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دجنبر 2013

تقديم :
موضوع هذه املصوغة تكوين مسيري ومسيرات الجمعيات املنخرطة في برامج محو
األمية ،وهي تندرج في إطار ُع َّدة تكوين منشطي ومنشطات محو األمية .وجذير
بالذكر أن هذه العدة مشروع أعدته الوكالة الوطنية ملحاربة األمية في صيغة
مصوغات للتكوين خصصت لتعزيز وتقوية قدرات منشطي ومنشطات محو األمية.
وتهدف هذه االستراتيجية إلى الرفع من مستوى التكوين ،وإعداد الفاعلين
واملمارسين واملتدخلين في مجال محاربة األمية لتحسين األداء ،وتطوير الكفايات
واملقاربات املعتمـدة وتوحيدها ،وتهدف الوكالة الوطنية ملحاربة األمية ،من وراء هذا
املشروع ،إلى الرفع من جودة التكوين وتحسين األداء املنهي للمكونين لبلوغ
االحترافية ،إيمانا منها أن تأهيل املوارد البشرية يعتبر عامال أساسيا في ضمان النجاح
لبرامج محو األمية .
وجدير بالذكر ،أن هذا العمل يستوحي مرتكزاته من املواصفات والكفايات املنشودة
لدى املكون ،وكذا املقاربات التي املعتمدة للرفع من قدرات املتدخلين على مواكبة
الخطوات واملستجدات برامج القرائية في مختلف أوجهها..
ولبلوغ هذه املقاصد تم اعتماد مقاربة متعددة األبعاد من حيث:





مقاربة منفتحة على الخبرات والتجارب ؛ حيث تعتبر هذه الخبرات والتجارب دائمة
التحول والتغير بفعل التطورات التي يعرفها حقل محو األمية.
مقاربة تشاركية تعتبر الفئات املستهدفة شركاء وفاعلين في بناء كفاياتهم.
مقاربة سوسيو مهنية تؤهل الكتساب الكفايات املهنية الالزمة ملزاولة املهام املنوطة بهم.
وتتضمن هذه املصوغة أربعة أقسام متمحورة حول العناصر التالية :
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القسم الثاني  :بتناول هذا القسم طرق التعبئة والتواصل ،وتدبير البرامج وتتبعها وإنجاز
مشاريع مندمجة.
القسم الثالث  :يقترح هذا القسم أعماال تطبيقية في صيغة ورشات وقراءات ومناقشات
من شأنها تعزيز الجانب التطبيقي العملي للمصوغة.
القسم الرابع :خصص هذا القسم لتقديم وثائق ونصوص داعمة.
الوكالة الوطنية ملحاربة األمية .منهاج محو األمية .عدة تكوين املنشطين واملنشطات.
املصوغة  : 01تكوين مسيري ومسيرات برامج محو األمية

فهرس مواد املصوغة
تقديم
فهرس مواد املصوغة

0
2

القسم األول  :خطة املصوغة وأهدافها ومضامينها
.1
.2
.3
.4
.5
.6

السياق العام للمصوغة
أهداف ومضامين املصوغة
املقاربات املعتمدة
طرق تنفيذ املصوغة
إجراءات التكوين ومساطره
تقويم أعمال املصوغة
القسم الثاني :مداخلة حول طرق التكوين

.1
.2
.3
.4
.5
.6

مساهمة الجمعيات في تعبئة الساكنة للمشاركة في برامج محو األمية
تدبير برامج محو األمية
املقاربة املجالية في برامج محو األمية
املقاربة التشاركية
وضع املشاريع املندمجة واملدرة للدخل
تشخيص االحتياجات وبناء الخطط واملشاريع ل مرحلة ما بعد محو األمية

3
4
5
6
7
8
9
01
00
05
21
25
27
31

القسم الثالث  :ورشات وأعمال تطبيق
النشاط  : 1التعبئة االجتماعية مع الساكنة
النشاط  : 2الترافع من أجل محو األمية
النشاط  : 3التشخيص بشجرة املشكالت
النشاط  : 4التشخيص االستراتيجي
النشاط  : 5إعداد مشروع

35
38
41
42
44

القسم الرابع :نصوص ووثائق داعمة
الوثيقة  : 1اإلطار املرجعي القاض ي بتحديد مبادئ وشروط الشراكة بين مديرية محاربة
األمية والجمعيات العاملة في مجال ما بعد محو األمية.
الوثيقة  : 2مفهوم التنمية املجالية
الوثيقة  : 3األدوات الخاصة بتقويم اإلشهاد ) البطاقات والتقارير(:
2

