعنيت]. ›
عىل كل فوج أن يفهم املضام] و يجيب عىل األسئلة أعاله و التي يجب أن يكتبها عىل ورقة كب�ة بيضاء  ›

.

 Ile  تحليل هذه العنارص يف ميثاق] (األمثلة املرفقة : شبكة جونر يف عمل، مذكرات و تواريخ جزيرة فرنسا  -

de France

قراءة هذين امليثاق]، هل ¬نحكم الرغبة يف االنخراط يف الشبكة ؟ نعم/ال /ملاذا؟   -

ال تعيدوا إالّ املالحظات االيجابية للمشارك] اآلخرين . ›

 rعدد املشارك
إىل غاية 12 يقسمون إىل فوج]  ›

املــــــــــّدة 
1 سا و 30 دقيقة  ›

التحض� : 20 د ( قراءة الوثائق ) ›
التدريب: 40 د (اإلجابة عن األسئلة و إعادة تسجيلها عىل األوراق البيضاء) ›
استخالص : 30 د  ›

 Z  

مالحظـــــــــــات 
إذا ¸ تختاروا القيام بتحليل ميثاق] آخرين قوموا بعناية باختيار مواثيق مختلفة بشكل ظاهر لتسهيل التدريب و املقارنة. ›

التدريب رقم 2: تحليل ميثاق شبكة.

جمعية ”شبكة ذاكرات تواريخ يف جزيرة فرنسا“ تهدف إىل ترقية 
نشاطات يقوم بها أعضاؤها و مبادرات جمعوية و مواطنة يف 

مجاالت القضايا الحرضية و األحياء الشعبية، الهجرة، عا¸ الشغل 
و عا¸ العLل يف جزيرة فرنسا باستخدام مقاربة الذاكرة و 

التاريخ. هذه النشاطات تسجل يف ديناميكية جLعية و شاملة 
لحقوق اإلنسان و املواطن و الكفاح ضد األفكار املسبقة، الدوران 

يف ¡طية مسطرة، و كل أشكال الكفاح ضد التمييزات  و عدم 
املساواة. 

هذه الشبكة هي هيئة استناد و تنسيق طوعي للجمعيات، 
االتحاديات، الفيدراليات و حركات جهوية ووطنية تنشط يف 

مجال الذاكرة و التاريخ االجتLعي و الثقايف بجزيرة فرنسا.
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األعضاء املنخرطون يف ”ميثاق“ الشبكة يشاركون بنشاط يف 
النشطات الجLعية للشبكة. ويستعملون كوسائل: املعلومة 

املتبادلة، التحاور، التفك�، التعاون و التعب� و النشاط املشرتك 
عىل املستوى الجهوي. الشبكة تترصّف بتنسيق وتعاون عىل 

املستوى املحيل، الوطني، األورو� و الدويل. 
نشاط الجمعية مستقل عن التكتالت السياسية، الفلسفية و 

العقائدية. (الجمعية التأسيسية بتاريخ 22 مارس -2010 باريس، 
مستخلص من القانون األسايس) 

/http://www.memoires-histoires.org

شبكـــــــــة جونر يف نشاط 
تأسست سنة 2003 الشبكة  (genre) يف نشاط وعدت بالتكفل 

�ختلف حاالت الّالمساواة ب] النساء و الرجال يف سياسات و 
برامج التنمية. تظم أك£ من 2800 عضو (منظLت و أفراد) أك£ 
من 50 بلدا، أساسا البلدان الفرانكفونية. ¬تاز بنوعية التنوع يف 

تدخالتها و كفاءتها يف استقطاب فاعالت و فاعل] يف التنمية من 
الجنوب و الشLل. معرتف بها كمحاور مفتاح يف تقليص حاالت 

 ،Sالّالمساواة ب] الرجال و النساء يف فرنسا و العا¸ الفرانكفو
جونر (genre) يف نشاط (GEA) هي شبكة منظLت وأشخاص 

يساندون األخذ بع] االعتبار للنوع يف التنمية، تأسست سنة 
2003 �بادرة من وزارة الشؤون الخارجية و األوروبية الفرنسية، 

وهذه الشبكة تترصّف لصالح: 
القضاء عىل كل أشكال التمييز و الالمساواة تجاه النساء. -
التحول االجتLعي والحصول العادل عىل الحقوق، املوارد و  -

الفرص.
املساواة ب] النساء و الرجال بتسك] فردي و جLعي. -
سياسات وبرامج تساهم يف العدالة ب] الجنس] و النوع ويف  -

تطّور مستدام عادل للنساء والرجال.  

 (GEA) املبادئ املؤسسة لشبكة
الشبكة نوع يف النشاط تستند عىل 3 مبادئ مؤسسة تقود 

نشاطاتها و توجهاتها:
مشاركة نشطة ألعضائها، تفتح عىل كل اإلشكاليات املرتبطة  

بالنوع ووظيفة سهر عىل حقوق النساء.
اهتLم كل النساء والرجال: الضLن الوحيد لنجاح الشبكة

املشاركة النشطة لألعضاء يف توجهات ونشاطات الشبكة حيوي. 
فالشبكة ال تستطيع أن تعيش، ماديا، عمليا وفكريا، إال إذا 

احتضنها أعضاؤها. وعىل الشبكة أن تتابع املبادرات املوجودة، 
ولكن يف نفس الوقت عىل أعضاء الشبكة أن يقدروا عىل 

التموضع يف ديناميكية عرض وليس فقط الطلب، فمثال �كنهم 
إيواء مجموعات عمل موضوعاتية.
شبكة ذات أبعاد متعددة األقطاب.

يف هذا السياق من توسع أوروبا، فاّن محور اهتLم الشبكة يجب 
أن يتمدد إىل ابعد من الشLل والجنوب، إلدماج تجارب مجّددة 
يف بلدان يف طور التحّول بأوروبا الرشقية، خاصة حول إشكاليات 
نوع /نزاعات وتحول الهويات ”مذكر/ مؤنث“ يف فرنسا كذلك، 

هناك مبادرات من طرف و/ أو من اجل النساء تستحق االستLع 
و التثم]. 

وظيفة سهر عىل حقوق النساء
للشبكة دور سيايس يجب أن تلعبه، فهي قادرة عىل مساندة 

عمل منظLت تنشط حول جوانب نوعية لعالقات النوع (مثال: 
العنف املنزيل) أو املشاركة السياسية للنساء يف هيئات اتخاذ 

القرار. هذا أسايس لتجنب سوء استعLل أو عدم تسييس إدماج 
النوع. من جهة أخرى، يجب أن يصبح أداة تأييد مهّمة لتجنب 

تبخر قضايا النوع يف سياسات االقتصاد الكيل و أثناء األحداث 
الوطنية والدولية. 

 http://www.genre enaction.net/spip.php 2 article8348

ميثاق الشبكة تواريخ و هجرات
أمام الربوز املتنامي و تعّدد ”مشاريع الذاكرة“ منذ نهاية سنوات 
1990، الرضورة تقتيض التفك� معا يف حركية ب] املقاربة الخاصة 

”بالذاكرة“ و املقاربة التاريخية أو العلمية ووضع الفكرة 
للجميع، فاعلون جمعويون، هيئات عمومية: أن ”الذاكرة مادة 

للتاريخ“ 
مناقشة قضايا التحول الحرضي، الهجرات أو كذلك ”ذاكرة“ 

العمل ال �كن القيام بها دون مسافة علمية، وجعل مواد الذاكرة 
موضوعية يشء رضوري إلنتاج املعارف. ”املذكرات“ الفردية و 

الجLعية تسجل يف إطار تاريخ شامل للعالقات االجتLعية 
العمل املنهجي للمحافظة وتثم] األرشيف املكتوب و الشفوي و 

السمعي البرصي كلها رضورية لكل مرشوع ذاكرة. انه من 
الرضوري كذلك تشجيع التشكل يف الشبكة و تأهيل الفاعل]، 

املعني] عىل مستوى القطر، لقيادة مشاريع ثقافية حول التاريخ 
و الذاكرة. و للقيام بالعمل عىل أكمل وجه عىل املدى الطويل، 

يجب علينا األخذ بع] االعتبار لــ: 

التنامي الحديث- تاريخيا يف املحيط السيايس، الثقايف و 
املؤسسا لالهتLم باملذكرات و التاريخ و الهجرات و حساسية 

ذلك.  كذلك، العمل الرضوري حول التمثيالت املهيمنة، التعّقد و 
الطبيعة املحدثة إلشكاليات الذاكرة و التاريخ تصدم أماميا مع 

كل مع إجراء ذاكري، و يف نفس الوقت، تستلزم للوصول بها إىل 
النهاية كفاءات متعددة االختصاصات.

االعتLد، امتالك وسائل منهجية و بيداغوجية مناسبة من الطرف 
الفاعل] املعني] و حاميل املرشوع. 

قضية تقييم املوارد سواء املالية أو التنظيمية و اللوجيستية يف 
حدود هذا االهتLم الجديد هو يف آن واحد رشعي و حاسم.

العمل يف الشبكة يفتح لكل الفاعل] أفاقا مستقبلية. انه يسمح 
لهؤالء وأولئك بالتعارف و بتعميق �ناسبة تظاهرات فردية و/ او 
جLعية، بتعاضد بن ديناميكيات عمل يف امليدان حول إشكاليات 

متقاسمة. إطالق شبكة فاعل] يف هذا املجال هو ¾رة ذكاء 
جLعي، متمركز عىل املساواة ب] أعضائها. هذه الشبكة تعب� 

لإلرادة الحرّة واملستقلّة لبناء مرشوع مشرتك مستدام. 

الشبكــــة، تنظيمهــــا، أهدافهــــا
مبادئ التنظيم -  نهايتها

اإلطار املوّحد، التّطوري، امل£ي بأشغال املجموعات ◊ 
املوضوعاتية و هيكلة الشبكة حول أحداث جLعية متمركزة 
حول قضايا التاريخ/ الذاكرة و اإلنتاج الثقايف يف هذا املجال .

احرتام و إدماج تنّوع املقاربات و الفاعل] ألنها تأسيسية ل£اء ◊ 
الشبكة و أعLلها.

خلق دينامكية جهوية حول قضايا تاريخ/ ذاكرة السكان و ◊ 
أحيائها الشعبية. بدينامكيتها واستثLر الفاعل] فيها، فان الشبكة 

تستطيع من خالل اللقاءات تشجيع التبادالت و اإلنتاج الثقايف 
والفني بروز مرشوع موّحد حول ترقية حوار حقيقي و تبادل ب] 

الثقافات.
إمكانيات قيام الفاعل] و حاميل املشاريع بكل املبادرات أو ◊ 

القيام بأعLل ذاكرة و القدرة عىل اإلستناد عىل شبكة فاعل] يف 
إقليم جهة الجزيرة الفرنسية بارتباط مع شبكات أخرى جهوية، 

وطنية و أروبية. 

تنظيمها هياكلها اإلسنادية و التفك�ية
لجنة توجيه و تنظيم والتي من مهامها األساسية السهر عىل ◊ 

د�ومة التوجيهات اإلسرتاتيجية التي حّددها امليثاق و تجنيد كل 
الفاعل] الحاميل ملشاريع مدرجة يف املشية. 

الجنة رعاية للمبادرة (هيئات، شخصيات، جمعيات...)◊ 
لجنة علمية.◊ 
مجموعات عمل متكّونة من أعضاء الشبكة املشتغل] حول ◊ 

املواضيع التالية: 
(أموال و موارد الشبكة، الشبكة وعالقاتها بشبكات أخرى ◊ 

جهوية و دوليّة و بتدقيق أك£ أوروبية، تنظيم الشبكة، نظامها 
الداخيل)

االجتLع العام الفصيل ألعضاء الشبكة لتدقيق و تكملة ◊ 
امليثاق وملحقاتها بالنظر القرتاحات لجنة التوجيه انطالقا من 
خا¬ات أفواج العمل املوضوعاتية و الرأي االستشاري للجنة 

العلمية:   

وثائق ملحقة بامليثاق:    
لجنة التوجيه: أعضاؤها، دورها، أهدافها للسنة الجارية. ◊ 
هياكل اإلسناد و التفك�: أعضاؤها، أدوارها (لجنة التوجيه، ◊ 

اللجنة العلمية)
أفواج العمل (املواضيع، الرزّنامة، اآلجال)◊ 
قواعد التسي� الّداخيل وهيكلة الشبكة .◊ 
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ميثاق شبكة ” نوع يف نشاط“ 

نــــوع 
يف

نشاط 
اتفاقيتنا

من هي“ نوع يف نشاط“؟ 
”نوع  يف نشاط“ هي قبل كل يشء شبكة توجد منذ 2003، وظيفتها الشاملة هي املساهمة يف تقليص الّالمساواة ب] 
النساء و الرجال يف البلدان الفرنكوفونية. هدفها هو اإلعالم، و التكوين و التجنيد للفاعل] و الفاعالت الفركفوني] يف 
التنمية يف الشLل و يف الجنوب، حول مقاربة النوع. يتعلق بتسهيل ”العمل معا“ لتطوير السياسات و املLرسات 

التنمية نحو األخذ بع] االعتبار الفعيل لحاالت لالمساوات ب] النساء و الرجال، التي هي بعد أسايس و أهّم.

شبكة نوع يف نشاط هي مساحة تبادل حول مLرسات و وسائل ترقية حقوق النساء و املساواة يف الّنوع يف السياسات 
 3000 حوايل   اليوم  .تضم  الخ  البحث،  التعليم،  التكوينات،  املحلية)،  و  (الدولية  املشاريع  و  الربامج  و  العمومية 
عضو(أفراد و هيأوية) وتشجع العمل يف التعّدد االختصاصات، كL تشجع التبادالت شLل/جنوب و جنوب/جنوب و 
لغة  و  املمّول].  مختلف  يساندها  الشبكة  رجال.  نساء/  املساواة  لصالح  التأييد  لتدعيم  أعضائها  ب]  تناسقا  تخلق 

عمل(نوع يف نشاط) هي الفرنسية.

”نوع يف نشاط“ هي كذلك جمعية أسست سنة 2009 من قبل 31 عضوا نشطا يف الشبكة بغرض تحس] متابعة 
أهدافها. جمعية، ”نوع يف نشاط“ هي املحرك الذي ينشط شبكة ”نوع يف نشاط“. فريق التنشيط واملنخرطات و 

املنخرطون املنتظمون يف فرق عمل، يقومون بـ: 
جمع و توزيع املعلومات (مختلف السندات)؛  •

تنشيط و ¬وين موقع انرتنيت (ملفات، و منتديات، و مناقشات...الخ)؛  •

تنمية وقيادة ¡وذجية للوسائل (تكوين، تسي� املشاريع، متابعة و تقييم)؛  •

تنظيم ملتقيات( عىل املستوى املحيل، الوطني، و الدويل)؛  •

تركيب ووضع مشاريع برشاكة ( تكوين، بحث، تأييد، الخ...)؛  •

مرافقة منظLت يف أخذها بع] اإلعتبار للنوع؛  •

القيام �هام مساندة- نصح أمام مختلف الهيئات؛  •

تجنيدا فاعالت وفاعل] فرنكفوني] حول حمالت تأييد؛   •

تشجيع وجود الفرنكفوني] يف األحداث الدولية؛  •

ترجمة وتوزيع نصوص أساسية بالفرنسية؛  •

دعم تنظيم هيئات أخرى تعمل لنفس الغرض.  •

ما هي نظرة نوع يف نشاط؟
أعضاء الشبكة الذين يستطعون كذلك أن يكونوا منخرط] يف الجمعية، يتقاسمون نظرة و يعملون معا من 

اجل: 
تغي� الروابط االجتLعية للجنس من اجل مساواة النساء و الرجال  •

محاربة عالقات السيطرة ب] األشخاص و كذلك ب] الشعوب و البلدان و الثقافات.  •

ترقية ¡وذج لتنمية يرتكز عىل العدالة االجتLعية و احرتام الحقوق البرشية للنساء و الرجال.   •

قيادة د�قراطية تدخل فيها الّنساء و الرّجال  •

ما هي التزامات أعضاء شبكة ”نوع يف نشاط“؟
االنخراط والرتقية لنظرة ورؤية الشبكة.  •

العمل بجّد لرتقية و تطبيق مقاربة ”نوع و تنمية“؟  •

املساهمة يف التبادل النشط و/ أو إنتاج املعلومات القادرة عىل إثراء املعرفة الجLعية.   •

تقاسم تجربتهم و خربتهم للس� إىل األمام بأخذ بع] االعتبار للّنوع.  •

التعريف بالشبكة و الجمعية ”نوع يف نشاط“  •

اإلدالل و إبراز التسامح تجاه اآلراء املعرب عنها من طرف مختلف األعضاء.  •

عدم استعLل كالم �يّز (من حيث الجنس، العرق، الخوف من املمثل]).  •

ما هي التزامات منخرطات  و منخرطي جمعية ” نوع يف نشاط“؟
املساهمة يف الحكم الراشد للجمعية و الشبكة.  •

نزع الغطاء عن اإلشكاليات املرتبطة بأهداف و مشاريع الجمعية؛   •

الكون قوة اقرتاح؛  •

املشاركة يف أفواج العمل واللّجان املوضوعاتية؛  •

املساهمة يف تنظيم والنشاطات املنظمة من طرف نوع يف نشاط (ملتقيات، أيام، دراسية، نرشيا ت الخ....  •

العمل يف شفافية، بروح زمالة و بدون تنافسية؛  •

احرتام األخالقيات و القوان] األساسية  للجمعية؛  •

دواال،  انطاناناربفو،  باريس،  بوجمبورا،  واقادوقو،  نيامي،الرباط،  كينساشا  باماكو،  بوردو،  يف  محرر  ميثاق 
الخ...و مصادق عليه من طرف مجلس اإلدارة، أكتوبر 2012 

 www.genreenaction.net - coordination@genreenaction.net : اإلتّصال بنا

Allée Ausone, 33607 Pessac Cedex, France 11

* يجب أن تكون عضوا يف الشبكة لالنخراط يف الجمعية.
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الهـــــــدف الرتبـوي 

يف نهاية التكوين، يجب عىل املشارك] : 

أن يفهموا أك£ معنى التأييد ›

أن يستوعبوا أحسن، إجراءات بناء حملة تأييد و توزيعها إىل مراحل أساسية  ›

مكتسبـات قبليــة 

ال توجد مكتسبات قبلية ›

التنشيط البيداغوجي

ملحة مقّدمة حول التأييد. ›

شهادات. ›

تطبيق : وضع حملة تأييد ›

وقت

يوم واحد إىل يوم و نصف يوم حسب مّدة التطبيق و الشهادات.  ›

194 1 التأييد ، تعريفه و دوره    

194 1.1 تعريفات و نقاط مفاتيح     

194 1.2 مختلف أشكال التأييد    

195 1.3 التأييد، ما قيمته املضافة ؟     

195 1.4 حدود التأييد ؟      

196 2 إنجاز اسرتاتيجية للتأييد    

196 2.1 املرحلة 1 : جمع و تحليل املعلومات   

196 2.2 املرحلة 2 : تحديد أغراض و أهداف التأييد   

198 2.3 التعرّف عىل املستهدفات     

199 3 إنجاز حملة تأييد       

199 3.1 ارتباطات ؟      

199 3.2 تعرّفوا عىل مواردكم      

200 3.3 انجاز مخطّط محارضات و برنامج عمل    

201 3.4 متابعة و تقييم حملة التأييد     

توجيهــــات للمكّون  
هذا املقياس �كن أن ينجز يف إطار تكوين حول النشاط الجLعي للجمعيات، و الوسائل يف خدمة 

التغي�.
هذا املقياس مكّمل للمقاييس حول الرشاكة و حول التسي� يف شبكات.

التنشيط الرتبوي يدقق التقديم الّنظري بشكل منتظم و يسمح بالتبادل ب] الجهد النظري و 
اهتLم املشارك] و جهدهم.

من أجل ديناميكية التقديم النظري، يجب تكليف املشارك] بتقديم ملخص حول معارفهم األّولية 
حول املوضوع املعالج، و يستطيع املنشط أن ينطلق بتقديم ملحة حول مبدأ التأييد.

وضع أكرب قدر ممكن من األمثلة امللموسة التي نأخذ مكانا يف القطر أين وضع هذا التكوين. 

الجمعية و بيئتها

وضـع حملــة تأيـيـــد
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1Forum  sur l’efficacité du développement des OSC. Guide du Plaidoyer. 2011

التأييـــــد

إعــــالم
تربيـــة
اتصـــال

املشاركــــــــةاملطالبــــــة

املواجهــــة

ظغــــــط التشـــــــاوراالتفـــاق

التحســـيس

التأييــد ملتقى ملعانــي أخرى ›

التأييد إجراء و مس�ة للتأث� السيايس 
من ب] أخريات مع قيمتها و حدودها 

و التي ال تستطيع االستجابة لكل 
الوضعيات. 

أوال، تجب دعوة املشارك] القرتاح أجوبة لهذا 
السؤال . 

التأييد يتمفصل عن أبعاد املشاركة و املواجهة و اإلعالم و 
التحسيس و التشاور الخ.. ، و التي هي كلّها موّجهة نحو عملية 

تغي� اقتناع أصحاب القرار.

3.1 التأييد، أية قيمة مضافة؟ 
التأييد وسيلة يف خدمة التغي� االجتLعي يستخدم أك£ فأك£ 

بقيمة مضافة قويّة. األسباب األساسية لصالحه هي التالية: 

يقّوي االستدامة، و التأث{ و سلّم املشاريع  ›
يف غياب التغي�ات الهيكلية حول أصول اإلشكاليات املتعرّف ◊ 

عليها و بدون تحّول حقيقي للبيئات االقتصادية، السياسية، و 
االجتLعية و الهيئاتية، فسنالحظ بقّوة بأّن التأث�ات املنتظرة ( 

يف مجاالت مكافحة الفقر أو ضّد عدم املساواة) فإّن املشاريع يف 
إطار التطبيق هي محدودة.

يف أغلب الحاالت، فإّن التغي� املنشود من صالحيات القرار ◊ 
العمومي سواء املحيل أو الجهوي، الوطني أو الدويل.

يقوي مشاركة املواطن ، و املجتمع املد� يف إجراءات التأث{  ›
السيايس.

تنامي مشاركة املواطن] يف تحديد السياسات العمومية.◊ 
االعرتاف بحقيقة متعّددة املتدخل].◊ 

يحّسن نجاعة النشاط الجمعوي◊ 
يوسع أفاق املتدخل] الجمعوي] و يقّوي قدراتهم عىل ◊ 

التعرّف و التّحليل ملوارد املعلومات، و عىل فهم املخاطر العامة( 
االجتLعية، السياسية، و االقتصادية.. ) يف مجال تدخالتهم.

يشّجع العمل املنّسق مع أطراف أخرى أساسية، و التوافق.◊ 
يسمح بربط املحيل ( املرشوع) بالعام، و ربط الصغ� ( ◊ 

القرية، املرشوع) بالكب� (االختيار الكب�) السيايس و الترشيعي و 
االقتصادي الخ..) 

4.1 حدود التأييد؟ 

ك¶ة الرسائل تقتل الرسالة؟ 
تعّدد حمالت التأييد التي تبادر بها منظLت مختلفة حول 

مواضيع مختلفة قد ييسء إىل تأث�ها الفعيل لألسباب التالية: 
فقدان املقروئية مع خطر تقديم رسائل مختلفة أو متناقضة، و 

ملل السياسي] و الرأي العام، و شبكات أساسية و التي هي 
الصحافيون الخ..

حمالت التأييد أو املاركتينغ ؟ 
إّن حمالت التأييد الخارجية التي تقوم بها املنظLت غ� 

الحكومية هي مصدر للرؤية و جمع أموال مهمة، لهذا يؤخذ 
عليها أحيانا خلقها الضبابية ب] حمالت التأييد و حمالت 

املاركتيينغ.

خارجي و عمومي 
تجنيد الرأي للتأث� يف السيايس، بوضع النقاش يف املواجهة 

مع إرادة لفت االنتباه  و الحث عىل إجابة عمومية.

داخيل و تقني 
عمل إجراءات لدى املقّررين السياسي]، و جهد تحليل و 

خربة، و املشاركة يف اجتLعات العمل التقني، اتفاقيات يف 

مجالس استشارية.

r  .عــيLتغييـــر ايجابـــي / املساهمــة يف تغييــر اجت

r . يف خدمــة املصلحـة العاّمـــــــــة

r   ) استقبال املستهدف املفّضل : املتحكمون يف القرارات

السياسيون الخ..)   

r . البحـث عـن بلـــــوغ و تحقيق نتيجــة محــّددة

r .عبــر مجموعــة إجــراءات

مسيــــــرة تأثيــــــر

Brainstorming 
Plaidoyer

1. التأييد، تعريفه و دوره 
1.1 التعريف و النقاط املفاتيح 

توجد تعريفات متعّددة لكلمة تأييد. و التعريف املتمسك به 
هو التعريف املقرتح من طرف ملتقى نجاعة التنمية ملنظLت 

. Sاملجتمع املد
” التأييد هو مجموعة نشاطات منظّمة موّجهة للتأث� يف 

السياسي] و نشاطات املتحكم] يف السلطة بغرض تحقيق 
تغي�ات إيجابية و مستدامة“ 

النقاط املفاتيح للتأييد هي التالية :

1.2 مختلف أشكال التأييد

إّن أشكاال مختلفة للتأييد �كن أن تكون مشرتكة و مكّملة  ›
لبعضها : 

حسب سلّم القطر املستهدف (الدويل و / أو الوطني و / ◊ 
أوالجهوي و / أو األقلية).

حسب من هو صاحب املبادرة و حامل التأييد ( منظمة غ� ◊ 
حكومية ؟ / أقلية محلّية بالرشاكة مع منظمة غ� حكومية ؟ / 

أقلية محلية وحدها؟ ) 
�كن أن يتعلق األمر بتأييد خارجي و عمومي أو تأييد داخيل ◊ 

و تقني

منذ مّدة طويلة فّضلت املنتظLت غ� الحكومية التأييد 
الخارجي بتجنيد شبكة الرأي العمومي عرب حمالت جّد إعالمية 
مركزة خصوصا عىل املواجهة. ستنقلب من اآلن بإرادة أك£ نحو 

التأييد الداخيل و التقني الذي يبدو حامال لتأث�ات أك£.

حسب الغرض من التأييد، فإن الجمهور املستهدف و حالة 
اإلقليم، واحدة أو عّدة أشكال من التأييد و معانيه القريبة �كن 

تجنيدها .
املشاركــــــــة : يف استعLل مساحات تقاسم السلطة، (ح] 

توجد هذه املساحات، هيئات متساوية األعضاء، لجان خارجة 
عن املحلية الخ.....) لتطوير السياسات العمومية، يسمح بالبناء 

املزدوج.

املطالبة و املواجهة: بناء عالقة قّوة لحمل السلطات العمومية 
لالتفاق تحت الّضغط.

إعالم تربية و اتصال : التأث� يف السياسي] باإلعالم / التّحسيس 
للرأي العام، فرع خاص من السكان �لك إشكالية.

الضغط : �كن أن يستهدف مصالح أك£ فئوية أو خاصة، من   -

خالل إجراءات مسموح بها لكن أقل شفافية .
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S نتيجة جّد محّددة يجب بلوغها نوعي
�كن أن يتضّمن تغي� قانون أو تنظيم، أو 

سياسة، أو مLرسات ساريّة، و يجب أن يوضح 
الفرد أو املجموعة أو الهيئة املستهدف].

M يسمح بتقييم درجة انجازه �كن قياسه
يتعلّق األمر بتجديد ما تريدون تغي�ه، و أن 
تكون ملموسا إىل أبعد حّد ممكن يف اإلجابة 

عن األسئلة: من؟ ماذا؟ أين؟ متى؟  

A
�كن بلوغه / محّدد شكل 

خاص 
هل الهدف يدعم جيّدا الغرض من 

التأييد ؟
يفرض أن يكون ملموسا يف تحديد الهدف 

ليتمكن من خدمة الغرض.

R  كن تحقيقه / واقعي�

يأخذ بع] االعتبار السياق الداخيل ( 
املنظمة التي تحمل التأييد) و الخارجي 

( درجة القبولية عىل املستوى 

االجتLعي، السيايس، الخ..)

بحاجة ألن يكون واقعيا إىل أقىص حّد ممكن 
لتحديد طبيعة وعدد األشخاص الذين يجب أن 

يؤثر فيهم التأييد .
األهداف الواقعية تأخذ كذلك بع] االعتبار 

الحدود املفروضة من طرف املال و املوظف] 

املتوفرين  

T هدف معّ] ملّدة زمنية معيّنةمحّدد الزمن
غالبا، يكون األجل الزمني لهدف تأييد من 1 إىل 

3 سنوات. و من الصعب لكن رضوري أن 

تتوقع مختلف املراحل املوصلة لبلوغ الهدف.

 SMART (رتtس ) الهدف

الهدف: ” من اآلن إىل 2014، فإن الحكومة البلد (س) ستصادق 
و تطبق ترشيعا جديدا متعلّقا باملنظLت االجتLعية و املدنية 

املطابقة ملبادئ اسطنبول“ 
يف إطار حملة تأييد من املناسب إذن التمسك بتحديد الهدف أو 

ر�ا األهداف.
وسائل مختلفة يف خدمة سياق املشاريع �كن تجنيدها  ›

لتساعد عىل تحديد األهداف :  
‹  ( SWOT ) تحليل

 ( SMART ) هذه الوسيلة تسمح بتعميق السؤال املتناول سابقا
و الطبيعة الواقعية للهدف املحّدد. يسمح بتحديد واقعية 

الهدف تجاه السياق، املحيط الخارجي و بغية استباق عراقيل 
محتملة و مقاومات، و التعرّف عىل اإلمكانيات البرشية، 

اللوجيستيّة  و الوسائل الواجب تسخ�ها.

مراحل وضع إسرتاتيجية تأييــــد

1. جمع و تحليل املعلومات حول املوضوع املختار
2. تحديد األغراض و األهداف 

3. التعرّف عىل األغراض املستهدفة  

الســؤال :
ماذا نريد أن نغيّـــــر ؟

الســؤال :
ماذا نستطيع أن نغّ�؟

 

yرين
Brainstorming

بعد تقديم من املكّون لكل واحدة من املراحل الثالثة، فإن 

املشارك] مدعوون للقيام بتطبيقها يف أفواج كل واحدة من 

هذه املراحل حول مثال للتأييد ( أنظر التنشيط الرتبوي)

2 إنجاز إسرتاتيجية تأييد
2.1 املرحلة األوىل: جمع و تحليل املعلومة

إنّه من الرضوري جدا تخصيص وقت لهذه املرحلة بهدف :
املصادقة عىل أهمية التأييد و إمكانية نجاحه ( احتLالت   -

قوية، متوسطة ، ضعيفة ) 

وضع حجج للتأييد .  -

إعطاء فعالية و نجاعة أك£ ( الكلفة/ النتائج باملقارنة   -

بالوسائل املجّندة) 
بناء مصداقية التأييد أمام األطراف املشارك] املستهدف]   -

( الحلفاء و املعارض] معا)
لتحقيق  ذلك فإّن ثالث مجاالت للمعارف يجب البحث فيها : 

مصادر املعلومة حول املوضوع: تقارير، بحوث، مواضيع،  ›
جرائد الخ...

و التي قام بها عّدة متدخل] و رشكاء و منظLت و التي قد 
تكون : داخلية، كوسائل اإلعالم السمعية البرصية، املكتبات، 
الجامعات و هيئات البحث، ومنظLت غ� حكومية و مراكز 

اإلعالم العمومي كمراكز منظLت دولية أو وزارات الخ....
املوضوع ذاته:  إنّه الالئق إنجاز كشف دقيق إلشكالية  ›

االنطالق، و املوضوع املعالج بغرض الخروج و بشكل دقيق بكل 
املخاطر أو الجوانب املهّمة.

مجال املوضوع : تقييم الترشيعات و السياسات، إجراءات و  ›
مسارات اتّخاذ القرارات لإلنجاز، و املوارد املمكن تجنيدها الخ 

1.2 املرحلة 02 : تحديد أغراض و أهداف التأييد: 
أغراض؟ يتعلّق األمر بالنتيجة عىل املدى الطويل التي تبحثون 

عنها.  الغرض يف مجال التأييد يصف التغي� الذي تريدون رؤيته، 
إنه النتيجة عىل

 املدى الطويل ملجهودكم  و لرؤيتكم لتغي� هذا الغرض يف مجال 
التأييد قد يكون عاما.

أهداف ؟ يتعلق األمر ” �ستهدف ” نريد بلوغه عىل املدى 
القص�. إنّه التغي� النوعي الذي تستطيعون الحصول عليه و 

الذي سيساهم يف الوصول إىل غرضكم. أنّه نوعي و �كن قياسه 
و يحّدد ما يريدون القيام به، و أين و مع من؟ اسرتاتيجيات يف 

مجال التأييد لها كقاعدة عامة عددا من األهداف املختلفة التي 
تساهم كلها للوصول إىل غرض أك£ عمومية.

 :Sت املجتمع املدLمثال ذكرته الندوة حول نجاعة تنمية منظ

الغرض : ” كل املنظLت االجتLعية و املدنية للبلد (س) هي يف 
ظرف استغالل قدراتها لتطبيق مبادئ اسطنبول و بذلك تنمية 

نجاعة مساهمتهم يف التنمية“
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سلطة كب�ة - إرادة قويّة
حلفاء مهّمون و أشخاص مؤثّرون

سلطة ضعيفة - إرادة قويّة
حلفاء مهّمون و أشخاص مؤثّرون

سلطة كب�ة- إرادة ضعيفة
خصوم مهّمون

سلطة ضعيفة- إرادة ضعيفة
خصوم مهّمون

املستهدفون املهّمون

إرادة

ـة
ـــ

طـ
سل

أمثلـــة للتجنيــــــــد : 

3. تحقيـق أو انجــاز حملـة تأييـد 

3.1 تحالفــــــــــات ؟ 

انجاز تحالفات ليس سهال لحملة تأييد و يتطلّب وقتا ليكون 
منطلقا يف عمله. لكنه يشجع بالتأكيد عالقة القّوة يف إجراءات 

ترمي إىل التأث� ليسمح بالتغي�.

