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  التاركي؟ وميدمون التقمىت تستخ* 

  التاركي؟ وميَمن جيب أن ينخرط يف التق* 

  التاركي؟ وميييف تنّفذون التق  * 

 

 ن التشاركي؟ويالتقستخذم يُهتى * 

ىااو ااياارك   التاااركي؟وميقااّركون أن التقااي القاارنيمع ى اارب الج اارما ا،ك اار ي  بعااا اباااارب الااأ ديجتاان أن  عاا  فيماار ي اا؟

 :الج رما وأىدافو ابفض  لت اية أغراض

 .لبرنامج ملمزمين سمرار تراركل لأصلً  يكون القائمين على البرنامج عندما  -1

 ومصّممرً باجت  تعروين  يجزء من ااطّة.  العرّمة لج رما ممن ططة اوميالتخطيط ل تقديجتن أن يجتون 

 ، أو عندما تكون النمائج أىم من الوقت. ى القائمين على البرنامجعندما يكون الوقت مموّفراً لد -2

 يجتان الوتا  أىاأ مساألة إذا ملأطذه. ي التاركي؟ ى؟ الوت  الذي وميإحدى أيج مسروئ التقمن الاديه؟ أن  ستنتا أن 

  التاركي؟  ون ااحرةة ل تعويا ىن الس اّيرت العديدة.وميإجيربيرت التق يجتساوا  ديجتن أن دى القرنيمع ى رب الج رمال

 

 

 ن التشاركيويالتق -تابع ... الرباهج اإلرشادية التشاركية  
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 إقناع الممولين أنّها فكرة جّيدة.  يرمطيع القائمين على البرنامجعندما  -3

يف ااحارلتع     التااركي؟وميهلاأ باسار ة التااجتيق بقيماة التقا طركةيّارً  أو ديجتانرً ودياحيّد  املمولون أّّناأ يريادون تقديجتن أن 

ى ارب  ىمهاأ   مار أن ياتأ ااحصاوللجتن    من أة  ااتخدام املسرك التاركي؟بعا حمروالت ا،تنرع  جيب أن يجتون ىنرك

  تتمثّااا  يف مهاااركات التمجتاااع  التااااركي؟ بااااجت  ىااارم أتااا  ي فاااة  وأّن لاااو تيماااة مضااارفةوميملماااولع فجتااارة أّن التقاااااااُتعِجب ا

 ملهركات ابطرى الأ ديجتن  ق هر.وا

، مددن البددلى علددى المقّيمددين المرددمهدفة ىنالددم مرددائ  فددل الملممددع المدلددل أو لدددى الندداسيكددون عندددما  -4

 الخارجيّين )أو الذين يقدمون البرامج كذلم رسطاً( أن يلرفوا عنها. 

  وإذا مل يفهاااأ وميتماااحمل اي ّااا؟ أن اااارل  تااارنيا التقاااوالعالتااارت باااع اب اااخر  يف اجمل اجملتمعياااة املتداط اااة ديجتااان ل عوامااا  

رملقّيمون الااذين ىااأ ةاازٌء ماان فاا فرنياادة املقّيمااون ىااذه العواماا  وتركخيهاار  لاان يجتااون لااديهأ أيااة فجتاارة أن ماار يجتتااافو و لااو أي 

  أيثر  تّة.وميق ااتخال  تقىذه العوام   وبذل اجملتمحمل ايّ ؟ يستطيعون املسرىدة ى رب فرز تأثريات

 إلى مللومات يبلى على أّي كان من خارج الملممع المدلل الدبول عليها. الداجة  عند -5

 .املنرااة لتصميأ بر رما إك ر ي ةيد وفق هلر ى رب املع ومرت ابفض  ل حصول التاركي؟ الطريقة وميالتق

 ىو تمكين المراركين ومراعدتهم على تطوير مهارات يمكن نقلها.  البرنامجعندما يكون جزٌء من غاية  -6

 حبد ذاتو ومن غريرتو. الج رماةزءاً من  -يف أّي حرل يمر جيب أن يجتون-  التاركي؟ومييصاح التق ىنر

 .  الملممع المدلل توحيد جهود أفراد يهدف البرنامج اإلرشادي إلىعندما  -7

 ة  التاركي؟ أن خي ق فرارً ل نارا الاذين ال تاربطهأ ىاروميديجتن ل تق -يمر ذير ر اربقرً   -التعرو يةبر،مرفة إىل تعزيز الروح 

تمااحمل اي ّاا؟  تسااتطيحمل ىااذه ابلفااة بعااد ذلااق اال تقاارل إىل ةوا ااب أطاارى ماان حياارة اجمل  اااالت  ع هااأ يعم ااون مااحمل بعااا

 الاعيد.ى رب املدى إىل ابفض  جملتمحمل اي ؟ ا ظرولواوالً إىل تغيري 
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 ن التشاركي؟ويون هنخزطاً يف التقهن جيب أن يك* 

  أي املتااأثرين باااجت  مار اار تنمااوي  إك اار ي  يف أي  ااارط برا اا؟ االاراااية أاااحرب املصاا حةاملسااتهدفع ىااأ الناارا 

النتااارنيا و   تاعااارً ياااوك الويياااز  والتمويااا   بر ااارماإىل  بر ااارماخيت اااف ذلاااق مااان و   وودياااالاااذي جياااري تق برلج ااارما ا،ك ااار ي

 ت المل ىل ملظم األحيان ُمنخرطة:ولكن يبقى ىنالم عدد من الملموعا  املخرةرت املتوّطرة ...و 