الوكالة الوطنية ملحاربة األمية .منهاج محو األمية .عدة تكوين املنشطين واملنشطات.
املصوغة  : 01تكوين مسيري ومسيرات برامج محو األمية

46
50
52

القسم األول

خطة املصوغة وأهدافها
ومضامينها

3

الوكالة الوطنية ملحاربة األمية .منهاج محو األمية .عدة تكوين املنشطين واملنشطات.
املصوغة  : 01تكوين مسيري ومسيرات برامج محو األمية



السياق العام للمصوغة

في إطار استراتيجية قطاع محاربة األمية الهادفة إلى الرفع من مستوى التكوين،
وإعداد الفاعلين واملمارسين واملتدخلين في مجال محاربة األمية لتحسين األداء،
وتطوير الكفايات واملقاربات املعتمـدة وتوحيدها ،أعدت الوكالة الوطنية ملحاربة
األمية ُع َّدة تتكون من مصوغات خاصة بتعزيز وتقوية قدرات املنشطين واملنشطات.
ومن شك في أن املكون هو الفاعل األساس في تجسيد برامج محاربة األمية على أرض
الواقع واملمارسة ،كما أنه العنصر املحوري في تفعيل األوراش والخطط والبرامج
املرتبطة بهذا املجال .وإيمانا منا بالدور املركزي الحساس الذي يضطلع به هذا
املكون ،كان لزاما علينا وضع هذا املدخل لبيان الشروط التي يتعين أن تتوفر فيه،
واملواصفات التي تشتق مننها الكفايات املطلوب تمكينه مننها  ،وبذلك صار االهتمام
موجها إلى تأهيل املوارد البشرية الفعالة التي تحقق اإلنتاجية املنشودة ،وتسهم في
تأهيل املنشطين ملزاولة مهامهم على أفضل وجه.
وجدير بالذكر ،أن هذا العمل يستوحي مرتكزاته من املواصفات والكفايات املنشودة
لدى املكون ،وكذا املقاربات التي اعتمدها قطاع محو األمية للرفع من قدرات املكونين
واملكونات على مواكبة الخطوات واملستجدات برامج القرائية في مختلف أوجهها..
و تسعى هذه العدة إلى تحقيق أهداف عامة من أهمها ما يلي:
وسعى العدة بوجه عام ،إلى بلوغ مقاصد عامة من أهمها ما يلي :
 توسيع قاعدة املتدخلين في مجال محاربة األمية؛
 تطوير املقاربات املعتمدة في مجال وضع خطط التكوين وتدبيرها وتقويمها؛
 االستجابة للطلب املتزايد على التكوين؛
 اعتماد مبدأ الالتمركز والالتركيز في تدبير ملف محو األمية وضمنه
التكوين.
لهذا الغرض تم إدراج خطة التكوين في ضوء مرجعية كفايات املكون التي أعدتها "مديرية
محاربة األمية" ،والتي تعتمد مواصفات وكفايات مستهدفة محددة .ويقصد باملواصفة
مجموع الكفايات والقدرات التي تشكل دورا من أدوار املكون أو وظيفة من وظائف
التكوين ،فهي وصف لآلثار والغايات املرجو بلوغها بفضل عمليات التكوين.
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أهداف ومضامين املصوغة

أهداف املصوغة :
تساعد املصوغة مسيري ومسيرات برامج محو األمية على تدبير البرامج وتتبعها ،وإنجاز برامج
مندمجة وفق مقاربات مندمجة فضال عن تعبئة الساكنة والفاعلين .أما أهدافها العملية ،فهي :
أما أهدافها العملية ،فهي :
 التمكن من املساهمة في العبئة من أجل محو األمية
 اكتشاف برامج ومحو األمية وطرق تتبعها
 العمل وفق املقاربة املجالية والتشاركية