اإليجابيات يف الخارجي 
تقّوي و تدّعم إجراءات التغي� : تجميع مختلف الكفاءات يف ◊ 

إطار املجموعة و يف أوقات مختلفة.
يعطي ثقال أك£ للطلبات و األسباب املدافع عنها يف حملة ◊ 

التأييد: هذه الطلبات معّرب عنها من طرف عدد كب� من 
املنظLّت .

تعطي مصداقية أك£ لحملتكم مادامت الطلبات ال يتلقونها ◊ 
كحاملة اهتLمات مبارشة لجمعية واحدة.

تعطي إمكانيات أك£ لتجنيد و دعم أوسع و إمكانيات برشية ◊ 
و مالية.

اإليجابيات يف الّداخيل.
بعكس املنظLت التقليدية، فالتحالف �كن أن يكون مرنا ◊ 

ورسيع الترصّف.
التحالف يساهم يف تدعيم قدرات األعضاء من خالل تبادل ◊ 

األفكار و التعلم املتبادل.
تسمح بتدعيم قيم تسي� التعّددية و التضامن .◊ 
�كن أن تشجع عل تخفيض التكاليف من خالل تجميع ◊ 

املوارد.

3.2 تعرفوا عىل مواردكم

إنّه من الرضوري و لكن غالبا من الّصعب التعرّف عىل موارد 
للقدرة عىل إنجاز حملة تأييد.

مساهLت غ� مالية : اليّد العاملة، الخربة، مساعدات إدارية،  ›
مقرّات لالجتLعات، لوازم، تجهيزات.

موارد مالية من خالل : ›
- مجهودات الجمعية : اشرتاكات ، النشاطات الجالبة للّدخل .

- املداخيل الخارجية: الهبات، السبونسورينغ، ¬ويالت هيئات 
وطنية ( إدارات وزارية، مجموعات محلية، الخ..) و منظLّت 

نقاط ضعفنقاط قّوةتحليل داخيل

مخاطرفرص مناسبةتحليل خارجي

أطلبوا من الشخص الذي سيقّدم شهادة حول حملة تأييد أن 
تحّرض و يقّدم تحليل ( SWOT ) للحملة التي رشع فيها.

2.3 التعرّف عىل األغراض املستهدفة 

املستهدفات املبارشة هي املقّررون الذين لهم السلطة الفعلية  ›
للتغي�، التدعيم، إثراء قانون وتنظيم أو معاهدة، أو عادة، الخ.. 

قرارهم يصيب مبارشة الهدف من التأييد. الجمهور املستهدف 

مبارشة هم إذن املتدخلون املبارشون للتغي� الذي نبحث عنه و 
الذي نريد تحقيقه من خالل نشاطات التأييد و ¬ثلهم الهيئات 
التالية، بشكل غ� محّدد، الحكومة، الربملان، الّسلطات الدينية، 

الخ...

املعنيّة، من املناسب انجاز خريطة أو بطاقة للتقييم
¬وقعهم و موقفهم تجاه الهدف من التأييد، لكن 

كذلك قدرتهم التأث�ية.إنها تسمح باكتشاف حلفاء مهّم]
 كخصوم و وضع أولويات للمستهدف] و وسائل النشاط. 

املستهدفات غ{ املبارشة ال تقّرر التغي� و لكن قادرة عىل  ›
التأث� بشكل قوي يف من يقّررون، بشكل أو بآخر، لكون اآلراء 
تؤثر يف الجLه� املبارشين : يستطعون تفضيل و تدعيم هذا 

التغي� أو معارضته. قد يتعلق األمر �ستشارين، أو أحزاب 
سياسية، شخصيات ذات اعتبار و مصداقية، وسائل اإلعالم، 

نقابات و جمهور.

بعدما يكون قد ثّم التعرّف عىل املستهدف] و األطراف

الســؤال :
من يستطيع تغي� ماذا؟

مراحل انجـــاز إسرتاتيجية للتأييد

1. تحالفـــــــات
2. مـــــــوارد 

3. رسائل و مخطط العمل
4. تقييم و متابعة
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مؤرشات اإلنجازات املتوقعة نتائج / نشاطات
مؤرشات االنجاز 
التي تّم جمعها

رشح الفوارق

فاعلون يجب إقناعهم 

معلومات منتجة/ ما يجب 
تحيينه 

وضع تحالفات 

أحداث يجب تنظيمها الخ..

املرحلة 1
جمع معطيات البحث  

املرحلة 2
تعريف و تحديد األغراض و األهداف 

املرحلة 3
التعرّف عىل املستهدفات

املرحلة 4
التحالفـــات

املرحلة 5
املوارد 

املرحلة 6
رسائل و برنامج عمل  

املرحلة 7
تقييـــــــــم 

من أجل: 
1)- تحديد مختلف النشاطات الواجب القيام بها لبلوغ نتائج محّددة و واضحة يف شكل 

مؤرشات انجازات متوقعة، 
2) - متابعة تطور الحملة و انتظار النتائج .

معرفة جمهوره . 1
معرفة املحيط و املرحلة السياسية التي . 2

نوجد فيها.
اختيار رسائل بسيطة و قص�ة.. 3
االستفادة من أقوال و حكم و روايات . 4

مستمّدة من الحياة الواقعية.
استعLل تعب� قوي و دقيق و أفعال . 5

نشاط.
استعLل األحداث و األرقام بشكل دقيق و . 6

خالّق. 
أقلمة الخطاب مع املستمع أو املتلقي.. 7
السLح للجمهور بتكوين رأيه الخاص.. 8
حّث الجمهور عىل الترصّف.. 9

تقديم حّل ممكن.. 10

الحث عىل النشاط
تسجيل النشاط املطلوب 

اإلقنــــــــــاع
تقديم إحصائيات و شهادات 

التسبيــــــب 
إعطاء رغبة لألشخاص 

اإلعــــــــالم 
تسجيل األفعال 

دولية، و القطاع الخاص ، الخ...

3.3 انجاز برنامج اتصال و برنامج عمل 

برنامج االتصال �ّر قبل كل يشء بإنجاز رسالة : ›
برنامج النشاط يجب أن يصلح فيL بعد لتوزيع الرّسالة.  ›

عىل برنامج العمل أن يأخذ بع] االعتبار طبيعة التأييد: خارجي 
أو داخيل، اإلشكالية املطروحة، و املجال أو السياق، أو املكّونات 

األساسية الواجب أخذها بع] االعتبار هي التالية: 
املصدر : من يوزّع الرسالة ؟ من يستطيع جعل الجمهور   -

يكون له رّد الفعل و يكون ذا مصداقية يف نظره؟ شخصيات 
مشهورة أو أشخاص مستهم اإلشكالية املطروحة شخصيّا .

الشكل : بأي طريقة ستمّررون رسالتكم ليكون لها أكرب صدى   -

ممكن؟ رسالة أو اجتLع وجها لوجه، وثيقة سياسية أو تقرير، 
نرشية أو مطوية أو إعالن أو محارضة ذات مستوى عال، فيلم 

وثائقي، أو ضغط الجمهور مع تجنيد وسائل اإلعالم..
التوقيت : ما هو أفضل وقت لتمرير الرسالة؟ هل �كن   -

جعلها تصادف تاريخ ذكرى أو يوم وطني له عالقة بإشكاليتكم؟ 
املكان: هل يوجد مكان أو موضع سيجلب مصداقية و تأث�   -

سيايس أك£ لرسالتكم؟ 

3.4 متابعة وتقييم حملة التأييد: 

- الجدول أدناه هو جدول قيادة يجب مأله عند انطالق الحملة 

مراحل رسالة ناجحة

القواعد الذهبية العرشة لرسالة
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التنشيـط البيداغوجـــي

 
تدريب خاطف أويل 

حول كلمة ” تأييــــــــــــد“ 

كل مشارك مدعو ليكتب 3 كلLت عىل 3  وريقات مختلفة تقرتب من معنى تأييد، أي حوايل 36 كلمة لفوج من 12 عضوا.

كل واحد يأ بعد ذلك ليلّصق وريقاته الثالثة عىل سبورة ورقيّة. 
ترتب تدريجيّا و تصّفف انطالقا من الفئات التي تظهر.

املكّون أو أحد املشارك] سيكلّف فيL بعد بإنهاء التصفية و التصفيف و التعليق عىل الكلLت املقرتحة 

التدريب رقم 2 : انجاز حملة تأييـــــــــد 

املقياس 
انجاز حملة تأييد ( 3 مراحل)  ›

الهدف 
مراقبة فهم املراحل الثالثة األساسية إلنجاز حملة تأييد  ›
السLح بتمّكن و فهم شخيص ملموس للمراحل الثالثة.  ›

عــدد املشاركيــن
إىل غاية 12 مقسم] عىل 3 أفواج .  ›

1 سا و 45 د ( دفعة واحدة أو يف 3 مشاهد )  ›

التحض�: 45 د ( أو x 15 3 دقيقة)  ›
التدريب: 30 دقيقة . ›
الفواصل للمناقشة: 30 دقيقة ›

العتــــــــاد الـــّالزم
حّرضوا أوراقا كب�ة بيضاء (? Úip chart) و أقالم شفافة تحت ترصّف الفوج. ›
وسائل يف شكل سبورات إللصاق األوراق البيضاء عند جمع الوريقات لتعليقها و ¬ك] الجميع من رؤيتها  ›

بوضوح.

تعليمــــــــــــــات
عىل كل فوج أن يناقش املراحل الثالثة حول موضوع التأييد الذي اختاره و إعادتها كتابيا عىل ورقة بيضاء  ›

كب�ة ( 45 دقيقة) 
عىل ممثل كل فوج إن يقّدم لبقية املشارك] املراحل الثالثة كL وصفت (3x 10 دقائق )  ›
مناقشة و عىل املشارك] التعب� خاللها حول العالقة ب] التدريب و القسم النظري الذي قّدم ( مثال :  ›

وّضحوا بالنسبة للمرحلة الثانية هل يتعلّق األمر �ستهدف مبارش أو غ� مبارش، و أية يد سلطة، الخ..) 
ال تعيدوا إال املالحظات اإليجابية للمشارك] اآلخرين  ›

مالحظـــــات
�كن اللّجوء إىل الطلب من مختلف األفواج، أن ينجزوا عىل مرّة واحدة، مثل كل ما قّدمه املكّون، العمل  ›

حول املراحل الثالثة املفاتيح لبناء حملة تأييد.

الشهادة املقّدمة يف وسط تنشيط املقياس، و من األفضل 
أن يكون ذلك بعد تقديم مختلف مراحل بناء اسرتاتيجية 

التأييد، و ذلك يسمح بالتصوير بشكل ملموس ملختلف 
األقسام املقّدمة و إثراء املحتوى من خالل األسئلة 

املطروحة من طرف املشارك] .
من املناسب الطلب من جمعية  محلية مجّندة لوضع و 

متابعة حملة تأييد، لتقّدم تجربتها، باالستناد عىل موضوع 
تأييد يأخذ مكانا يف سياق و بيئة املشارك]. ويجب الّسهر 

عىل أن يكون ممثل الجمعية التي تقّدم تجربتها طرفا 
معنيا بشكل مبارش يف إنجاز تلك التجربة.

الشهادة يجب أن تكون متّزنة مع األسئلة التالية التي 
طرحها املكّون: 

r  عىل ماذا يستند جهد التأييد ؟
r كيف كان القيام به؟
r  ملاذا تّم القيام به بهذا الشكل؟
r  كيف كانت نتيجة التأييد ؟
r  أي درس استفدتم من هذه التجربة؟

شهـــــادة 
تقديـــم حملة تأييـــد 
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206 1  وظائف االتصال الخارجي     
206 1.1 ملاذا التواصل؟      

206 1.2 القضايا       

206  1.3 إتقان االتصاالت      

 206 1.4 الفاعلون يف مجال االتصاالت: عمل الفريق   

207 2 االتصال: إسرتاتيجية      
207 2.1 األهداف       

207 2.2 تعريف التوجهات اإلسرتاتيجية: بناء إطار عمل مشرتك  

207 2.3 التعرف عىل الجمهور املستهدف    

207 2.3 تحديد الهوية وصورة     

208 2.4 الرسالة       

208 2.5 اختيار األدوات      

208 3 الواب       

208 3.1 الروابط       

210 3.2 االتصال       

210 3.3 املرجعية       

210 3.4 رد الفعل البرصي      

210 3.5 الشبكات       

214 4 تواصل الحدث       

توجيهــــات للمكّون  
�كن تحقيق هذه الوحدة من خالل التكوين عىل اتصاالت الهياكل.

- لزيادة العرض النظري، �كن للمدرب استخدام طريقة العصف الذهني أو االستجواب

الهـــــــدف الرتبـوي 

 : rيف نهاية التكوين، يجب عىل املشارك

معرفة كيفية تطوير إسرتاتيجية لالتصال ›

استخدام شبكات اإلنرتنت واالجتLعية (الفيسبوك) ›

تنظيم هذا الحدث ›

مكتسبـات قبليــة 

ال توجد مكتسبات قبلية ›

التنشيط البيداغوجي

دراسة حالة  : تحديد صورتها ›

إعداد تنظيم الحدث ›

وقت

 يوم واحد ›

الجمعية و بيئتها

االتصاالت الخارجية
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1 وظائف االتصال الخارجي
1.2 ملاذا التواصل؟

التواصل الخارجي لديه العديد من املزايا للذين يتقنون 
استخدامه. و�كن أن يوجه إىل أغراض مختلفة:

تعبئة املوارد البرشية (العالقات، األعضاء الجدد) واملوارد ◊ 
املالية (املنح وجمع التربعات)

تعزيز عالقات الرشاكات (رعاة، والجهات الراعية، والجهات ◊ 
التي تقدم املنح، والسلطات املحلية) وإدراجها يف سياسة 

التواصل.
تحسيس الجمهور  (املستفيدون، املؤسسات ..) بخدماتها أو ◊ 

نشاطاتها.
تعزيز أسباب املصلحة العامة واملشاركة يف املناقشات الكربى ◊ 

(املرافعة)
كسب جمهور جديد.◊ 

ومع ذلك، فان سوء إتقان عملية  االتصال تؤدي إىل تأث�ات 
ضارة عىل الهيكل املوضوع. ولذلك فمن الرضوري أن تتوفر 

القدرة عىل قياس هذه القضايا.

2.1 القضايا:
من الرضوري كخطوة أوىل، أن تكون واضحة ¬اما حول موقفه 

قبل بدء أي تبادل للخارج. وبالتايل فإنه يستلزم تحقيق نوع من 
التشخيص الذا من أجل تصور وتحليل ما كنا. و للقيام بذلك، 

يجب علينا طرح األسئلة الرئيسية التالية:

من أنا؟◊ 
انه يقتيض لعمل داخيل يجب القيام به لتحديد هويته. هده 

الهوية تغطي العديد من الجوانب التي �كن تقسيمها يف جميع 
أنحاء املكان الذي تحتله الهيكلة، الجمعية، املنظمة أو املؤسسة 

يف املجتمع، والدور الذي ينبغي أن تاخده أو تلعبه و مدته، 
وأخ�ا نطاقه.

ما هي الصورة التي انقلها؟◊ 
بعد هذا النوع من التشخيص الذا، فمن الرضوري القدرة عىل 

قياس ومعرفة ما ينظر إليه من قبل اآلخرين والسعي لفهم 
أسباب هذا التصور. ما هي الدوافع أو اإلجراءات التي تؤدي  

بجمهورك أن ينظروا إليك بهذه الطريقة؟

ما هي رسالتي؟◊ 
عندما تجيد الهيكلة  وصف نفسها وتفهم جيدا الصورة التي 

تنقلها، فان هناك عمل إلنشاء التناسق ب] الرسالة والغرض من 
الهيكلة. يجب تكييف هذه التناسق وفقا للهدف والوسائل 

املتاحة مع احرتام قواعد الهيكلة.

1.3 إتقان االتصاالت:

الرسالة لها حياة مستقلة بعد صدورها من قبل مؤلفها، فإنها 
تبقى موجودة وتتطور من تلقاء نفسها. وبالتايل �كن بسهولة أن 

يكون التواصل خارج نطاق صاحبه وتسبب يف فقدان السيطرة 
مع جميع الجوانب السلبية لتجاوزات الرسالة التي تعيقنا. 

وبالتايل �كن أن يسبب فقدان السيطرة أيضا تشوه حول إنشاء 
سوء الفهم و كدا سوء التأويالت. من املهم أن نوقع لوحة من 

االستجابات املحتملة من كل رسالة للحذر من املخاطر.

1.4 الفاعلون يف مجال االتصاالت: العمل الجtعي:

يف منظمة صغ�ة، جميع األعضاء مسؤولون  بطرق مختلفة عن 
االتصاالت. يقوم الرئيس بضLن التناسق مع أهداف الجمعية. 

الرئيس يتوىل بالخصوص االتصاالت الخارجية، �عنى االتصال مع 
باقي املؤسسات، وسائل اإلعالم، الرشكاء، واملديرين. 

إن أم] الصندوق يضمن املالية املعنية. يف املنظLت األكرب 
حجL، يف بعض األحيان هناك منصب مسؤول عن االتصاالت. 

وقد تتعدد مهامه:
إرسال الرسائل بالتنسيق مع االسرتاتيجية. ›
تطوير العالقات مع الرشكاء املؤسسي] ... ›
اختيار الوسائل املناسبة (املقابالت واملواعيد ...) ›
تقديم املشورة بشأن سياسة االتصال املعمول بها. ›
االتصال مع وسائل اإلعالم والرد عىل طلباتهم. ›
تحديث ملف االتصاالت. ›

�كن أن يكون مسؤوال عن إيجاد رشكاء لجني اإلعانات واملنح أو 
مقدمي مرشوع القرار.

�كن أن يكون من املفيد أحيانا االستناد لخب� خارجي ليصحب 

مسؤول االتصاالت يف وضع خطة االتصاالت. العمل مع الدعم 
الخارجي يوفر األسئلة والرؤية الالزمة.

2. االتصال: إسرتاتيجية 
لوضع اسرتاتيجية حقيقية للتواصل، فمن الرضوري أن يتم اعداد 
العملية بعناية لضLن فعاليتها وتأث�ها املتوقع و املنتظر. ولذلك 

يتم تقسيم االسرتاتيجية إىل ست خطوات:
تحديد االهداف من االتصال ›
تحديد االتجاهات ›
تحديد الجمهور املستهدف ›
تحديد الهوية وصورة ›
صياغة الرسائل التي يستدعي انتقالها و تداولها ›
تطوير األدوات أو اإلجراءات استنادا إىل الرسائل ›

2.1 األهداف:

ينبغي يف املقام األول أن تستند اسرتاتيجية االتصال اىل األهداف 
املحددة مسبقا و التي من شأنها توجيه الخيارات التي تؤدي اىل 
ايصال الرسالة والجمهور املستهدف. فيمكن ادن تحديد هدف 

واحد أو عدة أهداف:

1. ضtن yويل املنظمة او الهيكلة ومهامها / فتح او وضع 

حسابات:
أوال يجب االتصال �مول] و محاولة تلبية مشاغلهم الرئيسية 
بتوليد املصلحة والثقة و إقناع املمول] املالي] لدعم الهيكلة. 

اعتLدا عىل طبيعة املمول (خاص أو عام)، فإن املوقف سيكون 
مختلفا، ألن الرموز ليست نفسها. ولذلك يجب علينا التكيف مع 

توقعات هده االخ�ة.

2. التجنيد و التعبئة:
يستخدم التجنيد او التعبئة أساسا لغرض املرافعة و النشاطات 
التي تستدعي تجنيد الجمهور يجب ان تكون اسبابها  معدلة 

وفقا لنوع الجمهور املستهدف ويحمل شكال من أشكال التعبئة 
املتوقعة. عىل سبيل املثال، اطلب من شخص التوقيع عىل 

عريضة تدعو إىل اتباع نهج مختلف كان تطلب منه املشاركة يف 
مظاهرة ما.

3. اإلعالم:
غالبا ما ترتبط املعلومة بالتوعية و التحسيس ودا�ا اىل نسبة 

التتابع الدقيق. �كن أن تتخد املعلومة أشكاال عديدة، واستخدام 
مجموعة متنوعة من وسائل اإلعالم (الصحافة، وإعداد التقارير، 

والنرشات والطباعة، وامللصقات ...)

4. تغيQ السلوكات:
هذا الهدف هو يف كث� من األحيان موضوع لحملة ترمي اىل 

تعزيز  ” املLرسات الجيدة“ أو يساعد و يعزز عىل تغي� بعض 
العادات السيئة. الحمالت الصحية عىل سبيل املثال، هي األك£ 

شيوعا (مكافحة التدخ] ...)

5. ترقية الجمعية:
هذا لزيادة وضوح الهيكلة ونشاطاتها و اسهاماتها للجمهور 

العام، واملؤسسات. الجمعيات الكب�ة ذات اهمية هي األك£ 
عرضة للحصول عىل هذا النوع من االسهام، �ا يف ذلك املوضع 

بالنسبة لقضية، وعرض مميزاتها، مبادئها و منهجيتها.

 2.2  تعريف التوجهات االسرتاتيجية: بناء مرجعية مشرتكة

قبل البدء يف اي عمل ملموس، ينبغي تحديد بعض املبادئ 
التوجيهية، وتشمل:

املتوسطات◊ 
ما هي ميزانيتك، ما هي مواردك البرشية وما هي مهاراتهم 

الخاصة؟
اإلدارة◊ 

اىل أين تريد الوصول؟ ما هي األهداف من حيث بنية اتصاالت 
الهيكلة يف األجل] املتوسط والطويل؟ ما هي املواعيد؟

اإلجراءات◊ 
كيفية تحقيق األهداف؟ ما هي األنشطة املقرتحة؟

2.3  تحديد الجمهور املستهدف:

يتم التعرف عىل الجLه� من حيث األهداف االسرتاتيجية 
للمنظمة.  يجب تحديد وتصنيف الفئات (الشباب ،النساء، 

وسائل اإلعالم والحكومة ...) إعطاء األولوية استنادا إىل قلب 
املستهدف يف الهدف الرئييس للفئة املستهدفة التي تم تعيينها. 
يف الخطوة الثانية، فإنه سيتم تقييم مدى تطبيقات االتصاالت 
للتنفيذ اعتLدا عىل خصائص الهدف املحدد (مثال: ال تحاول 
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تعزيز إجراءات املسؤولية االجتLعية من إجLيل الناشط] يف 
مجال البيئة).

 2.4 تحديد الهوية و صورة

يتم تحديد هوية املنظمة ب :
مكوناتها الهيكلية ( رسالتها ، موقع نشاطاتها ، مجال عملها ، ◊ 

وظائفها ، امليزانية ، ومصادر التمويل )
مكوناتها الثقافية (تاريخ املنظمة وقيمها ، ومشاريع املنجزة )◊ 

صورة الهيكلة ، وهذا ما يظهر الول وهلة (االستقبال ) . 
يستشعرها الجمهور و تفس�ات مختلفة، القوان]، التوضيحات 

السياسية، واملبادئ التوجيهية والثقافية واالجتLعية لكل واحدة. 
تختلف الصورة اعتLدا عىل اإلجراءات وااللتزامات و الخدمات 

التي تقدمها الجمعية .
يعترب كسب نقاط الصورة االيجابية للجمعية أك£ صعوبة من ان 

تخرس. فان صورة الجمعية تعمل ايضا.

ومن الرضوري أن تويل اهتLما لتLسك و تناسق الصورة مع 
الهوية. لهذا فمن الرضوري ضLن وجود صورة إيجابية وبث قيم 
الجمعية ، ورعاية جميع العنارص التي تعكس هذه القيم ، �ا يف 

ذلك االسم و الشعار ( الشكل والتصميم ، رمز اللون ، أسلوب 
الكتابة ) ولكن أيضا مجاالتها. إلنتاج ادوات االتصال االخرى ( 

كتيبات ، املوقع ... ) ، املفردات ،الرموز و تصميم الرسوم البيانية 
لها مكانة هامة .

2.5 الرسالة:

يجب أن تكون الرسالة واضحة ومحددة وإيجابية بكلLت 
مقنعة . من املهم بث رسالة واحدة يف وقت واحد ألن الكث� من 

األفكار يف نفس الوقت تعطي انطباعا غامضا .
يجب االجابة بالرضورة عىل ستة أسئلة :

1 . من؟ من هو املؤلف ؟

2 . ماذا؟ ما هو؟

3 . ملن؟ ملن توجه الرسالة؟

4 . أين؟ حيث يحدث ذلك ؟
5 . متى؟ يف اي وقت يحدث ذلك؟

6 . كيف؟ ما هي طرق التنفيذ؟

و�كن أن تكون مفيدة ، محايدة، حقيقية و خام و تسلم 

املعلومات االك£ اهمية اوال، ثم املزيد من املعلومات اإلضافية . 
أو الجدلية بهدف وضع حجة مقنعة مع أمثلة للطعن املتلقي  و 

جعله يرد أو يفكر .

2.6   اختيار األدوات:

األداة هي وسيلة اتصال لنقل رسالة. يجب تكييفه مع األهداف 
األولية، الفئة املستهدفة وطبيعة الرسالة. ويجب أيضا أن تكون 

متناسقة مع امليزانية، ضيق الوقت ونرش املعلومات.
هناك الوسائل:

التقليدية (قبل وجود وسائل أخرى): املرسح الشعبي ◊ 
(املرافعة، محكمة الشعب) ...

املكتوبة أو املرسومة: الكتيبات، امللصقات والصحيفة.◊ 
السمعية البرصية: اإلذاعة، التلفزيون والفيديو.◊ 

يف أدوات الطباعة (إدراج، ملصقات، مننشورات، مقاالت ...) 
يجب أن تحمل اسم بسيط يحدد بوضوح الغرض من الجمعية. 

ويجب أن تشمل أيضا الشعار والهوية البرصية املميزة وأخ�ا 
العبارات الرئيسية املفتاحية  املمثلة لها أو ملرشوعها.

مجموعة املواد الصحفية (مطلوب إذا أردنا استدعاء الصحفي]). 
هدفه يتمثل يف السLح للمراسل او الصحفي أن يضع معلومة 

كاملة وصارمة الستخدام االداة الوثائقية. و املحتوى يضم ما ييل:
اعالن التوليف (يأخذ كل رسالة مطورة يف امللف). 1
امللخص . 2
الصحائف. 3
املرفقات و/أو الرسوم التوضيحية (دعم الرسومات الفيديو). 4

3.1 الروابط

الفرق األول مع وسائل االتصال األخرى، تكون من خالل الروابط. 
يف أي وسيلة عىل شبكة اإلنرتنت، من الرضوري جعل روابط عىل 

الكلLت الرئيسية املفتاحية وليس عىل بعض الجمل اإلضافية. 
بالنسبة لروابط للمصادر الخارجية يف نهاية املقال يجب عرض 

اسم املصدر، عنوان والعنوان و الجملة الوصفية (التي من خاللها 
�كنك تضم] الرابط)، و إعطاء تاريخ ادا أمكن، ال تقم بتحميل 
وصالت النص الخاص بك، حتى ال تقوم بخسارة القراء، وتعزيز 

قوائم الروابط يف نهاية املقال وليس يف النص.

املبادئ الرئيسية للكتابة

املحتوى
 جمل قص�ة

 ال ترتدد يف خفض األحكام لتجنب ’من‘، ’ما‘، ’التي‘ ...

 معظم املعلومات تا يف بداية الفقرة 

فكرة واحدة / معلومة يف كل فقرة
الوضوح و الدقة و البساطة -الكينونة الوضيفية-

القضاء عىل االزدواجية غ� الرضورية وتجنب املخترصات -الول مرة يجب ان تعطي املعنى الدقيق- 
العنوان �كن ان يكون مفيد او حافز مع]، ويتم اعطاؤه عند االنتهاء من كتابة النص.

التقطيع
القبعة: عرض املادة واملوضوعات الرئيسية / الكلLت الرئيسية

النص االسايس: بعض الربوفات الكلLت الرئيسية +نص +املرادفات
الفقرات: ال ترتددوا يف تقطيع املقال باستعLل العناوين الثانوية
وصلة عىل االقل يف نهاية املقالة اليجاده عىل شبكة االنرتنت

 املرئيات
إدراج �كن نقط القراءة البرصية 

املصاحبة للصورة ألسطورة مع الكلمة
مرافقة تصوير إذا كان ذلك ممكنا

 إعادة تسمية الصورة يف جهاز الكمبيوتر، قبل إدراجها يف النص (الروبوتات قراءة اسم الصورة)
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3.2  االتصال

اعتLدا عىل اختيار املؤلف،  فانه �كن أن يضع اسم املؤلف يف 
املنشور مع عنوان بريده اإللكرتوS. �كن أيضا وضع رابط عىل 

االسم لصفحة مخصصة للمؤلف أو الصفحة الشخصية: إنها 
تشجع التشاور مع العنارص األخرى.

 

3.3 اإلحاالت املرجعية

إن آالت محركات البحث، تسمى ”الزحف“ تفحص بانتظام 
الصفحات الجديدة يف شبكة اإلنرتنت قبل املؤرش. أيضا وفقا 

لكلLت مكتوبة يف الصفحة واالستفسارات املكتوبة يف محرك 
البحث، فإن املستخدم سيجد أك£ أو أقل بسهولة منشوراتك. 
التحدي هو أن تكون الصفحات يف أعىل النتائج التي تقدمها 
محركات البحث، استنادا إىل استعالمات املستخدم. عليك أن 

تختار الكلLت الرئيسية املناسبة وأين يتم وضعها يف نص 
الصفحة.

فإنه من املستحسن أن تتضمن وصالت إىل مواقع أخرى. والهدف 
هو أن املواقع األخرى تش� إىل أن تفعل اليشء نفسه بالنسبة 

 Lلك، وهذا هو ”صلة عودة“. واملزيد من املواقع تضع لكم، فكل
ازدادت روابطكم كان ذلك أفضل ألنه سيكون بدلك مرجعا لك.

3.4 رد فعل الع 

غالبا ما يكون للمستخدم رد فعل عفوي للقراءة، ما يسمى 
  ب ”القراءة القطرية“ ألنه يخفف من تعب الع].

وباإلضافة إىل ذلك، فان الع] ¬يل إىل الرتكيز بشكل مختلف
 حسب الصفحات :

عىل صفحة البحث: ”املثلث الذهبي“ عىل اليسار وأعىل الصفحة
عىل صفحة واحدة، تنظم يف فقرة: يف ”F“ (قراءة أفقيا ثم يبحث 

عن املكمالت عموديا).

3.5 الشبكات

هناك أنواع مختلفة من الشبكات. وينبغي تكييف اختيار شبكة 
معينة بدال من االخرى لغرضه محدد ووظيفة من وظائف 

الشبكة.

الشبكات االجتLعية العامة:
الفيسبوك (حساب / مروحة الصفحة / األسباب)◊ 
تويرت (خلق تدفق العودة إىل النرشات الصحيفية، وأرشطة ◊ 

الفيديو، واألحداث، مقتطفات من الشهادات، والدعوات 
لألحداث حسب املناسبات ...)

الشبكات االجتLعية املتخصصة:
فليكر (صور): الرؤية البرصية / البورصة (منظر)◊ 
WiserEarth (للتنمية): الرتابط / الرؤية◊ 

قبل يوم واحد:
فإنه يسمح لالستجابة والسيطرة عىل األخبار

 Netvibes إشارة جيدة

يقدم اآلن الفيسبوك فرصة للمنظLت :
- تلقي ¬وينات و ¬ويالت محددة

- التواصل مبارشة بانتظام وسهولة مع املنظLت األخرى.
- تشجيع املشاركة بواسطة ، إعطاء أمثلة، و شهادات حية.

- تهيئة الظروف للعالقات ” الشخصية ” و ”الودية مع الرشكاء 
والجLه�.

- تعزيز جمهورها والعمل عىل جعلهم يطلعون تلقائيا عىل 
جديد املنظمة .

1 . مبدأ االتصاالت الف{وسية
يعترب الفيسبوك أداة اتصال الف�وسية ، يسمى“ وسائل اإلعالم 

االجتLعية ” �عنى أن املعلومات املنشورة يتم ترحيلها ”يف 
متعة” لإلنرتنت .

سوف تؤخذ املعلومات التي تعترب مث�ة لالهتLم من قبل 
املستخدم التي سوف يضع يف برنامجه التلفزيوS ” جدار ” أو يف 

” جدار“ شخص آخر.

2 . أداة متصلة املجال عىل شبكة اإلنرتنت
يتم توصيل الفيسبوك مع أك£ من 2 مليون عىل شبكة اإلنرتنت، 

وسائل اإلعالم االجتLعية ( Flick’r ، DailyMotion... ) ، و 
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الفيسبوك ، أداة لالتصال

�كن االتصال عن طريق ( الحصول تلقائيا عىل معلومات من 
مصادر أخرى عىل اإلنرتنت ) ولكن أيضا إعطائها تغذية خاصة 
RSS (يف هذه الحالة ، املستخدم] املشرتك] يف هدا ”تدفق ” 

يحصلون تلقائيا عىل معلومات. صدر ) .
التدفق RSS  هو تحذير الستحداث دعامة معينة. �كن اإلرشاك 
يف تغذية. األهم هو بالطبع إدارة التدفقات التي تهم عن طريق 

( ... Netvibes و iGoogle صفحة ) RSS مجمع

3. البعد العاطفي
يعترب عنرص رئييس للجهاز نظرا ألنه يعتمد بشكل كب� عىل 

مفهوم ” املشاركة“ : الصور وأرشطة الفيديو والشهادات 
الشخصية . ومن هنا جاءت رضورة عدم الخلط ب] االستخدام يف 

مجال األعLل واالستخدام الشخيص للفيسبوك . ادن يرجى و 
ينبغي تجنب ” مزج األنواع ”.