 النرا الذين يهدل الج رما إىل إفر هتأ.المراركون أو المرمفيدون:  -1

أو   طدمااة مار اارةيت قااون ديجتاان هلااأالء أن   أو  تمااحمل حم اا؟ يجتاا ماان الناارا املسااتهدفع   ديجتاان أن يجتو ااوا  موىااة حمااّد ة

ماان  الفئاةىاذه   بّّناأ ايساتفيدون اّار اايقوم باو مان الاداىمع لتنفياذ وإ ارح الج ارما ا،ك ار يديجتان أن يجتو اوا باسار ة 

 .ومير تتمّتحمل براجة ابت  يف التق  وى؟ الأ غرلارً مالج رماالنرا ى؟ ىر ة ارحاة املص حة ابيج يف  رح 

 اإلرشادي سرك  فللل. القائمين على البرنامج -2

كات معّينااة  أو   أو أ اارا يتمتعااون  هاارومتخصصااع مهنيااعماان  الج اارماالناارا الااذين يقومااون فع يّاارً برلعماا  ملتربعااة ىااذا 

 تا  الج رما.من واملستهدفع ديجتن أن يعم وا باجت  مار ر محمل املستفيدين   متطوىع  تمعيع

 أو ةوا ب حمّد ة منو.  الج رماىأ النرا الذين ينّسقون  :اإلداريون -3

ويف  مار اار يف العماا  ا،ك اار ي والزكاىاا؟   يعرفااون الجتثااري ىّماار جيااري  وىااأ منخر ااون باااجت  وغااريىأ ا، اكيااعاملااوظفع 

 .تفراي  الج رما ا،ك ر ي

 (.المقّيمون الخارجيونالممخببين ) -4

ااحرةااة و   رت التاااركييةودياا، اكة التق (ركةيعطاان مااو قيّ  جموىااة ماان االطصاارنييع  يم االاااتعر ةيف حاارالت ىدياادة  يااتأ 

 .يف العم  بديه؟ من ةر ب التخصص الع م؟ واملنهج؟الخنرا هأ 
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 .المدليونالقادة  –المرؤولون  -5

مان طاالل اااتهدافهأ    ، ارح مهارم الج ارما ا،ك ار ي واملااركيحمل التنموياةااحصول ى رب  ىأ القار ة اجملتمعياع  انيمرً  ي زم

يف   مااركيع اخطارينلو الفرااة و  يمدط  ياتأ الوااول مان طالهلاأ بفارا  اجملتماحمل اي ا؟ بساهولة ويسار  واىطارنيهأ الادوك

 اجملتمحمل اي ؟. وأولويرت فهأ أفض  احرةرتإ رك ديجتن أن يأّ ي إىل 

 .اإلرشادي لبرنامجآخرون تمأثر حياتهم سا -6

اايرىأ الج ارما املقصاو  ىاو النارا الاذين و بااجت  ىارم  بر ارما إىل بر ارما  خيت ف تعريف ىاذه اجملموىاة إىل حاد يااري مان

واقيااق  هترةرتااو ترنيجااو و ماان طااالل يف تقاادمي املنفعااة والفوانيااد هلااأ  ويف إحااداث تغيااريات تااام  هتت ااف ةوا ااب حياارهتأ  

 .أىدافو

 

 ن التشاركي؟ويالتق يتن تنفيذكيف * 

يعتماد ى ارب مار  ودياوتقياتأ فمار   ووديابر،مارفة إىل ىنراار تق املااروع  –الج ارما ىنراار تصاميأ ا،ك ار ي  ومييام  التقا

 نهجياةامليمار يوّةاو بر ارما اطتاارك تيارا    مترمارً  ج ارمامسارك ال  الفع ّية يط قوميالتقأائ ة  فتحديد  لقيرم بويرا  معرفتو أو ا

  يصااح ااحقيقياة فيهار أااحرب املصا حة  كاااة تقديرياة  اركك ىنالتقوديية عندمر تأيت ىذه ابائ ة   ففيو املتاعة أو التع يأ

 .اجملتمحمل اي ؟مفر ات  ى ربتاركي؟ مرتجتز من مسرك حبث   مرح ةوميالتق

   م المراركل مرحلمان:للمقوي* 

 .  لياركيوا يف ىم ية التقومي  ويصاحوا ةزء منهرتتضمن إجير  أاحرب املص حة وتدكياهأ  األولى:

وتمضددّمن سددت ، وودياام  التخطاايط ل ماااروع وتطايقااو وتقتااا  أو طااالل املرح ااة ابوىل  تااا ىر ديجتاان أن ُ ااالااأ  :والثانيددة

 خطوات:
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 .وتأ ريهأو موموع الج رما ا،ك ر ي سألة اطتيرك م -1

 .تطوير  ظرية اركاة لتنرول املسألة -2

 .الالزمةاالتفرق ى رب ابائ ة الأ اتطرح  وييف اتطرح ل حصول ى رب املع ومرت  -3

 .الالزمة وايد ة مجحمل املع ومرت -4

 .مجعهر متا ي  املع ومرت الأ  -5

 .وتطويره - واسينو ولتعدي تقومي الج رما   و يف التخطيط والتصميأ وومحمل ططة العم  ااتخدام املع ومرت -6

 

ليردداركوا فددل عمليددة  تدددريبهمو أفددراد الملممددع المرددمهدف،  - أصددداا المبددلدةاللمدد  مددع   املزحلةةة اىل:  * 

 المقويم.