مضامين :
تتناول املصوغة املضامين التالية :
 تقديم خطة املصوغة من حيث أهدافها وطرق صياغتها
 مداخلة تتناول ما يلي :
 مساهمة الجمعيات في تعبئة الساكنة للمشاركة في برامج محو األمية
 تدبير برامج محو األمية
 املقاربة املجالية في برامج محو األمية
 املقاربة التشاركية
 وضع املشاريع املندمجة واملدرة للدخل
 تشخيص االحتياجات وبناء الخطط واملشاريع ملرحلة ما بعد محو األمية
 أعمال تطبيقية تتعلق بما يلي :
 النشاط  : 1التعبئة االجتماعية مع الساكنة
 النشاط  : 2الترافع من أجل محو األمية
 النشاط  : 3التشخيص بشجرة املشكالت
 النشاط  : 4التشخيص االستراتيجي
 النشاط  : 5إعداد مشروع
 نصوص ووثائق داعمة
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املقاربات املعتمدة

مقاربة منفتحة على الخبرة والتجربة
تعتبر خبرات املكون وتجاربه مدخال أساسا الكتساب الكفايات املستهدفة ،وهي خبرات وتجارب تتشكل من
تكوينات سابقة ،وممارسة ميدانية ،وتجارب شخصية.
املقاربة التشاركية
ال تتحقق أهداف التكوين إال باعتماد مقاربة تشاركية تعتبر املشتركين في التكوين شركاء وفاعلين في بناء
كفاياتهم ،وذلك عن طريق املمارسة املعملية داخل ورشات ،وتقاسم التجارب بين املشاركين ،واتخاذ القرارات
التوافقية.
املقاربة بالكفايات
إن كفايات املكون هي املستهدفة بالتكوين الذي يتعين أن يراعى فيه ما يأتي:
 الخبرة املبنية على النشاط الفعلي الذي يقوم به املكون أثناء مشاركته في التكوين.
 قابلية مكتسبات التكوين للنقل إلى مجال املمارسة والتكيف مع وضعيات مختلفة.
 إسهام مكتسبات التكوين في حل املشكالت التي يصادفها املكون أثناء مزاولته ملهامه.
مقاربة أندراغوجية
يندرج التكوين ضمن مقاربة أندراغوجية لتكوين الكبار ،وهذا يفرض أن يكون مؤسسا على املقومات اآلتية:
 تلبية حاجات املكونين املعبر عنها خالل حلقات التكوين
 اعتبارهم شركاء أكثر منهم متعلمين
 بناء التعلمات على أساس توافقي وتشاركي
مقاربة سوسيو  -مهنية
تقوم خطة التكوين املقترحة على اعتبار عملية التكوين مقاربة سوسيو مهنية مؤهلة الكتساب الكفايات
املهنية الالزمة ملزاولة التكوين:
 إعداد مكون قادر على املبادرة والتجديد
 إعداد املكون التخاذ القرارات وحل املشكالت
مقاربة الجودة:
يجب أن يحقق التكوين قدرا من الجودة وفق مسار للضبط قبل حلقات التكوين وخاللها وبعدها ،ويتم ذلك
اعتمادا على ما يأتي:
 تحضير عدة وأدوات تيسر عمليات التكوين ،وتسهل اكتساب الكفايات املستهدفة
 إجراء وقفات لترشيد عمليات التكوين ضبط عند نهاية كل مقطع من التكوين
 تقويم حصيلة التكوين واستشراف آفاقه.
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طرق تنفيذ املصوغة

الطرق :
تنجز املصوغة وفق الخطوات التالية :
 مداخلة ومناقشة حول املوضوع
 أعمال مجموعات تمتد لساعة اعتمادا على البطاقات املقترحة
 تقاسم نتائج أعمال املجموعات وتثبيت املكتسبات وجرد حصيلة الجلسة
 تتخلل األعمال أنشطة لتذويب الجليد
التنشيط :







االهتمام بحاجات ورغبات املشاركين وإثارة تفكيرهم،
اعتبار جميع املشاركين متساوين ،وقبول كل األفكار والعمل على تقويمها،
تشجيع التواصل الجماعي ،واملساعدة على توضيح األفكار التي تبدو غامضة.
إيجاد حلول ل وإعادة التذكير باملوضوع عند الضرورة،
معالجة املشاكل غير املتوقعة والحسم في اتخاذ القرارات ،
تلخيص املداخالت وإعادة صياغتها وتبويبها.