4. نرش األخبار و اإلعالم عن الروابط 
تقيم األسهم التي تعزز وجودكم عىل شبكة اإلنرتنت (املرجعية) 

الن محركات البحث تأخذ اآلن بع] االعتبار التواجد عىل 
الشبكات االجتLعية . يبدو أن Google يأخذ أيضا عن احتساب 
عدد املرات التي تقدم املعلومات و LiKee ( “ aimée ” ) . هذا 

يؤثر عىل نتائجكم يف محركات البحث.
أيضا ، ال يجب الرتدد يف الحديث عن األشياء األخرى و ليس فقط 
عL يخصكم ،و جعل الرشكاء عىل اطالع عىل أخباركم، والتعليم ، 
واالبتكار . وتشمل من جهة أخرى رشكاء أو أعضاء آخرين سوف 

يتشجعون بدورهم عىل التحدث معك . إنها لعبة من عالقة 
متبادلة . ال ترتدد يف ” liker ” أو التعليق عىل أخبار الشبكة!

5. أداة ”الحدث“ 
�كنك إرسال دعوة إىل حدث ما. �كن أن تكون علنية أو غ� 

علنية.
ملاذا الفيسبوك بدال من بريد املعلومات؟ الحدث يبقى هو عىل 

الفيسبوك، أصعب من أن ينىس كالربيد الكرتوS أو يتلف ...
ال يجب الرتدد يف استخدام أداة الدعوة ”الشاملة“ للجمهور و 

جعلهم يف موضع ترحيب، وينطبق املبدأ الف�ويس ¬اما يف هذا 
النوع من االستخدام.

6. أداة ”األسئلة“ 
�كنك صياغة أسئلة مفتوحة/مغلقة و النظر ألجوبة أصدقاءك و 

املعجب] بك. بعد نرش السؤال، فمن املمكن إرساله ألشخاص 
معين] وخاصة إذا كنت تعلم أن �كن أن يكون لهم رأي يف 

ذلك. فتكون جميع األسئلة واضحة لجميع أعضاء الشبكة.

7. أداة ”الدردشة“
الفيسبوك يشمل علبة بريد و ” chat ”، يتم تخزين أي رسالة 

(الربيد اإللكرتوS أو الرسائل الفورية) أو أي محادثة سابقة. 
�كنك التواصل فقط عن طريق استخدام اداة الدردشة.
وباإلضافة إىل ذلك، تم تركيب خدمة جديدة هي: دائرة 

تلفزيونية مغلقة، وذلك باستخدام تكنولوجيا Skype. و�كن 
أيضا أن تستخدم من طرف الكث�ين.

8. أداة ”اإلحصاءات“   تقييم ردود الفعل: 
من خالل إنشاء صفحة مروحة، �كنك عرض اإلحصائيات الخاصة 

بك وبسهولة تحديد ما هي املعلومات التي كانت تنقل أك£، 
واألك£ شعبية ...

4. االتصال الحدث
والهدف من تنظيم هذا الحدث هو يف املقام األول عىل اإلشعاع 
الخارجي. ولذلك هو أن تكون /معرفة ضيوف يف البداية. و ثانيا 

إلقناع الرشكاء للعمل معكم. الحدث �كن أن تتخذ أشكاال 
عديدة مثل زيارة لهذا املرشوع، عشاء، يانصيب، وهو تنصيب ... 

يجب أن يكون حدثا دا�ا كامل من الود والكفاءة املهنية.
لتنظيم هذا الحدث، فمن املهم توف� أدوات االتصال مثل 

املطويات، ملحة عامة عن األنشطة، مجلد العرض التقد�ي، مواد 
صحفية ... ومن الرضوري أن تتأكد من التوفر الحايل للوثائق 

واالتصاالت.

NOTES :
منهجية وتوقيت

تحديد واضح للرسالة املرسلة◊ 
تحديد أهدافها (الدعوة) وإنشاء ملف جهات ◊ 

االتصال
تحديد امليزانية واختيار الحدث◊ 
أعط األهداف الكمية لقياس مدى نجاح هذا ◊ 

الحدث (1 من 10)
أو بحث حدثا ألن الرسالة موجودة بالفعل (مثل ◊ 

إغالق املرشوع، الذكرى السنوية لهيكل ...). أو 
االستمتاع حدث (معرض صور) لنقل رسالة

اختيار التاريخ هو االسرتاتيجية. االنتباه إىل ◊ 
تتداخل مع حدث آخر.

وضع برنامج زمني / التذك� ورصد / تقييم ◊ 
وتحس] االتصاالت غ� الرسمية

كن حذرا ملتابعة آخر (إرسال التقارير، وذلك ◊ 
بفضل)
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الهـــــــدف الرتبـوي 

معرفة مكونات حكم راشد جمعوي. ›

- القدرة عىل صياغة مرشوع جمعوي. ›

- القدرة عىل إنجاز مخطط اسرتاتيجي. ›

مكتسبـات قبليــة 

امتالك تجربة داخل جمعية (منخرط، متطّوع...الخ.) ›

التنشيط البيداغوجي

دراسة حاالت حول مشاريع جمعوية ›

مخطط اسرتاتيجي. ›

بناء مرشوعك الجمعوي. ›

القيام بتقييم ذا حول تشكيلة من الجمعية. ›

وقت

يوم واحد بالتدريبات  ›

216 1 تعريفات      

218 2 الكشف ومعرفة األعراض    
218 2.1 تحليل األطراف املهّمة (الفاعلون   

221 2.2 تحليل املشاكل: شجرة املش    

225 3 التخطيط      
225 3.1 بناء دفرت الرشوط ملرشوعك: مقاربة اإلطار املنطقي 

239 3.2 برنامج النشاط (أو املخطط املُنطلق فيه)  

240 3.3 تخطيط امليزانية     

243 4 املتابعة التقييم     
243 4.1 املتابعة التقنية للمشاريع:    

244 4.2 آليات متابعة وجمع املعطيات:   

توجيهــــات للمكّون  
إذا كان يف فوج املرتبص] يوجد أعضاء مكتب أو أشخاص بتجربة طويلة يف النشاط الجمعوي،

ال ترتّدد يف اللجوء إىل تجربتهم.

تستطيع اللجوء إىل شهادة شخص مدعو لرواية كيفية بناء مرشوع جمعوي وتحويله إىل مخطط 
اسرتاتيجي. 

إنّه من الرضوري مراقبة الفهم الجيّد للمعارف املُعالَجة مع إجراء تدريبات تطبيقية.
استعمل دا�اً االستفهام أو Le brainstorming إلضفاء حيوية عىل التقد�ات. 

تركيب وإدارة املشاريع

تسييــر دورة املشـــروع
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ممكن اإلرادة

يجند موارد (برشية، مالية...الخ)

التي تلبي حاجيات 
مجموعة مستهدفة

الكل رضوريبأهداف واضحة

محدودة يف املكان

محدودة زمنيا

مشــــــــــــروع التنميــــــــــــة هــــــــو

الجمعيات حاملة ألفكار جيّدة  وينشطها الكث� من اإلرادة 
الحسنة. لكن األفكار الجيّدة واإلرادة الحسنة ال يكفيان لتجنيد 

رشكاء. ولبلوغ ذلك، فإّن الحامل] ملبادرات التنمية عليهم أن 
يستعملوا لغة مفهومة من طرف الجميع، هذا الخطاب هو 

خطاب س�ة مرشوع.

1. تعريفــات:
مرشوع هو ”مجموعة نشاطات النجاز لبلوغ هدف، وحيد ◊ 

و�كن قياسه يف إطار َمَهمة محّددة تحتوي عىل بداية ونهاية ” 
Le management de projet- : املرجع

(NormeAFNORX50105 (Aout1991

مرشوع تنمية ليس هدفا يف حّد ذاته. املرشوع وسيلة نشاط ◊ 
ومرحلة من إجراءات تنظيم عىل املدى الطويل، يندمج دا�اً يف 

محيط أوسع، ويف سياق نوعي، ويجب أن يأخذ يف الحساب 
الحقيقة االقتصادية، االجتLعية، السياسية والثقافية، ومستوى 

وعي السكان، واملخاوف والتناقضات املوجودة.
الدليل عىل نجاح مرشوع هو زواله عرب الزمن بعد بلوغه ◊ 

هدفه ومداه.
 دون رغبة وإرادة يف النجاح: ال يوجد مرشوع ممكن اإلرادة 

والرغبة يف تحقيق املرشوع وانجاز هي كذلك مهّمة كلها مثل 
املناهج والوسائل لبناء وتسي� املرشوع.

املرشوع، وتسي� املرشوع ال يستطيعان أن يتلّخصا يف تقنيات 
ومنهجيات، أنّه قبل كل يشء مغامرة برشية والتي تتطلب 

االستمرار يف بذل الجهد، الثقة يف املستقبل ويف قدراتنا. الوسائل 
والطرق مهّمة ولكن ما هي األدوات يف خدمة إرادة أو إرادات 

بدون إرادة، فاألدوات تكون ذات فائدة قليلة.

دورة املرشوع إجراء يضع مراحل متميزة عن بعضها ووسائل 
للتفك� والتخطيط للتغي�.

هذه الوسائل أو األدوات تساعد عىل:
جمع أفكار حساسة وقابلة لإلنجاز.◊ 
تنظيم هذه األفكار يف نشاطات متناسقة وممكنة لبعضها.◊ 
معرفة وتجنيد الوسائل البرشية واملادية الرضورية إلنجازها.◊ 
تسي� مراحل اإلنجاز وما بعد اإلنجاز.◊ 

مرحلـــــــــة الربمجـــــــــة:
الوضعية عىل املستوى الوطني والقطاعي تّم تحليلها بغية 

التعرّف عىل املشاكل، املخاوف والكفاءات.
يتعلّق األمر بتحديد إطار الربمجة الواقعية (أهم األهداف 

تحديد أهداف واضحة وواقعية للمشاريع

الحرص عىل تناسق هذه األهداف مع أهداف إطارات أوسع

هيكلة الرتكيب والتنفيذ وتقييم املشاريع

التخطيط مسبقا للتنفيذ واملتابعة والتقييم

األخذ يف الحسبان لعوامل النوعية (ضtن دvومة اآلثار 
اإليجابية)

عدم حساسية عّدة مشاريع بالنسبة الحتياجات املستفيدين.

ضعف تخطيط املشاريع

عدم كفاية توقعات املخاطر

عدم كفاية األخذ يف الحسبان لدvومة املشاريع

ضعف يف رسملة الخربات السابقة 

ملاذا تسي{ دورة املرشوع  GCP؟ 

 الرضورية

الربمجــة

التعــــرّف

التحقيــق
التمويــل 

الرشوع يف 
اإلنجــــــاز

التقييــــم

واألولويات القطاعية) والتي بداخلها �كن معرفة وتحض� 
املشاريع.

مرحلـة التعـرّف: أفكار املرشوع صارت معروفة ومختارة بغرض 
إنجاز دراسة معّمقة.

مرحلـــــــة التحقيـق: األفكار الحساسة للمرشوع مرتجمة إىل 
مخطط منطلق للمرشوع مرتجمة إىل مخطط منطلق للمرشوع، 

إمكانية القيام به (التحقيق) وحياتية املشاريع ُمقيّمة عىل أساس 
هذا التقييم، تّم اتخاذ قرار بخصوص فرصة انجاز اقرتاح ¬ويل 

حقيقي وطلب ¬ويل املرشوع
.

مرحلــــــــة التمويـل: اقرتاحات املرشوع تّم اختبارها وتّم اتخاذ 
قرار و اإلعالم به تقديم أو رفض ¬ويل املرشوع.

مرحلـــــــة اإلنجـاز: املشاريع أطلقت ونُفذت. ويف هذا املستوى 
تستطيع أن تتدخل إعالنات العروض وتقديم عقود املساعدة 

التقنية أو األشغال واللّوازم.

مرحلـة التقييـم: املمّول والبلد الرشيك يقيLّن املرشوع لتحرير 
تقرير اإلنجازات واستفادة دروس من التجربة.

2. كشــف األعـراض:
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الفاعلون
ص/ الفوج/ 

هذا الشخ
هو مهم؟

هل 
املنظمة 

ملاذا؟
رشوع 

الفوائد بالنسبة للم
يل
املستقب

ف بالنسبة 
ضع
ب ال

جوان
يل
رشوع املستقب

للم
ب إعطاؤها.

األولوية التي تج

نفهم من مرحلة كشف األعراض املرحلة التي يجب أن 
تجلب املعلومات الرضورية ل¿ تقّرر أو ال نقّرر إنجاز 

مرشوع، ثّم يف حالة اإليجاب إنجازه – يعتمد أساسا 
عىل البحث والتحليل للمعلومات للسLح بقرار 
التدّخل املّربر وصياغة مرشوع يستجيب لرشوط 

النوعية املقصودة.

L’idée de projet 
est traduite 
en termes 

opérationnels

PlanificationAnalyse

2. Identifier 
la situation 
souhaitée

3. Choisir la ou 
les stratégies 
adéquates pour 

y parvenir

1. Examiner 
la situation 
actuelle

الوسيلــــة 1
 تحديــــد هويــــــة 

الفاعليــــــن استهداف الفاعل] 
املعني] بإشكالية.

أسئلـــــــــة : ما هي األطراف األساسية ،ما هي 
أهميتهم للمرشوع؟

ما هي أدوارهم ،ما ينتظرونه ،قيّمهم و جوانب 
ضعفهم ؟

باختصار يتعلق األمر باإلجابة عن سؤال :

”ما هو املشكل؟“  => تحديد أهداف املرشوع. 1

”ما هو سياق املشكل؟“  => تحديد إسرتاتيجية تدّخل . 2

مناسبة. 
 Lلألسف، يجب دا�ا أن نخطئ (أحيانا بشكل ثقيل) لنعرف في
بعد إىل أّي درجة هو أسايس أن نخصص وقتا للتفك� املسبق يف 

العمل.

العالقة ب  كشف األعراض واملتابعة ›
غالبا الكشف لألعراض يكون رسيعا (رسيعا جداَ) إّما ألسباب 
موضوعية تحتاج إىل رسعة كرضورة، أو لنقص التمويل و/أو 

الخربة. مهL كان األمر، الوضعيات ¬تاز بتبّدل والتعّقد، والكشف 
والتحقيق يتطلب دا�ا أن يكون معّمقا طوال مّدة إنجاز 

املرشوع. لذلك واحدة جيّدة من ب] نشاطات املتابعة  تتمثل يف 
تعميق وتحي] املعطيات الخاصة بالكشف. هناك إذا عالقة قويّة 

ب] الكشف واملتابعة، هذه األخ�ة تكّرر وتعّمق مختلف 
العنارص املدروسة أثناء الكشف (احتياجات، قدرات، موارد 

متوفرة، مخاوف، فاعلون آخرون...الخ)
العالقة ب  الكشف والتقييم ›

أخ�ا فأنه أثناء التقييم تظهر صحة الكشف.
املرشوع هل بلغ أهدافه و حققها؟كيف سمح كشف املخاوف 

والفرص بإنجاز اسرتاتجيه مناسبة؟ 
  هل أخذ املرشوع يف الحسبان املخاطر ذات التأث� الّسلبي،وهل 

أحسن توظيف التأث�ات االيجابية؟ كيف سمح الكشف بذلك؟

رســــــم تخطيــــــطي 
(rالفاعل) 1.2 تحليل األطراف املهّمة

الفاعل هو  أي فرد أو مجموعة أو منظمة يتأثر بنشاط أو 

يستطع أن يؤثر يف نشاط. تحليل الفاعل] يتمثل يف التعرّف عىل 
الفاعل] بارتباط مع اإلشكالية و اختبار فوائدها، أهدافها ، 

العالقات والسلطات عىل الرتتيب.
الهــــــــــدف هـــــو  :

- تحس] الصلة و دراسة الجدوى للمشاريع 
- وضع أدلّة الحتياجات و فوائد األشخاص الضعفاء يف املجتمع.

2.2 تحليـل املشاكـل: 
شجــرة املشاكـل

هي طريقة يُنصُح باستعLلها عند تحليل االحتياجات. شجر 
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السلطات املحلية

أصحاب مصانع
البنوك, الجهات املانحة

منظمة غ{ حكومية (األرس الفق{ة)
املنظtت غ{ الحكومية ب (الحرف اليدوية التسويق)

املنظtت غ{ الحكومية D (رياضة)

Exemple : projet de création de revenus pour des familles démunies : 

تأث{

ية
هم
أ

تأث� صغي, وأهمية عالية

تأث� صغ�, أهمية منخفضة

تأث� قوي, وأهمية عالية

تأث� قوي, أهمية منخفضة

فقدان الثقة يف رشكة املياه

احتياطات املياه غ� كافية

إنتاج غ� كاف 
للمياه الصالحة 

للرشب

خدمة مياه الرشب للمدينة (أ) غ� 
كافية

عدم كفاية شبكة توزيع مياه الرشب للمدينة (أ)

مردود ضعيف لشبكة التوزيع

قدرات تجهيزات اإلنتاج تجاوزها الزّمن

انقطاعات املاء جّد متكررّة

توف� ماء من نوعية سيئةتوسع رسيع للمدينة (أ)

مثال : تحديد املشاكل

املشاكل هي ¬ثيل تخطيطي للمشاكل يف ترتيب ُسلّمي، هذه 
الطريقة �كن استعLلها مع مختلف األفواج املعنية  �رشوع 

مستقبيل بغرض التعب� بأنفسهم عن مشاكلهم.

أ. تحديــــد املشاكـــل:
نبدأ بوضع قا�ة املشاكل املصادفة بكتابتها عىل بطاقات.

ننشغل بعد ذلك بانجاز عالقات أسباب التأث� ب] املشاكل 
املحّددة.

‹ .Øإذا كان املشكل سببــــا، يرتب يف مستوى أد
إذا تعلّق األمر بأثــــــــر، يرتتب يف مستوى أعىل. ›
إذا كان ليس سببا وليس أثرا، يرتب يف نفس املستوى. ›

الوسيلــــة 2: 
تحليــــــــــل أهـــــداف الفاعليـــــن:

التعرف عىل األهداف:
متعارضـــة ويجب اكتشاف الحلول

متقاسمــــة، و�كن أن تشكل قاعدة مشرتكة لبناء 
نشاط جLعي.
أسئلـــــــــة:

- من هم الفاعلون ذوي عالقة باإلشكالية؟

- ما هي األهداف املتعارضة ب] هؤالء الفاعل] 

واملتوافقة؟

الوسيلــــة 3
قالـــب األهميـــة والتأثيـــــر

- أهميــــــة: األولوية تعطى لبعض الفاعل] من 
خالل مرشوع (إىل أي درج يفيدهم املرشوع)
- تأثيـــــــر: السلطة إيجابية/ سلبية، ملراقبة 

القرارات، تسهيل أو عرقلة إنجاز املرشوع 
املستقبيل (تقييم القدرة عىل الترصّف أو التأث� يف 

عملية القرار)

نأهــــــداف متوافقــــــةأهــــداف متضاربـــــةمجموعـــــات فاعليــــن

مديرية الصحة للوالية ومنظمة غ� 
حكومية آلباء مراهق] يف خطر نفيس.

املحافظة عىل الصحة النفسية والجسدية 
لألطفال. 

منظمة غ� حكومية آلباء مراهق] يف خطر 
نفيس ضد مروجي املخدرات.

املكافحة ضد تبعية األطفال للمخدرات 
زيادة عدد األطفال املعان] من التبعية 

للمخّدرات. 

yرين

تشكيل مجموعات من 4 إىل 5 أشخاص من جمعيات مختلفة.
كل لديه مرشوع للعمل يف جميع أنحاء التدريب.

و¬لك مجموعة مرشوع.
قا�ة أصحاب املصلحة يف املرشوع باستخدام واحد أو املزيد من األدوات املعروضة.

 20 دقيقة من العمل الجLعي

 20 دقيقة. رد والتبادل
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فقدان الثقة يف رشكة املياه

احتياطات املاء غ� 
كافية

إنتاج مياه الرشب غ�
 كاف

 

خدمة مياه الرشب للمدينة (أ) 
غ{ كافية

عدم كفاية شبكة توزيع مياه الرشب للمدينة 
(أ)

مردود شبكة التوزيع 
ضعيف

قدرات تجهيزات اإلنتاج 
تجاوزها الزّمن

انقطاع متكّرر للLء

توّسع رسيع ملدينة (أ)

توف� ماء من نوعية سيّئة

مثال : بناء شجرة املشاكل

أسباب

مشكل مركزي 

تأثQات

�جرّد انتهاء هذا الرتتيب الّسلمي للمشاكل، من املناسب اختيار مشكل مركزي. هذا املشكل يجب أن تتعرّف عليه مختلف األفواج 
املهّمة كمشكل مركزي للمعالجة باملرشوع أو التدّخل.

نقص مبيدات الفطريات ارتفاع اإلنتاج

 

خطأ ! 

 

  صياغة سّيئة

إنتاج أفسدته الفطريات إنتاج ارتفع

 

صحيح 

 

 صياغة حسنة

حالة مزاب
الصعوبتان األساسيتان لتطبيق هذه الطريقة:

صياغة املشاكل بدّقة ›
التعرّف عىل املشاكل تنقصه الّدقة عندما ال يسمح بفهم الطبيعة 
الحقيقية للمشكل. معطيات من نوع ”تسي� يسء“ يجب أن يتّم 
تحليلها ليكون ممكنا فهم طبيعة املشكل وبالتايل تحليل أسبابه 

املرتتبة عنه. مثال التسي� السيئ قد يرتبط بسوء مراقبة مالية، أو 
تقديم خدمة متأّخرة، أو نقص يف الكفاءات، أو سوء تقدير وقت 

العمل الّالزم للتسي� ...الخ.

معطيات الحلول غائبة ›
نفهم من ”حّل غائب“ أّن معطيات املشكل ال تصف اإلشكالية 

الواجب حلّها ولكن غياب وضعية مرغوب فيها. مثال: ”غياب 
مستخدم] مؤهل]“ ال يصف مشكال نوعياٌ (تكوين املوظف] غ� 

كاف أو غ� مناسب) وبالتايل خطورة امليل بالتدخل نحو الحل 
الغائب. ”التكوين“ بينL املشكل قد يتعلّق بالتّوظيف أو بتسي� 

املوظف]. من املناسب إذن الحذر من املعطيات التي تحتوي 
كلمة ”نقص“.

مثــــــــــــال:  
نصائح أخرى:

صياغة املشاكل بأسلوب النفي ولكن يجب أن ¬لك حالً.◊ 
كتابة مشكل واحد فقط عىل بطاقة.◊ 
تحديد مشاكل حقيقية موجودة وليس مشاكل خيالية رهنية ◊ 

أو مستقبلية.

أهمية مشكل ليس ترتيبه يف سلّم شجرة املشاكل.◊ 

ب. صياغة أهداف مرشوع انطالقا من شجرة املشاكل 
هذا اإلجراء يتمثل يف:

وصف الوضعية املستقبلية التي سنبلغها بعد حّل املشاكل. ›

تحديد الحلول املمكنة للمرشوع وترتيبها سلّميا.  ›

كيف ننجز الرتتيب السلّمي لألهداف: 
صياغة كل الوضعيات الّسلبية للرتتيب السلّمي للمشاكل . 1

كحاالت إيجابية مرغوٌب فيها.
مراقبة إذا كانت العالقات ”أسباب – تأث�ات“ قد صارت . 2

حقيقة عالقات ”وسائل – نهايات“ والتأكّد بأّن ترتيب 
الكشف كامل و مقبول.

إذا كان رضوريا: . 3
تغي� بعض الّصياغات. -
إضافة أهداف جديدة إذا كانت تبدو حّساسة و رضورية  -

لبلوغ الهدف املقصود إىل القسم املوايل.
إلغاء األهداف التي تبدو غ� ممكنة التحقيق وليست  -

رضورية.
األهداف يجب أن يُعّرب عنها يف شكل حالة (يف املايض).. 4

3. التخطيـــــــــط: 
التخطيط يتمثل يف التعرف عىل الوسائل البرشية وتحديدها، 
والوسائل املادية واملالية الالّزمة والرضورية إلنجاز النشاطات 

ولوضع رزنامة اإلجراء. :
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خصوبـــة الرتبــة ُجّددت

النمّو الدvوغرافــي تّم إيقافــــه

إرهـــاق الرتبـــة

µــّو دvوغرايف كبيــر

سمعة جيّدة لرشكة املياه عند 
الّزبائن

مخزون املياه 
كاف

إنتاج مياه الرشب كاِف

 

خدمة مياه الرشب للمدينة (أ) 
كافية

شبكة توزيع مياه الرشب مدّعمة

مردود شبكة التوزيع 
تَحّسَن

تجهيزات اإلنتاج 
ُدّعمت

إنقطاعات املياه أقل

التخطيط املدير 
للتعم� ُوضع وطُبّق

توف� مياه من نوعية جيّدة

وسائل

أهداف

مثال: بناء شجرة الحلول

نهايـــات

مثـــــــــال: صياغة حل انطالقا من مشكل. 

التخطيط = جعل أفكار املرشوع  منطلقة مع توضيح :
- ما يجب ِفعلُه

- من طرف َمن ومتى

- أين وألّي مّدة
- كيف وبأّي وسائل.

حالة مزاب

1.3 بناء دفرت الّرشوط ملرشوعنا: مقاربة اإلطار 

املنطقي
أ . ما هو اإلطار املنطقي؟

اإلطار املنطقي هو أداة تّم تطويرها يف سنوات 1970 واستعملت 
منذ ذلك الوقت من طرف عّدة هيئات مختلفة. 

هذه الطريقة تدّل عىل الوضع يف شكل ُمالئم لنتائج تحليل 
بطريقة تسمح بتقديم بشكل واضح ومنطقي أهداف مرشوع. 
هذا الوضع يف شكل مالئم يجب أن يعكس روابط السببية ب] 
مختلف مستويات األهداف وأن يبّ] كيف �كن أن نتأكّد إن 

كانت األهداف قد ُحّققت، وتحديد ما هي الفرضيات التّي فاتت 
أو خفيت عن مراقبة املرشوع والّتي �كن أن تُأثر يف نجاحه.

الّنتائج األساسية لهذا اإلجراء تتلخص يف قالب ”اإلطار املنطقي“ 
الذي يصف األوجه األك£ أهمية ملرشوع. اإلطار املنطقي يظهر يف 

شكل قالب.

هذا القالب يسمح بهيكلة محتوى مرشوع بشكل كامل ومفهوم 
من طرف الجميع، ويحتوي عىل 4 أقسام و 4 صفوف:

اإلطار املنطقي يلّخص صفحة واحدة:
ملاذا تّم القيام باملرشوع؟ ›
ما هي النتائج التي يقرتح املرشوع بلوغها؟ ›
كيف ينوي املرشوع بلوغ هذه األهداف؟ ›
ما هي العوامل الخارجية املهّمة لنجاح املرشوع؟ ›
كيف نقيُّم نجاح املرشوع؟ ›
أين نجد املعطيات الرضورية لتقيم املرشوع؟ ›
كم سيكلّف املرشوع؟  ›

حـــــــــذار:
اإلطار املنطقي حتى لو كان مفهوماَ جيّداَ ومطبّقا فهو ال  ›

يقّدُم حالَ معجزة لوضع مرشوع جيّد. احذر نوعية 
املعلومات املستعملة لتموينه (نوعية املدخل، نوعية 

املخرج)
اإلطار املنطقي ال يجب أن يُرى كلعبة بسيطة من إجراءات  ›

آلية ولكنه مساعدة عىل التفك�. 

إنجاز اإلطار املنطقي يشمل عىل مرحلت]:
مرحلة التحليل (تحليل األطراف املهّمة واملشاكل واألهداف . 1

واإلسرتاتيجيات) الفكرة املفتاح هي أن املشاريع مصاغة 
لحل مشاكل مصادقة من طرف املجموعات املستهدفة/

املستفيدين، النساء والرجال كشف األعراض (الفصل 
السابق)

مرحلة التخطيط والتي خاللها ترتجم فكرة املرشوع يف شكل . 2
مخطط تطبيقي منطلق، جاهز النجاز، هذه املرحلة هي 

التي يُوضع فيها اإلطار املنطقي.

ب. وشجرة املشاكل يف كل هذا؟
شجرة األهداف تبنى انطالقا من شجرة املشاكل وتسمح بصياغة:

األهداف الشاملة للمرشوع. ›
األهداف الّنوعية للمرشوع. ›
النتائج املنتظرة للمرشوع. ›

توجد أذن مستويات مختلفة من األهداف:
أ . األهداف الشاملة هي االمتيازات االجتLعية و/ أو االقتصادية 

- اإلطـار املنطقـي.
- برنامــــج النشـاط.

- التوزيــع الزّمني للنشاطـات.
- امليزانيـــــــة.
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سمعة جيّدة لرشكة املياه عند 
الّزبائن

انقطاعات أقل 
للمياه

إنتاج مياه الرشب كاف

 

خدمة مياه الرشب للمدينة (أ) 
كافية

شبكة توزيع مياه الرشب تم ّتدعيمها

مردود شبكة التوزيع تّم 
تحسينه

تجهيزات اإلنتاج تّم 
تدعيمها

انقطاعات أقل للمياه

املخطط املدير للتعم� 
أُنجز و طُبّق

توف� مياه ذات نوعية حسنة

نشاطــــــــــات املشـــــــــــــروع نشاطات

نتائـــج

هدف 
نوعي 

أهداف 
شاملة 

مثال: بناء شجرة االهداف
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حذار، العالقة ب] ”النتائج املحّققة“ وبلوغ ”الهدف 
الّنوعي“ ليس أوتوماتيكيا!  ليس ألّن مرشوعا حقق 

النتائج املنتظرة فمعنى ذلك أّن الهدف النوعي 
للمرشوع سيتحقق...

عىل املدى الطويل والتي يساهم فيها املرشوع.
ب . الهدف الّنوعي هو االمتياز الذي يستمّده املستفيدون من 

خدمات املرشوع (بعد االستعLل).
حـــــــذار:

أحد مبادئ اإلطار املنطقي هو أن املرشوع يجب أن يتابع هدفا 
نوعيا واحدا فقط. هذا املبدأ يستند عىل فكرة أّن مرشوعا �لك 

أك£ من هدف نوعي واحد سيصبح كث� التعقيد ومعرّضا ملشاكل 

التّسي�. وجود عّدة أهداف نوعية �كن كذلك أن يكشف أهدافا 
غامضة ومتعارضة. توضيح وتحديد بشكل دقيق هذا ما يحّدد 

نجاح مرشوع ويشكل إذن مرحلة حّساسة لصياغة مشاريع.
ج. النتائج تُعيد إىل الخدمات التي يتلقاها املستفيدون من 

املرشوع.
د. أخ�ا نشاطات مرشوع تصف ما تّم القيام به بشكل ملموس 

لبلوغ النتائج. إنها قاعدة مخطط العمل / رزنامة نشاطات.

فمثــال:
مرشوع �كن أن يحقق النتائج املنتظرة. مثال بناء مركز  ›

إيواء للنساء ضحايا اغتصابات إرهابية. املركز تّم بناءه 
وتجهيزه: النتائج املنتظرة تّم بلوغها....

....وعدم تحقيق هدفك النوعي: إيواء وإعادة إدماج نساء  ›

ضحايا اغتصابات إرهابية اللّوا، لألسف، ال يردن الذهاب 
إىل مثل هذا املركز الذي يجعل وضعيتهّن موصومة، 

املستفيدون ليسوا يف املوعد.  

اختيار أهداف مرشوعك و اإلسرتاتيجية أو اسرتاتجيات التدّخل
 يف حالة شجرة مشاكل أك£ تركيبا، 

فمن الرضوري اختيار األهداف التي ستتابع يف إطار املرشوع. 
الهدف النوعية لشجرة األهداف مسطّرة : عندنا إذن 3 أهداف 

نوعية بينL نحن يلزمنا هدف واحد. عندنا يف هذه الحالة 
اختيارين : 

إّما أن نترصّف لتذويب األهداف الثالثة يف هدف واحد  ›
(مثال: الحالة الصحية لألمهات الحامالت، و األّمهات 

الشابات، و األطفال ذوي األعLر الدنيا و الرضع، متحسنة ) 
أو تقّرر إبعاد بعض األهداف من محور املرشوع) مثال :  ›

برتكيز مرشوعنا عىل التغذية )

يف الرتتيب السلّمي لألهداف فإن مختلف عائالت األهداف من 
نفس الطبيعة تسمى إسرتاتيجية. يجب اختيار إسرتاتيجية أو 

إسرتاتيجيات التدخالت املستقبلية. اإلسرتاتيجية األك£ أهميّة و 
القابلة للتحقيق تختار عىل أساس عدد من الرشوط: 

أولويات األطراف املهّمة . ›
احتLل الّنجاح. ›
امليزانية املتوفّرة. ›
أهمية اإلسرتاتيجية . ›
األجل املرشوط. ›
األثر عىل البيئة. ›
رشوط النوعية لإلتحاد األورو� يف القسم 1 لسند التكوين. ›

تخفيض عدد الوفيات
 عند الرضع و األمهات 

تخفيض عدد اإلصابات لدى الرضع و األطفال 
ذوي األعLر الدنيا 

تحس] تغذية الرضيع و أطفال ذوي األعLر الدنيا 

تخفيض حوادث التعقيدات
الخط�ة عند الوالدة 

عدد متزايد من أطفال يتغذون برضاعة طبيعية  

تخفيض حوادث التعقيدات
الخط�ة عند الوالدة 

تخفيض عدد اإلصابات 
ما بعد اإلنجاب و ما بعد الوالدة   

تطعيم عدد متزايد من الرضع 
و األطفال ذوي األعLر الدنيا 

تقبّل املصّحات من طرف األمهات زيارات متكّررة و أك£ انتظاما ملصّحات متنقلة   

تحس] مقاييس النظافة 
و العالج للمرىض 

تحس] تأهيالت املستخدم] 

تحليالت أك£ توسعا و أك£ 
قبلية للتعقيدات عند الوالدة 

تخفيض حوادث التعقيداتتوفــــــــر األدويـــــة 
الخط�ة عند الوالدة 

إسرتاتيجية التغذية   إسرتاتيجية عالجات الصحة االبتدائية  إسرتاتيجية عالجات الصحة الثانوية 
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مثال : 
من  املدخلة   Æالغذا اإلنتاج  برفع  السكان  تحس] صّحة  إىل  يرمي  لنأخذ مرشوعا 
خالل نشاطات كالسقي و استعLل املبيدات. هذا املرشوع لن يكون مستداما إذا 
كانت مخزونات املياه مستغلّة بشكل ال يسمح لها بالتجّدد. من جهة أخرى، إذا 
كان ارتفاع اإلنتاج الغذاÆ سيتسبّب يف وجود بقايا املبيدات يف مياه الرشب، فإن 
املرشوع قد ال يحّقق هدفه  بسبب مشكل الصّحة ب] السكان املحلي] يف مثل 
هذه الحالة، املرشوع ال يستطيع أن يكون مستداما، حتى لو كان ارتفاع اإلنتاج 

الغذاÆ سيتواصل بعد اختتام املرشوع.    