 .منو ليصاحوا ةزءً ويتطوىوا مث اجل وا بر تظرك أن يأيت النرا    تاركي؟ومي  باسر ة ا،ىالن ىن تقىذه املرح ة ليس

  التاركي؟.ومييف ىم ّية إةراء التقاملراح   -ب اجلوا بيف الواتحمل  ديجتن هلذه املرح ة أن تجتون من أاع

هلااأ طاادمرت وبااراما اااري؟  يُقاادم أنوبناارء ىالتاارت متينااة مااحمل أفاارا  اجملتمااحمل اي اا؟  و   حااوامالوا ىناار يااأيت  وك بناارء الثقااة

اجلهااو   فااذلق يزيااد احتماارل إىل املزيااد ماان بعااا الوتاا  و اتاارج ىااذه العم يااة و   ااحقيقيااةواىتمرماارهتأ وأولوياارهتأ حرةاارهتأ 

 ى رب ىم ية ى رب إةراء التقومي وأارلياو وأ واتو.   وذلق بعد تدكياهأوميالتقىم ية  رح  وممرن  الج رما رح 

 * ويلى االنمباه إلى نقطمين ىاممين:

ومدع للدم يلدى .  ححقق أىدافو و لديهأ مص حة يارية يف كؤية الج رما وتد ا،ك ر ي  * النرا املستهدفة يف الج رما

يتجارى ون أيضارً ك ار و   ى ارب أفضا  ااوكة اجتناة ون النتارنيافهاأ كّ ار يومجان: سيف لو حّدي االنمباه إلى أن ىذه المرألة
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 بطريقاة أفضا  لِينفاذأين وييف جياب تعادي  العما    أو ديجتن أن يتاوتوا لريوا مترمرً ىن  تمعهأ اي ؟   املع ومرت الس اية

 وجيب ااحذك واال تاره من طالل املتربعة واملاركية الجترم ة. وأحسن 

عو فرياااق بر،ماارفة إىل الوتااا  الااذي ومااا   يعااز مزياااداً ماان الوتااا وميالتقااا األشدددخا .  قاألخدددرى ىدددل  احمددرا * النقطددة

ااادوا مزيااداً ماان االاااتعدا  ل متربعااة  فاا ن اطاارين ك اار  ياار وا وفيماار ديجتاان لاااعا اب ااخر  أن يُ   التقاادير ابوو والتخطاايط

فرياق  االىتمار  ى اربإذا ير ا  إمجتر ياة لاذلق   حيارهتأ( يف مارغ  ومهوم أُطارىتق وا إىل حبرةة إىل كاحة  أو كّ ر إىل أن ين

 فهذا ايعط؟ الذين ايتفوا  أو تعاوا  الفراَة لال سحرب ب ارتة.  واك ةمن أفرا  اجملتمحمل املستهدل ةديد 

 

 .كينمرار  مقّوميناسمقطاا  -1

إىاالن ىارم يط ااب ياتأ ومااحمل أيثار أن  يجتااون مان ابفضا  واملنطقاا؟ ألوضداعفددل سلد  ا  ىنرلاق ىادة  رياق ل قياارم باذلق

مااان ابكةاااح أّناااأ  هلاااأ  وك ماااأثر أو تيااار ي( يجتاااون مااان ابفضااا  هتر ااااة أ ااارا معيناااع  وفدددل أوضددداع أخدددرىمتطاااوىع. 

 .  من أفرا  اجملتمحمل املستهدل مستعدون بساب التزامهأ برملاروع أو برلنرا

 مّقاااومعلجتااا؟ يقوحاااوا حمل املساااتهدل مااان أفااارا  اجملتمااا حة أو أااااحرب املصااا اي ياااع ىااا؟ هتر ااااة القااار ة  الطريقدددة البديلدددة

 اجتنع.

 سل  الخطوط الموجيهية األساسية: يمضّمن* 

 .ابفرا  املستهدفع مار رةً الأ تص  إىل املنرااة صرل وابارليب ااتخدام تنوات االت -أ

 ةع  الرارلة وامحة بقدك ا،مجترن. -ا

 (.اي يع يستخدمهر السجّترنهلجة  - ىرمية ااتخدام لغة بسيطة اه ة  أو أية لغة -ج

 .يف مجترن حيث يتواةد ابفرا  ويتأ ممرن واوهلر إليهأارلة الر ا،ىالن  ومحمل  -د
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 أو ااتقطرب أفرا  مر حع من طالهلأ.  ىند ا،مجترنفر ي(  – باجت   خص؟ التقّرب من املاركيع ايتم ع  -ه

 املاركية.فوانيد من دل وايجنيو أفرا  اجملتمحمل اي ؟ املستهيجتساو ا رح مر  -و

 بّنأ يتمتعون برلصفرت الالزمة ل ماركية.  أ ّو يُط ب منهأ املاركيةلألفرا  توميح ال -ز

 . وكىأىو ومر ، أفرا  اجملتمحمل املستهدل ى رب املاركيةتاجيحمل  -ح

 ومر يستطيعون القيرم بو.  االتفرق محمل املاركيع حول مر يريدون -ط

 .أاه  تهأاركيمجلع  والتسهيالت الضروكية بفرا  اجملتمحمل اي ؟ الدىأ الالزم  تقدميحمرولة  -ي

 أو أن يستقطاوىأ. بأفرا  اطرين أن يواوا  مت ااتقطرهبأ ل ماركيةالذين  أفرا  اجملتمحمل املستهدلالط ب من  -ك

 ا،ك ر ي.والج رما  ايعة ىم هأ االلتزام القرنيأ ى رب املاركيع ألفرا  التوميح لأن يتأ  -ل

** وجياااب ااحااار  ى ااارب وةاااو  فرياااق ىمااا  إك ااار ي يضاااأ أو جيماااحمل باااع أفااارا  اجملتماااحمل املساااتهدل والقااارنيمع ى ااارب العمااا  