الوسائل والوسائط :
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ملفات  Power Pointاملقترحة
ملفات وأنشطة لتذويب الجليد
بطاقات للمداخالت وألعمال املجموعات أدرجت في الدليل
كتاب "القرائية من أجل التمكين" و"دليل املدرس" و"دليل التقويم" و"مرجعية
الكفايات"
بطاقة املعلومات الخاصة بكل مستفيد
بطاقة الحضور اليومية
نموذج تقرير املؤطر (ينجزه املؤطر)
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إجراءات التكوين ومساطره

أوال  :التحضير للورشة :
 .1تحضير املداخالت وتكييفها حسب ما يرتئيه املؤطر
 .2تحضير الوثائق التنظيمية والتربوية
 .3تحضير وسائل لتذويب الجليد
 .4الحضور نصف ساعة قبل انطالق التكوين من أجل التأكد من الفضاء ومن توفر
الوسائل
ثانيا :افتتاح أعمال الورشة :
 .5الترحيب باملشاركين
 .6شرح السياق العام للمشروع اعتمادا على مدخل الدليل
 .7تقديم األهداف والبرنامج
 .8توزيع بطاقة املعلومات وبطاقة الحضور ( توضع بطاقات الحضور في امللف)
 .9التعارف بين املشاركين واملشاركات
ثالثا :إنجاز أعمال الورشة :
 .11عند انطالق كل ورشة يجب على املشارك التوقيع في بطاقة الحضور
 .11يقدم البرنامج اليومي ويقرأ املقرر تقرير اليوم السابق ويقدمه للمؤطر كي يضعه في
امللف
 .12االلتزام بالبرنامج املقدم وبفحوى الدليل
 .13االستعانة بالوثائق املقدمة
 عند نهاية كل يوم يحرص املؤطر على جمع ما يلي بطاقة املعلومات  ،وبطاقة
الحضور ،ومحضر األعمال الذي أعده أحد املشاركين إضافة إلى تقرير
املؤطر
رابعا :اختتام أعمال الورشة :
 .14عند نهاية الورشة يتم اختتام أعمالها وتحديد الحصيلة
 .15توزع بطاقة التقويم وجمعها
 .16من األفضل فرز املعطيات في الحين حتى يكتمل امللف دون تأخير
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تقويم أعمال املصوغة

يتم تقويم التكوين في ضوء املعايير اآلتية:
املشاركة

التأطير

 املشاركة في املناقشة العامة

تحقق األهداف

 مالءمة املداخالت
لألهداف

 املشاركة في أعمال الورشات

 اإلملام باملفاهيم واملبادئ األساس
 تطبيق الطرق واألساليب املقترحة

 تنشيط الورشات

 املشاركة في جلسات التقاسم

 إنتاج نماذج وأمثلة

 تنظيم الورشات
أدوات التقويم :
يمكن ،االستئناس بعدة أدوات للتقويم ،مثل:
 أدوات التقويم الذاتي عن طريق قائمة .Check list
 أدوات التصويرية .Evaluation graphique
 مقاييس التقدير املتدرجة
(سلم التقدير تصاعدي من ( :0قليل أو ضعيف جدا) إلى ( :5كثير أو ممتاز))
بن ـ ــود التقـوي ـ ـ ــم
موضوع التقويم
توزيع مواد املصوغة وأنشطتها
التنظيم
ظروف وفضاءات تنفيذ التكوين
املداخالت ولعروض والشروح
املناقشات واملوائد املستديرة وجلسات التقاسم
التنشيط
األعمال التطبيقية والورشات
الوسائل والوثائق والدعامات
آليات وطرق التعبئة
تتبع برامج محو األمية
الخبرة املكتسبة
املقاربات املجالية والتشاركية
إعداد املشاريع املندمجة
 .1استثمار النتائج:
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 توثيق األعمال املنجزة. وضع خطط عمل مستقبلية. -توضيح آفاق العمل.
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القسم الثاني

مداخلة حول طرق التكوين :
 .0مساهمة الجمعيات في تعبئة الساكنة للمشاركة في برامج محو
األمية
 .2تدبير برامج محو األمية
 .3املقاربة املجالية في برامج محو األمية
 .4املقاربة التشاركية
 .5وضع املشاريع املندمجة واملدرة للدخل
 .6تشخيص االحتياجات وبناء الخطط واملشاريع ل مرحلة ما بعد
محو األمية
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مساهمة الجمعيات في تعبئة الساكنة للمشاركة في برامج محو األمية