تخفيض عدد الوفياتتخفيض عدد الوفيات

تقليص وفيـاتمستوى األهداف الشاملة
األّمهـات و األطفـال

تقليص اإلصابات لدى مستوى الهدف الّنوعي 
الرضع و األطفال ذوي 

األعLر الدنيا 

تقليص حدوث 
تعقيدات خط�ة عند 

الوالدة

تقليص أعداد 
اإلصابات ما بعد 

الوالدة و املولودين 
الجدد

تحس] تغذية الرضع 
و األطفال ذوي 

األعLر الدنيا 

نسبة مئوية مرتفعة 
من الرضع يتغذون 

بالثدي 

توفر فصيل ألغذية 
غنيّة بالربوتينات 

تلقيح عدد متزايد من مستوى النتائج 
الرضع و األطفال ذوي 

األعLر الّدنيا

تقليص اإلصابات لدى 
الرضع و األطفال ذوي 

األعLر الدنيا 

تقليص اإلصابات لدى 
الرضع و األطفال ذوي 

األعLر الدنيا 

زيارات أفضل 
ملستوصفات ريفية 
من طرف األّمهات

كشوفات موسعة و 
أك£ قبلية لتعقيدات 

عند الوالدة

زيارات كث�ة 
ومنتظمة ملستوصفات 

متنقلة.

تقبّل املستوصفات 
من قبل األمهات 

عربات مشتغلة مستوى النشاطات  
للمستوصف

اختيار و تكوين 
مولدات القرى 

تحس] مؤهالت 
املستخدم]

تحس] تسي� 
و مراقبة األموال 

توف� مستخدم] 
بشكل أفضل 

توفّر األدوية

إجراءات جديدة 
مدّققة لــ ....

مستخدمون
مكّونون يف ...

د / الفرضيات 
بعد اختيار اإلسرتاتيجية، األهداف التي ال تندمج يف منطق التدّخل و عوامل أخرى خارجية 

ستظل باقية. سيكون لها تأث� حول وضع و د�ومة املرشوع عىل املدى الطويل و لكن 
تخفي عن املراقبة. هذه الرشوط يجب أن تتوفّر لضLن نجاح املرشوع، و تذكر كفرضيات 

يف الجدول الرابع لإلطار املنطقي.

كخالصة، الفرضيات هي 
عوامل خارجية للمرشوع لكن مهّمة لنجاح هذا األخ�  ›

إذن، فهـــي : 
تصف بيئة الجهاز و تعالج قضية الد�ومة . ›
تلخص العوامل التي يستطيع املرشوع أو ال يريد مراقبتها . ›
هي عوامل ال يعالجها املرشوع و لكن يجب أن يتابعها . ›

بعد وضعها كتأكيدات، الفرضيات تعاد صياغتها كحاالت منتظرة.
و بهذا الشكل �كن أن تكون مراقبة و مقيّمة.
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منطق التدّخل
مؤرشات تراقب 

موضوعيا  
فرضيات مصادر املراقبة 

األهداف الشاملة 

الهدف الّنوعي 

النتائج 

النشاطات

منطق التدّخل

الرشط الخارجي هل هو مهم؟

نعم ال

هل هو محتمل أن يص{ محّققا ؟

غالبا أكيد ال تجب املواصلة يف اإلطار املنطقي  

محتمل تسجيلها كفرضية  

هل تستطيع مراجعة املرشوع 
بغرض التأث{ يف هذا العامل 

الخارجي 

التدخــــــــل ليس ممكنـا

غ{ محتمل

إعادة النظر يف املرشوع : إضافة 
نشاطات / نتائج و إعادة صياغة 

الهدف النوعي إن كان ذلك رضوريا 

نعمال

حذار: الرشوط  املسبقة تختلف عن 
الفرضيات، من حيث يجب أن ¬أل منذ 

االنطالقة .
هـ. رشح املنطق العمودي لإلطار 
املنطقي ( العالقة ب  العمود 1 و 

العمود 4)

املنطق العمودي لإلطار املنطقي، أي 
 Lالعالقة ب] العمودين 1 و 4، تس� ك

ييل: 
عندما تكون الرشوط املسبّقة قد  ›

توفّرت، فالنشاطات �كن أن 
تنطلق.

إذا كانت النشاطات قد أنجزت و  ›
الفرضيات تتحّقق يف هذا 

املستوى، فالنتائج سيتم بلوغها.
إذا كانت النتائج قد تّم بلوغها و  ›

الفرضيات تتحّقق يف هذا 
املستوى، فإن الهدف النوعي 

سيتّم بلوغه.
إذا كان الهدف النوعي قد تّم  ›

بلوغه و الفرضيات تتحقق يف 
هذا املستوى، فإن املرشوع يكون 

قد ساهم يف إنجاز األهداف 
الشاملة.

 (IOV ) كن مراقبتها موضوعياv و. مؤرشات
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منطق التدّخلمنطق التدّخلمنطق التدّخلمنطق التدّخل

تناقص عدد وفيات األطفال و األمهات منطق التدّخل

تناقص األمراض التعّفنية يف املنازل الحالة الصحيّة لألمهات الحوامل، و األمهات الشابات، و األطفال ذوي األعLر الدنيا و الرضع، تحسنت .منطق التدّخل

منطق التدّخل

نظام العالجات الصحيّة األولية موضوع عىل مستوى املقاطعات.  
زيارات أفضل للمصّحات من طرف األمهات أفضل تغذية يف املنازل بفضل التناول 
الفصيل ملواد غنية بالربوتينات و بفضل إرضاع األمهات األك£ انتشارا قدرة النساء 

الحوامل و األمهات الشابّات عل الحصول لدفع ¾ن العالجات 

نوعية و فعالية  العالجات الصحيّة الثانوية متحسنة 

منطق التدّخل

1-1 إنجاز ووضع برنامج تكوين املستخدم] يف عالج املرىض 

2-1 تحس] إجراءات التموين و التخزين و مراقبة األدوية 

3-1 تكوين مستخدم] بجمع و تحليل معطيات 

1-2 إعادة االعتبار / تعويض السيارات و العتاد 

2-2 ضLن مداومة شهرية يف مصحات ريفية .

3-2 وضع / إنجاز إجراءات جديدة لــ 

تسي� املستخدم]. -
صيانة السيارات و التجهيزات. -
مراقبة تخزين األدوية.   -

4-2 إنجاز / وضع برنامج تكوين املستخدم] لــ: 

- عالج املرىض 

- الحفاظ عىل النظافة 
- املحاسبة االبتدائية .

- جمع - تحليل املعطيات 

وزارة الّصحة تبقى التمويل عىل مستوى قبل املرشوع باأل¾ان الحقيقية تكاليف وسائل 
مستخدمون مؤهلون يتمّنون العمل يف املناطق الريفية.

رشوط مسبقة : 
وزارة الصحة وضعت قانون.

الّالمركزية : مكاتب جوارية جعل توف� املستخدم] عقالنيا. 

شـــــــروط التقييــــــم  ›
رشوط التقييم هي زوايا رؤية قبلت الستحسان نشاط إنها تقاس 

بواسطة مؤرشات.
الفّعالية : إنها مقارنة ب] األهداف املحّددة يف البداية و األهداف 

التي تّم بلوغها ( عدد اآلبار، عدد األشخاص املعالج] يف مراكز 
صحيّة ...) الفائدة هي قياس الفوارق و القدرة عىل تحليلها.

كفاءة االستخدام: هي مقارنة النتائج املتحّصل عليها مع 
اإلمكانيات املوضوعة ( املسّخرة). بتعب� أخر، نستحسن النتيجة 

و الطريقة املتبعة املختارة مقارنة باملوارد املجّندة ( موارد مادية، 
برشية و مالية) 

األثر : هو تأث� املرشوع يف محيطه األوسع و مساهمة املرشوع 
يف األهداف القطاعية األوسع امللّخصة يف األهداف الشاملة 

للمرشوع. يتعلّق األمر بتحليل كل التأث�ات اإليجابية و السلبية 
املقّررة و غ� املتوقعة يف مختلف املجاالت ( تقنية، اقتصادية، 

اجتLعية، مالية ، تنظيمية...) 
أهمية إسرتاتيجية التّدخل : هي تناسب أهداف املرشوع مع 
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املؤرش الرشط النشاطات الهدف

تنامي بــ 10 % من مجموع 
املسجل  يف مراكز التكوين للبناء 

الفعالية ( األهداف مبلوغة)  x أقسام االكتشاف نرشيات
تثم  صورة حرف البناء عند 

الشباب 

املشاكل التي من املفروض أن يجعلها (التشخيص) و املحيط 
الفيزياÆ و السيايس الذي جرى فيه.

االستدامة: هي تحليل حظوظ النشاط لتتابع ح] تتوقف 
املساعدة الخارجية، إنها وظيفة عّدة رشوط: 

املحافظة عىل الّدعم السيايس، و العوامل االقتصادية و املالية، و 
املظاهر االجتLعية - الثقافية، و األخذ يف الحسبان لقضايا النوع، 

و تكنولوجية مال�ة و مظاهر إيكولوجية و كذلك القدرات 
املؤسساتية.

املؤرشات ›
رشط من رشوط التقييم هو يف حّد ذاته مظهر نوعا ما شامل و 

الذي يجب أن يستخدم من طرف مؤرش التقييم.

مثال : 
املؤرش عالمة �كن مراقبتها موضوعيا و التي �كن قياسها  ›

أو مراقبتها ملقارنة األهداف باملنجزات الفعلية عىل 
مستويات مختلفة، و يجب أن تكون : 

موثوق بها : قياس و ترجمة متساوية لدى كل املستعمل] .  ›
نوعية و مستقلّة عن اآلخرين : قياس يشء واحد فقط يف  ›

كّل مرّة 
vكن قياسها و متوفرّة بتكاليف و أجال مقبولة . ›
ذات أهمّية : ذات صلّة بالهدف و تغطّية. ›

لقياس رشط التقييم، نستعمل مؤرشات . و هذه املؤرشات  ›
يوجد منها نوعان:

املؤرش الكّمـــــي : هو رمز �كن مالحظته و مراقبته بسهولة ◊ 
( وجود أو غياب ) أو قياس ( الكميّة، القيمة) و بالتايل املقارنة 

ب] مرحلة و أخرى .
املؤرش الّنوعـــــي : نكّونه بسلّم قيم تصف مختلف ◊ 

مستويات حدث ( مستوى جيّد ، متوّسط ، يسء) 

حـــــــذار : ›
 يفهم كأسهل للمعرفة، امليل يكون أحيانا ملضاعفة الوسائل 
و املؤرشات من الّنوع الكّمي. يجب أن يبقى يف ذهنك بأن 

كل إجراءات املتابعة - التقييم املحتفظ بها yثل تكاليف 
مالية و التي يجب أخذها بع  االعتبار يف ميزانية املرشوع، 

منذ االنطالق ! 

‹  ( IOV ) املؤرشات املمكن مراقبتها موضوعيا
دور املؤرشات املمكن مراقبتها موضوعيا هو وصف األهداف 
الشاملة، و الهدف الّنوعي و النتائج و النشاطات التي ¬ّت و 

�كن قياسها موضوعيا.
بعد تحديد املؤرش، يجب إثراءه ليحتوي معلومات مخترصة عن 

الكميّة، و النوعية و األجل و كذلك التوط]. عامل النوعية يجب 
أن يتم توضيحه إىل أقىص حّد ممكن.

املؤرشات املمكن مراقبتها موضوعيا ( IOV ) تنجز أثناء تشكيل 
اإلطار املنطقي. و بفضل املؤرشات املمكن مراقبتها موضوعيا، 
فاملقيّم �لك الوسائل األوىل للقياس الكّمي و الّنوعي و التي 

ستقّدم له العنارص األوىل لجمع املعطيات. 

مالحظات : 
r  ترتيب املؤرشات ” كمؤرشات �كن مراقبتها موضوعيا ” ال

يعني أنّها مؤرشات تقيس مظاهر كميّة فقط. رشط املراقبة 

املوضوعية يكون كالتايل: مقيLّن مختلفان يقومان بنفس املراقبة 
يف نفس الوقت باستعLل نفس الطرق و يجب أن يصال إىل نفس 

املعاينة و النتيجة.
هذه املعاينة ستكون إذن مستقلّة عن حكمها املوضوعي.

من املهّم تحديد املؤرشات املمكن مراقبتها موضوعيا  و التي 
تبدو واقعية ملجموع األطراف الفاعلة، الذين تبدو عليهم معرفة 

جيّدة للمحيط و الّسياق و تقدير جيّد و صحيح لألهميّة التي 
�كن أن يتخذها املرشوع.

تحديـد املؤشــــرات                     
الهدف: تحّسن الحالة الصحّية 

اختيار املؤرش: تقلص عدد الوفيات. ›

تحديد الكميّة : من س إىل ص %  ›

تحديد الفئة املستهدفة (من) : عند  ›
املولودين الجدد.

تحديد املنطقة ( أين) : .... املقاطعة  ›
الشLلية - الغربية ..

تحديد الفرتة ( متى) ... من اآلن إىل  ›
غاية 2005

مثــــال عن املؤشـــرات : 
الهدف: تحسن يف دخول األسواق الّريفية / الجهويّة.

اختيار املؤرش: املدى املتوسط للمسافة إىل أقرب سوق.

 تحديد الكمية: املدى املتوسط للمسافة إىل أقرب سوق تقلّصت بــ ›

 25 % بالنسبة ملسافة سنة .. (س) 

تحديد الفئة املستهدفة : لكل املسافرين، نساء و رجال املالك] لسيارة  ›
خاصة....

تحديد املنطقة : ... يف منطقة الجبل األزرق... ›

تحديد الفرتة : .... و هذا لــ 5 سنوات بعد انطالق املرشوع. ›

إذا كان ممكنا يجب أن تكون ¾رة توافق حقيقي ب] كل 
الفاعل]. 

r  إنه من الرضوري غالبا اللّجوء إىل عّدة مؤرشات من أجل
هدف واحد.

تجميع و تركيب املؤرشات يسمح بالحصول عىل معلومات 
موثوق فيها بخصوص تحقيق األهداف.

r .يجب أن تكون املؤرشات قادرة عىل التطور حسب الربنامج
املؤرش ليس بأي حال من األحوال ثابتا أو أكيدا ما دام الربنامج 

يتطّور، يف ح] يجب أن يكون كثيفا يف ما يقيسه، ليسمح 
باملقارنة.

إنه من املهم األخذ بع] االعتبار لسياق إجراء النشاط أو س� 
الربنامج، و املؤرشات يجب أن تكون مراقبة باستمرار بخصوص 

قدرتها عىل فهم األهداف أو النتائج املراد تحقيقها يف محيط 

تطّوري.
ر. مصادر املراقبة

مصادر املراقبة يجب أن تكون واضحة باملوازاة مع صياغة 
املؤرشات.يجب ذكر : بأي شكل،  من قّدم املعلومة و أي فارق 

يجب أن تبذله.
اللّزومية مضاعفة : من جهة، نتأكد أّن املعلومات املناسبة 

للمؤرشات املمكن مراقبتها موضوعيا هي رضورية يف وقت 
مناسب و بتكاليف مقبولة، و من جهة أخرى نتوقع مسبقا 

إجراءات جمع املعلومة للمؤرشات املمكن مراقبتها موضوعيا و 
التي ال تتوفر عىل معطيات ثانوية.

نشاطات جمع املعطيات هذه �كن أن تندمج بكل بساطة يف 
نشاطات املرشوع املعني و يجب أن تكون قد خّصصت لها 

ميزانية مسبّقا.

انجاز املؤرشات املمكن مراقبتها موضوعيا تدخل يف املنطق 
لإلطار املنطقي. املنطق األفقي يعني قياس تأث�ات املرشوع، و 
املوارد التي جّندها، بالتعرّف عىل مؤرشات مفاتيح، و املصادر 

التي تسمح مراقبتها.
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مصـــــادر املراقبـــــــةمؤشــــرات

16 إطارا من الحركة الجمعوية الجزائرية مكّونون يف مهنة املكّون] 

للبالغ] سنة 2012 

تقارير املرشوع . -
تقارير املكّون] . -
بطاقات حضور املشارك] . -

5 دورات تكوينية تّم تنظيمها من طرف املكّون] الناتج] عن مرشوع 

( Form’Algerie ) يف منطقتهم قبل جويلية 2012 

-  ( Form’Algerie )  تقارير مرشوع
بطاقات حضور املشارك] . -
سندات التكوين . -

منطق التدّخل
مؤرشات 

vكن موضوعيا
مصادر املراقبة

فرضياتأهداف شاملة

فرضياتأهداف نوعية

فرضياتنتائج

فرضياتنشاطات

رشوط مسبقة

3.2 برنامج النشاط ( أو املخطط العميل) 

بناء املخطط العميل يسمح بالتحكم يف محتوى املرشوع، و بإنتاج 
إلنجاز  قيادة  سبورة  امتالك  و  امليزانية  إلنجاز  الّالزمة  العنارص 
انجاز  رزنامة  انجاز  �كن  العميل،  املخطط  من  انطالقا  املرشوع. 

النشاطات (رزنامة التوقيت)
الخانة  إىل  النشاطات  نقل  �كن  املنطقي،  اإلطار  يكّمل  عندما 
اليرسي يف شكل رزنامة نشاطات. الشكل �كن أن يؤقلم ليناسب 
توضح  أن  �كن  األوىل  السنة  نشاطات  املقصود.  املرشوع  مّدة 
بالسنة  أسبوع  بهامش  النشاطات  نهاية  و  (بداية  أك£  بتفاصيل 
لآلجال املقّررة) بينL برمجة السنوات القادمة ستكون من املفروض 
أك£ دقة ( بحوايل شهر بالتقريب ). يتعلّق األمر فقط بتقديرات 
أولية سيعاد النظر فيها فيL بعد من طرف مسّ�ي املرشوع عىل 
أولية  جيّدة  وسيلة  من  أقل  تقّدم  ال  إنها  اإلنجاز.  تطورات  ضوء 
مراحل  التكاليف.  و  للوسائل  الربمجة  عىل  مساعدة  و  للعرض 

التدّخل يف تحض� برنامج النشاطات هي التالية: 

املرحلة 1 وضع قاSة النشاطات الرئيسية: 
ملا  ملّخص  هي  املنطقي  اإلطار  يف  املوجودة  الرئيسية  النشاطات 
يجب أن يقوم به املرشوع لبلوغ أهداف املرشوع. �كنها إذن أن 

تصلح كقاعدة تحض� لرزنامة النشاطات عىل املستوى العميل .

املرحلة 2 توزيع النشاطات الرئيسية كمهام عملية: 
هو  مهام  أو  فرعية  نشاطات  إىل  النشاطات  تقسيم  من  الغرض 
تسي�ها  و  بتنظيمها  للسLح  الكفاية  فيه  �ا  بسيطة  جعلها 
ثم  فرعية  نشاطات  إىل  نشاط  تقسيم  يف  تتمثل  التقنية  بسهولة. 
اخذ كل نشاط فرعي و تقسيمه إىل مهام . و كل مهمة عند ذلك 
القص�.  املدى  تصبح لكل واحد هدفا عىل  لفرد و  �كن تقد�ها 
التأهيل األكرب يتمثل يف إيجاد أحسن درجة من الوضوح. الخطأ 
التوقف  يجب  للنشاطات.  مفّصل  جّد  تقسيم  هو  انتشاراَ  األك£ 
لتقدير  الكفاية  فيه  �ا  مفّصلة  عنارص  للمربِمج  تكون  أن  �جرّد 
الوقت و املوارد الالزمة وأّن الشخص املسؤول عن العمل الفعيل 

 
Exercice
Reprenez les groupes ayant travaillé sur les 
à problèmes et objectifs du projet retenu et 
élaborer le cadre logique du projet

 2h de travail en groupe

 1h de restitution et d’échanges

له ما يكفي من التعيينات حول ما يجب فعله. 

املرحلة 3 إبراز التسلسل والرتابط:
مرتبطة  تكون  أن  يجب  الدقّة،  من  بكث�  النشاطات  تفكيك  بعد 

بعضها لتحديد:
النشاطات  › تنجز  أن  يجب  ترتيب  أي  حسب  أي   - تسلسلها 

املرتبطة ببعضها؟
رابطها - هل النشاط مرتبط باالنطالقة أو بإنهاء نشاط أخر؟ ›

من املفضل االستناد عىل مثال أخر. بناء بيت يتمثل يف مجموعة 
نشاطات منفردة ولكن متصلة فيL بينها: التسطيح ووضع األسس، 
لتمليس  الجبس  وضع  والنوافذ،  األبواب  تنصيب  الجدران،  بناء 
تسلسل  الرشب.  مياه  توصيالت  تنصيب  الّسقف،  بناء  الجدران، 
أّن  ح]  يف  الجدران،  بناء  قبل  األسس  حفر  عىل  يجرب  النشاطات 
عالقات الرتابط فيL بينها يستلزم أننا ال نستطيع أن نبدأ بتنصيب 
ال  أنّنا  أو  معّ]،  ارتفاع  إىل  الجدران  بناء  قبل  والّنوافذ  األبواب 
بشكل  الرشب  مياه  أنابيب  توصيل  قبل  الجبس  إنهاء  نستطيع 
غ�  نشاطات  ب]  االرتباط  عالقات  توجد  أن  كذلك  �كن  كامل. 

متصلة ببعضها، مادامت منجزة من طرف نفس الشخص.
 

املرحلة 4 تقدير تاريخ االنطالق ومّدة وتاريخ االنتهاء:
مهّمة  كل  ملّدة  واقعي  بتقدير  القيام  يعني  نوعية  رزنامة  انجاز 
وإدماجها يف برمجة النشاطات لتحديد التواريخ املحتملة لالنطالقة 
كون  لضLن  للرزنامة.  بالتحقق  التقدير  �كن  ال  غالبا  واإلنهاء. 
التقديرات عىل األقل واقعية، يجب استشارة من �لكون املعارف 

التقنية أو الخربة الالّزمة. عدم الدقّة والصّحة هو خطأ غالب، سببه 
أن  �كن  والذي  الالزم   للوقت  التقدير  سوء  األحيان  غالب  يف 

يحدث لعدد من األسباب:
نسيان نشاطات ومهام أساسية. ›
عدم القدرة عىل التوقع �ا هو كاف للرتابط ب] النشاطات. ›
(نفس  › للموارد  منافسة  يف  الوضع  توقع  عىل  القدرة  عدم 

نفس  يف  أك£  أو  شيئ]  لفعل  مقّررة  الوسائل  نفس  أو  الشخص 
الوقت)

الرغبة يف إعجاب اآلخرين من خالل وعدهم بنتائج رسيعة. ›

املرحلة 5 تلخيص رزنامة النشاطات األساسية:
من  األعLل،  أهم  تكّون  التي  املهام  ملختلف  أجال  تحديد  بعد 
واإلنهاء  واملّدة  باالنطالقة  يتعلق  شامل  ملخص  تقديم  املفيد 

للنشاطات األساسية ذاتها.

املرحلة 6 تحديد مراحل مهّمة ”معا¨“:
مراحل مهّمة تصلح كقاعدة للمتابعة ولتسي� إنجاز املرشوع.              
و  النشاطات  لتقّدم  قياسا  تقّدم  مفاتيح  بأحداث  األمر  يتعلق    

مستهدفا للمرشوع يجب أن يبحث عن بلوغه فريق املرشوع . 
نشاط،  كل  إلنهاء  التقديرية  التواريخ  هي  بساطة  األك£  املراحل 
فمثال : إنهاء تقييم حاجيات التكوين من هنا إىل 2005 - املراحل 

األساسية �كن أن تستعمل كمؤرش للتقّدم الشامل للمرشوع.

املرحلة 7 - تحديد الكفاءات املكتسبة : 
غالبا  املكتسبة.  الكفاءات  ¡ط  تحديد  �كن  املهام،  معرفة  بعد 
يقّدم  هذا  فإن  األقل،  عىل  أو  سلفا،  معروفة  املتوفرة  الكفاءات 
تحقيقها،  �كن  النشاطات  رزنامة  كانت  إن  ملراقبة  جيّدة  فرصة 

عند األخذ يف الحسبان للموارد البرشية املتوفرة.

املرحلة 8 توزيع املهام داخل الفريق:
ال يتعلّق املر فقط بالقول : ( من يعمل ماذا؟ ) فتوزيع املهام يس� 
املهّمة (”معا¸“).  املراحل  النجاز  املسؤوليات  تقديم  مع  مزدوجا 
بتعب� أخر، هو وسيلة لتحديد ظروف تقديم كل عضو يف الفريق 

لحصيلة ملسّ� املرشوع و لألعضاء اآلخرين يف الفريق.
توزيع املهام يجب إذن أن يأخذ بع] االعتبار للقدرات و الكفاءات 

و تجربة كل عضو يف الفريق. 
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ت (ماذا؟)
النشاطا

أين؟
متى؟

املّدة
ت
الطرق/التقنيا

الوسائل
من؟

شطة
ي لألن

الجدول الزمن

عند توزيع املهام عىل أعضاء الفريق، فمن املهّم التأكد بأّن هؤالء 
قد فهموا ما ننتظره منهم، لذلك يجب رفع درجة توضيح الوصف 

للمهام التي يتعلّق بها األمر.

املرحلة 9 تقديم رزنامة للنشاطات: 
أن  �كن  النشاطات.  رزنامة  عليها  تحتوي  التي  املعلومات  كل 

تلّخص يف رسم تخطيطي يسمى دياغرام فانت. 
و الجدول أسفلة يقّدم مثاال. الشكل �كن أن يؤقلم ليتناسب مع 
املّدة املقّررة  للمرشوع. مخطط شامل للمرشوع ال �كنه تحديد 
برنامج   Lبين شهري،  أو  فصيل  أساس  عىل  إال  النشاطات  نوعية 

العمل الفصيل لشخص �كن أن يرتكز عىل مخطط أسبوعي.

4.2 التخطيط للميزانية

 (انظر الوحدة 5 / الفصل 2) ›

4. املتابعـــــــــة – التقييــــــــــم:
بالوسائل  املُقّرر،  العمل  برنامج  تنفيذ  يف  يتمثل  املرشوع  إنجاز 
املقّررة، يف اآلجال املحّددة. كّل صياغة جيّدة تسهل هذا اإلنجاز، 

حتى لو كانت هناك دا�ا أشياء ¸ تكن متوقّعة يجب تسي�ها.
ب] وقت صياغة مقرتح املرشوع والحصول عىل التمويل �كن أن 

يوجد وقت طويل نسبيا، وخالله من املهم:
- تحي] تحليل املشاكل والفاعل].  

- إعادة اختبار اإلطار املنطقي.

من املهم كذلك القيام بدراسة قاعدية لقياس النوع والكّم لوضعية 
االنطالق (للتعرف أك£ عىل التأث�ات)

 بشكل ملموس، يتعلق األمر بــ :
وتحديد  لالنجاز،   واملالي]  اإلداري]  التقني]،  املسئول]  تعي]   -

إجراءات التبادل مع الهيئات املؤهلة للجمعية.
توقع ميكانيزمات التخاذ القرار وتسي� النزاعات الّداخلية. -
العميل  - املخطط  حسب  النشاطات  وإنجاز  اإلمكانيات  تجنيد 

املقّرر.
مقّدمي  - نوع  من  املتدخل]  مع  للعالقات  تعاقدية  إنجاز 

الخدمات (مكاتب دراسات، مؤسسات إنجاز الخ..)
ضLن متابعة وإنجاز النشاطات وإدماج التغي�ات املستحدثة  -

(إعادة التخطيط)
مستهدفة...)  - فئات  (رشكاء،  باملرشوع  املعنية  الجهات  إعالم 

بتقّدم إنجاز النشاطات، حسب القواعد املقّررة.              
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الشهرالنشاطات
1

الشهر 
2

الشهر
3

الشهر
4

الشهر
5

الخ...PATAالخ...

تحس] جودة وكفاءة الرعاية الصحية الثانويةالنشاطات

النشاطات
1.1 صياغة ووضع برنامج تكوين 

123للمستخدم  يف عالج املرىض.

1.1.1 تقييم احتياجات التكوين 

Lللمستخدم].

2.1.1 وضع مقاييس التكوين.
L

3.1.1L إنجاز التكوين 

2.1 تحس  إجراءات التموين 

والتخزين واملراقبة لألدوية.
456

1.2.1 وضع محافظ تسي� اإلجراءات 

السارية.
LS

2.2.1 صياغة/تجريب إجراءات 

جديدة 
L

3.2.1 صياغة/تجريب إجراءات 

جديدة 
L

4.2.1L تحقيق إجراءات جديدة

الخ..

Exemple :
املفتاح:                                        

Pa = ينصح بالتخطيط 

Ta= ينصح بالتكوين

l = زعيم (قائد)

S = دعم 

املعا¨:
1. احتياجات التكوين املقيمة يف نهاية الّشهر األول 

نهاية  املختتم]  للمرىض  العالجي  التكوين  مقاييس   .2

الشهر الثالث.
3. مجموع مستخدم] العيادة تكّونوا يف عالج املرىض يف 

نهاية الشهر الخامس. 
.S4. تقرير املحافظ يختتم يف نهاية الشهر الثا

5. إجراءات جديدة موضوعة يف نهاية الشهر الرابع 

 

yرين
عىل  عملوا  الذين  املLرسة  الجLعات  استئناف 
جدول  وتطوير  اختيار  للمرشوع  املنطقي  اإلطار 

زمني أنشطة املرشوع

 ساعة واحدة من العمل الجLعي

 30 دقيقة اسرتداد و تبادل

1.4 املتابعة التقنية للمشاريع:

إنجاز النشاطات قد يصادف عراقيل، أو يجّمد، أو يصبح غ� مهم 
جّدا األسباب مرتبطة:

باملرشوع نفسه (املحتوى، املس�ة، الوسائل) ›
بتكاليف اإلنجاز.  ›
بتغ�ات يف السياق. ›

هذا اإلنجاز يجب أن يخضع ملتابعة مستمرّة. 

املتابعة:
هي سبورة قيادة: تقّدم معلومات بصفة منتظمة حول الّس�. ›
املنتظرة،  › النتائج  إنتاج  نحو  للتقييم  مسبقة  مؤرشات  تعطي 

وتسمح بالقيام بتصحيحات يف الح].
تسمح بتجنب تراكم سوء الس�. ›
املشاريع  › إنجاز  تسي�  يف  خربة  وتنمية  تعلّم  مساحة  هي 

(استخالص دروس مرتبطة باالنجاز).
تقّدم ُوضوحا يف اتخاذ القرار. ›
تغذي التقييم. ›

اإلطار  (يف  املقّررة  اإلنجاز  مؤرشات  أساس  عىل  تنجز  املتابعة   
(أنظر  مسبقا  منجزة  إجراءات  إطار  ويف  أدناه)،  أنظر  املنطقي، 

أدناه)، صياغة إجراءات املتابعة تتمثل يف:
- تحديد رزنامة قياس املؤرشات.

- تحديد مستوى تحليل املعلومات، والبحث عن الحلول واتخاذ 
القرار.

- توضيح ملن وبأي شكل تُقّدُم نتائج املتابعة.
- منح املسؤولية لألشخاص.

عمل املتابعة يتمثل يف:
أساس  › عىل  النشاطات  إنجاز  بس�  املرتبطة  املعلومات  أخذ 

وثائق املرشوع(مخطط توقيتي، إطار منطقي، ميزانية)
تحليل الفوارق والتعرّف عىل األسباب يف الوقت. ›
البحث عن حلول وتخطيطها (تعديـــــــــل) ›
وجود  › حالة  يف  واملستفيدين  والرشكاء  املمول]  أهم  إعالم 

الواجب  التغ�ات  عىل  مصادقتهم  عىل  والحصول  كب�ة  مخاوف 
إدخالها إن كان ذلك رضوريا.
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إنجاز النشاطات 
النشاط1 
النشاط2

......

التأث{ والّصدى

متابعة التأث{ات
 أو الّصدى

ما بعد املرشوع           املرشوعما قبل املرشوع                    

متابعة اإلنجاز

املتابعة التوقيتية هي نشاط مستمر لــ: 

جمــع وتحليــــل
 املعلومات حول تقّدم اإلنجاز نشاطات 
املرشوع التي تظهر مقارنة بالتخطيط 

األويل

البحـــث عن البدائــل 
تصحيحات، الخ.

تعديــــــــل

مالحظات:  
إجراءات املتابعة يجب أن تكون من أبسط ما �كن (مؤرشات ◊ 

قليلة)، ولكن موثوق فيها وعملية.
جمع أكرب قدر من املعلومات قد يجعل الجمعية تتخبط مع ◊ 

عمل الجمعية، واملعلومات املذّوبة والتي تصعب معالجتها (وقت 
طويل)، ورّ�ا يصعب تخزينها. معلومة ال تستفيد منها الجمعية.