 أاحرب املص حة.  اجملتمحمل املستهدل انول ومتثيالتجيمحمل هتت ف والج رما ا،ك ر ي  حبيث 

باارت؟ أفاارا  اجملتمااحمل  فااوكاً لاادى  خي ااق  ديجتاان أن " فقااط ماان السااجترن املسااتفيديناجملتمااحمل التق يااديع "تاار ة ااااتقطرب :مددثلً 

يااتأ يمار ديجتاان أن   أ وتط عاارهتأ.أو لوةهاارت  ظارى بارت؟ ابفاارا ى اارب منظااوك حقيقا؟ لتفجتااري اي ا؟. أو أن ال يااتأ ااحصاول 

 .   إ راك أفرا  اجملتمحمل املستهدل يتمثي  حقيق؟( وميمن الطايعة التاركيية ل تقواهلدل االارا؟ الغرض  إحارط

من ابفض  توايحمل  انيرة االااتقطرب ى ارب أما  تطاوير فمتثيالً ةيداً   اجملتمحمل املستهدلديث ون اي يع  لو يرن القر ة حىتو 

 نهأ.ومتجتي طصوارً الاربة  وذات التأثري اجليد  وأاحرب النظرة ااحديثة واملاتجترة( اجملتمعية  -اي ية مزيد من القير ات 
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 .المراركينّومين تدريى المق -2

ديجتااان أن يجتاااون هلاااأ طاااجة متواماااعة يف حضاااوك  :فمدددثلً تاااد ي ااازم املااااركيع تااادكيب يف  ااارالت متعاااد ة  وفقااارً ا فيااارهتأ. 

 ايعااة أفجتاارك حااول ن يسااتفيدوا ماان تقاادمي ديجتاان هلااأ أو   العماا  الجا اا؟ وا،ك اار ي وغااريه أو االةتمرىاارت واملاااركية فيهاار

 تدكيب يف مجحمل الاير رت وا ي هر.إىل بعا البرلتأييد يمر ايحترةون   والية ىم و  و رتو وأ واتو...   التاركي؟ وميالتق

 فاااواتواملااااركيع وأوتااارهتأ. ديجتااان أن جياااري التااادكيب يف  الج ااارما  فساااتتغري ماااحمل حرةااارت أّمدددا كيفيدددة إجدددراء المددددريى* 

تااد  ؛الخيددار األّول  تماارلع. ال يوةااد ىناار ططااأ أو اااوابح  يماار ديجتاان أن يااتأ املاازج بااع االيف ماارّة واحاادة  أو عااةمتقطّ 

فيساامح بتعااركل الناارا  بعضااهأ إىل بعااا  أيثاار وتقااركهبأ يفريااق   ؛أّمددا الثددانليساامح برملاااركية لعااد  أيااج ماان الناارا. 

 اايركين تد يسمح برالثنع معرً.ومزج 

 ومجيعهر ديجتن أن يجتون مفيداً محمل  موىة معّينة.  ىنرلق ىّدة  رانيق تدكياية  ي ٌّ منهر ؛من نفس المنطلق

 معرفة مىت وييفية املسرمهة  ومتربعة النقار،  ا....( تاد تُنجاز بااجت  أفضا   مهارات االجمماعاتالتدكيب ى رب  :فمثلً 

ب اب واك فمان ابفضا  تعّ مهار مان طاالل لعا إجدراء المقداسلتالعارم. أّمار مهاركات  التدكيبىج التع يأ الفر ي بدالً من 

  أ فساهأ يف بعاا ااحارالت يدأتل المددريى مدن المرداركينوتقنيرت اطتاركية أطارى. يمار ديجتان أن يجتاون مان ابفضا  أن 

 .اي ؟ابفرا  يف اجملتمحمل يمقركبة 

 

 سل  الملاالت حيث المدريى ضروري:* 

  وماار التقااومي ىم يااةيف  ابفاارا وغريرتااو  واب واك الااأ ي عاهاار    التاااركي؟قااوميييااف يعماا  الت  م المردداركل:ويعمليددة المقدد -أ

 متوتعرً.ديجتن أن يجتون 
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ماااحمل  رماا التعوأااارليب و اارق ومهااركات ا،اااغرء   وأ واىهااار   واجل ساارت متربعااة النقر اارت مهددارات االجمماعددات: -ا

 . ..." اجملتمع؟  جتي تيا،وتواىد "املنرااة  والقواىد العرمة   واملسرمهة والر و  رتاالطتالل أو النزاى

واملأ ارات ا،حصارءات  إليهار تااريالأ أو اجلوا ب مر ى؟ ابموك التفجتري النقدي   :والملطيات تدلي  المللومات -ج

 وأموك أطرى ل تفجتري. ابولية  

 

 .تطبيقو -نفيذه و :تومي:تق ربناهجالتخطيط لل املزحلة الثانية * 

  با  إّن التخطاايط لااو والتقااديرات الااأ تاار ت وميتاااركيية  ولاايط فقااط التقاا ا،ك ار ي الج اارمايرفااة مراحاا    جياب أن تجتااون

إذا مل ينخارط أااحرب  .(وميروكة ىاأ أ فساهأ َمان اايقوم بارلتقإليو تام  يذلق أاحرب املص حة   ون أن يجتو وا برلض

ياار وا تااد  ااركيوا يف أن لااو أّنااأ   يماار   وبنيتااو الج اارما وأىدافااواملصاا حة منااذ الادايااة  ف اان يجتتساااوا الفهااأ العميااق لغااَرض 

بنظاارىأ وتااد يفااا  يف  يصاااح أتاا  تيمااةا تاصااراً وىمقاارً  ولااذلقو  اتساارترً  الناارتا ااايجتون أتاا  وميالتقااو  (بناارًء ى يااو ااانعو