سياق االشتغال على محور التعبئة والتواصل :
التعبئة والتواصل جزء أساس ضمن استراتيجية محاربة األمية ،وذلك ألن هذه االستراتيجية
تقوم على توسيع العرض والطلب على محو األمية ،وتجعل  ،جراء ذلك  ،من التعبئة رافعة
لكسب رهان أهدافها.
فالتعبئة ،بهذا املفهوم ،مسار مخطط ومنظم يضمن انخراط كافة األطراف من فاعلين
وشركاء ومتدخلين في محو األمية ،ويحث الساكنة على االستفادة من العرض املقدم
لفائدتها.
ومن املعلوم أن قطاع محو األمية جهودا لحث الفئات املعينة باالنخراط فيها.ومن نقط القوة
1
التي تميز جهود مديرية محاربة األمية في هذا املجال ما يلي:
 .1الحملة اإلعالمية الوطنية من أجل تحسيس الفئات والقطاعات املعنية.
 .2املشاركة في النقاش الدائر حول محو األمية.
 .3تنظيم لقاءات محلية وجهوية حول محو االمية وما بعدها.
 .4إدماج محور التعبئة والتواصل في مشاريع تكوين املكونين.
 .5االتصال املباشر بالساكنة.
 .6التنسيق مع السلطات املحلية من أجل استقطاب بالساكنة.
نحو مفهوم للتعبئة في مجال محو األمية
إن القيام بعمل تعبوي يعني ،أساسا ،تنفيذ مسار من العمليات املخططة في ضوء تسعى تجنيد
2
املوارد والطاقات وجعلها في خدمة قضية .مثل:
 تحسيس أفراد أو تنظيمات بوجود مشكل معين. الحصول على دعم أو موارد من لدن مانح معين. حث أطراف معينة على املشاركة واالنخراط في مشروع. تحسين معارف أو قدرات املمارسين أو املتدخلين. -الدعوة إلى تكثيف الجهود وتضافرها بين أطراف مختلفة.

2

Programmes d’alphabétisation : Bilan 2010 – 2011. DLCA

Ibid

11

الوكالة الوطنية ملحاربة األمية .منهاج محو األمية .عدة تكوين املنشطين واملنشطات.
املصوغة  : 01تكوين مسيري ومسيرات برامج محو األمية

1

التعبئة عملية للتحفيز والحث:
من مرتكزات مفهوم التعبئة ،أنها تسعى إلى ضمان انخراط فئة معينة في برنامج أو مشروع لذلك
فهي أساسا ،عملية للحث والتحسيس باعتبارها إجراءات يعتمدان على أدوات ووسائل محددة.
فالحث يتطلب توفير ضمانات ومعينة أو استفادة مباشرة ،كالحصول على شهادة ،أو وجود
ممرات نحو تكوين معين.
التعبئة عملية تعتمد على التواصل:
يحتاج كل عمل تعبوي إلى التواصل بمفهومه االجتماعي ،فال يمكن تحفيز الناس على املشاركة
أو االنخراط دون التوافر على آليات للتواصل ،وتقديم املعلومات ،والتعريف بالبرامج .
التعبئة عملية ترافع ()plaidoyer
كل عمل تعبوي يحتاج إلى ترافع من أجل إقناع املخاطبين بتغيير مواقفهم أو ممارساتهم أو
قبول األفكار املعروضة عليهم فالرافع مسار دينامي لتغيير السياسات واملواقف لدى األفراد
واملؤسسات .17 3وهو األمر الذي يتطلب ،ال محالة ،استخدام أدلة وبراهين لإلقناع والتواصل.
حقول اشتغال العمل التعبوي
حقل التواصل االجتماعي:
التواصل االجتماعي أسلوب جديد من أساليب التعبئة يقوم على مساعدة الساكنة أو أي فئة
مستهدفة على تحديد أهدافها وتنظيم مجال حياتها من أجل تحقيق أهداف معينة .وهو عملية
اتصالية هدفها تغيير تمثالت وسلوك األفراد باعتبارهم أعضاء داخل جماعة.
حقل التسويق االجتماعي Le marketing sociale
التسويق االجتماعي منهج للتواصل والتعبئة قائم على استخدام األساليب نفسها في التسويق
التجاري من أجل ترويج برنامج أو مشروع لدى فئة اجتماعية معينة  4.إن األمر يتعلق يجعل
هذه الفئات تقبل على هذا املشروع بالطريقة نفسها التي يتم بها جذب الزبون إلى اقتناء منتوج
5
بالرغم من أن األمر يتعلق ببرامج ذات طابع اجتماعي.
حقل املرافعةLe plaidoyer :