التخطيط ◊  يف  ومدمجا  مدرّجا  يكون  أن  يجب  املتابعة  نشاط 
(وسائل برشية، مالية ووقت)

2.4 آليات متابعة وجمع املعطيات: 

إجراءات املتابعة للتقييم تصلح ملالحظة (التأهيالت) أو مميزات 
مرشوع، للمساهمة يف قيادته لتقديم الحسابات للغ�، واالستفادة 

مستقبال من دروس.
سؤاالن: 

ما هي األسئلة األساسية التقييمية التي يجب طرحها لفهم . 1
نوعية املرشوع.

هذه . 2 عن  باإلجابة  تسمح  التي  اآلليات  ونوع  طرق  هي  ما 
األسئلة؟ 

االنطالق من رشوط التقييم

IOVوعنارص اإلطار املنطقي 

وتحديــــــــد الفتـــــــرة

لصياغة األسئلة والتقييم

تعريف وسائل الجمع

 ثالث مراحل:
ومعرفة  › لإلجراءات  املكّونة  الوسائل  مختلف  وتعريف  تحديد 

حدودها وإدماج التكاليف املتوقعة يف امليزانية الشاملة للمرشوع.
للمرشوع  › العملية  اآلجال  مع  متناسق  بشكل  إنجازها  برمجة 

وأجال قيادته وتوجيهه. 
انجاز دفرت الرشوط لوسائل املتابعة التي سيتم إنهاؤها الحقا  ›

من طرف فرق املرشوع.

أ. تحديد االحتياجات يف مجال جمع املعطيات
ما هي املعلومة التي نحتاج إليها؟. 1
من يستطيع أن يقّدَم هذه املعلومات؟. 2
كيفية الذهاب للبحث عن هذه املعلومة؟. 3

وسائل جمع املعلومات:
استعLل الوثائق املتوفرة.◊ 
املالحظات املبارشة.◊ 
تحليل املؤرشات – جمع املعطيات.◊ 
تحقيقات، محاورات (أسئلة مفتوحة ومغلقة)◊ 
 ◊(Focus group) .أراء املستفيدين: فرق املناقشة
 ◊

كيفية الذهاب للبحث عن هذه املعلومة؟
ال توجد أي واحدة من وسائل التقييم هذه تستطيع لوحدها – 
إعطاء كل املعطيات الرضورية للتقييم يجب إ¬ام سلسلة الوسائل 
املتوفرة  واملوارد  الخاص  مرشوعكم  الحتياجات  أك£  املناسبة 

لديكم.

ب. من اإلطار املنطقي إىل تعريف اإلجراءات
املعطيات القاعدية وقاعدة املعطيات:   ›

إجراءات املتابعة – التقييم هو تدريب القياس املقارن للتطورات 
الناشئة عن إنجاز املرشوع. يجب إذن منذ انطالق املرشوع ”أخذ 
الّصورة ” التي ستقدم املعطيات القاعدية التي ستقارن معها نتائج 
وسائل  عّدة  أو  وسيلة  �ساعدة  تنجز  الّصورة  هذه  املرشوع. 
محّددة عند وضع اإلجراءات التي تحتوي قا�ة من املميزّات التي 
يجب االستعالم عنها. مرّة أخرى فإّن معرفتكم للميدان هي التي 
ستسمح لكم بوضع قا�ة هذه املميّزات التي يجب عليها يف آن 
واحد تقديم املعلومات التي ستعلم عن املعرفة الّشاملة والنوعية 
للمستفيدين. هذه املعلومات يجب أن تخزّن يف قاعدة معطيات 

لإلعالم اآليل والتي ستسّهل جمع وتحليل املعطيات.
الفـــوج الّشاهــد: ›

أن  نؤكّد  كيف  كب�:  سؤال  يصادفه  قد  التطّور  نتائج  تحليل 
التطّورات املسّجلة هي فقط نتيجة إنجاز املرشوع؟ 

إنّه من املمكن اختيار وضع فوج شاهد متكّون من ¡وذج �كن 
تطّوراته  سنقيس  والّذي  املرشوع.  من  يستفيد  ال  ولكن  مقارنته 

بنفس الطريقة الّتي نقيس بها تطّورات الفئة املستهدفة.
الفئة  › عىل  املرشوع  تأث�  بدقّة  نحّدد  أن  �كن   :  Àاإليجا

املستهدفة املستفيدة.
جمع  › عملية  ألّن  الوقت  من  كث�ا  يتطلب  هذا   : الّسلبي 

املعطيات مضاعفة. 

ج. استغالل املعطيات 
r  املواضيع لتحديد  جمعها  تّم  التي  التّقييم  معطيات  سلخ   

والتّوجهات.
r .جمع املعطيات حسب املواضيع حول أسئلة أساسية للتقييم 

r  تحليل املعطيات حسب املواضيع ومقارنة النتائج مع التّغ�ات 
يُنصح  كذلك  إنّه  للمؤرشات.  بالّنسبة  آخر  بتعب�  أو  املالحظة، 

بالبحث عن كل الرتابطات املمكنة ب] املعطيات. 
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متدخل] مفاتيح آخرين أن يُعطوا تفس�اتهم.
r  ت – املفاتيحLتحرير ملخصات صغ�ة حول التعل 

املرتبطة بكل موضوع. 
r  يشاركوا ل¿  للمشارك]  وإعطاؤها  امللخصات  نقل   

بردود فعلهم ويراقبوا املعطيات. 

األخذ بع  االعتبار الّصارم ملؤرشات اإلطار املنطقي ال 
عرض يشكل فعيل  يجب أن vنع من املتابعة وتقديم 

– مالمح أخرى:
الصعوبات املصادفة/ العقبات ›
املفاجآت الجيّدة / ما سار جيّدا بشكل خاص. ›
التأث�ات غ� املتوقعة / غ� مبارشة  ›

هذه العنارص �كن جمعها عيل مدى تنفيذ املرشوع من 
خالل أسئلة لألفواج املكلفة بإنجاز املرشوع.
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رشوط نجاح إجراءات
 املتابعة- التقييم

إعداد اإلجراءات مسبقا عند تركيب 
املرشوع

.Åصياغته كتدريب تشار

الّسهر عىل التحديد الجيّد للوظائف وما 
يكلف به كل طرف فاعل.

الّسهر عىل امتالك مدخل بسيط 
و اقتصادي ملصادر املراقبة.

األقلمة املستمرّة لإلجراءات ووسائل 
املتابعة.

مناقشة داخلية للنتائج واالستخالصات.

استعLل النتائج كوسائل تسي{ 
ومساعدة التخاذ القرار.
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الهـــــــدف الرتبـوي 

االستهال�  › اإلنفاق  مسار  ومتابعة  والتخطيط   ، ملرشوع  مفصلة  ميزانية  وضع  عىل  املقدرة 

لتصحيح األخطاء. 

معرفة كيفية تقديم مرشوعك للممول. ›

مكتسبـات قبليــة 

التمتع بخربة يف احد الجمعيات (عضو، متطوع، الخ)  ›

التمتع بفهم أسايس لإلدارة املالية يسهل الفهم ›

التنشيط البيداغوجي

-¬رين عىل تجهيز ميزانية  . ›

- كتابة ملخص املرشوع. ›

- لعب دور يف البحث عن التمويل . ›
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تعلي�ت للمكون
إذا احتوت مجموعة املتدرب] عىل أعضاء مكتب الجمعية أو عىل  أشخاص 
ذوي خربة طويلة يف عمل الجمعيات، ال ترتددوا يف االتصال بهم واالستفادة 

من تجربتهم
 (خاصة إذا حرض  أمناء صناديق الجمعيات ) .

استخدام األسئلة أو العصف الذهني بشكل دائم لتعزيز العروض .

هذه الوحدة هي وحدة مكملة لوحدة GCP واإلدارة املالية.

مقدمة 
جمع التربعات هو النشاط األسايس للجمعيات، يتطلب أي مرشوع 
الجمعية  تحتاج  أوسع،  نطاق  عىل  لتنفيذه.  موارد  أصغرها  حتى 
إدارة  يف  مهم  جزء  هو  التربعات  جمع  والتطور.  للعيش  لألموال 
الجمعية واملرشوع. يجب أن تكون متكاملة يف مراحل التخطيط 

للمرشوع. 
هذه  من  الغرض  التخطيط.  يجب  التربعات  لجمع  عمل  أي  قبل 
إلقامة  للميزانية  السليم  التخطيط  خطوات  تقديم  هو  الوحدة 

بحث فعال عن التمويل ملؤسستك. 

التمويل:  ›
هي العملية التي يقوم فيها املمول �نح  املوارد املالية لذلك الذي 

يتم ¬ويله النجاز  مرشوع (”جمع األموال“). 

التمويل املشرتك:  ›
منظLت.  أو  رشكات  أو  أشخاص  عدة  قبل  من  ينفذ  ¬ويل  وهو 
قبل  من  منح  الذي  التمويل  الستكLل  الصيغة  هذه  صممت 
رشكاء  تضم  التي  للمشاريع  السليم  التنفيذ  لضLن  املنضLت، 

مختلف]. 

1. مختلف بنود امليزانية. 
1.1 من ممول آلخر يختلف تقديم امليزانية

التمويل   طلب  ملف  تشكل  التي  املوضوعات  جميع  ب]  من 
فصل  ...الخ)  األنشطة،الرشكاء،  املتوقعة،  ،النتائج  (األهداف 
”امليزانية“ هو عىل األرجح الذي يتطلب التعديل األك£ من قبل 

صاحب املرشوع. 

وفقا  امليزانية  عرض  يطلب  أن  ممول  كل  يستطيع  الواقع،  يف 
للنموذج الخاص به. 

�كن أن تختلف كيفية تقديم ميزانيتك اختالفا كب�ا من ممول إىل 
 3 من  امليزانية  وجداول   1 امللحق  يف  املثال  سبيل  عىل  آخر:نجد 
والتLسك  العمل  وزارة  األورو�،   (االتحاد  مختلف]  ممول] 

االجتLعي ، مدينة ليون). 

التكيف مع ¡وذج امليزانية ملمول يرجع بالتايل  إىل اتخاذ امليزانية 
األساسية للمرشوع وتخصيص النفقات بشكل مختلف اعتLدا عىل 

النموذج املفروض من قبل املمول. 

عىل سبيل املثال، إذا كان لدي: 
000 50 دج من نفقات الرواتب (�ا يف ذلك جميع الرسوم) ◊ 

للمكون] الداخلي]. 

000 15 دج من الرسوم (الدفع لخب� بفاتورة) ◊ 

تظهر   ،(1-1 (امللحق  األورو�  االتحاد  ¡وذج  تستخدم  كنت  إذا 
هذه النافقت] يف قسم  ”املوارد البرشية“. 

االجتLعي  والتLسك  العمل  وزارة  ¡وذج   تستخدم  كنت  إذا 
(امللحق 2-1)، فإن هذه النافقت]  ال تظهر يف نفس القسم: 

تظهر  أجور املكون] الداخلي]  يف قسم  ”نفقات املستخدم] ◊ 
املعلم]“ 

تظهر رسوم الخب� يف قسم ”نفقات الخدمات الخارجية“ ◊ 

هذا يعني أن هناك فئت  رئيسيت  من النفقات : 
نفقات  االستثLر◊ 
نفقات التشغيل ◊ 

1.2 نفقات االستثtر والعمل 

تشمل نفقات االستثtر النفقات التالية: 
التكاليف املتعلقة بتشييد املباS املستدامة (املواد ،اليد العاملة ◊ 

ذات صلة مبارشة باالستثLر واستئجار املعدات الكب�ة) واألعLل 
تسقيف   وإعادة  التنظيف،  (أدوات   Sاملبا تأهيل  إلعادة  الكب�ة  

عىل سبيل املثال) 
أجهزة الحاسوب والربامج الجديدة. ◊ 
املعدات الزراعية، املعدات واألثاث، املعدات الطبية حيث أن ◊ 

كلفة الوحدة أعىل من مبلغ ُمعطى (باستثناء حاالت خاصة من 
املواد واملعدات االستثLرية التي تعترب دا�ا كاستثLر، بغض النظر 

عن تكلفتها). 

تشمل نفقات العمل النفقات التالية: 
من ◊  البرشية“  ”املوارد  أو  (”املوظف]“  والنفقات  الرواتب 

الخادمة إىل املدير) املتعلقة بعمل الجمعية واملشاريع 
نفقات ◊  النقل،  تكلفة  املتطوع]:  أو  املوظف]  سفر  نفقات 

الفنادق والوجبات 
استئجار وصيانة املباS (إصالح وصيانة) ◊ 
الكهرباء واملاء والتدفئة ◊ 
االتصاالت: الهاتف، الفاكس، الهاتف النقال، اإلنرتنت ◊ 
املعدات واللوازم الصغ�ة: خراطيش الحرب للطابعات ،كراريس، ◊ 

قلم، ورق، ...الخ  

الوثائق ◊ 
استأجار املعدات :آلة التصوير ، ...الخ. ◊ 
املكتسبة ◊  للربامج  جديد  إصدار  الربمجيات:  تراخيص  تجديد 

سابقا .
 ◊... �رشوع،  مكلف  املحاسبة،خب�  رشكة  الخارجية:  الخدمات 

الخ . 
استهالك املمتلكات واملعدات .◊ 
الرضائب املختلفة .◊ 
من املهم أن ¡يز ب] نوع] من نفقات العمل : ◊ 
 النفقات املتعلقة بالعمل يف مقر الجمعية. ◊ 
النفقات املتعلقة مبارشة بس� املرشوع. ◊ 

عىل  ،يجب  منطقيا  فقط:  واحدا  مرشوع  جمعية  تؤدي  عندما 
الوحيد   املرشوع  هذا  ميزانية  يف  تكون  أن  العمل  نفقات  جميع 
(حيث أن هذه النفقات مؤهلة وال تتجاوز النسبة التي يحددها 

املمول).

1.3 األلقاب األخرى للنفقات التي عادة ما نجدها يف 

“rقسم ”املمول
�كن أن يدفعك املمولون إىل استخدام البنود التالية: 

تكاليف املرافقة:  ›
تحدد هذه التكاليف كل ما هو مطلوب الستقرار املرشوع و البدء 
و  املرشوع  ،تقييم  املتابعة  التصميم،   ، ،الدراسة  التشخيص  به: 

املصاريف املتعلقة ب (التنقل، الوثائق،... الخ). 

النفقات املقيمة:  ›
مسؤول  قبل  من  تربيرها  �كن  ال  نفقات  هي  املقيمة  النفقات 

املرشوع بفاتورة باسمه أو شيكات صادرة من قبله : 
- املنح والتربعات العينية .

- االستفادة من بناء . 
- التطوع .

 Lم امليزانية،  يف  لتظهر  تشفر  أن  والتربعات  الهبات  لهذه  �كن 
يقدم مزيتان اثنتان : 

زيادة التكلفة اإلجLلية للمرشوع، وبالتايل فإن املشاركة املالية  ›
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مقر الجمعية _الجزائر العاصمة
النفقات : املوظفون ،املبا� ،األدوات...الخ 

التكلفة السنوية لنفقات العمل :
 000 500 1 دج

يوزع مبلغ نفقات العمل يف مقر الجمعية  عىل ميزانيات مختلف 
املشاريع املنجزة من طرفها (حسب قاعدة حساب تختلف حسب 

املمول )

000 500 1 دج

ميزانية املرشوع رقم 03
000 000 6 + 000 500 دج =

000 500 6 دج

املرشوع رقم 03
دعم قضاÆ للنساء ضحايا العنف اإلرها� 

يف منطقة املدية .

النفقات : 
املوظفون ،املباS ، النقل ،األدوات ،...الخ

 

تكلفة املرشوع :
000 500 6 دج 

000 500 1 دج

ميزانية املرشوع رقم 02
000 000 5 + 000 500 دج = 

000 500 5 دج

املرشوع رقم 02
دعم إنشاء مؤسسات زراعية مصغرة  
يف الجنوب الجزائري : تكوين ،نصائح 

،قروض مصغرة .

النفقات : 
املوظفون ، املباS ، النقل ، األدوات ، 

...الخ 

تكلفة املرشوع : 
000 500 5 دج 

000 500 1 دج

ميزانية املرشوع رقم 01
000 000 6 + 000 500 دج=

000 500 6  دج 

املرشوع رقم 01
إنشاء مركز تكوين للنساء األميات يف 

الرشق الجزائري

النفقات :
املوظفون ، املباS ، األدوات ،...الخ 

تكلفة املرشوع :
000 500 6 دج 

تحذير: 
لدى كل ممول مفردات خاصة به. �كن لعنوان واحد  أن 
يغطي نوع مع] من النفقات لدى املمول األول ونوع آخر 
من النفقات لدى ممول آخر. من املهم تحديد بدقة كاملة  

ما يغطي  كل عنوان من جدول ميزانية املمول.

تنبيه: ينبغي أن تؤخذ هذه املعلومات بحذر: يتعلق األمر 
وباإلضافة  برسعة.  تتغ�  أن  �كن  التي  التكاليف  �توسط 
إىل ذلك، ، قد تختلف الرضائب و املصاريف املتنوعة من 

سنة إىل أخرى. 

للممول والتي تحدد دا�ا بنسبة مئوية (عىل سبيل املثال ٪60 من 
التكلفة اإلجLلية للمرشوع) 

ال  › والتي  املكتب)،  عمل  تكاليف  التكاليف (مثل  بعض  زيادة 
يجب أن تتجاوز نسبة ”س“ من امليزانية العامة 

التكاليف املبارشة والغ{ املبارشة:  ›
باالستثLر  › املتعلقة  البنود  جميع  تشمل  املبارشة:  التكاليف 

والعمل باإلضافة إىل كل نفقات  التنفيذ والدعم ألنشطة املرشوع: 
أي يشء له عالقة مبارشة باملرشوع. 

التكاليف غ� املبارشة: تتعلق بالنفقات املLثلة. البنود الواردة  ›
فيه محدودة، فهي تتعلق أساسا بالرسوم اإلدارية (غالبا ما تكون 
محسوبة بنسب مئوية من التكاليف املبارشة) التي من املفرتض 

أن تغطي نفقات العمل ملكتب رئيس الجمعية. 
عموما، تحدد التكاليف غ� املبارشة نسبة إىل التكاليف املبارشة  ›

الحالة،  هذه  يف  املبارشة).  التكاليف  من   10٪ املثال  سبيل  (عىل 

ليس هناك مربر عىل اإلنفاق لتوف�. 

النفقات الغ{ املتوقعة:  ›
ال �كن أبدا توقع   واقع املرشوع ، حيث نستعمل هذا االحتياطي 
”النفقات الغ� متوقعة ” يف كث� من األحيان  يف ¬ويل تكاليف 
هذا  يزال  ال  حذار،  ولكن  األصلية.  بامليزانية  مقارنة  إضافية 
االحتياطي ”النفقات الغ� املتوقعة ” محدود  (كقاعدة عامة، ب 

٪5 من التكلفة اإلجLلية للمرشوع). 

1.4 الحصيلة :                                                                                                                                                

يجب أن تظهر بالتفصيل يف جدول امليزانية وبالطبع أن تكون 
مساوية ملبلغ النفقات . 

وسيتم دراسة  هيكلة الحصيلة يف الفصل الثالث (”تحديد املمول] 
الذين نريد قصدهم ”).

2 إنشاء ”سجل“ ألنواع التكاليف. 
إلنشاء ميزانية من الرضوري أن يكون لدينا معاي�: 

كم هو راتب املدرب، مدير املرشوع، سائق،....؟  ›
كم هي تكلفة استئجار مكتب يف الجزائر؟  ›
كم يبلغ ¾ن  جهاز كمبيوتر واحد؟  ›
...الخ  ›

من املمكن الحصول عىل جزء من هذه املعاي� بسهولة . ولكن إذا 
من  قلة  تقريبا،فان  السائق  راتب  متوسط  يعرف،  الجميع  كان 
الناس تعرف التكلفة الحقيقية لهذه األجور بالنسبة  للرشكة. ففي 
الواقع، يتم إضافة التكاليف االجتLعية وكذلك الرضائب إىل قيمة 
صايف األجر  التي يجب أن تدفع من قبل صاحب العمل للجهات 
عىل  املفروضة  الرضائب  نسبة  فرنسا،تبلغ  (يف  املعنية  الحكومية 
الراتب  وصاحب العمل  التي تضاف إىل قيمة صايف األجور  80٪). 

إلنشاء ميزانية واقعية ال تخبي  أي مفاجآت غ� سارة �جرد إطالق 
التقليل  إىل  �يلون  املرشوع  مسؤويل  أن  الواضح  (من  املرشوع 
وليس الزيادة يف نفقات مرشوعهم) يجب إنشاء ”سجل“ ملعاي� 

التكاليف التي يتم تحديثها بانتظام. 

 يب  هذا السجل متوسط 
تكاليف الوحدة حسب نوع النفقات.

2.1 السياق الجزائري: نوع التكاليف.

2.2 لتكاليف االجتtعية: املعدالت وجدول الحساب 

الضLن  › والرضيبة:  (االجتLعية)  العمل   رب  تكاليف 
االجتLعي: ٪26 من راتب العمل (الراتب اإلجLيل) 

األجور  › من   1٪ املعدل  سيكون   2005 عام  جزايف:  دفع 
الخاضعة للرضيبة.
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 (   UGP  وذج  لو حدة إدارة الربنامجµ) وذج معياري مليزانيةµ الحصيلةالنفقاتاقرتاح

عدد الوحداتالوحدةالبنود
¾ن الوحدة 

دج
¾ن املجموع 

دج
 %

للمجموع
املصادر

بالدينار 
الجزائري

املكتسبة / 
امللتمسة 

%

 للمجموع

املوارد الذاتية 1. املوارد البرشية   .1

مساهمة  األعضاء املشارك] يف املرشوع1.1 الرواتب (املبالغ اإلجLلية ) 

أنشطة التمويل الذا1.1.1 لتقنية (تنفيذ املرشوع )

املجموع الفرعي للموارد الذاتية 2.1.1 إداري (دعم املوظف])

2.1 رسوم الخرباء

3.1 البدالت اليومية (نفقات املهمة )

املجموع الفرعي للموارد البرشية 

املجموع الفرعي ملمويل القطاع العام2. السفر/ التنقل

3. املمولون من القطاع الخاص 1.2 تذاكر الطائرة / تذاكر القطار / الشحن

املجموع الفرعي للسفر 

املجموع الفرعي ملمويل القطاع الخاص 3. املعدات واللوازم

1.3 األثاث ومعدات املكتب وأجهزة الحاسوب

املجموع الفرعي للمعدات واللوازم 

4. نفقات العمل يف مقر املرشوع 

1.4 تأج� املكاتب

2.4 املستهلكات –لوازم املكتب

خدمات أخرى : الهاتف، الفاكس، اإلنرتنت، الكهرباء، املياه، التدفئة، 
مكاتب الصيانة ،تأج� املعدات، رشكة املحاسبة.

املجموع الفرعي للتثم]املجموع الفرعي لنفقات العمل 

5. تكاليف أخرى (األشغال ، التهيئة، والخدمات ...)

املجموع الفرعي للتكاليف األخرى 

6. املجموع الفرعي التكاليف املبارشة للمرشوع (1-5)

7. رصيد للطوارئ (5 % من النفقات املبارشة للمرشوع )

5. . مجموع املوارد 8. التكاليف اإلجLلية  
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املبلغ بـ ”دج“املعدلتقسيم تكاليف الرواتب

1. الراتب الصايف لألج�  (الراتب اإلجLيل 
بعد خصم مساهLت الضLن االجتLعي و 

 ( IRG  حسم الرضيبة عىل الدخل العام
15 470

000 220. الراتب اإلجLيل 

3. تكاليف األجور

 800 91 % من الراتب  اإلجLيل مساهLت الضLن االجتLعي للراتب 

 IRG  حسم الرضيبة عىل الدخل العام
(ب] 10 و25 % من الراتب اإلجLيل  بعد 

خصم دفعة الضLن االجتLعي )

15 % ( من الراتب الجLيل ناقص 

مساهLت الضLن االجتLعي= 18200 
دج )1

2 730 

 530 4مجموع تكاليف الراتب 

4. - تكاليف رب العمل

 200 265 % من الراتب اإلجLيلمساهLت الضLن االجتLعي لرب العمل 

 Æيل دفع جزاL1200 % من الراتب اإلج 

 400 5مجموع تكاليف رب العمل 

5. -التكلفة اإلجLلية للراتب بالنسبة إىل 
الجمعية ( الراتب  اإلجLيل + تكاليف رب 

العمل )
25 400 

جدول حساب التكاليف االجت�عية : مثال 

1 من قانون األموال ل 2008 ،�ثل  IRG 9 % . الرواتب التي تخضع ل  IRG ما هي إال الرواتب ألكc من 000 15 دج . 

يتدخل فيها . 
هو  ◊  فراتبهم  حرة  مهنة  �ارسون  الذين  لألشخاص  بالنسبة 

5000.00 دج بدون إضافة  رضيبة القيمة املضافة و 5.850.00 دج 

(مع رضيبة القيمة املضافة 17٪). 

بالنسبة لألشخاص الذين ال �ارسون مهنة حرة  (الراتب) يدفع ◊ 
لهم يف اليوم 5000.00 دج صايف بعد خصم  IRG ب 15 % .

الرضائب األخرى  ›
- رضيبة القيمة املضافة : ٪7 و 17٪ 

- الرضيبة عىل النشاط املهني(TAP) : رضيبة عىل صايف املبيعات: 
 2٪

الخاضع  الدخل  من   35٪ الرشكات:  أرباح  عىل  الرضيبة   (IBS)-

للرضيبة. 

3. تقييم تكلفة كل نشاط و جدولة املوارد. 
3.1 جهد التصور:

تنفيذ أي نشاط له ¾ن: 
وقت �يض (وبالتايل أجور) ›

مثال رقم  1 :
متوسط األجور للوظائف املختلفة (�ا يف ذلك مساهLت صاحب العمل:ص و ت إ (الصندوق الوطني للتأمينات 

االجتLعية + دفع جزايف). 

العمل
متوسط الراتب اإلج�يل 

(برتتيب تصاعدي) بـ ”دج“
متوسط صايف الراتب

(برتتيب تصاعدي) بـ ”دج“

171.31 46323 25السائق

329.76 73624 26مستخدم  مكتب 

329.76 73624 26سكرت�ة 

221.31 50733 36محاسب 

593.2 52029 32ممرضة

310 4100037أستاذ يف الثانوية 

458.86 74653 58إطار

826.21 83170 77إطار عايل 

826.21 83170 77طبيب 

826.21 83170 77منسق أو مدير املرشوع

تكاليف املرتبات: 
حسم  IRG من الراتب الخاضع للرضيبة  (ب] ٪25-10 من  ›

الراتب اإلجLيل بعد خصم دفعة من الضLن االجتLعي) 
الضLن االجتLعي: ٪9 من الراتب اإلجLيل للعمل. ›

 املتدخلون الخارجيون :

حساب  بدون  دج   20000.00 هو   الشهري   راتبه  .محاسب:   أ 
القيمة  (رضيبة  الرضائب  كل  مع  دج    23400.00 أي   الرضائب 

املضافة هي ٪17 لتوف� الخدمات). 
التي  األيام  عدد  عرب   تحسب  ندوة  يف  متدخل  شخص  راتب  ب. 



! تركيب وإدارة املشاريع      التخطيط مليزانية والبحث عن التمويل

 - 260 - - 261 -

أمثلةأمثلة

000 150 دج شهريا إيجار  يف الجزائر  (ملساحة 50 م2  )

ب] 000 48 و 000 99 دج جهاز كمبيوتر 

000 30 دج املعدات املكتبية ( مكتب ، كرايس و مصباح ) 

سيارة  
000 800 دج سيارة سياحية :

000 1500 دج برتنار : 

النفقات الهاتفية ( الثابت و الهاتف النقال ) 

شهريا  :

000 5 دجاالتصاالت املحلية : 

000 25 دجاالتصاالت الخارجية : 

نفقات الكهرباء والتدفئة
فصليا :

000 3 دج ( ملساحة 50 م2)

نفقات الربيد

شهريا  :

35 دج عىل األقل إرسال محيل : 

 :   DHL 1000 دج إرسال بريد بسيط عرب

شهريا : 900 1 دج اشرتاك االنرتنت

نفقات التنقل
( املسافات الصغ�ة واملتوسطة )

4 كلم ب 40 دج اىل 60 دج 

000 3 دج للشخص الواحد تكاليف االحتفال  ( املطعم) 

تكاليف االتصال :
¾ن إعالن يف جريدة  

شكل الصفحة : 000 80 دج بدون رضائب 

تكاليف التشغيل: أمثلة عىل التكاليف

رشاء معدات (استثLر)  ›
املحادثات التليفونية للخارج (التشغيل)  ›
...الخ  ›

إلنشاء ميزانية ملرشوع، يجب تقييم تكاليف تنفيذ كل نشاط. 
وهذا يؤدي إىل تصور تنفيذ كل نشاط :مL يحتم التوسع يف الزمان 
هذا  لتحقيق  الالزمة  املوارد  مجموعة  ”رؤية“  ألجل   واملكان 
مرشوع  فكرة  من  ابتداء   : املفاهيم  إلسقاط  محاولة  انه  النشاط. 
ونشاط،إن األمر يتعلق بتخيل املستقبل والنظر بصفة عملية لس� 

النشاط املدروس. 
يصبح  التمرين   مع  ولكن  البداية  يف  صعبا  الجهد  هذا  يبدو  قد 

عاديا. 
العقبات التي يجب تفاديها: 

لتقييم  › الوقت  من  الكث�  وإنفاق  التفاصيل  يف  بعيدا  الذهاب 
تكلفة كل قلم مستخدم ... 

نسيان تكاليف مهمة لتنفيذ املرشوع  ›
،كتابة  › اجتLعات   : املرشوع  تنسيق   / التنظيم  وقت  نسيان 

امليزانيات ،املقابالت مع أصحاب املصلحة يف املرشوع،... الخ . 
التقليل من وقت العمل  الالزم لتنفيذ النشاط . ›

3.2 الخطوات:

إنه من املستحسن إتباع الخطوات التالية :

1. حسب النشاط: تحديد أنواع النفقات الرضورية 
(الرواتب واملصاريف، رشاء جهاز كمبيوتر، نفقات السفر، 

استئجار مكتب، الخ ...)

2. حسب نوع اإلنفاق، تعي] وحدة الستخدامها وتقدير 
تكلفة كل وحدة (باستخدام ”سجل“ للتكاليف املعيارية) 
عىل سبيل املثال: لقسم ”املوارد البرشية“ (نوع النفقات)، 

الوحدة املستخدمة  يوم/ رجل  (تكلفة األجور اليومية �ا يف 
ذلك جميع الرسوم) وتكلفة / يوم للمحاسب تقدر   1240 

دج. 

3. حسب نوع اإلنفاق، تعي] عدد الوحدات الرضورية . 
عىل سبيل املثال: 30 يوما ب 240 1 دج. 

4. حساب التكلفة اإلجLلية للنشاط املدروس عن طريق 
رضب عدد الوحدات يف تكلفة الوحدة املأخوذة.

الخطوات

5. إضافة تكلفة كل نشاط من أجل الحصول عىل ملحة أوىل 
من امليزانية العامة

6. وضع مسافة بالنسبة للمرشوع وتحديد األنشطة 
املستعرضة يف مجموع األنشطة (التنسيق والتقييم، الخ ...) 

وامليزانية بإتباع الخطوات الثالث األوىل. 

7. إضافة تكلفة األنشطة املستعرضة لتكلفة جميع األنشطة 
و استنتاج امليزانية اإلجLلية للمرشوع. 

8. إنشاء جداول ملوارد املرشوع (ودمج التغي�ات املحتملة 
يف امليزانية املتعلقة بجدولة املوارد: انظر الفقرة الثانية 3-3-) 

9. دمج كل النفقات املحصية يف قسم املمول].  

 

الخطوات
إعداد ميزانية ملرشوعك 

 العمل يف مجموعات  (1 سا )
 التصحيح  (30 دقيقة)

3.3 إنشاء جداول للموارد املرشوع: التكب{ 

هذه الخطوة األخ�ة مهمة ألنها �كن أن تقودك إىل إعادة صياغة 
ميزانيتك أو تكوين فريقك أو جدولة أنشطتك. 

عىل سبيل املثال: لنتخيل أن مرشوعك يتضمن تنظيم ست ندوات 
تدريبية ملدة ثالثة أسابيع يف تربية النحل (للنساء الال يعشن يف 
املناطق الريفية) لن تكون ميزانيتك وتكوين فريقك  نفسها إذا: 

األخرى ◊  تلوى  واحدة  الستة  الندوات  هذه  تنظيم  من  ¬كنت 
(ملدة  9 أشهر) 

مختلفة ◊  مواقع  ستة  يف  واحد  وقت  يف  تنظيمها   عليك  وجب 
(عىل مدى فرتة  شهر واحد )



! تركيب وإدارة املشاريع      التخطيط مليزانية والبحث عن التمويل

 - 262 - - 263 -

الكمية حسب الفرتةالوحدةأنشطة /موارد
التكلفة 

حسب 

الوحدة

Finan 

cement
التكلفة حسب الفرتةرموز التكلفة

مجموع 

املرشوع

ك4ك3ك2ك1النتيجة : تحس  جودة وكفاءة الرعاية الصحية الثانوية
اإلتحاد 

Àاألورو
ك4ك3ك2ك1الحكومة

1.1 تصميم وتنفيذ برنامج لتكوين املوظف  يف رعاية املرىض 

املعدات

21000جهاز كمبيوتر
اإلتحاد 
20002000أ/3.41.3األورو�

15000ناسخة فوتوغرافية 
اإلتحاد 
50005000أ/3.41.4األورو�

2500طابعة
اإلتحاد 
10001000أ/3.41.5األورو�

الرواتب و املساهtت

140068006800680021800ب/5.22.1الحكومة20404040170ي/راملوظف] الخرباء

9009001335013504500ب/5.22.2الحكومة1010151590ي/راملوظف] اإلداري]

...الخ

ي/ر= يوم/رجل 

يف الحالة الثانية، تحتاج إىل توظيف 6  مكون] ملدة ثالثة أسابيع 
يف ح] أنه يف الحالة األوىل �كن ضLن الندوات الست مع مكون 
معدات  الثانية،  رشاء 6  واحد فقط. يجب عليك أيضا يف الحالة 
تعليمية بدال من واحدة إذا ¸ تنظم الندوات يف نفس الوقت ... 
املرشوع  أنشطة  ب]  املوارد  عىل  التنافس  إدارة مشاكل  إذا  يجب 

املختلفة. 