 ر وا تد اخنر وا بو منذ الاداية.يبر رما   ومي( من تقاقيق غريرتو وأىدافو

  وتأطيرىا:ترمية المركلة أو الغاية المطروحة  -1

مان   ٍ فجتا .من أىادال وتط عارت أن يطرح وأن حيّققالج رما يعّرل القصد ار يريد منذ الاداية  اول يتأ تقّوديواديد مر 

 يةً ااو  ايعم او وباذلق جياب أن   لديو مار يجتسااو أو خيساره  والقرنيمون ى رب الج رما أاحرب املص حة -اث و اجملتمحمل اي ؟

واديااااد املقااااّدكات وفهمااااو ماااان طااااالل مجااااحمل املع وماااارت ىاااان اجملتمااااحمل اي اااا؟ و  ة.ماااااويأىاااادال لتطااااوير  وباااااجت  تاااااركي؟

أن يرّياز  الج ارماجياب ى ارب الاأ حبسب ابمهية النساية وابولويارت   ديجتن ل مجتمعرت اي ية أن تفهأ املسرني  ..املوةو ة

 ى يهر.

 تعز اديد املسألة الواةب  رحهر. من الج رما تسمية املاجت ة أو الغرية * 
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مت يّ مااار   و تصاااميأ أو ططااايط الج ااارماتنااارول املوامااايحمل مااان طالهلااار جياااب أن يُااارى ف اااو ىالتاااة برلطريقاااة الاااأ  أّمااار التاااأ ري* 

تاااأ ري  رع القااارنيمع ى ااارب الج ااارماي مااار اااااتط   متنوىاااةفجترياااة منااارظري  إ طااارل أو املوماااوع ومت أيثااار ىااان املااااجت ةالتعاااّرل 

 أيج.أو تقدمي منرفحمل فّعرل ح ول  –إىل ح   الواولباجت  أ ق  ويصاح احتمرل أو املوموع املاجت ة 

   لطرح المركلة:  نظرية ممارسة تطوير  -2

 أو املومااوع الااذي ياتأ تنرولااو يف الج اارما ا،ك اار ي.  ماااجت ة املطروحاةل والتاااركيية ماروكية ،جياار  ح ااولتمعيااة اجملهاو  اجل

ومامرن ياو  و  ولتعدي او  ول حفارظ ى وديا  ولتطايقاو  ولتقح اول - حا وإجيار  ططة ا اق ىنرلق يف الواتحمل جيب أن يجتون 

 ااتمرا تأثريه ومنرفعو.

منطقياارً  أو باساار ة مقركبااة أو ىم يااة(  رً منوذةااأ ظريااة يف املمركاااة  بر اارما  ططااة ىماا   ىااذه ااطااة   مت تسااميةمهماار * 

حاىت تعما  بااجت   الاالزم تنسايقهرواملوامايحمل قياة ومّتساقة وأن تأطاذ بعاع االىتاارك يرفّاة اجملارالت فه؟ جياب أن تجتاون منط

 يرم برلعم .ططو رً توةيهّية ىرّمة والنيحة براطوات الواةب اتّارىهر ل ق تعط؟أن  وممرنةّيد  

 أن تكون كما يلل:  ية فل الممارسةلنظر  سملرد تدديد المرألة، مثًل، يمكن 

 املر اادين الاازكاىيع والايطااريع واملتخصصااع اخطاارين(  وماان تاار ة  ماان مااوظف؟ اجلهاارز ا،ك اار ي فريااق ىماا تاااجتي   -أ

 .أو املوموع ا،ك ر ي برملاجت ةمار رة عنيع امل  اجملتمحمل اي ؟وأفرا  

 الفريق.وتدكيب   أاحرب املص حةاجلهرز ا،ك ر ي و ي؟ يام  اث ع من ااتقطرب فريق حبث تارك  -ا

وحياّد  مقاّدكات أو أو املوماوع املطاروح  ىان املااجت ة  (النوىياةالجتمياة و  -ا،حصارنيية جيّمحمل الفرياق املع ومارت ابولياة  -ج

 .وإمجتر ية تنفيذه  رحو إمجتر رت اجملتمحمل اي ؟ الأ ديجتن أن تسرىد يف

 وططة ىم  منرااة وترب ة ل تنفيذ. مابر رمن أة  تصميأ واملعطيرت الأ مت الواول إليهر ااتخدام املع ومرت  - 
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وتاام  ىاّدة   ى رب اعيد اجملتماحمل اي ا؟منسَّقة إك ر ية   أو أن تجتون ةهو  ...أن يجتون ذلق بر ر رً أو مار كة ديجتن** 

 يأطاذالذي جياب أن و  "ةزء من التعقيدوىذا الومحمل ديجتن أن تسميتو " اجملتمحمل اي ؟. أفرا و  ةهرت كمسية و عاية وتنموية

  ططاااة العمااا  وابىااادال والوااااول إىل  تااارنيا وهترةااارت ةيااادةب أن يجتاااون التنسااايق ةااازءاً مااان جياااحياااث   بعااع االىتاااارك

اك    والواارني  ،جيار  املاو تنفياذ الج ارما الاأ ديجتان أن تواةاوالعقاارت مجيحمل  لتجروز واب وات واملهركات... ويذلق الطرانيق

 زمة.املرلّية والااريّة الالالفنية والتنظيمية و 

 تنفيذ ططة العم  ل واول إىل أفض  النترنيا واملخرةرت  واقيق ابىدال. -ه

 باااجت   انيااأ ويف ياا  مراحاا  الج اارما منااذ بدايتااو وطاللااو واااوالً لنهريتااو  بّناار تعطاا؟ وميوالتقاااملتربعااة  –إةااراء املراتاااة  -و