3

Graham Gordon. Le guide du plaidoyer Conseils pour approcher un plaidoyer Ed Tearfund 2002
Guide pratique des campagnes de plaidoyer : www.cipe.org/francais 2007.
5
Hervé Collet. Qu’est ce que la communication sociale ? janvier 2007
4
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التعبئة حركة أو فعل منظم من أجل الدفاع عن قضية أو رأي أو اختيار أو فئة بهدف إقناع
املتدخلين كي يقبلوا إصالح وضع أو تغييره أو الحد من مشاكله .ويشمل الترافع كل أشكال
التواصل واإلقناع والتحالف والضغط من أجل تحقيق الهدف املنشود.
الخطوات العملية للتعبئة من أجل محو األمية


اإلحساس والوعي بمشكل:

يجب بداية كشف املشكل من حيث تمظهراته وسماته :وضع غير سليم ،ظاهرة ملحوظة،
سلوكات وتصرفات سلبية ،فئة تعاني من ش يء .مع توظيف وسائل أدوات للبحث عن معلومات
حوله اعتمادا على استقصاء أو استطالع لدى الفئات املعنية أو املستهدفة.
تحديد األهداف:
يجب في كل فعل تعبوي تحديد األهداف التي نريد بلوغها سواء أكانت هذه األهداف نتائج
مرجوة أم مؤشرات كمية وكيفية أم آثارا ومخلفات.


تحديد الفئة املستهدفة :Cibles

يجب تحديد األطراف املستهدفين بعملية التعبئة ،سواء أكانوا متدخلين وفاعلين من ذوي
القرار أو املسؤولية أم كانوا مستفيدين من خدمات وأعمال.


صوغ الخطاب التعبوي:

يتم صوغ كل خطاب تعبوي وفقا لطبيعة الفئة املستهدفة ،وتبعا ملنظومة القيم التي تميزها،
ومجال تدخلها ،ودرجة استيعابها.
 من املخاطب؟ ومن املستهدف؟ هل هناك أدوار محددة لكل منهما؟
 ما موضوع الرسالة؟ وما فحواها؟
 ملاذا؟ وما اآلثار املراد بلوغها؟ (إخبار ،تنبيه ،تحسيس ،حث ،تغيير موقف ،تعبير عن رأي،
اقتراح حل ،طلب مساهمة..
 في أي شكل سيقدم الخطاب إلى الفئة املستهدفة؟ شريط ،استجواب ،عرض ،مناقشة،
لعب أدوار ...مطبوع كمطويات وقصاصات وتقارير وبيانات.


تحديد املوارد:

تتطلب عملية التنفيذ تقدير املوارد التي سنوظفها للقيام بالتعبئة؛ وهي:
13
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 موارد مادية نعبئها لتمويل املشروع التعبوي موارد بشرية من فاعلين أو متدخلين أو حلفاء ومؤازرين للمشروعأ .املوارد املادية :يتم تحديد اإلمكانات املادية الالزمة لتحقيق أنشطة التعبئة كما يلي:
 قدرة املشروع على تغطية مصاريفه خالل فترة التنفيذ باستعمال موارده الخاصة. املوارد التي سيتم جلبها من املدعمين واملساندين. توزيع املوارد املادية في ضوء األعمال واألنشطة التي سيتم إنجازها.ب .اختيار طرق العمل :نحدد طريقة العمل التعبوي كاختيار أسلوب الحمالت التعبوية أو
املقاربات التشاركية ،أو التواصل عبر وسائط االتصال والوسائل السمعية  -البصرية.
وتتطلب عملية تعبئة الفئة املستهدفة استخدام وسائل تعبوية من شأنها آثاره اهتمام هذه
الفئة وتحفيزها على املشاركة في العرض املقدم ،وتتضمن هذه الوسائل ما يلي:
 عقد اجتماعات مع الفئة املستهدفة في أماكن عمومية كمركز التكوين ذاته ،أو املساجد. زيارة مواقع عمل هذه الفئة :تعاونية ،سوق.... زيارة البيوت لالتصال بالساكنة .

بلورة خطة عمل :Plan d’actions

من الضروري أن تصب العمليات السالفة في إطار عام يشكل خطة عمل تصف أهداف
وعمليات ووسائل التنفيذ .ويعتمد تخطيط العمل التعبوي على التخطيط التشاركي.
ويعني التخطيط التشاركي إشراك الفئة املستهدفة في جميع مراحل التخطيط انطالقا من
تشخيص الوضعية وتحديد املؤهالت واملعيقات ،إلى إعداد خطة العمل وتنفيذها وتتبعها
وتقييمها ،مرورا بتحديد املشاكل والحاجات وترتيب األولويات وتحديد األهداف.