وتكاليف  فرتة التنظيم،  حسب   تحديد الوحدات، الكمية  يجب 
الوحدة املتوقعة يف جداول  املوارد. إذا كانت مدرجة يف جدول،فإنه 
�كن حساب تكاليف  فرتة التنظيم والتكاليف اإلجLلية للمرشوع  

باستخدام صيغ حسابية بسيطة. 

ب]  التكاليف  بتوزيع  املرشوع  تكاليف  حساب  يسمح  أن  يجب  
قيمة  طرف  لكل  التوضيح  أجل  من  املختلفة  التمويل  مصادر 
�صدر  املتعلق  الرمز  استعLل   إذن  �كن   . الخاصة  مساهمته 
من  الخاصة.   املجاميع  ولتحديد  التكاليف  جميع  لفرز  التمويل  
املرجح أن تع] املصادر التي تقدم التمويل للمرشوع رموز لكل 
رمز  لتحديدات  نظرا  مسبقا.  املحددة  التكاليف  فئات  من  فئة 
التكاليف  لتحديد  تفرز   أن  للتكاليف  �كن  مازال  التكلفة، 

اإلجLلية حسب كل الفئة. 

إذن �كن تنظيم التكاليف باستخدام صيغ حسابية بسيطة لرضب 
الكمية السنوية يف تكلفة الوحدة. 

4 الخطوة الثالثة: تحديد املمول  املراد قصدهم 
�جرد االنتهاء من إعداد ميزانية مرشوعك، يجب عليك  الرشوع 
يف عملية البحث عن التمويل ملساعدتك عىل تنفيذ املرشوع. فمن 
املناسب  املمول  الصحيح“،  الباب  عىل  ”تطرق  أن  الرضوري 
تقصد   ¸ إذا  األوراق  يف  مكتوبا  مرشوعك  يبقى  فقد  ملرشوعك، 

املمول الصحيح. 

”فهم أنواع املمول “ الختيار األنسب فهو مرحلة حاسمة لحسن 
س�ورة  جمع التربعات. يرتبط مبارشة عمل إنشاء  خطة التمويل 
الذي يتبع تنسيق امللف باختيار مختلف املشارك] يف التمويل. و 
ينطوي هذا االختيار عىل معرفة كل التوقعات، ” أحصنة الحرب ” 
ممولة  جهة  كل  لدى  املميزة  الرئيسية  والكلLت  املصطلحات   ،

ولكن يجب أيضا معرفة قدراتها املالية. 

إنشاء خطة التمويل هو  الستكLل ميزانية املرشوع وملء عمود 
اإليرادات. 

4.1 البحث عن التمويل : تحدي كبQ  لعواقب املرشوع. 
يتم  أن  املرجح  من  التمويل،  عىل  للحصول  البحث  عملية  خالل 
تعديل املرشوع  وفقا للقيود التي يفرضها املمولون . من الناحية 
املثالية �كن أن تقوم بتصميم مرشوع والعثور عىل املمول الذي 

يوافق عىل ¬ويله كL هو دون تغي� . 

يف الواقع، غالبا ما نضطر  إما إىل: 

تغي� املرشوع ( األهداف واألنشطة والنتائج املتوقعة) ›
تسليط الضوء عىل جانب من املرشوع الذي هو أك£ انسجاما  ›

مع أولويات املمول]. 

من مخاطر هذه العملية هو أن تؤثر عىل روح املرشوع و أن يكون 
منطق البحث عن التمويل أهم من منطق املرشوع. 

إذن التحدي هو أن تكون قادرا عىل التكيف مع ما يريده املمول 
لكن ال يجب التLدي ل¿ ال يتم تحريف املرشوع. 

4.2 بناء الخطة املالية : 

مال�ة   األك£  اختيار  �كنك    ، املمول]  أولويات  معرفة   �جرد 
بناء  �كنك  وبالتايل    . للمرشوع  التمويلية  االحتياجات  لتلبية 

الخطة املالية . 

أ. تعريف 
الرضورية   التمويالت  كل  تقسيم  يف  يتمثل  املالية  الخطة  إنشاء  
للمرشوع  ب] ممول] عام]  ،خاص]  و ¬ويالت مميزة  وكذلك  
تفصيل  املشاركات الخاصة بكل ممول.  يتعلق األمر إذن باستكLل 

عمود  ”اإليرادات“  مليزانيتك. 

يدعم  أن  الدويل  للمتربع  املألوف  غ�  من  أنه  برسعة  ستدركون 
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يتم إقصاء ممول  الن املرشوع إما أن يكون صغ{ جدا أو كب{ جدا. 
مثال: تدعم السفارة األملانية مشاريع تصل قيمتها إىل 8000 دوالر  كحد أقىص ولن تدرس 

طلبات قيمتها أكرب من هذا املبلغ 

يحدد املمولون أولويات العمل التي سوف تناسب أو ال تناسب موضوع مرشوعك . 

 مثال: 
إن سفارة سويرسا هي واحدة من القلة التي تهتم  بالقضايا البيئية و معالجة النفايات 

وتضعها يف أولوياتها. إذن ستكون هذه السفارة ممول معتمد عليه  يف حال كان املرشوع 
يتعلق ”بالبيئة“. 

غالبا ما يسبب التوزيع إزعاجا ألنه يجب أن ينصاع ملعاي{ كل ممول و لتوقعاته  
واهتtماتهم وقدراتهم.  يتدخل املمول  عىل نحو متزايد يف حد أقىص قدره ٪50 إىل 80٪. 

تذك{:
نقرتح قصد املمول  يف القطاع العام أوال، ومن ثم استكtل املتطلبات املتبقية من األموال 

الخاصة ( حجم مايل أقل أهمية عامة)

ما هو حجم مرشوعي؟

ما هو مجال و موضوع  
مرشوعي؟

من ب  املمول  املختارين، 
كيف نوزع طلبات التمويل؟ 

أي كم من املمول  يجب أن 
أرشك يف املرشوع (عادة من 2 

إىل 4)  وما هو املبلغ الذي 
نطلبه من كل واحد؟

العواقباألسئلة

 ( UGP 80 ٪ لو حدة إدارة الربنامج) التكاليف الكاملة للمرشوع
.لذا، يجب اإلدراك يف وقت مبكر أنه  قد يصاحب املرشوع ممول] 

محتمل] . 

تتمثل هذه العملية يف أن نسأل، بتسلسل، األسئلة التالية: 
من  الكث�  وبالتايل  ”الحوارات“  من  الكث�  تصور  دا�ا  املهم  من 
املمول]  يطلب  أن  �كن   ، املنطق  هذا  املالية.حسب  الخطط 
املؤسس] من الجمعية ”خطة عمل ” يف حالة ما̧  يعجبهم الحوار 

( أي إذا ¸ يقبل أحد املمول] املشارك]  املرشوع )

يف هذه الحالة، يجب اإلجابة برسعة، أي سبق املمول] باقرتاح:
- مرشوع ”ممدد ” ، عىل األقل يف البداية ، يف الوقت الذي تقنع 

فيه ممول مشارك أخر .
- خطة  ¬ويل يشارك فيها ممولون آخرون. 

 ومن جهة أخرى، من املهم إعطاء أهمية كب�ة ”لعامل الوقت ”

أك£ ◊  سيأخذ  أنه  تعتقد  الذي  املمول  من  أوال  التمويل  التLس 
وقت يف اإلجابة .

االنتباه إىل املدد و التواريخ التي يجب احرتامها .◊ 

De même la présentation de votre association est 
essentielle, il faut réussir à maitriser le discours de 
présentation de votre association mais aussi de la 
modifier et l’adapter en fonction des bailleurs de 
fond. En effet, des bailleurs seront plus sensibles 
à tel ou tel aspect de votre association en fonction 
de leur mandat.  La connaissance des différents 
types de bailleurs vous permettra d’adapter votre 
présentation et de savoir mettre en avant les 
aspects qui « plaisent » aux financeurs. 

5 الخطوة الرابعة:  إعداد ملفات طلبات التمويل 
وفقا ملعاي{ املمول  املحددون . 

ال يوجد أي تقديم ” عام ” مللف طلب التمويل؛ �كن أن يكون 
املمول متطلب أو ال يف وضع الخطة التمويلية، يجب التحقق من 

إذا كان املمول املحتمل يحوي عىل ¡وذج مللف النجازه. 

يجب االلتزام باملواعيد النهائية التي يفرضها بعض  املمول] .  إذا 
كنت متأخر، حاول محاولة التفاوض عىل مهلة قص�ة قبل املوعد 
النهاÆ املحدد...  و ليس بعد ذلك ! انطباع  املمول بوضعه أمام 

األمر الواقع  يف كث� من األحيان ينتهي بشكل يسء. 

تكون بعض إجراءات طلبات التمويل طويلة جدا.  لذا، عند وضع 
الخطة املالية، يجب عليك تأسيس جدول مراقبة للطلبات حسب 

املواعيد املحددة من املمول]. 
فمن األفضل أن تشكل أوال امللفات التي ستستغرق طلباتها الكث� 

من الوقت للدراسة. 
من املهم التكيف مع الشكل، الطريقة، و دراسة ملفك  عىل أساس 

رشيكك (ممولك ). 

  وباملثل، فإن تقديم جمعيتك أمر رضوري، ويجب أن تنجح يف 

تغي�ه   عىل  قادرا  تكون  أن  يجب  أيضا  ولكن  خطابك،  إتقان 
وتكييفه  وفقا للممول]  .  يف الواقع، سيكون  املمولون أك£ تأثر 

املختلفة  األنواع  معرفة    . جمعيتكم  من  آخر  أو  مع]  بجانب 
للمول]  تسمح لك بتصميم العرض التقد�ي وتسليط الضوء عىل 

الجوانب التي ”تعجب ”  املمول]. 

5.1 ملحة عامة عن إجراءات اثن  من املمول . 

لدى مجموعة من املمول] إجراءات مقررة سلفا لطلبات املساعدة 
املالية. 

ال بد من االستعالم  بالتفصيل عن هذه اإلجراءات واحرتامها قبل 
إرسال الطلب : 

جدول اإليداع  ›
شكل الطلب (الخطة املعيارية ، حجم امللف، الوثائق  املشكلة  ›

، عدد النسخ ...)
نتيجة واتصاالت  املمول] املحددين  ( طلب استعالم ...)   ›
رشوط إضفاء الطابع الرسمي عىل االتفاق  ›
... الخ  ›

 بشكل أخر :

rقا¥ة املمول
rاملحتمل

املمولون املختارون من أجل طلبات 
التمويل 

املرشوع

االنسجام ب] طبيعة املرشوع وطبيعة املمول]  

تشكيل ملفات لكل ممول 
(1 ممول =1 ملف )

إنشاء خطة التمويل
املؤقتة (التوزيع عىل كل 

املمول] )
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مرشوع إنشاء تعاونية حليب للنساء (000 100 دج) بسيدي موىس .

الحصيلةالنفقات

الوحدةالبنود
عدد 

الوحدات
تكلفة الوحدة دج

تكلفة 
املجموع دج

املصادر% للمجموع
بالدينار 
الجزائري

املكتسبة / 
امللتمسة 

 %

للمجموع

1. املوارد البرشية املوارد البرشية 

مساهمة  األعضاء املشارك] يف املرشوع1.1 الرواتب (املبالغ اإلجLلية ) 

أنشطة التمويل الذا1.1.1 التقنية (تنفيذ املرشوع )

2.1.1 إداري (دعم املوظف])

املجموع الفرعي للموارد الذاتية 2.1 رسوم الخرباء

2. ممويل القطاع العام3.1 البدالت اليومية (نفقات املهمة )

املجموع الفرعي للموارد البرشية 

2. السفر/ التنقل 

1.2 تذاكر الطائرة / تذاكر القطار / الشحن

املجموع الفرعي ملمويل القطاع العاماملجموع الفرعي للسفر 

3.  املمولون من القطاع الخاص 3. املعدات واللوازم

1.3 األثاث ومعدات املكتب وأجهزة الحاسوب 

املجموع الفرعي للمعدات واللوازم 

4. نفقات العمل يف مقر املرشوع 

املجموع الفرعي ملمويل القطاع الخاص 1.4استئجار املكاتب 

4.التثم   2.4 املستهلكات –لوازم املكتب 

3.4 خدمات أخرى : الهاتف، الفاكس، اإلنرتنت، الكهرباء، املياه، التدفئة، مكاتب الصيانة ،تأج� املعدات، رشكة 

املحاسبة.

املجموع الفرعي للتثم] املجموع الفرعي لنفقات العمل 

5. تكاليف أخرى (األشغال ، التهيئة، والخدمات ...)

املجموع الفرعي للتكاليف األخرى 

6. املجموع الفرعي التكاليف املبارشة للمرشوع (1-5)

7. رصيد للطوارئ (5 % من النفقات املبارشة للمرشوع )

% 000100 5100. مجموع املوارد % 000100 8100. التكاليف اإلجLلية  

مثال عن خطة uويل 
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مرشوع إنشاء تعاونية حليب للنساء (000 100 دج) بسيدي موىس 

املمولون املشاركونترتيب الطلبات
هدف املمول :

اندماج مع املرشوع
تاريخ إيداع امللفاإليداع وأجل التنفيذوجود معيار  مللف لسحبه

التمويل امللتمس ( مبلغ  

و % املجموع )

التمويل املعطى ( مبلغ و % 

املجموع )
التمويل الناقص

الحوار 1

1

 UGP وحدة إدارة الربنامج
السيد:   س  
رقم الهاتف :

الفاكس:
 : Sالربيد اإللكرتو

80 %6 أشهرنعم« محاربة الحرمان والفقر «

000 80 دج

2

السفارة البلجيكية  
السيد:   س  
رقم الهاتف :

الفاكس:
 : Sالربيد اإللكرتو

Début d’annéesنعم”التحس] من  دمج النساء يف املجتمع ”

à 6 mois 3

% 20

000 20 دج

الحوار 2

1

صندوق األمم املتحدة للسكان 
FNUAP

السيد:   س  
رقم الهاتف :

الفاكس:
 : Sالربيد اإللكرتو

بداية السنة نعم”دعم ترقية املرأة ”
% 80

000 80 دج

2

لسفارة األملانية 
السيد:   س  
رقم الهاتف :

الفاكس:
 : Sالربيد اإللكرتو

10 %بداية السنة ال ” التحس] من الحالة االجتLعية للساء ”

000 10 دج

3

السفارة الكندية 
السيد:   س  
رقم الهاتف :

الفاكس:
 : Sالربيد اإللكرتو

” التحس] من األوضاع االجتLعية ، خاصة من أجل األطفال و 
أفريل نعمالنساء واملعوق]  ”

من 1 شهر إىل شهرين 
% 10

000 10 دج

5.2 جدول طلبات التمويل : أداة املتابعة 
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اتصال هاتفي متعمق  أو مقابلة  قبل إيداع طلبك هو دا�ا زيادة 
لك. 

ب] املمول] املدرج] يف دليل املساعدة عىل البحث عن التمويل، 
نقدم لكم ثالثة طلبات ¬ويل الذي يجب عليكم إ¬امها إذا كنتم 
تلتمسون مساعدة واحد من هؤالء املمول] . يتعلق األمر بو حدة 
هؤالء  من  واحد  كل  لدى  كندا.   سفارة  و   UGP الربنامج إدارة 
املمول]  بنية خاصة لطلبه . ومع ذلك،  �كن التعرف إىل  العنارص 

املكملة حسب كل ممول. 

5.3 تقديم عينة من ملف yويل. 

ال  الذي  طلب  ألي  كمعيار  أخذه  �كن  الذي  املثال  سبيل  عىل 
يفرض فيه املمول أي رشط محدد، نقرتح أدناه املوضوعات التي 

نعتقد أنها رضورية لتقديم طلب للحصول عىل التمويل. 

بعض التوصيات األولية: 
عن  زائد  ليس  ولكنه  بسيط  النصائح  هذه  من  بعض  يبدو  قد 

اللزوم: 
يدل الحرص يف عرض مرشوعك عىل االحرتاف والحافز:   تأكد  ›

من عدم اقرتاف أخطاء إمالئية و اهتم بشكل الورقة...  
صور؟ : ال تضفها، ينبغي أن توضح كالمك بطريقة  مناسبة .  ›
بعض النصائح لشكل الورقة :  ›
يجب أن يحتوي مرشوعك عىل فهرس و أرقام الصفحات . -
يجب أن بكون الخط املستعمل مقروءا  -
يجب أن يكون  العرض  جيل و واضح . -
يجب أن تسلط الضوء عىل العنارص الهامة ( كتابة عريضة ،  -

تسط�)
يجب أن تربط ملفك بشكل صحيح.  -
يجب أن تش� إىل يف الهوامش إىل رقم ملفك  وتاريخ اإليداع (  -

يدل عىل احرتافيتك )  
واالزدواجية  - القراءة  لتسهيل  الوجه]  عىل  النسخ  تجنب 

املحتملة مللفك. 

اإلطار   من  ممقتطفة  املعيارية  الخطة  يف  املدرجة  البنود  تكون 
اإلطار  .إن   التشخيص  مرحلة  خالل  املنجز  للمرشوع   املنطقي  
املنطقي هو أداة تكون نسبيا ”معقدة ”، ويبدو من املناسب أن 
سيستمتع  حيث  رسدي  أسلوب  ذو  ملف  املمول  عىل  يقرتح 
بقراءته.  إذن  يتعلق األمر باستخراج العنارص املختلفة من اإلطار 

املنطقي التي ¬ثل املادة األولية ملرشوعك وهيكلتها حسب الخطة 
املعيارية . 

1. صفحة الواجهة :  

هي املدخل إىل مرشوعك ، يجب أن تكون متقنة وتشمل: 
و  › واضحا  املرشوع  عنوان  يكون  أن  يفضل  املرشوع:   عنوان 

واقعي، فإنه يش� إىل موقع مرشوعك،و مضمونه. إذا اخرتت عنوانا 
املعلومات  يضم  فرعي  عنوان  تحته  اكتب  مرح،  أو  شعري  أك£ 

املذكورة أعاله.

مثال :  ›
العنوان: الجزيرة لألطفال  -
العنوان الفرعي :  تدريس أيتام بليدة، الجزائر  -

موضوع امللف  (”طلب ¬ويل ” ) وتاريخ إيداع الطلب.  ›
إحداثيات جمعيتك، فمن املهم أن يكون االتصال بها ممكن ،  ›

وتجنب اإلجابة من طرف أعضاء الجمعية و أكتب بدال من ذلك 
حتى   ) اسمه   وتحديد  املرشوع   ملدير  الشخصية  اإلحداثيات 

يتمكن من اإلجابة عىل أسئلة  املمول]  مبارشة) 
التوضيح ، قرص مضغوط ، صور ...  ›
رمز و شعار مؤسستك إذا كان لديك واحد.  ›

2.  الصفحة التلخيصية  لعرض املرشوع : 
يتكون التلخيص من صفحة واحدة إىل صفحت]. �كن تقد�ها يف 
الوقت،  من  القليل  لديه  املمول  كان  إذا  (جدول).  إجLلية  ورقة 
سيسجع  سيئ  بشكل  كتبته  إذا  ألنه  األهمية  بالغ  التلخيص  هذا 

األمر املمول] بإبعاد طلبك. 

يحتوي امللخص: 
عنوان املرشوع  ›
اسم وعنوان مدير املرشوع  (اتصال نشط)   ›
موقع ( البلد، املنطقة، املدينة) التدخل  ›
مدة وتاريخ بدء املرشوع  ›
النتائج املتوقعة واألهداف الخاصة والعامة للمرشوع ›
املستفيدون ( العدد والنوع) ›
األعLل التي سيتم تنفيذها لتحقيق األهداف  ›
الوسائل املستعملة لتنفيذ املرشوع (املالية والبرشية والتقنية) ›
امليزانية العامة وامليزانية املكتسبة ( تحديد الرشكاء) ›

التمرين: 
من  حاليا  معتمد  ملرشوع  تلخيصية  صفحة  كتابة 

قبل جمعيتكم 

 العمل يف مجموعات صغ�ة 1 سا
 التصحيح 30 دقيقة

صفحة الواجهة
فهرس املحتويات 

الصفحة 

مقدمة

الجزء األول: خلفية وأهداف املرشوع 
1. أهداف املرشوع
- النتائج املتوقعة 
- الهدف الخاص 

- األهداف العامة 
2. املستفيدون 
3. الفرضيات  

4.  الخلفية والسياق املحيل 
5. الرشكاء 

الجزء الثا�:  تنفيذ املرشوع 
6. مكان األداء 

7. االستجابة املتوقعة  
- النتائج العينية املتوقعة  

- طرق التنفيذ 

- جدول التدخل

  

الجزء الثالث :  تقييم املرشوع و االمتداد املقرتح 
1. متابعة و تقييم املرشوع: املؤرشات التي �كن 

التحقق منها �وضوعية 
2. استدامة املرشوع 

3. التمديدات املقرتحة  

الجزء الرابع: امليزانية 

االستنتاج 

املرفقات 

طلب خاص  موجه للممول .  ›

يحرر امللخص يف األخ� ، عندما يكتمل باقي ملفك . 

3.  مقدمة 
تتضمن املقدمة تعريفا موجزا لجمعيتك : 

تاريخها  ›  ، جمعيتك  أهداف  هي  القسم  لهذا  الهامة  العنارص 
املوجز ( أعLل أنجزت من قبل) و املوارد أو الدعم  التي تتحصل 

عليه جمعيتك. 
يتمثل الهدف يف إعطاء مصداقية ورشعية ملشاركتك يف منطقة  ›

أو يف مجال مع]. 
إذا كانت مطلوبة، يجب أن يظهر النظام األسايس ونسخة من  ›

يف  وليس  املرفقة  الوثائق  يف  جمعيتك  بتأسيس  الخاصة  املوافقة 
النص 

4. الجزء األول:  أصول وأهداف املرشوع 
4.1 أهداف املرشوع 

أهداف للقارئ  :                                                                                                                                      
أن يفهم بالضبط ما هي النتائج املتوقعة من املرشوع  ›
أن يفهم بالضبط ما هو الهدف الخاص ملرشوعك  ›
أن بفهم بالضبط ما هي األهداف العامة ملرشوعك  ›
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تقع أهداف املرشوع عموما قي مستوي] و�كن أن تكون كمية و 
نوعية.  تأخذ  يف العادة  صفحة واحدة عىل أقىص حد.

يتلقاها  › التي  الخدمات  إىل  النتائج  تش�  املتوقعة:  النتائج 
املستفيدين من املرشوع 

من  › املستفيدين  يستخرجها  التي  امليزة  هو   : املحدد  الهدف 
خدمات املرشوع. 

االقتصادية  › أو   / و  االجتLعية  الفوائد  هي  العامة:   األهداف 
عىل املدى الطويل التي من شأنها أن تساعد املرشوع.  لديها صلة 

بوضع عام ال يحله املرشوع يف مجمله ولكن يؤثر عليه. 

مثال: 
لنأخذ حالة إنشاء عيادة للوالدة.

 

النتائج املتوقعة: 
- تطعيم عدد متزايد من األطفال الرضع واألطفال الصغار 

- املزيد من زيارات متكررة ومنتظمة للعيادات املتنقلة 
الهدف املحدد: تحس] صحة األمهات الحوامل واألمهات الشابات 

واألطفال الصغار والرضع.
 

األهداف العامة: 
خفض معدالت وفيات األمهات والرضع 

سن  دون  واألطفال  الرضع  وفيات  معدل  انخفاض  مؤرشات: 
الخامسة والنساء الحوامل واألمهات الشابات من س إىل ص بحلول 

 .20××

2.4 املستفيدين 

 أهداف للقارئ :
فهم من هو الجمهور املستهدف من عملك  ›
فهم ما أسباب اختيارك لهذا الجمهور  ›
فهم دور املستفيدين يف املرشوع  ›

 ◊ Lيجب أن يكون وصف املستفيدين من  املرشوع باألعداد  كل
يعطي  هذا  إن  تقديرا.  الرقم  هذا  يكون  أن  و�كن  ذلك.  أمكن 

مقياس لعملك. 
مثال: بناء عيادة يف منطقة تتكون من 2،000 ساكن بدون مرافق 

صحية. 
من املهم أيضا إعطاء ”ملحة“ للمستفيدين،  و رشح كيف تم ◊ 

اختيارهم عندما يتعلق األمر بعمل عىل فئة مستهدفة. 
اروي بتفصيل دقيق مشاركتهم ودورهم  يف املرشوع. ◊ 
حدد ما إذا كان هناك مستفيدون غ� مبارشين من مرشوعك. ◊ 

و صفهم و حدد عددهم. 

3.4  الفرضيات 

أهداف للقارئ:                                                                                                                                                                                                        
تحقق من تقييم بيئة مرشوعك . ›

الفرضيات هي عوامل خارجية للمرشوع، ولكنها مهمة لنجاحه. ◊ 
وباختصار، فإن الفرضيات: ◊ 

- تصف بيئة النظام وتعالج مسألة االستدامة. 
- تلخص العوامل التي �كن أو يريد املرشوع السيطرة عليها. 
- هي عوامل ال يتطرق إليها املرشوع ولكن يجب أن يتبعها 

مثال: 
إنشاء عيادة للوالدة .

 

الفرضية :
 قبول  هذه العيادات من قبل األمهات 

4.4 التاريخ والسياق املحيل 

1.4.4 التاريخ وتحديد الطلب 

أهداف للقارئ:  
فهم تكوين مرشوعك  ›
فهم كيف و من عرب عن الطلب و تسلمه.  ›

التي ◊  الكيفية   خاصة  و  مرشوعك،  بداية  القسم  هذا  يعرض 
من  واحد  املستفيدون،أو  عنها  عرب  هل   : الطلب  فيها  حددت 

رشكائك، أو من قبلك مبارشة بعد املعاينة... 
لربط ◊  املحققة  الدراسات  عىل  الضوء  بتسليط  األمر  يتعلق 

الحاجة املعرب عنها، والسياق واألهداف. هذا هو التربير ألهمية 
املرشوع. 

من خالل الجزء األول من ملفك، يجب عىل القارئ 
أن يفهم:

أهداف مرشوعك  ›
أهمية املرشوع بالنسبة إىل الوضع املحيل  ›
جمهوره املستهدف  ›
تحديده املحيل  ›
للجهات  › الفعال  والتنسيق  وااللتزام  الكفاءة 

املعنية.

فمن ◊  التنفيذ،  صدد  يف  هو   للتمويل  املقدم  املرشوع  كان  إذا 
الرضوري: 

- عرض نتائج املرحلة األوىل 

- إظهار كيف أن املرشوع املقدم كون خطوة جديدة  يف التنفيذ 
الجاري. 

(يف  ترفقها  أن  �كن  فإنه  املشاكل،  من  مجموعة  تكونت  تم  إذا 
شكل ملخص) يف امللف لتوضيح إشكالية املرشوع. 

2.4.4 السياق املحيل 

أهداف للقارئ:
فهم السياق املحدد الذي تشارك فيه  ›
أن يشعر أنك تتقن هذا السياق  ›

والبيئي ◊  واالقتصادي  االجتLعي  السياق  بعرض  األمر  يتعلق 
والسيايس ملرشوعك. 

تعرض فقط املعلومة املتعلقة لفهم الطلب املحيل : ◊ 
الرئيسية  - والقضايا  السياق  تقديم   : املنطقة  أو  البلد  وصف 

الوطنية واإلقليمية التي تؤثر عىل املرشوع .
وصف رسيع للبيئة املحلية: املادي واالقتصادي واالجتLعي  -
توضيح بجداول موجزة و مؤرشات رئيسية يف املجاالت املعنية  -

أرض ◊  يف  مشاريع   : املحلية  التنمية  سياق  بوضوح  أيضا  اعرض 
الواقع  أثبتت نجاحها ، سياسة محلية يف هذا املجال ... 

فكر  يف أن تفصح عن مصادر معلوماتك وتسليط الضوء عىل ◊ 
معرفتك ملجال التدخل 

5.4 الرشكاء 

أهداف للقارئ:
فهم طبيعة ورشوط الرشاكة  ›
تقدير مرشوعك لدى املستفيدين  ›

أن ◊  يجب  واحد،  لديك  كان  إذا   ، الرئييس  رشيكك  إىل  بالنسبة 
والخربات  طبيعتها   : جمعيتكم  عن  املعلومات  نفس  له  توفر 

واملهارات، واملشاركة املحلية. 
يف ◊  دوره  عن  بواقعية  لرشيكك  توضح   أن  أيضا  املهم  من 

التصميم والرتكيب ومتابعة العمل. 
�كنك أن تحدد ما إذا كانت رشاكتك تخضع لتعاقد رسمي. ◊ 
بالنسبة للجهات األخرى املشاركة ، يجب عليك أن  تقدم الدور ◊ 

املحدد الذي تلعبه يف مشاريعك أو االتفاقات التي أبرمتها معهم . 
تكوين القوائم الطويلة ل ”الرشكاء الغ� حقيقي] ” محظورة. 

يف الوثائق املرفقة، �كنك تضم]: ◊ 
ملخص األنظمة األساسية أو وثائق رسمية لتقديم رشيكك الرئييس. 

الرتاخيص املمنوحة من السلطات املحلية .
نسخة من اتفاقيات الرشاكة الخاصة بك.

5 الجزء الثا�: تنفيذ املرشوع 
أهداف للقارئ:

فهم الكيفية التي سيتم بها تنفيذ مرشوعك: األنشطة، التنظيم،  ›
والتقويم 

األهداف  › مع  يتكيف  للمرشوع   الفعيل  التنفيذ  أن  من  تأكد 
املعلنة 

1.5 مكان العمل  

إن من الجيد تحديد موقع مرشوعك عىل خريطة البالد. ◊ 
يجب أن تكون هذه الخريطة قابلة للقراءة قدر اإلمكان. ◊ 
ال تنىس أن تش� بوضوح إىل موقع العمل عىل هذه الخريطة. ◊ 
فيL عدا املساعدة عىل تحديد موقع املرشوع، �كن أن توضح ◊ 

عىل  بسيطة  بطريقة  التشديد  خالل  من  السياق  الخريطة   هذه 
البيانات اإلضافية: 
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- معدالت محو األمية حسب املنطقة ملرشوع موضوعه التعليم  

- معدل خصوبة الرتبة لعمل زراعي ... 

5.2 االستجابة املتوقعة 

هذا الجزء يسلط الضوء عىل: 
النتائج امللموسة املتوقعة وتنظيم املرشوع ◊ 

مثال: مساحة املباS، عدد األشخاص الذين سيكونون ... 
وسائل التنفيذ لتحقيق ذلك: ◊ 

يجب أن تكون الوسائل البرشية والتقنية واملالية متسقة ¬اما مع 
يف  تدرج   ¸ أنشطة   أو  احتياجات  ذكرت  إذا  املرشوع.  ميزانية 
امليزانية، سيتساءل  القارئ عىل األعLل  التي سيتم تنفيذها حقا. 

توقيت العمل: ◊ 
لهذه  املمكن  الجمع  و  الزمن  مر  عىل  مرشوعك  س�  يفصل  انه 

املراحل املختلفة. 

6. الجزء الثالث: تقييم املرشوع والتمديد املقرتح 
يهدف هذا الجزء إظهار للممول  أنك متأكد من جدوى مرشوعك 
بتوجيه  الفعالة  املتابعة  لك  ستسمح  تنفيذه  مدة  كل  أثناء  وأنه 

األعLل إذا لزم األمر. 
كL يتيح هذا القسم للقارئ أن يرى كيف أن مرشوعك هو جزء 

من بعد عىل املدى الطويل. 

6.1 متابعة وتقييم املرشوع : املؤرشات التي vكن التحقق منها 

«وضوعية 
أهداف للقارئ:                                                                      

التحقق من وجود متابعة مناسبة للمرشوع  ›

يعرض هذا القسم الوسائل املستخدمة ملراقبة املرشوع و الس� ◊ 
نهاية  يف  األولية  األهداف  تحقق  ضLن  أيضا  لكن  و  له.  الجيد 

املرشوع. 
أثر ◊  لقياس  بسيطة  مراقبة  مؤرشات  عىل  الجمعية  تعتمد  قد 

�وضوعية  منها  التحقق  �كن  التي  املؤرشات  إنها  املرشوع؛ 
(م.ت.م.) لإلطار املنطقي.

مثال: عدد االستشارات التي أجريت يف العيادة، املبلغ العام وعدد 
القروض الصغ�ة املمنوحة. عدد األطفال املتعلم] ... 

6.2 استدامة  املرشوع 

أهداف للقارئ:     

تقدير طرق آمنة ومستدامة ملرشوعك  ›
غالبا ما يكون هذا الجزء نقطة ضعيفة  كب�ة يف امللفات، لكنها ◊ 

رضورية. 
واالقتصادية ◊  االجتLعية  االستدامة  بتفصيل  األمر  يتعلق 

والتقنية والسياسية والبيئية لعملكم (اعتLدا عىل مرشوعكم). 
ملال�ة ◊  خاصة  املستخدمة  الوسائل  عىل  الضوء  تسليط  يجب 

املرشوع و¬ك] املستفيدين من املرشوع.  هنا يتدخل مفهوم ما 
بعد املرشوع:  كيف يدوم العمل املرفق؟ 

جمعية  إنشاء  وقت   نفس  يف  املحاسبة  مجال  يف  تكوين   : مثال 
تعاونية للنساء 

ملرشوع اقتصادي، عليك أن تسجل ¡وذج ربحية مبسط للعمل ◊ 
( تقييم النتائج املتوقعة ...). يظهر التفصيل يف امللحق. 