 .الج رمامن أة  اسع  أو ااتادالو تغيريهب أن ابىدال  ومر جيواقيق مر و اً مستمرّاً ىن ييفية ت اية 

 واسينو. ططة العم  والج رما لتعدي  وميمن التقاملستقرة ااتخدام املع ومرت  -ز

 

 م الواجى طرحها، وعلى كيفية طرحها للدبول على المللومات اللزمة.وياالتفاق على أسئلة المق -3

اايتأ اال تااره وابطاذ ىنار ىاو مار  ياتأ اطتياركه العم  باجت  كنييس؟. فمار يوّةو ومياربقرً  ف ّن اطتيرك أائ ة التقيمر أ ر ر 

لاأ اىا؟  طتيارك اباائ ة اطتياركاً متأ يارً رف  الج ارما مل ياتأ الوااول إليهار ااربقرً إذ ديجتان أن تتاأّترب  تارنيا ةاد مهّماة ىان  باِو 

 أاحرب املص حة يف الج رما. النترنيا الأ ديجتن الواول إليهر  من طالل  رح ابائ ة وأطذ الر و  مناّد  

  والنظار إليهار منهجا؟ -برا ا؟  وماعهر يف إ ارك واايرق  أحاد العنراار ابارااّية ىنارأو املوماوع املااجت ة  يرّك  تأطير

مان أةا  ااحصاول ى ارب  ظارة أوماح  االفوامارت املسااقة والتحياز أو ىادم املوماوىية(من يرفّة اجلهرت  وأطذ مسرفة مان 

 أو موموع الج رما. املاجت ة ىن  وأاحمل
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والتفجتااري  اار جيااب تغيااريه وييااف  ماان أةاا  الواااول إىل ىااذه  يُاارا  الواااول إليهاار  العنصاار الثاارين ىااو تصااّوك املخرةاارت الااأ

 املخَرةرت.

 .جمع المللومات -4

 املاذول(. ى رب ابت  برلنساة ل وت  واجلهد  وميىو اجلزء ابيج من تطايق التق ىذا

 وفقاً للمللومات اللزمة:ميعهر  أو جب ةمن املقّيمع أن تقوم بأية ططوة من ااطوات الترلي ديجتن جملموىة متنوىة 

   اال و   ... .الاحث يف ا،حصرءات السجتر ية أو يف اجالت كمسية أطرى  أو يف أك يف ةديد* 

 .مجرىّيةأو مقربالت فر ية * 

 . موىرت مرّيزة  بأكيّة(* 

  ة سرت  قر، مفتوح  تفرى ؟  تواا ؟ ...(.  تمعيةة سرت تاركك مع ومرت * 

  مسح اةتمرى؟ برلعينة  مسح طر   جتمحمل مصّغر  ...(. مسوح* 

 .تاركيية أو مار رةمتربعة  –مراتاة * 

   .الملطيات المل تم تلميلها من الملممع المرمهدف –تدلي  المللومات  -5

 ى؟ ،ىطرء املعىن والتح ي : جر  مجحمل يرفة املع ومرت الالزمة  تصاح ااطوة الترلية 

يسااري العماا  وفااق ااطااة املومااوىة   ىاا  الج اارما  ماارذا تقااول حجترياارت الناارا واكانيهااأ ىاان واملأ اارات ماارذا تعااز ابكتاارم

 ... .   ى  أحدث ذلق فرترً إجيربّيرً أو ا ايرّ فل حال ال  ل ج رما

 



 

 
  األستاذ األكاديمي: دمحمد عوّاد        يةكلية الهندسة الزراع  -اقتصاد زراعي  – السنة الخامسة    النظري قررالم –تخطيط وتقويم البرامج اإلرشادية 

لتقادمي طادمرت متنوىاة يف حارل وةاو  أىادال حماّد ة  .يف بعا ااحرالت  من السه   سايرً ا،ةربة ىن ىذه اباائ ة **

 مثددددال:ماااار إذا ير اااا  اّققاااا  أم ال.  معرفااااة   ديجتاااانماااان الج اااارما   أو ، اااارزات املسااااتفيدينأفاااارا  اجملتمااااحمل املسااااتهدل إىل

 ... .( خصرً أمتّوه 68ولجتن  خصرً   66. توتّعنر أن يتربحمل الج رما 72 خصرً  وطدمنر فع ّيرً  65 طّططنر ادمة 

أفااارا  العيناااة املساااتهدفة يف  صاااف  تقرياااارً ياااو املع ومااارت. مااارذا لاااو تااارل يف حااارالت أطااارى  مااان ابااااعب تفساااري مااار تعن** 

برملتربعااة تتط ّااب القياارم ااارىدىأ والنصااف اخطاار تاارل العجتااط   تيجااة يهااذه  الج اارماأن  الج اارما  أثناارء إةااراء التقااومي( 

 ملعرفة  قرط الضعف أو اا   والعم  ى رب تالفيهر  والوييز ى رب  قرط القوة  وتنويحمل الج رما ومشولو... . التحّريو 

 . ومير ااطوة ابىأ يف ىم ية التقف ن ا ي هر ياجّت  ك ّ   بينمر يتطّ ب  ميحمل املع ومرت معظأ العم  والوت ** 

الجاىاااع الالزماااة ىنااد العمااا  ى ااارب مااامرن    يمااار يعطاا؟الج ااارمامااان أةااا  اسااع التعااّرل ى ياااو مااار ي ااازم  :يقدددولالمدليدد  