تحديد عمليات التتبع والتقويم:

يتم تتبع عمليات التعبئة قصد الوقوف على العوائق والصعوبات ومواطن القوة والضعف.
كما أن النتائج املتوقعة تحدد وتقوم من خالل مؤشرات ومعايير محددة.
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تدبير برامج محو األمية

برامج التكوين األساس ي للكبار
 -يعتمد برنامج محو األمية في بنائه على مقاربة نظام الوحدات .L’approche modulaire

 يتض مممن أنش ممطة متنوع ممة ومتكامل ممة (التعبي ممر والتواص ممل ،الق مراءة والكتاب ممة ،الحس مماب ،الق مرآنالكريم).
أدمج عنصر التقويم والدعم في سياق العملية التكوينية وجعله جزء من األنشطة هدفه الدعم
والتثبيت.
 ي ممتم تنفي ممذ ه ممذه األنش ممطة ف ممي ح ممدود غ ممالف زمن ممي يق ممدر ب 511س مماعة غي ممر خاض ممعة للتنظ مميم
املدرسم ي بقممدر ممما هممي خاضممعة لخصوصمميات الفئممة املسممتهدفة والقطمماع املتممدخل .وهممو يتضمممن
في كتاب موحد يمثل جدعا مشتركا بين كافة املستهدفين من برامج محو األمية:
 مسممتوى يهممدف إلممى إكسمماب املسممتفيد املبممادئ األساسممية للق مراءة والكتابممة والتعبيممر والتواصممل
والحسمماب ويتمثممل فممي الجممزء األول املتكممون مممن الوحممدة األولممى ،الغممالف الزمنممي املحممدد لممه هممو
 121ساعة.