6.3 التمديدات املقرتحة

يتعلق األمر بإظهار  كيف أن مرشوعك مسجل يف دينامكية طويلة 
لتتمكن  لعملك،  التالية  العنارص  إلدخال  فرصة  أيضا  وهو  األجل. 

من التLس دعم جديد من املمول]. 

7. الجزء الرابع: امليزانية 
بعد ◊  املمول  يراه  الذي  األول  العنرص  امليزانية  تكون  ما  غالبا 

مضمون  مع  ¬اما  متسقة  تكون  أن  يجب  مرشوعك.  ملخص 
املرشوع. 

يفرض بعض املمولون ¡وذج للميزانية. يف هذه الحالة، بالطبع، ◊ 
يجب أن ¬تثل ملطالبهم. 

يجب أن تكون الجداول سهلة للقراءة، وهو ما يعني: ◊ 

استخدام فاصل اآلالف  ›
تجنب استخدام فاصلة لألرقام   ›
توضيح طرق الحساب  ›
تسليط الضوء عىل مساهLت الرشكاء  ›
كشف التقييLت  ›
التحقق من دقة املجامع  ›
موازنة النفقات واملوارد ›

خطة التمويل:  تُظهر توزيع امليزانية ب] املشارك] يف  ◊ 
التمويل. إذا طال بقاء املرشوع يجب وضع  خطة مؤقتة    

للتدفقات النقدية التي تصف كيف ستكون الهيئة املنشاة    

ممولة (بنفسها) تدريجيا . هذا هو الجزء الذي سيتم النظر    

فيه بعناية فائقة من قبل املمول . ولذلك يجب أن نفرس كل    

أساسيات الحساب (تكلفة بناء املرت املربع، قواعد األجور    

املستخدمة، تفاصيل تكاليف التقييم...)   

8. الخاyة :
يف هذا الجزء من امللف، يتعلق األمر بالعرض بطريقة موجزة : 

املنطقة، ◊  عىل  الرتكيز  لها  �كن  للمرشوع:  املبتكرة  الجوانب 
والسكان املستهدف]، ومنهجية أو موضوع املرشوع .

استنساخ املرشوع والتأث{ات املضاعفة ( تأث{“كرة الثلج“) : ◊ 
تسليط الضوء  السيL إذا تعلق األمر �رحلة ¡وذجية أو تجريبية 
أمام  انفتاح  عىل برنامج أكرب. أو إذا كانت مبادرة �كن أن تكرر 

من قبل جهات تنموية األخرى. 

يتم ترك االستنتاج لتقديركم الخاص ! 

9. املالحق 
يجب أال تكون املالحق طويلة للغاية .◊ 
يجب أن تحرر الوثائق باللغة الفرنسية إن أمكن ◊ 
بعض األمثلة املفيدة: ◊ 
التي ◊  اإلحصاءات  الرشاكة؛  اتفاقيات  املتوقعة؛  اإلنشاء  خطة 

علق عليها؛ مقاالت مأخوذة من الجرائد ... 
... أو ال غنى عنها: خريطة للبلد أو للمنطقة. امليزانية التفصيلية ◊ 

للمرشوع (مع العمالت)، مجموعة املشاكل، اإلطار املنطقي  إذا ¸ 
تضعه  يف امللف ... 

5.4 جدول تقييم مرشوع : أدوات الفحص. 

قبل تحرير مستنداتك، �كنك إجراء تقييم من خالل وضع نفسك 
يف مكان املمول. هذا �كن أن يساعدك عىل تحديد نقاط الضعف 

وتصحيحها قبل إرسال امللف إىل املمول. 

5.5 تخصيص امللف 

1 ممول= 1 ملف . 
 بنية امللف املقرتحة أعاله تتبع منطق عرض شائع إىل حد كب�. 

هو   املرشوع  موضوع  ¬ويل.  خطة  اختيار  عند  الطريقة  بنفس 
مناسب ملمول ما وليس آخر؛ ينبغي أن يكون عرض و اللغة التي 

طبيعة  مع  متفق  التمويل  طلب  ملف  لكتابة  استخدامها  سيتم 
املمول (أو املمولون). 

للتوضيح  ›
ومحتوى  بحجم  افرتاضية   مشاريع  ثالثة   أدناه  الجدول  يب] 
باملمول]  خاصة  بطريقة  تقد�ه  الرضوري  من  سيكون  مختلف. 

املختارين. 

مع  يتLىش  �ا  للغة  وسجل  لقب  واحد   لكل  لتخصيص  نسعى 
مضمون املرشوع و“فلسفة“ املمول] ،  وذلك �ا يتفق مع مضمون  

كل ممول.

6 الخطوة الخامسة: بداية و متابعة املرشوع. 
6.1 إيداع ومتابعة امللف  

تم االنتهاء من خطة التمويل و إصدارات امللف.  يبقى أن ترسل 
املسودات املختلفة من ملفك. 

بعض التوصيات عند إرسال: 
- افحص ملرة أخ�ة امللف إذا كان قد اكتمل و قمت بتوف� عدد 

النسخ املطلوبة. 
- ال ننىس الوثائق املتممة التي قد تطلب من قبل املمول] (النظام 

و  املعنوي  امللخص    ،ONG حكومية  الغ�  للمنظLت  األسايس 
املايل للجمعية، وثائق تب] املشاريع املنجزة يف السنوات السابقة 

 (...

- تحديد بنود امليزانية التي من املرجح أن تأثر عىل طلبك، وكذلك 
املحادث] إذا ¸ تحددهم بعد بالفعل. ال ترتددوا يف االتصال بهم ( 

حجة مناسبة :إجراءات إيداع امللف ). 
- تحديد موعد دراسة امللفات :  احرص أوال عىل االنتهاء من الذي 
سيأخذ أك£ وقت يف دراسته . االتحاد األورو� عموما هو املمول 
الذي تكون تعليLته أطول.  الرشكاء من القطاع الخاص هم غالبا 

أك£ رسعة. 

6.2 املتابعة بعد اإليداع. 

�oجرد إرسال امللف: 

تأكد من متابعة امللفات، من خالل اتصال هاتفي  أوال  (دون  ›
مضايقة، بالطبع).  فمن الرضوري ضLن االستالم السليم للملفات 
و طلب اإليضاح عن وقت الفحص ومن ثم استئناف املشارك] إذا 

اقتىض األمر. 
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الربنامج  إدارة  حدة  لو  قبل  من  املستخدم  ذلك  هو   أدناه  الوارد  التقييم  جدول 
UGP خالل فحص طلبات التمويل. 

املعاي� 
العالمة عىل 

100

الصلة

هل تم تحديد املستفيدين بشكل واضح؟ 

هل تم وصف مشاكل املستفيدين بشكل كاف؟

هل تحليل املشاكل كامل؟

هل رشحت األهداف العامة سبب أهمية املرشوع بالنسبة للبلد أو املنطقة؟

 هل حدد الهدف الخاص  الفوائد التي تعود عىل املستفيدين؟

هل النتائج متسقة مع االحتياجات؟

الجدوى

هل يساهم الهدف الخاص يف تحقيق األهداف العامة؟

هل وصفت النتائج  كخدمات لتقدمها؟

هل سيتحقق الهدف الخاص إذا تم تحقيق النتائج؟

هل األنشطة التي كانت مقررة  مناسبة و متناسقة؟ هل خطة العمل واضحة وقابلة للتنفيذ؟

هل الوسائل مربرة بالنسبة لألهداف والنتائج املتوقعة؟ 

هل احتLل تحقيق الفرضيات مقبول؟

هل مستوى مشاركة و دعوة الرشكاء مرضية؟

سالمة و قدرة اإلدارة

هل ¬ارس السلطات املختصة سياسة الدعم أثناء التنفيذ وبعد االنتهاء من املرشوع؟

هل خصص املستفيدون  املرشوع بطريقة مناسبة؟

هل التكنولوجيا مناسبة للظروف املحلية؟

هل ستتم املحافظة عىل البيئة االيكولوجية  أثناء وبعد املرشوع؟

هل ستكون نتائج املرشوع مستدامة؟ 
من الناحية املالية (كيف سيتم ¬ويل األنشطة بعد التمويل املشرتك؟) 

من وجهة نظر مؤسسية (هل ستوجد هياكل تسمح باستمرار األنشطة يف نهاية املرشوع؟)  تقنية و ثقافية بيئية؟ 

هل سيساهم املرشوع يف املساواة ب] الجنس]  الرجل/ املرأة؟

هل ستكون الهيئات املسؤولة عن التنفيذ  قادرة عىل تأكيد املتابعة بعد االنتهاء من املرشوع؟

هل لدى الجمعية خربة يف إدارة املشاريع؟

هل املعارف التقنية ألعضاء الجمعية املوكل] بتنفيذ املرشوع مناسبة ؟

امليزانية و العالقة ب] التكلفة / الكفاءة

هل برمجة املوارد مصممة بشكل صحيح؟

هل امليزانية واضحة ومفصلة وقدمت يف الشكل املطلوب؟

3-4 إىل أي مدى تكون النفقات املقرتحة رضورية لتنفيذ املرشوع؟

.... / 100مجموع عدد النقاط 

التنقيط عىل 100 

¬اما : 4
جيد جدا : 3

متوسط: 2

غ� كاف: 1
خارج املوضوع : 0 

سجل االنفعالية: �كننا تسليط الضوء يف امللف عىل تحس] ظروف 
النظافة لألطفال، والتخفيف من عبء العمل عىل النساء ... 

مثال عن عنوان : 
”برئ للجميع“

الكلLت الرئيسية: تحميل املسؤولية للعLل املحلي]، ودعم عملية 
التنمية املحلية والالمركزية ... 

مثال عن عنوان : 
“X برنامج للدعم والتكوين  يف التنمية املحلية يف املجتمع الريفي”

سنستخدم كلLت رئيسية : 
مرشوع تجريبي ،دعم النظام الصحي ... 

و سيتم دمج عنارص رضورية للعمل والتي أوىص بها املمول الرئييس : 
خطة تغطية التكاليف ، التقييم ،دراسة األثر،  واإلحصاءات الصحية ... 

مثال عن عنوان : 
  ”برنامج إلعادة هيكلة الهيئات الصحية يف منطقة X ملدة خمس 

سنوات“

1.  تركيب برئ يف قرية نائية يف أعال كازامانس 
(السنغال)، التي تحتوي حاليا إال برئ  تقليدي، بعيد، 

من الصعب استخدامه ويحمل مخاطر صحية 

 000 12 أورو 

 3 أشهر 

2. تكوين العامل] يف مجال التنمية املحلية يف 
املجتمع الريفي 

  000 40 أورو

 1.5 سنة 

3. برنامج إعادة التأهيل / البناء واالمتثال ملعاي� 
 X املرافق الصحية يف محافظة

 000 400 أورو

 5 سنوات 

سجل اللغة املرشوع 

مثال ل 3  مشاريع من أحجام مختلفة واسرتاتيجيات yويل مالSة: 
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- كن مستعدا لتقديم عرض شفوي (لحوايل نصف ساعة)
- ال ترتدد يف إرسال وثائق جديدة الستكLل امللف ( و اشهد عن 

الدينامكية املحيطة باملرشوع)

آرائهم ◊  املمولون   يقدم  لذلك:  وفقا  واالستجابة  النقد  قبول 
(إيجابية أم سلبية) مزخرفة  بالتعديالت املمكنة إجراءها. ستكون 
لنقاط  حجج  صياغة  و  املرشوع  ملسؤول  الرسيعة  االستجابة 

االختالف أمرا رضوريا لبدء املناقشة مع املمول]. 

o الوسائط املختلفة لالتصاالت: 
أن  �كن   .Æفيزيا شخص  طريق  عن  باملمول  االتصال  مبارشة:   -

تٌربمج زيارة مشرتكة إىل أرضية مكتب الجمعية أو إىل مكان العمل 
املتوقع للمرشوع. 

مثال:  برمجت السفارة األملانية جولة يف املكان الذي يوجد فيه 
املرشوع املقدم قبل إبرام عقد املنحة. 

الوسيلة  هو  املكتوب  االتصال  األحيان  بعض  يف   : مبارشة  غ{    -

املفضلة لالتصال من قبل املمول (االتحاد األورو�). الوثيقة هي 
الناطق الرسمي للمرشوع. 

إنه من النادر أن تتعامل مع نوع واحد من األنظمة.  يجب أن 
اإلجراءات   ) مبارش  غ�  ”البارد“  النظام  قواعد  من  كل  تتقن 
”الساخن“  للنظام  التابعة  وتلك  والعرض...)  املعامالت  اإلدارية، 
مبارشة ( االتصال مع أصحاب القرار، وضع عالقة مع الرشكاء...). 

o تذكر أن عضوية  املمول] ملشاريعك تشرتط: 
- االتساق ب] أهداف املرشوع واملعاي� الخاصة بها 

- احرتام قيمهم 
- تقييم دعمهم 

وأخ�ا،فيL يخص هذه النقطة األخ�ة، الحظ أنه قد يكون املمول 
ممثل فعال للمرشوع  وينبغي  اعتباره كذلك.

6.3 وثيقة املرشوع  ( العقود). 

يتم اإلبالغ عن قبول طلب التمويل عموما يف رسالة من املمول  ›
الذي سيدعوك إىل االتصال بهم للميض قدما يف التعاقد. 

إبرام العقود ب] مختلف العامل]  واملمول] هو الخطوة األخ�ة 
من التثبيت. غالبا ما تكون متعددة (ليس جميع العامل] واملمول]  
الوثائق  من  العديد  توقيع  غالبا   يُوجب   والذي   ،( مرتبط] 

(االتفاقيات والعقود واالتفاقات). 

يجب أن تكون وثيقة املرشوع دقيقة، هذا يعني تحديد بطريقة 
تامة: 
األدوار،  ›
الواجبات،  ›
حالة  › يف  املعتمدة   التفاوض  إعادة  أو  التوجيه  إعادة  تداب� 

وجود مشكلة، 
املتابعة/  › وإجراءات  املوقع]  مختلف  ب]  التنسيق  إجراءات 

التقييم. 

عندما تلتمس الكث� من املمول]، فإنه من املحتمل أال تحصل  ›
عىل ردود يف وقت واحد منهم. ومع ذلك، فمن املمكن أن املمول 
الذي يجيبك أوال أن يشرتط عليك أن تبدأ األعLل عىل الفور، قبل 

الحصول عىل ردود من املمول أو املمول] اآلخرين. 

يف هذه الحالة، �كنك: 
o أن تسأل املمول األول بقبول تأجيل بداية عملك للحصول عىل 

¬ويل إضايف .
من  التمويل  بطلب  التقدم  عىل  تعتزم  ح]  يف  عملك  تبدأ  أن   o

.Sممول] جدد يف حالة الرد السلبي من املمول  الثا

6.4 معرفة الحديث عن مرشوعك. 

يف الواقع، البحث عن التمويل هو عبارة عن بيع مرشوعك:   يجب 
إقناع املمول بتمويل مرشوعك ( وبالتايل رشاءه !  )

o ستكون مهارات االستLع الخاصة بك الحليف األفضل يف هذه 

الوثائق  قراءة  عند  املهارة   هذه  استخدام  يتم   : الدقيقة  املرحلة 
املعدة من قبل املمول] املختارين ( تحديد األولويات واألنشطة 

املؤهلة،... الخ)  ويف املقابالت التي ستعتني بحدوثها معه. 
من  سيتخذ  التي   املعاي�  تحديد  يف   الرئيسية  النقطة  ترتكز   o
خاللها املمول قرارا: �كن لهذه املعاي� أن تكون واضحة (مكتوبة 

وموزعة) و / أو ضمنية. 
طلب  صياغة  عند  االعتبار  بع]   املعاي�  هذه  تؤخذ  أن  يجب   o

التمويل و يف املقابلة.
o  بصفة عامة ، فمن الرضوري للتحض� لهذه املقابلة: 

توقع أسئلة املقابلة لتحض� األجوبة مقدما  ›
دفع  › طرق  اآلجال،  عىل   ) ستسألها  التي  األسئلة  قا�ة  إعداد 

املساعدة  املالية ،... الخ) 
دقائق،  ›  10 يف  مرشوعك  تقديم  عىل  قادر  تكون  أن  يجب 

وإعطاء النقاط الرئيسية ( انظر الورقة التلخيصية لعرض املرشوع 
– سند رقم 2). 

إن إعداد قا�ة لنقاط القوة( لتسليط الضوء عليها يف تقد�ك )  ›
والضعف ( لإلعداد الجيد لألجوبة يف حالة طٌرحت أسئلة عليها ) 

يف مرشوعك هو تحض� جيد.

خالل املقابلة، يجب إزالة شكوك محاورك. إذا كنت تشعر بأنه  ›
التحدث،  عليك  يجب  مرشوعك،  من  واحد  جانب  عىل  توقف 
اقرتاح  أو  الالزمة  التوضيحات  إعطاء  األشياء،  عمق  إىل  والوصول 

إعادة تشكيل املرشوع إلزالة العائق . 

إىل  › مبارشة  بالذهاب  محاورك  أسئلة  عىل  دقة  بكل  اإلجابة 
الهدف ( ال تقم �ا يفعله السياسي] الفرنسيون...):  سوف ينظر 
إىل أي استطرادا منك، يف أسوأ األحوال، عىل أنها محاولة للتحايل ( 
األحوال،  أحسن  يف  أو،  تخفيه)  ما  لديك  أن  االنطباع  ستعطي 

كمضيعة للوقت. 

ال تتغاىض عن أهمية التواصل اإلنساS:  الدعابة (التعامل معها  ›
أحيانا   املحاور  �نحك  وقد  ارتباط  بإنشاء  تسمح  جيد)  بشكل 
نصائح جيدة ”إذا كنت ترغب بقبول املرشوع ، افعل هذا أو ذاك 
...“) فمن الرضوري لحدوث هذا، أن يرغب محاورك �ساعدتك، 

يد  يعطيك  بأن  ملحاورك  الجيد  واستLعك  تواضعك،  وسيشجع 
املساعدة. 

لنضع أنفسنا يف مكان املمول... : ب] ملف] مجهزين جيدا، ملن  ›
ولكن  الحال،  بطبيعة  دور   Sاإلنسا للجانب  األفضلية؟  سيعطي 
إثبات  خالل  من   .Lحاس عامال  املرشوع   مسؤول  جدية  ستكون 
تقوله  ما  فعل  عىل  بقدرتك  وستقنعه  املمول  سيطÖن   ، جديتك 
أن  محاورك  عىل  أيضا  وينبغي  يخاطر.  فإنه  املال،  بإعطائك  ألنه 
يعطي مالحظته لرئيسه. ولكن كيف تثبت جديتك عندما تكون 

جمعيتك يف بدايتها؟ 

جيدة   بطريقة  مدروس  يكون  و  جودة  ذو  مرشوع  بتجهيز   o

باستخدام املنهجيات املعرتف بها .
o بإعداد مرشوع  حسب حجم الجمعية (مرشوع متواضع) 

o بتقديم مرشوع مكتوب بشكل جيد يتوافق مع معاي� العرض 
املفروضة من املمول .

o بإعداد الئحة بيانات شفوية جيدة : واضح ومقنع 
مقنعة    حجج  مع  واضحة  إجابات  إعطاء  عىل  قادر  تكون  بأن   o

لألسئلة التي يطرحها عليك محاورك.
o من خالل الدخول يف جمعية أك£ قدما أثبتت من قبل  جديتها.
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NOTES :

 

لعبة األدوار
البحث األموال

Êن املجموع دجÊن الوحدة دجعدد الوحداتالوحدةالنفقات

املوارد البرشية 

1.1 الرواتب (املبالغ اإلجLلية ) 

1.1.1التقنية (تنفيذ املرشوع )

2.1.1 إداري (موظفي الدعم )

2.1 رسوم الخرباء

3.1 البدالت اليومية (نفقات املهمة )

املجموع الفرعي للموارد البرشية 

2. السفر/ التنقل 

 1.2

2.2

املجموع الفرعي للسفر 

3. املعدات واللوازم

1.3 األثاث ومعدات املكتب وأجهزة الحاسوب 

2.3

املجموع الفرعي للمعدات واللوازم 

4.نفقات العمل يف مقر املرشوع 

1.4 تأج� املكاتب 

2.4 املستهلكات –لوازم املكتب 

3.4 خدمات أخرى : : الهاتف، الفاكس، الكهرباء، املياه...)

املجموع الفرعي لنفقات العمل 

5. تكاليف أخرى (األشغال ، التهيئة، والخدمات ...)

1.5

2.5

3.5

املجموع الفرعي للتكاليف األخرى 

6. املجموع الفرعي التكاليف املبارشة للمرشوع (1-5)

7. رصيد للطوارئ (5 % من النفقات املبارشة للمرشوع )

8. التكاليف اإلجLلية  

UGP امللحق رقم 1 : ¡وذج لجدول ميزانية و حدة إدارة الربنامج
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2.1 جدول ميزانية وزارة العمل والتtسك االجتtعي (فرنسا) 

النسبةاملبلغالنفقات

عامة (%)وسطاء (% )طريقة الحسابباألورو!

 62723.00مجموع نفقات املوظف] (1+2+3)  

57,97 % نفقات املوظف]/مجموع النفقات  32 207,00نفقات موظفي التعليم 1

 51.35 %موظفي التعليم /نفقات املوظف]   19 002,00الراتب 1.1

 69,49 %  التكاليف االجتLعية/راتب األستاذ  13 205,00التكاليف االجتLعية 1.2

  30 516,00نفقات موظفي الهندسة و مساندة ومتابعة جهاز التكوين . 2

 48,65 %  موظفي الهندسة/نفقات املوظف] 

 

 69,50 %  التكاليف االجتLعية/راتب موظفي الهندسة

       6 000,00تشخيص و تهيئة برامج التكوين (تصور)2.1

     3 540,00الراتب2.1.1

     2 460,00التكاليف االجتLعية 2.1.2

     18 516,00التنسيق والدعم واملتابعة الفردية2.2

     10 924,00الراتب 2.2.1

     7 592,00التكاليف االجتLعية 2.2.2

     6 000,00التقييم املستمر (جودة التدريب والدعم)2.3

     3 540,00الراتب2.3.1

     2 460,00التكاليف االجتLعية 2.3.2

 0,00 %  املوظف] اآلخرين/نفقات املوظف] املوظف  اآلخرين3

   الراتب3.1.1

!!التكاليف االجتLعية/راتب املوظف] اآلخرين التكاليف االجتLعية 3.1.2

9,33 %  النفقات الخارجية/مجموع النفقات   10 096,00نفقات الخدمات الخارجية (حدد)4

     3 368,00النفقات املغربية (تكوين)4.1

     3 228,00النفقات التونسية (تكوين) 4.2

4.3  IFRA3 500,00     

17,90 %  نفقات التشغيل/مجموع النفقات   19 371,00نفقات التشغيل 5

5.1 S3 273,00استخدام وصيانة املبا     

     362,00تكلفة  املعدات 5.2

     500,00تكلفة املستلزمات5.3

     9 736,00تكلفة التنقل 5.4

     1 800,00التكاليف اإلدارية  5.5

     2 200,00تكاليف االتصال 5.6

    تكاليف مختلفة ( تحدد)5.7

     500,00االستهالك5.7.1

     1 000,00التأم] عىل املتدرب] 5.7.2

14,79 %  النفقات األخرى/مجموع النفقات   16 007,00-نفقات أخرى (تحدد)6

     113 720,00-6 تكاليف التكوين 6.1

     22 287,00-6 اإلعالن 6.2

     108 197,00مجموع النفقات 

!املكان!!ختم  وتوقيع املنظمة : 

!التاريخ!!%
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الهـــــــدف الرتبـوي 

أن يعرفوا كيفية فهم ديناميكيات املقاربة التشاركية . ›

أن يستخدموا الوسائل املوصوفة. ›

مكتسبـات قبليــة 

ال توجد مكتسبات قبلية ›

التنشيط البيداغوجي

منتدى املرسح . ›

دراسة حاالت باستعLل الوسائل. ›

وقت

من نصف يوم إىل يوم واحد حسب التنشيطات البيداغوجية املختارة. ›

INSTRUCTIONS POUR LE FORMATEUR

Ce module est une composante transversale qui peut être 
associé au module de Cycle de Gestion de Projet.

Des exercices pratiques doivent être réalisés afin de s’assurer 
de l’assimilation des méthodes par les participants.

تركيب وإدارة املشاريع

مقاربــة تشاركّيــة
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286 1.1 تعريفهـــا و أصولهـــا      

286 1.2 تطبيقــات ملموسـة       
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292   : Åطرق مّرسعة أو نشيطة يف البحث التشار MARP 2.3
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 292 3.1 التسي{ املركّز عىل النتائج      

292    Åطرق مّرسعة أو نشيطة يف البحث التشار MARP 3.2
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1. أســس املقاربـــة التشاركّيـــــــــــة 
1.1 تعريفهـــا و أصولهـــا

أكرب  املستفيدين  تحميل  إىل  يرمي  إجراء  التشاركية  املقاربة 
مسؤولية يف تسي� وجودهم و محيطهم ، مع التأكيد عىل قدراتهم 
يف  تدخل  ألعLل  التقييم  و  اإلنجاز  و  الصياغة  و  االختيار  عىل 
مشاكل   ) باالتفاق  ¬ر  و  بالتشاور،  تبدأ  املشاركة   . اهتLماتهم 
يف  الرشوع  و  القرارات  إتخاد  إىل  للوصول  مقاربات)  و  حلول   -

العمل.

هذه املقاربة ظهرت بشكل تدريجي و بأشكال مختلفة . أوال يف 
 ، بالجالية  خاصة  مقاربة  تحت   ، املتحدة  الواليات  يف   19 القرن 
الد�قراطية   ) الدكتاتورية  ضّد  الالتينية  بأمريكا  الستينات  يف  ثم 
املحلية)، و أخ�ا، حوايل نهاية السبعينات يف إفريقيا، تبعا ملعاينة 
العرشيت]  خالل  عليها  املصادق  التنمية  إلسرتاتجيات  الحدود 
األوليت] ملراحل ما بعد االستعLر. هذه املقاربات كانت لها رؤى 
جّد تقنية مع الّدولة كفاعل أسايس يف تعريف املشاريع بواسطة 

تقنيي التنمية.

1.2 تطبيقــات ملموسـة 

اليوم، نجد عّدة تطبيقات لهذه املقاربة: 
صناعة - فاعلون مدمجون حاملون لقرارات .◊ 
مجال زراعي - تقاسم التكنولوجيا.◊ 
بيئة -   املصادقة عىل تنّوع الرؤى.◊ 
د�قراطية محلية - فاعلون مقّررون ( بوليفيا)◊ 
تنمية محليّة - تجنيد محّيل .◊ 

مثال ملموس للمشاركة يتمثل يف الــ ” وي¿“ و الــ ” وي¿ ” هو 
ما  تغي�  له  الزّائرون  يستطيع   حيث  (سيتواب)   Sإلكرتو عنوان 
يف صفحاته للسLح بالكتابة و التصوير التعاوS للوثائق الرقميّة  
تغي�ه  �كن  محتواه  و  عاما  تعب�ا  يستعمل  عليها.  يشتمل  التي 
بلغة ”  تعني ”برسعة“   كلمة  ”وي¿“   واب“.  بواسطة ”سابح- 

هاواي“ .
 Sأول ”وي¿“ تّم تأسيسه سنة 1995 إلنجاز الفرع لعنوان إلكرتو
حول الربمجة اإلعالمية سنة 2010، صار األك£ زيارة من مجموع 

نقاط ”الوي¿“ و ”وي¿ بيديا“. 

 .  “Avaaz ” أباز“   ” خالل  من  يرتسم  التشار�  املواطن]  تجنيد 
الرشق  و  األسيوية،  اللغات  من  العدد  يف  ”صوت“  يعني  أباز  و 
Avaaz.  2007 أوسطية و أوروبا الرشقية. ثم إطالقه يف جانفي

org  هي منظمة غ� حكومية دولية يف نشاطها، و تقّدم نفسها ” 

كجالية د�قراطية تتجاوز حدود القطرية“ Avaaz تشجع مواطني 
العا¸ بأرسه للتجّند حول قضايا عديدة دولية ، تخّص احرتام حقوق 

اإلنسان و التغي�ات املناخيّة .
الفردية،  الجهود  آلالف  يسمح  االنرتنت  طريق  عن  التجنيد  ¡ط 

مهL كانت صغ�ة، لتجتمع برسعة لتصبح قّوة جLعية متينة .
القارات  يف  حارض  محرتف  فريق  ينشطها  و  لغة   14 بــ  تنشط 
الخمسة، و متطّوعون يف كل جهات العا¸، و جالية  Avaaz تعمل 
وسائل  يف  إشهارات  ¬ويل  و  عرائض،  توقيع  خالل  من  تترصّف  و 
و  للمسّ�ين،  تلفونية  نداءات  و  نصيّة  رسائل  إرسال   و   ، اإلعالم 

بتنظيم تظاهرات و أحداث .
Avaaz تطالب، يف جانفي 2013، أك£ من 17.3 مليون عضو (ممن 

وقعوا عرائض) يتوزّعون عىل 194 بلدا.

فمثال،  التشاركيّة،  بامليزانية  املتعلقة  تلك  هي  أخرى  مLرسة 
بواتوا  منطقة  أسستها  لثانويات،  التشاركيّة  امليزانية   ،2005 منذ 
تعطي  الثاناويات  مع  بالرشاكة   (  poitou charente  ) شارونت 
يف  للتّدخل  القرار  و  لالقرتاح  حقيقية  سلطة  للبالغ]  و  للشباب 
كل األوجه التي تتحكم يف نوعية العمل داخل املقرّات. و يسمح 

كذلك بشفافية أك£، و إعادة التنشيط و الفعالية للمستعمل] .

أوشاهيدي ( USHAHIDI) ” شاهد“ ( باللغة السواحيلية ) هو 
موقع أنرتنت تّم تأسيسه بعد أزمة كينيا سنة 2007 بعد اإلنتخابات 
الرئاسية، لجمع شهادات العنف املبعوثة عن طريق اإلميل أو الـ ( 
أس- أم - أس )  ( رسائل نصيّة)، ووضعها عىل قوقل ماب . و هو 
 (OPEN SOURCE ) مصدر فتح  لربنامج إعالم أيل  كذلك إسم 
لهذا املوقع، و الذي تّم تحسينه، و صار أك£ مالءمة و حيوية، و 
استعمل للعديد من املشاريع املشابهة . ” أوشاهيدي“ يستعمل 
مبدأ ” كرود سورسينغ“ (Crowd sourcing) يف خدمة الخريطة 
و  املواطنة،  صحافة  و  االجتLعي  بالنشاط  املمزوجة  االجتLعية، 
محّيل  ملالحظ  ميكانيزم  يقّدم  ”أوشاهيد“   . جغرافية  معلومات 
لعرض تقرير عن طريق هاتفه الجّوال أو االنرتنت، و الذي يجلب 

أرشيف عىل مدى الزمن و يف رقعة جغرافية واسعة للحدث.

1.3 أهمّيـــة املشاركــــة

صعوبـــــــــــــــات
نقص التجربة و الفهم قد يؤدي إىل شكوك .

إيجابيـــــــــــــــات
تحس  نوعية النشاط يجعل اإلجراءات أك¶ فعالية، و بناءة 

أك¶ .

كتلة معطيات غ� معالجة ( بإعطاء الكلمة لكل الفاعل])  ›
اختالف املصالح . ›
إجراءات اتخاذ القرار بطيئة. ›
نقص االهتLم الكايف ( عىل املدى الطويل)  من طرف  ›

الفاعل] 
استثLر برشي و عتادي. ›
منازعات. ›

اهتLم . ›
ترغيب  ›
فهم املظاهر الثقافية . ›
سند قوي تجاه القرارات املتخّذة . ›
القدرة عىل اإلنجاز املحيل . ›
أخذ القرار الواعي و املسؤول . ›
أخذ بع] االعتبار للخصوصيات االجتLعية، االقتصادية. ›
التحديد الجLعي للمشاكل و الحلول . ›

اهتtمـــات  و مشاغـــل

تنمية الكفاءات

تقديم تقرير حول بعض سلبيات التعاون

تغ� عالقات القّوة.

األخذ بع] االعتبار للطبيعة املتغّ�ة ملنظومة و تعقيدات السلطة السلمية للفاعل] .

تشجيع تبادل الرأي ب] مختلف الفاعل] .

ترقية مLرسات مستدامة.

العمل عىل تخصيب و إ¾ار املعلومة �عارف إضافية( داخيل)

2 وسائـل تشاركيـة منضبطـــة 
الجديدة  بالطرق  كذلك  مرتبط  التشاركية  املقاربة  وسائل  تطور 
لتعقيدات  أفضل  بفهم  األمر  يتعلق   . التنمية  نشاطات  لصياغة 
منطق من تخاطبه يف إجراء بطيء جالب لتعّددية الوسائل لجلب 
املشاركة ( مخططات، رسومات، صور، فيديوهات، وضع يف حالة، 

وسائل إعالم آيل و سندات...)
يف إطار تسي� طور املرشوع ، فإن طرق املقاربة التشاركية �كن أن 

تطبق يف مختلف مراحل اإلجراء.

2.1 كشــف األعــراض التشاركـي

يف هذه املرحلة، يتعلّق األمر باالنتقال من وصف املحيط للتمثيل 
الّساكن إىل ¬ثيل يف حالة حركة.

الّنسيج  حول  املعلومات  لجمع  يصلح   “VENN” “مقياس ”فان
االجتLعي و املؤسسا. و يتعلق األمر بالطلب من املشارك] رسم 
دوائر كب�ة ¬ثل الكينونة االجتLعية املحلية ( األك£ أهمية) ثّم 
وضع قا�ة كل أفواج الفاعل] يف دوائر كب�ة نسبيا مع تدخالت 

حسب االتصال.
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املخططات املفاهيم والكيانات يف العالقة ب] املفاهيم (املنحى 
 والسهم تتميز).