ةدياادة  تاارنيا ري التح ياا  باااجت  ةيّااد وأن يعطاا؟ الاادىأ اجملتمعاا؟. ماان املهااأ أن جيااماامرن و  واالاااتمراك ااااتمراك التموياا 

 التفجتري النقدي وتقنيرت أطرى. ىنر يجز التدكيب اجلّيد والتوةيو املفيد يف ااتخدام وإمرفية. و 

 

. الغارض ىنار (املخرةارت  التطاياقالعم ياة   –املسارك  يغطّا؟ مجاحمل املع ومارت وا ي هار اجملارالت الثالثاة   بشكل عةام * 

 واقيق ابىدال  واملتربعة والتقومي الدانيأ. الج رما ىو تأمع املع ومرت من أة  اسع 

 الميدانية فل البرنامج.  –ساألمور اللوجرمية المرار،  - اللملية: ترتبط اللملية -أ

 الج ارماى  يرن التنسيق والتواا  ةّيَدين  ى  ير   ىم ية التخطيط تاركيّية  ى  يرن اجلدول الازمز لجتا  مرح اة مان 

  اجملتمااحمل اي اا؟ ااااقطرب أفااراماان الج اارما ( واتعياارً  ىاا  متجّتاان وميلتقاادير والتخطاايط والتطايااق والتقاا الواااول إىل الناارا وا

 منراااارً اجملتمااحمل املسااتهدل    ىاا  ياارنمتااوفرة   ىاا  التموياا  واملااواك  ابطاارى الالزمااةاملنرااااع يجتث ااع ىاان اجملتمااحمل وأفاارا ه
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أفارا  اجملتماحمل بااجت  ةيّاد  ىا  تارم  ااويّةً  (وميالتخطايط والتقا   ىا  ىما  أىضارء فريَقا؟ اطة العما  والج ارما ا،ك ار ي

 ... .  ديجتن الوييز ى يهأ مستقاالً  يرن متوتّعرً منهأ  ى  برز تر ة غري متوتَّعع  يف  موىة التخطيط( ر  اي ؟ وتر تو 

   :تنفيذ البرنامج – المطبيق -ا

  ابفاارا  املسااتهدفع الواااول إىل ابىاادا  املتوتَّعااة ماان  يماار ىااو ُمتفااق ى يااو  وفااق ااطااة والج اارما املومااوع مت القياارمىاا  

 املقّركة  وتأمع الجتأ والنوع من اادمة أو النارط املخّطط هلر(  واملعينرت واب وات وااتخدام الطرق 

يمار يارن هتّططارً أم   تاد  ُاّفاذ الج ارمابا   ار  ادياد مار إذا يارن ،  تقدير الفلاليدة  ومياملقصو  هبذا اجلزء من التق ليس** 

 .  أو يمخرةرت ينترنيا  مر مت إ رزهوليط  اتحمل مت تنفيذه فع يرً وى رب أكض الو  ال  أي مر

   المخَرجات: -ج

ديجتان تيارا أو   يياف فدل حدال نلدم  مت التخطايط لاو  ىا  اّقاق مار القيرم بتنفيذ الج رما وططة العما مرذا ير    ترنيا 

ولاايط بساااب ىرماا  اطاار  أو ىواماا  أطاارى(  ىاا  ير اا  ىنرلااق  تاارنيا غااري  ملاار مت القياارم بااوِ ياارن  تيجااة ذلااق   أ ااو معرفااة

 ... .متوتّعة  ى  ير   ا اية أم إجيربية  ملرذا حص  ي  ذلق 

 

   .وتدرينو برنامجولملدي  ال وتدقق من أىداف، ُحقق من نلاحسما اسمخدام المللومات من أج  االحمفاء  -6

 .ادىً   ذىااجلهو  ي  ن  معىن ذلق أ  مثاًل  الج رما ا،ك ر ي أو أثر أو فوانيد منمل يجتن ىنرك مفعول  إن

 تااأمع مع وماارت ومييعااز أن املقصااو  ماان التقاا اجليّااد تاقاارب تدكتااو التجتوينيااة  أو التاااجتي ية. ىااذا وميتااوة الاادفحمل ااحقيقيااة ل تقاا

ىااار ة تااااجتي و لتحساااينو.  تيجاااًة مجتر ياااة إوإ الج ااارما والتخطااايط لاااو  و وماااحمل ططاااة ىمااا  ديجتااان أن تسااارىد ى ااارب تجتاااوين 

  ىل المالية:والتطايق واملخَرةرت العم ية  –لذلق  تجتون ابائ ة ا،مجرلية لدى كؤية املسرك 

 ... . مر الذي  ح باجت  ةّيد  مر الذي مل ينجح  أية تغيريات تد اّسن املاروع 
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بااجت  م حاوظ. إذ فضاالً  الج ارما ومراح اوع تتطّ ب ا،ةربة ىان ىاذه اباائ ة مزياداً مان التح يا   لجتنهار تسامح بتحسا

ت اق جياب ىادم  رىا   ( الاأ مل تنفاحمل  الج ارمامان موا ن الضعف"  –" قرط ىن إاقرط أو تغيري وتعدي  ىذه العنرار 

احّسان أو  ديجتان أن الصاحيحة يف حينهار  – ال  ا؟ء يرما   فحاىت املقركبارت الفّعرلاةماوا ن القاوة"    -" قرطالأ  ح  

 .ّدل الحقرً((تُع

تيماة يعازز . االحتفرل يقّدك العم  املضز لجت  َمان اارىأ و بر، رز أو برلنجرحاالحتفرل  أو  رى  يلى عدم تناسل **

والتعاارون  العماا  التاااركي؟ ّااو يومااح أّن ب  وخي ااق الاادىأ اجملتمعاا؟  ويقااّوي التاازام املعنيااع. وكّ اار ياارن ابىااأ اجلهااو  املاذولااة

  وىية ااحيرة يف اجملتمحمل اي ؟.ديجتن أن حيّسن بع مجيحمل أ رال العم  ا،ك ر ي 

ىناااد الاااادء برلج ااارما ولضااامرن  التااااركي؟ ال ديجتااان  رى اااو وىاااو أ ّاااو وميالتقاااوالاحاااث و  التخطااايطىنااارك ىنصااار أطاااري يف ** 

 التاركي؟  ليط برلضاروكة ماحمل  فاط الفرياق وميقالاحث والتالتخطيط و ى يو. جيب أن يستمر اير تو وايرفظة  جيب   رحو

 أن تتااأت أ الااجاما. الظاارول تتغااري  وجيااب ى اارب  حة يف الااجاما ا،ك اار يةمااحمل فاارق متثّاا  يرفّااة أاااحرب املصاا الفاارق(  باا  

رول وا، اارز والواتااحمل والظاا العماا  ومي  وتقااوالعواماا  اجملتمعيااة وكي الاحااث يف ىااذه الظاارول. لااذا ماان الضاار معهاار و وفااًق هلاار

 ومتجّد اً.ومستمراً فعراًل ا،ك ر ي اق؟ ى رب العم  ايُ   بن ذلق مستمراً تقوديرً 

! جياااب معااارو ة التفجتاااري م يااارً . الج ااارما ا،ك ااار ي وحقاااق بعاااا أىدافاااوأن العمااا  ا تهااارب إذا  اااح  الكثيدددر ظدددنيقدددد ** 

ديجتاان  يُااذل ةهاد مضاز لتغيريىاررلظرول الاأ فارلياة. ال ُااّ  إال إذا ةارى اركااة ااح اول بفعّ  اجملتمعياةوالظارول فرملااري  

 وميبرلاحااث والتقااباارلتخطيط و مر العماا   ماادىومرً . جيااب أن يسااتتنفيااذ الج اارماأن تااادأ يف العااو ة إىل ماار ير اا  ى يااو تااا  

  بااا  مت ااحصاااول ى يهااار والانااارء فوتهااارالاااأ والفوانياااد واملنااارفحمل جترااااب التااااركي؟  إىل مااار ال ّنرياااة مااان أةااا  ايرفظاااة ى ااارب امل

 وزير هتر.
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 باختصار* 

 وميماان طاالل ومااحمل معاريري التقاااملساتهدفع فياو  ىاو يعااز التاااركي؟  و والتخطايط ماان الاحاث   التااركي؟ ىااو ةازءوميالتقا* 

 واسينو.الج رما   من أة  تعدي    ومجحمل الاير رت وا ي هر  وااتخدام املع ومرت الأ ايُتسال ج رما

ان ىاأ أيثار تاأثّراً براملسرك التاركي؟ يُدِط   * 
َ
  والاذين ىاأ ى ارب ابكةاح ابيثار اا ة لج ارمايرفة املنرظري املتعاّد ة املهّماة مل

رلياة برلتركيخ اجملتمع؟ والثقرفة اجملتمعياة. وديجتان أن تجتاون املع ومارت ووةهارت النظار الاأ يسارىأ ىاأالء فيهار أارااية يف فعّ 

  وديجتاان أن ينااتا ىاان ذلااق فجتاارة الج اارما ومواماايعواجملتمااحمل اي اا؟ ى اارب تاااّز  راط. إماارفة إىل ذلااق  ُياااّجحمل اخنااالج اارما

 ومي  خي ااق التقااسرددك  عددام. القارنيمع ى اارب تنفيااذهمجترااب مهّمااة يف املهااركات واملعرفااة والثقاة باارلنفط وتقاادير الااذات لاادى 

 .املستويرتل جميحمل ى رب يرفّة وفرنيدة لة كبح التاركي؟ حر

 عّدة خطوات:م المراركل وين المقيمضمّ 

تطاااوير   -3- وتأ ريىااارأو املوامااايحمل تسااامية املااااجت ة  -2 –  مااان أااااحرب املصااا حة وتدكيااااوومياااااتقطرب فرياااق تقااا -1

 مجااااحمل املع وماااارت -5-  الصااااحيحةومي اااارح أااااائ ة التقاااا  -4- العماااا الج اااارما وططااااة توّةااااو مساااارك   ظريّااااة يف املمركاااااة

وتعادي  املع ومرت ااتخدام   -7-باجت  ى م؟ ومنهج؟  املع ومرتا ي    -6-واملعطيرت من الواتحمل باجت  احيح 

 ططة العم .

 المثاسرة.  أال وى؟العم  اجملتمع؟  براما وى؟ يرلعديد من االاواتيجيرت والتحريرت املطروحة يف  الخطوة األخيرة،* 

 التااركي؟ بااجت  طار    رملار العما  مساتمر  ومياحث التااركي؟ بااجت  ىارم  والتقاالالعم  و إذ من الضروكي أن يستمر 

جلع ااو أيثاار  روباارً وأيثاار فعرليّااة.  الج اارماوذلااق ماان أةاا  متربعااة حرةاارت اجملتمااحمل اي اا؟ وظروفااو  واالاااتمراك يف تعاادي  

إىل  وغرلاااارً مااار يتوةاااّب ى ااارب العمااا  أن يساااتمر إىل مااار ال ّنرياااة  مااان أةااا  ايرفظاااة ى ااارب التقاااّدم و نّاااب اال ااازالق والعاااو ة

 حتمية. مروكةالزكاى؟  –ا،ك ر   بر رماططط و  من فجترة وةو الظرول أو املواتف الأ ةع   