 هناك مثل أعىل لكل واحد 

  األكل بطريقة سليمة  

جيدا األكل

    تغطية الحاجيات    األكل بدون حساب 

    األكل املتوازن    
     األكل بطريقة مثىل           

وقت ال و هيكلة ال

الغداء عىل كث{ا األكل

أخي من أقل

الوجبات ب  املاء كث{

أحس «ا أحتاج إليه  

و إال سأمرض   اهتtم دون
باإلنعكاسات

  بقدر ما نتحمل 

كلt جعت  

  نوعية 6   

7 كمّية

    طريقة األكل     

      حسب غريز¸       

رغبة
للتدّوق سكريات

 ال توجد حمية

صحبة

قليل من الشحم  

 ما ال يناسب
ضخامة  الوزن

حلويات ال و شكالطة ال

كث{ا ليس لكن الكفاية فيه «ا

 عدم إعادة األكل ثانية

الوجبة ثم سالطة

جسمي يناسب ما

 عدم تناول مأكوالت
 خفيفة

الصباح فطور

Manger de tout (3)

حمية عمل

 قطعة واحدة
 من سالطة اللّمجة

فيتامينات

 ما أحّبه  

مادة من كل مجموعة  

جّيدا األكل عدم

 مرق و
 خرض

عشاء  

حسب الطاقة املبذولة 1

الخريطة املعرفية

الشكل 4 - خريطة تعرض مبادئ و رشوح مسجلة من 

طرف الـ 18 مراهق 

األرقام ب] قوس] ¬ثل عدد املراهق] الذين عربوا عن 

هذا الرأي 

“VENN” “مقياس ”فان

صيدالنية رشكة

ةةخاّصة ّ

صيدالنية

اللحم بيع ديوان

النرش مصلحة

اإلعالم و

FISE

PNUD

GTZ

أفريكــــا
70

قرويـون

مجـاورون

أين األرايض مالك
ضّد ح/م سيقام
الطفيليات

فقــــــراء رجــــــال

الشباب رئيسفوج

رجــــــلرجــــــل  

مسن  أشخاص فوج

نساء  ربات  أرس

النساء فوج
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وثيقــــــة  

املؤلف

    معالجة وثائقية     

   سند         هيئات تنظيمية  

ديابوراما     خاص   

مرجعية  

فيلمموقع واب 
دورية

ترميز البيانات كتاب تسجيل صو 

 إعادة نسخ  

 تخزين 

يسمح بــ

© Académie de Nantes, 2007
P. Duplessis, I. Ballarini, F. Banes, C. Corriette-Paquier,  

F. Desille, C. Gauthier, A. Guimar, A. Le Dem,  
A. Lenoir-Donzeaud, E. Léon, R. Luongo, L. Ménard

بطاقـــــة صياغيـــة ”لوثيقـــة“

نرش تحت مسؤولية  

االتصــال 

Éditeur

 دليل 

     ألغراض    

  يستعمل لـ

تستند عىل 

من تأليف  

 يسمح بــ   يسمح بــ  

 يصلح ليكون 

 تأخذ بع   االعتبار 

تصنيف

معطيات إعالمية  

 معنـى 

الفهرسة 

إعــــــــالم

يف شكل  
vكن ترجمتها من قبل

يسمح بــ

Porteuse de

Peut être traduit par تشتمل يستعمل لـ

�كن التعرف عليه من طرف

للمعتقدات  تخطيطي  ¬ثيل  هي  (الذاتية)  املعرفية   الخريطة 
طرقات،  كخريطة  معّ].  مشكل  حسب  العالقة  و  املعارف  و 
¬ثله.  الذي  لإلقليم“  دقيقة ”  رّدة  تشكل  ال  املعرفية  فالخريطة  
بتمثيل  كيانات  و  مصطلحات  عقدات  يب]  أصيل  إبداع  هي 
الروابط و العالقات ب] املصطلحات ( موجهة سهمية و موصوفة

و  للمخاطر  تقييم  وسيلة  األحمر  الّصليب  وضع  اإلطار،  هذا  يف 
الّسكان  حاجات  عىل  أك£  التعرّف  بغرض   (EVC  ) القدرات 

املعرّض] ألخطار الكوارث .
و  جالية  بقاربه  التقيص  ورشات  و  خريطة للمخاطر  هدفه وضع 
تشاركية. وسيلة حقيقية للتقييم و الكشف، و تسمح بفهم طبيعة 

و مستوى و مصدر املخاطر، و توقع فهم و موارد الجاليات .

2.2 بنـاء إشكاليــة

بغرض التعرّف و اإلبراز إلشكالية تبعا لسلسة كشوفات، فإن بعض 
الوسائل �كن استعLلها.

تصويــر
FAO الراديو الريفي

التنمية  و  لالتصال  حقيقية  وسيلة  الريفي  الراديو   FAO

الريفية . 
للــ   (SDRE) االتصال  و  الرتبية  و  املعارف  نرش  عملية 
(FAO) اعتربت منذ زمن الراديو الريفي كوسيلة مفّضلة ب] 

املعلومات  إىل  للوصول  لها  تسمح  الريفية  الجLعات  أيدي 
و املعارف املفيدة، و للحوار و تبادل تجاربهم و معارفهم و 
تقنياتهم . اإلذاعة الريفية وسيلة حقيقية لالتصال، خاصة يف 
إفريقيا . وضعت منذ أك£ من ثالث عرشيات، هذه الراديو 
تدريجيا صارت معروفة و محبوبة و يعتربها الّسكان خاصة 
تثمن  و  املعلومة  تحت  و  التقارب  و  التبادل  تشّجع   . بهم 
فإن  الريفي  الراديو  بفضل   . املحليون  فعله  عىل  يقدر  ما 
مع  محيطهم  من  يتقربون  و  ببعضهم  يختلطون  السكان 
الربامج االجتLعية- االقتصادية-الصحيّة التي يتطورون معها 

. الراديو يسمح لهم باالستعالم أك£ و الفهم أك£ .
و بهذا يتمكن الّسكان من املشاركة يف مختلف برامج التنمية 

و ينطلقون باإللتزام يف العمل .

 : Åمن أجل اتصال تشار

بل  للسكان  بالتحسيس  يكتفي  ال  الريفي  الراديو  أيامنا،  يف 
تقاسم  و  حياتهم  تحس]  و  تجربتهم،  لتحرير  يساعدهم 
الراديو  نوادي  تجارب  بعد   - الثقافية   - االجتLعية  قيمهم 
تجربة  ثم  متغّ�ة  ثروات  عرفت  التي  الفالحية  اإلذاعات  و 
اإلذاعات الريفية (الجيل األول) و التي اعرتف بنتائجها، فإن 
بلدان إفريقيا قد انخرطت، بفضل التعاون الدويل، يف تجارب 

أك£ رصامة يف مجال الراديو الريفي.
هذه التجارب جّددت منهجية املقاربة و مLرسة االتصال من 
هنا، فإن العامل الرتبوي يرتك املكان ملبدأ ما ب] النشاطات 
و للدعم املتبادل . إجراءات االتصال و النشاط تّم تثمينها . 
إذا كان النظام القديم يرتكز عىل املقاربة املوضوعاتية، فإّن 

الرّاديو الريفي الجديد يحرتم مبدأ االندماج و الشمولية .

تكون  › ملشكل  بتخطيط  تسمح  الحلول  و  املشاكل  شجرة 
منطق  تظهر  و  نتائجها  و  األعراض  ألسباب  �ثابة  فروعه 

إشكالية لرؤية الحلول املمكنة .
زوايا  › بتثم]  يسمح  الوثائقي  الواب  أو  التشاركية   الفيديو 

رؤية مختلفة بخلق تبادالت أثناء إنجاز الّسند و عند نرش 
النتيجة الّنهائية. �كن كذلك اعتباره كوسيلة تجنيد اجتLعي 

(يوتوب، فايسبوك) 
مرسح املنتدى و لعب أدوار هي وسائل تبادل بناءة للوصول  ›

إىل نتيجة متقاسمة للوضعية مع وضع يف حركة لهذه النتائج 

من طرف املشارك] . يتعلق األمر بإبراز أسباب النشاطات و 
البحث عن مختلف الحلول بغية محاولة حل املشكل بلعبه 
�كن  فرضيات  ملراقبة  الجLعية  التمثيالت  بتمثيله).  (أي 
تحقيقها (إنجازها). توجد أدوات ¬ثيل بواسطة اإلعالم اآليل 
تسمح للمشارك] بتغي� القواعد حسب أهوائهم و مراقبة 

تأث�ات قراراتهم  بإدخال عوامل مركّبة ( قواعد جLعية ) 
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مراقبة مـاي ج ج أ س أ ن د ج ف م أ مـاي ج ج أ س أ

عدد األيام  باالستباق

زراعة يف األرايض الرملية
  حبـــوب الدخــــن  حبـــوب الدخــــن

سمســــــم سمســــــم

 خضــــــروات  زراعة يف األرايض الطينية

 الطلب من اليد العاملة(زراعة

(خاضعة لتساقط األمطار

saignée الصمغ العر�

 نقطة ماء

 دورة مائية
عميقة بركة مياه األمطار بئــــــر دورة مائية عميقة بركة مياه األمطار

 بطيــــخ أحمـر بطيــخ أحمـــر

هجرة اليد العاملة

     ¾ن العلف

Mois مـاي ج ج أ س أ ن د ج ف م أ مـاي ج ج أ س أ

نزع األعشاب زرعجنـــــــينزع األعشاب زرع

20

10

مثال عن رزنامة فصلية  كيـــــــف؟ 

داخليات نشاطات

مــــــــوارد 

رشكـــاء تنفيـــــذ املشاريـع

ملـــــاذا؟

مــــع مـــــــــــــن؟

نتائـــــــــج

مـــــاذا؟

آثــــــــار   تأث�ات  خارجيات 

مجتمـــــع مستفـــــــدون  
مجموعـات 
وسيطــــــة 

 (ACDI2002) :الرسم التخطيطي رقم 13 : تخطيط محّدد إلطار املردود ( املصدر

3 الطرق ( املناهج ) الشمولية
3.1 التسي{ املركّز عىل النتائج : 

 ” تسمى  مس�ة  بوضع  نتائج،  عىل  الحصول  تشجع  طريقة  إنّها 
دورة النتائج“.

و  املادية،  (البرشية،  للموارد   Sالعقال االستعLل  تستهدف  إنّها 
املالية، الخ...). وتستخدم لتنفيذ نشاطات، و إلنتاج روافد تؤدي 

إىل الوصول إىل نتائج محسوبة و متوقعة .
إنّها تشجع مشاركة أهم الفاعل] يف تعريف الّنتائج املتوقعة : 

بتقييم املخاطر ◊ 
�تابعة التطورات نحو بلوغ النتائج.◊ 
حول ◊  التقارير  و  التسي�  قرارات  يف  املكتسبة  الدروس  بإدماج 

املنتوج و املردود.

و  التخطيط  مرحلة  يف  يستخدم  النتائج  عىل  املعتمد  التسي� 
الصياغة و كذا أثناء التنفيذ. إنّه يرتكز عىل إطار املردود لتحديد 
الروابط املسبّبة . إطار املردود يتمثل يف سلسة من األسئلة الواجب 

حلّها بطريقة تشاركية ( �شاركة كل الفاعل]).

الطريقة املرسعة يف البحث التشارÅ االستكشافية:. 1
و  األولية  االحتLالت  صياغة  ثم  الكشف  مرحلة  خالل  تستعمل 
الطريقة املّرسعة يف البحث التشار� املوضوعاتية: تستعمل أثناء 
التحليل لسؤال موضوعا ( مرتبط بوضع البحث - النشاط) الذي 

يؤدي إىل صياغة فرضيات خاصة.

البحث  يف  نشيطة  أو  مّرسعة  طرق   MARP  3.2

: Åالتشار
وضعيات  معرفة  نحو  مّوجه  للتعلّم،  رسيع  و  مكثّف  إجراء  إنّه 
تثم]  كهدف  له  و  التخّصصات  متعّدد  فريق  عىل  يستند  ريفية. 
املعرفة  مع  اإلدماج  و  املحلي]  السكان  ترصّف  حسن  و  املعارف 
و  التعليم  ليس  املعرفة  عن  يبحث  الخب�  العرصية.  العلمية 
 ) رؤيتهم  و  معرفتهم  خالل  من  املعلومات  يقّدمون  املستفيدون 
املعرفة املحلية) و التي سيتم تحليلها تحت زوايا متعّددة ( ثالثية 

األبعاد). 
الطريقة املرسعة أو النشيطة يف البحث التشار� �كن استعLلها 
املراحل  خالل  خاصة  و  التشار�  الجLعي  للتسي�  مرحلة  كل  يف 

الثالثة:

2 . : Åللتخطيط التشار Åالطريقة املرسعة يف البحث التشار
تخطيط  و  برمجة  يف  املشاركة  عىل  الّسكان  لحّث  تستعمل 

النشاطات التي تعرّفوا عليها ( الصياغة التشاركيّة للنشاطات) 

3 . :Åللتقييم التشار Åالطريقة املرسعة يف البحث التشار
املؤكّدة  اإليجابيات  أو  نشاط  أو  برنامج،  نتائج  لتقييم  تستعمل 

ملرشوع قبل انطالقه.

لكل واحدة من هذه املراحل، توجد وسائل خاصة بها:
1. الطريقة املرسعة يف البحث التشارÅ االستكشافية:

1.1 جمع املعطيات االجتLعية - االقتصادية 

مع ◊  احتكاك  و  اتّصال  يف  للدخول  فعالة   : استLع  مالحظة/ 
الوسط .

املعطيات الثانوية: دراسة التاريخ و بحث ببليوغرايف.◊ 

املناقشة نصف مهيكلة: مجموعة أسئلة مفتوحة.◊ 
�شاهدة ◊  تسمح  رسومات  عن  عبارة  هو  للتّمثالت:  جدول 

وضعيات و معلومات و أفكار.
بتحديد ◊  تسمح  التفضيلية  الرتتيب  وسائل   : املشكل  شجرة 

تعّقد  ملشاهدة  تتدّخل  املشكل  شجرة  ثم  حلّها  الواجب  املشاكل 
املشاكل و أسبابها و نتائجها بغرض تحليل األسباب األك£ حساسية 

للبحث عن الحلول.

1.2 جمع املعطيات عىل مدى الزمن

امللمح التاريخي : األحداث التي مّست و أثرت يف القرية عرب ◊ 
الزمن ( جفاف - وباء - ن�ان ...) 

تّم ◊  كيف  و  السنة  خالل  السكان  نشاطات   : فصلية  رزنامة 
تقسيم الوقت محليّا.

و ◊  النمط  حسب  الوقت  استعLل  جدول   : اليومية  الرزنامة 
حسب مجموعات اجتLعية مهنية لعّدة نشاطات ألرسة.

من املهم أن نسّجل أنه �كن أن توجد رزنامات نوعية (زراعية، ◊ 
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الهدف / 
النشاط

املنظمة أو الهيئة 
املعنية

املّدة أو 
الوسائل املادية  املستفيدونالفرتة

و املالية
مؤرشات 
مالحظاتالنتائج

 ( RAPP 1999 :املصدر ) جدول التخطيط القروي

ثقافية، تغّ� األسعار و املنازعات الخ...) و رزنامات كاملة

3.1 جمع املعطيات عرب الزمن
بطاقات القرية : هي ¬ثيل لإلقليم القروي، و لتوزيع املوارد( ◊ 

نباتات توفر املياه الخ) لنشاطات و مشاكل الّسكان ( بطاقة 
املوارد، اجتLعية، عقارية)

مناطق ◊  أهم  يب]  طوبوغرايف  مقطع  القطاعي:  الغصن 
استعLل األرايض و التي تسمح بامتالك فكرة أفقية للمنطقة 

و استعLلها.

4.1 جمع املعطيات االجتtعية - املؤسساتية

و  الخارجية  املنظLت  ¬ثيل   :  (VENN) فان دياقرام   •

الّداخلية للمنطقة و للعالقات التي تنسج فيL بينها. و فائدة هذا 
الدياقرام هي املناقشة التي �كن أن يخلقها.

دياقرام فلوكس (FLUX): هذه الوسيلة تب] عالقات فلوكس ◊ 
ب] مختلف الكيانات و تسمح برؤية املناطق املحلية التي ¬لك 

معها القرية عالقات، و طبيعة و كثافة هذه العالقات . 
كل ◊  نسبة  بتحديد  يسمح  دائري  ¬ثيل  هو   :  (PI  ) دياقرام  

نشاط ( تربية املوايش، ثقافة الخ.. ) يف الدخل اإلجLيل لكل بيت 
من البيوت املشكلة للسكان املدروس] .

منظومة ◊  داخل  العالقات  مختلف  يدرس  املنظومة:  دياقرام 
نفسها. و يسمح بتحديد أصل و اتّجاه مداخل و مخارج منظومة 

إنتاج .

1 - 5 - وسائل الرتتيب التشاركية
القا�ة املرجعية التفاضلية : هي وسيلة تقنيّة تسمح للسكان ◊ 

بإجراء اختيار حول املشاكل ذات أولوية للحّل حسب أفضليتهم.
القا�ة املرجعية للرتتيب حسب ال£وة : ترتيب السكان حسب ◊ 

مستوياتهم االجتLعية حسب مرجعيات منجزة مسبّقا.

2. الطريقة املّرسعة للبحث التشار¸ للتخطيط التشار¸ . 
جدول التخطيط القروي : تخطيط النشاطات الواجب القيام بها، 
و الحصول عىل موافقة السكان حول النشاطات الواجب القيام بها 

وكذا مسؤوليات كل واحد.

3. الطريقة املّرسعة للبحث التشار¸ للتقييم التشار¸ *
تسجيل  و  املرشوع  لنشاط  الوقت  عرب  متابعة   : متابعة  دفرت 

املعلومات املفيدة التخاذ القرار .
و   ، بالتخطيط  باملقارنة  النشاطات  تقّدم  يالحظ  التقييم  سلّم 
املشاكل  عىل  التعرّف  و  فيها  رشع  التي  النشاطات  نتائج  يالحظ 

األساسية الرضورية التّخاذ القرار.

 Å3.3 الكشف الشامل الرسيع  و التشار 

 (DIGRAP)

من  املغر�  السياق  مع  بالتكيّف  تطويرها  تّم  التي  الوسيلة 
�كناس  لإلدارة  الوطنية  املدرسة  يف  باحث  أستاذ  بوخاري  طرف 
بغرض تقييم الوضعية الحالية ملنظومة و التعرّف عىل املخاوف ( 
مشاكل، احتياجات، ما هو منتظر....، كل ما ال يس� أو ما ينقص). 

إمكانيات   ... موارد  كفاءات،  إيجابيات،   ) املوجودة  الحظوظ  و 
التحسينات). الوسيلة تسمح فيL بعد بإنجاز سلّم أو البحث عن 
األولويات أو األسئلة الحساسة، و البحث و إيجاد حلول، و االقرتاح 
الوضعية  لتحس]  بها  القيام  الواجب  النشاطات  عىل  االتفاق  و 
الحالية، و تقييم التكاليف، و االيجابيات، و األثر و املخاطر املرتتبة 
عن إنجاز هذا الربنامج و أخ�ا تحديد ” من يجب أن يعمل ماذا“ 

أو تحديد املسؤوليات.
لكن  و  للمعلومات  برئا  ليسوا  السكان  فإّن  تشاركية  مقاربة  يف   ”

املفيدة“     املعلومات  معه  نتقاسم  و  نتبادل  أن  يجب  رشيك 
البخاري.

الحلول صعوباتمالحظةاملنجزةاملقّررةالنشاطات
املقرتحة

( RAPP 1999 :املصدر )  مثال لجدول التقييم

الطريقة املّرسعة للبحث التشارÅ يف كلtت مفاتيح
دراسة تطّوريّة : تحليل أثناء البحث و ليس بعده.

يف  تتطّور  فرضيات  و  مقاربة   : متحركة  إجراءات  سلسلة 
دراسة املشاكل .

تثليث : معلومات مرئية من زوايا مختلفة بغرض الوصول 
إىل رؤية كاملة و موضوعيّة.

طرف  من  معروفة  مرئية،  مراجع  استعLل   : مشاهدة 
السكان، لتسهيل االتصال.

عىل  و  تتطّور،  املستعملة  الوسائل  و  التقنيات   : تجديد 
الباحث أن يكون إذن متفتّحا عىل كل تقنية جديدة.

عىل  يطّبق   (  DIGRAP ) Åالتشار و  الرسيع  الشامل  الكشف 
7 مراحل: 

املرحلة 01 : تكوين املشارك]، االهتLم خلق روح الفريق و إعالم 
السّكان و الّسلطات املحلية.

املرتبة  و  عنها  املعّرب  االحتياجات  و  املشاكل  قا�ة   :  02 املرحلة 
و  للسكان،  االستLع  طريق  عن  السّكان  طرف  من  سلّم  حسب 
الجLعية  املناقشات  و  الوظيفية،  و  باملنشآت  الخاصة  الدراسات 

مع أفواج . الهدف هو اإلجابة عن األسئلة التالية: 
س�  أجل  من  ينقص  ما  أو  جيّدا  يس�  ال  الذي  اليشء  هو  ما   ”

أفضل..؟ ”
” ما هي املشاكل املرتبطة باستعLل املوارد الطبيعية...؟“ 

ماذا ¡لك؟ ( املوارد املتوفّرة، حقوق امللكية أو العالقات االجتLعية 
املرتبطة).

ماذا نفعل بها؟ ( الس�، االستعLل و التسي� للموارد الطبيعية و 
املساحات...)

املرحلة 03: دراسة مشاركة للمنظومة لفهم املحّددات أو مختلف 
و  السّكان  طرف  من  عنها  املعّرب  االحتياجات  و  املشاكل  أسباب 

إقامة عالقة بينها.

املرحلة 04 : صياغة املشاكل و البحث عن حلول حساسة مقرتحة 
و موصوفة.

ترجمة ” الشكاوى“ إىل مشاكل، و السؤال ” كيف العمل لــ....؟ 
قد يكون قاعدة للتفك�.

املرحلة 05: إنجاز برنامج العمل التشار�
م = ماذا؟ الهدف من النشاط أو املشكل.

م = من ؟ من سيعمل ماذا؟ الرشكاء املتّدخلون و مشاركة السكان 
يف اإلنجاز و التسي� و الصيانة و املتابعة.

لـ = ملاذا؟ األهداف و الّنتائج.
كـ = كيف؟ النشاطات و الطرق.

كـ = كم؟ الحسابات و املقاسات و العالقة تكاليف / إيجابيات 
أ = أين؟ األماكن و املناطق.

م = متى ؟ الرزنامة وقت و مّدة التدخالت .

 IOV ) املرحلة 06 : اختيار املؤرشات املمكن مراقبتها �وضوعية
) طريقة التحليل باألهداف  APO أو تقسيم هدف إىل أهداف 

إىل  باللّجوء  عملية  الشاملة   األهداف  بجعل  يسمح   ( عملية 
اشتقاق و تقسيم إىل أهداف أك£ بساطة.

أي هدف �كن اعتباره منطلقا يف التطبيق عندما يكون مناسبا أو 
قد  ترصّف  تغي�  أو  تهيئة...)  بناء،  تجهيز،   ) مادي  إلنجاز  موافقا 

يكون بسيطا و ملحوظا و �كن قياسه، أو مستحبّا الخ..
تكليف  و  برنامج)  تعاقد  أو   ) نيات  بطاقات  وضع   : املرحلة 07 
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 .. االحتياجات  املشاكل،  عن  كشف 
املعّرب عنها و املتعرف عنها و املحّددة 

: ” ما ال يس{“

DIGRAP معالجــــــة املعطيـــــــات 

مخــــرج

املداخـــــــل

”ما  معرفة:   و  رؤية  هيكلة  دراسة 
هو موجود عندنا ” 

دراسة الّس{ ” فهم ما نعمله“

برنامــــــــج نشــــاط تشاركـــــي
 ( متفــــــق عنــــــه، معني ) 

أشيـاء مفيــدة : 

قا�ـة االحتياجـات  املعبّــر عنها.◊ 
مناقشة جLعيــة.◊ 
شجــرة املشاكـل. ◊ 
مساعدة لصياغــة املشاكل ( ما العمل لــ...؟) ◊ 
البحــث عن حـــل .◊ 
م . م . لـ . كـ . كـ . أ . م :   ◊ 
”مــاذا ؟ مـــن؟ ملــــاذا؟ كيــف؟ كـــم؟ ◊ 

أيــــن؟ متــــى؟ ”  أو ” مـــن يعمل ماذا؟ ” 

الرسم أو املخطط رقم 15 : مخطط اإلنجاز لــ  DIGRAP ( املصدر : بخاري وأل 1994 ) 

�سؤولية ملنظمة قرويّة.

3.4 منهجية للتقييم من طرف الجاليات للشعب و 

 (  LE COAIT )  “رtفرص االستث
كلمة   ( LE COAIT  ) هي اختصار للتعب� االنجليزي : ” منهجية 
للتقييم من طرف الجاليات للشعب و فرص االستثLر“  و يتعلق 
األمر �س�ة و وسائل منهجية �كنها أن تؤدي إىل استثLر مستدام 

و مسؤول للسكان املحلي] يف نشاطات املحافظة و التنمية.

املرحلة 01 : تجميع و دعم املعلومات القاعدية الّالزمة الكتشاف 
الخيارات من طرف السكان املحلي] .

الغابية  › املوارد  لتسي�  املحلية  للمنظومات   الدراسات 

 (SLGRF )

الخريطة التشاركية عىل أكرب سلّم لألرايض القروية. ›
الجرد التشار� ملوارد اإلقليم. ›

مقاربـــــــــة ( IRM )مقاربـة مشـروع

جمع و تقاسم املعلومة حول املوارد و تسي�هم املحيل

تصفية الخيارات ( السكان املحليون) فكرة املرشوع ( متعامل خارجي) 

تحاليل الخيارات ( السكان املحليون) دراسة القابيلية ( متعامل خارجي)

القرار : أحسن الخيارات القرار : نعم / ال 

الرشوع يف اإلنجاز الرشوع يف االنجاز

نظرة موسعة لإلمكانيات املتوفرة للسكان رؤية كاملة لإلمكانيات املتوفرة للسكان 

حظوظ متزايدة لتكون املطوية قابلة للتحقيق و ممكنةحظوظ ضعيفة حتى تكون اإلجراءات قابلة للتحقيق و ممكنة .

( IRM مقاربة )  le coait    مقارنة ب  مقاربة مرشوع و نظرة

غ�  › الغابية  للمواد  التمنية  و  التثم]  قدرات  تقييم   -

املشغلة يف اإلقليم. 

و  األرباح  و  التكاليف  و  للخ�ات  تشار�  تحليل   :  02 املرحلة 
املخاطر مع دراسة مقارنة للخ�ات .

تعرف أويل عىل الخيارات املحلية للتنمية املستدامة  ›
تكوين أفواج موضوعاتية اعمل حول خيارات. ›
بحث عن معلومات نوعية حول الخيارات املقبولة . ›
تحليل تشار� و معّمق للتكاليف و األرباح و املخاطر املرتبطة  ›

بالخيارات.
مقارنة الخيارات. ›

املرحلة 03 : إنجاز مخطط التسي� و تنمية الّرشاكة و التسوية، تبعا 
لنتائج التحليل املقارن للخيارات، و السكان يقّدمون توجيهاتهم يف 
مجال التنمية املستدامة تحت الشكل األك£ خصوصية ( مطويات 

مخطط تجاري“ ” مخطط مناجمنت“) 

3.5 اإلنجاز املصّغر 

هي عملية صغ�ة للتنمية الريفية و التي تحتوي عىل عدد محّدد 
خالل  من  تشّكل  التي  و  بينها،   Lفي املتوافقة  النشاطات  من 
إىل  تهدف  إنها  للسكان.  الذاتية  للتنمية  وسيلة  املحيل،  تحّكمها 
بفضل  أنفسهم،  السّكان  طرف  من  عنها  املعّرب  الحاجيات  تلبية 
بها  التي  و  السكان،  هؤالء  فيها  التحّكم  يستطيع  تكنولوجيا 

يستطعون ضLن االستغالل املستدام.

القرية التي تحّدد إنجازا مصّغرا تضمن الصياغة و التسي� الكامل 
أو الجزÆ. إنّها تشارك ماديا و ماليا يف تنفيذه.

من  عنها  املعّرب  للحاجيات  الحساب  يف  أخذ  بإنجاز  األمر  يتعلّق 
و  مادية  برشية،  موارد   ) للموارد  منقص  بحجم  السكان   طرف 
لو  و  بها  املتعلقة  األعباء  و  النشاطات  إلنجاز  لتجنيدها  مالية) 

كانت قليلة األهمية، و التي يتحملها السكان القرويون . 
مّدة اإلنجاز قص�ة مع لجوء إىل تكنولوجيا ¬كن مراقبتها من طرف 
فيها  �ا  املراحل  كل  يف  للسكان  النشيطة  املشاركة  و  املستفيدين 
مرحلة التشكيل ( الصياغة). تكّفل تام أو جزÆ بالعملية من طرف 
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مثـــــال
تهيئة برك ، و حفر عميقة و 
محيطات صغ�ة مستقيمة: 
وضع و تجهيز أبار زراعية .

تهيئة حLية ضّد السقي املفرط
توظيف بأجور زهيدة

وضع مطاحن حّب، منازل محّسنة

السكان منذ أن تنطلق العملية يف الس�، و هذا التكّفل يجب أن 
ينجز.اإلنجازات املصّغرة هي وسائل فعالة لحّل االستعجاالت التي 
تطرح يف مجال التنمية، داخل مجموعة من السكان. االنعكاسات 
هي غالبا عىل املدى القص� و ملحوظة من طرف السكان. يف مثل 

هذه الوضعيات، تكون املشاركة غالبا جّد نشيطة.

3.5 اإلنجاز املصّغر 

هي عملية صغ�ة للتنمية الريفية و التي تحتوي عىل عدد محّدد 
خالل  من  تشّكل  التي  و  بينها،   Lفي املتوافقة  النشاطات  من 
إىل  تهدف  إنها  للسكان.  الذاتية  للتنمية  وسيلة  املحيل،  تحّكمها 
بفضل  أنفسهم،  السّكان  طرف  من  عنها  املعّرب  الحاجيات  تلبية 
بها  التي  و  السكان،  هؤالء  فيها  التحّكم  يستطيع  تكنولوجيا 

يستطعون ضLن االستغالل املستدام.

القرية التي تحّدد إنجازا مصّغرا تضمن الصياغة و التسي� الكامل 
أو الجزÆ. إنّها تشارك ماديا و ماليا يف تنفيذه.

من  عنها  املعّرب  للحاجيات  الحساب  يف  أخذ  بإنجاز  األمر  يتعلّق 
و  مادية  برشية،  موارد   ) للموارد  منقص  بحجم  السكان   طرف 
لو  و  بها  املتعلقة  األعباء  و  النشاطات  إلنجاز  لتجنيدها  مالية) 

كانت قليلة األهمية، و التي يتحملها السكان القرويون . 
مّدة اإلنجاز قص�ة مع لجوء إىل تكنولوجيا ¬كن مراقبتها من طرف 
فيها  �ا  املراحل  كل  يف  للسكان  النشيطة  املشاركة  و  املستفيدين 
مرحلة التشكيل ( الصياغة). تكّفل تام أو جزÆ بالعملية من طرف 
السكان منذ أن تنطلق العملية يف الس�، و هذا التكّفل يجب أن 

ينجز.اإلنجازات املصّغرة هي وسائل فعالة لحّل االستعجاالت التي 
تطرح يف مجال التنمية، داخل مجموعة من السكان. االنعكاسات 
هي غالبا عىل املدى القص� و ملحوظة من طرف السكان. يف مثل 

هذه الوضعيات، تكون املشاركة غالبا جّد نشيطة.

4 اختيار الوسائل املنهجّية 
املقاربة  إىل  للّجوء  الوقت  نفس  يف   ، الوسائل  أو  الطرق  اختيار 

التشاركيّة، و يجب أن ينجز حسب مختلف الرشوط.
دامت  › ما  و  املتوقعة.  النتائج  و  املشاركة  أسباب   : األهداف 

يف  غالبا  تتمثل  املهام  إحدى  فإّن  متعّددة،  غالبا  هي   األهداف 
تحديدي أولوياتها.

املوضوع : طبيعة و مدى الحساسية. ›
مسبقة  › عامة  معرفة  املشاركون  �لك  مجال  أي  يف   : معرفة 

للموضوع؟ 
نضج : يف أي مجال طّور املشاركون مسبقا آراء حول املوضوع؟ ›
درجة  › إىل  مركب  جّد  هو  هل  املوضوع،   : تعقيد  و  تركيب 

اكتساب كمية كب�ة من املعلومات ( التقنية) 
طرح عكيس : السؤال هل هو مطروح بشكل جّد عكيس، و هل  ›

التوافق  أّن  درجة  إىل  واحد)  (طرف  من  موّحدة  املناقشة  صارت 
يصعب بلوغه؟ 

مشاركون : األشخاص املعنيون، مهتّمون أو �كن أن يساهموا  ›
قاعدة  يف  مختلطة.  تكون  أن  �كن  األفواج   . الحلول  إيجاد  يف 
عامة، من املطلوب إرشاك أكرب عدد ممكن من أصحاب القرار يف 
اإلجراءات الرامية للتأث� يف السياسة. ح] يكون أصحاب القرار قد 
تّم إرشاكهم منذ بداية اإلجراءات، فهناك احتLالت أك£ ليساندوا 

اإلجراء و نتيجته.
مّدة : الوقت املتوفّر. ›
ميزانية : توفّر املوارد.        ›

NOTES :
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