15
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 مس ممتوى يه ممدف ه ممذا املس ممتوى إل ممى ت ممدعيم امله ممارات املكتس ممبة ف ممي املس ممتوى األول وترس ممي ق مميم
ومبممادئ مرتبطممة باملواطنممة والتربيممة علممى حقمموق اإلنسممان والحريممات العامممة ،والتعريممف بممبع
الخدمات واألعمال اإلدارية والخدماتية وقضايا السكان واألسرة والبيئة والتنمية ...
الكتب القطاعية:
 - تمكين املستفيدين من برامج محو األمية من مهارات وظيفية تستجيب لحاجياتهم املهنية؛
 االس ممتجابة للحاجيم ممات الخاصم ممة بكم ممل قطم مماع علم ممى ح ممدة ،وذلم ممك وفم ممق منهجيم ممة تراعم ممي اهتمامم مماتالقطاع وانشغاالته؛
 - مالئم ممة ب مرامج مح ممو األمي ممة وتكييفه مما م ممع احتياج ممات تط مموير الي ممد العامل ممة ف ممي كاف ممة املج مماالت
املهنية؛
ومممن بممين القطاعممات التممي تممم اسممتهدافها :قطمماع الصمميد البحممري ،قطمماع الفالحممة ،قطمماع ال ممجون،
قطاع األشغال العمومية وقطاع الصناعة التقليدية والسياحة،وتعاونيات الحليب.
 إعداد كتب جهوية:
إدراج الخصوصمميات البيئيممة والجغرافي ممة والسوسمميو اقتص ممادية والثقافيممة ،لكممل جه ممة مممن جه ممات
اململكممة فممي بمرامج محممو األميممة،وذلك لالسممتجابة الحقيقيممة للحاجيممات املختلفممة للفئممات املسممتهدفة
حسب موقعها الجغرافي.
وفي هذا اإلطار تم إعداد كتابين جهويين خاصين بالجهتين الشرقية والشمالية
س مميتم تعم مميم إعم ممداد الكت ممب الجهوي ممة علم ممى جمي ممع جهم ممات اململك ممة بع ممد تجريبهمم مما بج ممي الشم مممال
والشممرق ودلممك اسممتجابة لحاجيممات بع م الفئممات التممي لممم يممتم تصممنيفها ضمممن ب مرامج محممو األميممة
األخرى.
 برنامج داخل املقاوالت:
تأهي م ممل الي م ممد العامل م ممة وتط م مموير املع م ممارف وامله م ممارات األساس م ممية للم م ممأجورين ف م ممي مختل م ممف األنش م ممطة
االقتصم ممادية ،بهم ممدف كسم ممب الرهم ممان االقتصم ممادي وتأهيم ممل القم ممدرة التنافسم ممية للمقاولم ممة لتحقيم ممق
الجودة واالنخراط في مجالي اإلنتاج والتسويق حسب املعايير الدولية.
أمثلة  :محو أمية العاملين والعامالت في قطاعات إنتاجية متعددة مثل قطاع النسيج...
كتمماب ملحممو األميممة باللغممة الفرنسممية ،موجممه للعمممال باملقمماوالت أو الفئممات التممي ترغممب تعلممم اللغممة
الفرنسية.
 الوسائل السمعية البصرية ملحو األمية:
 تمكين املستفيد من التعلم باستعمال وسائل حديثة مثل الحاسوب؛16
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 تعويد املتعلم على التعلم الذاتي واالستقاللية؛ تنويع الوسائل الديداكتكية ،واعتماد تقنيات حديثة في مجال محاربة األمية؛تسممطير رايمما متجممددة باعتممماد التكنولوجيمما السمممعية البصممرية فممي إطممار ش مراكة مممع وزارة الشممؤون
االقتصادية والعامة تقتض ي تحويل مضامين املستوى األول والثاني على قرصين مدمجين
تطموير األدوات السمممعية البصممرية وذلممك بممالتفكير فممي إعممداد بوابممة محممو األميممة ،كفضمماء للمناقشممة
بين مختلف املتدخلين في برنامج محو األمية،....
 محو األمية األسري:
مشروع محو األمية األسري "ألف الم" ،يهدف هذا املشروع إلى إشراك وتعبئة تالميذ
املؤسسات الثانوية في محو أمية األشخاص األميين من أقربائهم بكل من جهة الدار البيضاء
الكبرى ،مراكش تانسيفت ،الحوز ،سوس ماسة درعه.
تتبع برامج محو األمية
وظائف التتبع.
انطالقا من التسااالت السالفة ،يمكن تحديد وظائف تتبع العمل التعبوي على النحو اآلتي:
 االستعالم  :L’informationالسعي إلى الحصول على معلومات عن سير تنفيذ عمليات.
 الضبط  :La régulationضبط مسار التنفيذ عبر وقفات تمكن من الكشف عن
الثغرات والنواقص ،والكشف عن مواطن القوة والضعف.
 الترشيد  :Le réajustementتوجيه الجهود نحو تحقيق النتائج القصوى واملردود
األفضل ،وذلك عبر تغيير أو تعديل أسلوب العمل ،أو مراجعة األهداف ،أو دعم
العمليات والوسائل.
وإذا كان من غايات التتبع اتخاذ قرارات للترشيد والتحسين ،فكيف نتخذ هذه القرارات؟
ال شك أننا نتخذ في كل عمل لتحسين الجودة أربعة أنماط من القرارات:
التعزيز:

نعزز الجوانب التي ظهر فيها نقص وخلل عن طريق ما يأتي:

Renforcement

 تعزيز الوسائل واملوارد.
 تعزيز عدد املشاركين أو املتدخلين.
اتخاذ قرار بتقليص جانب من جوانب العمل إذا ما وجدت عوامل تحول دون تحقيق

Réduction

هدف من األهداف ،كنقص املوارد ،مثال ،ألن فريق العمل لم يتوصل بدعم من جهة

التقليص:

معينة .ويمكن اتخاذ قرارات التقليص تبعا ملا يأتي:
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التحويل:

 تقليص مدة التنفيذ تمشيا مع املوارد املتوفرة.
 تقليص عدد الفئات املستهدفة.
 حذف نشاط يتطلب كلفة معينة.
يعني التحويل إحداث تغيير على جانب من خطة التنفيذ لترشيد الجهود أو املوارد .ومن

Transfert

أمثلة قرارا ت التحويل ما يأتي:
 تحويل لقاء تواصلي في شكل ندوة إلى اتصال مباشرة مع الفئة املعنية لالستجابة
لظروف التمويل.
 تحويل مضمون هدف من األهداف ألن تحقيقه يتطلب وقتا أطول أو إمكانات أكبر.

أهداف التتبع والتقويم :
 تتبع و تقييم برامج محو األمية؛
 الرفع من مردودية وفعالية القطمماع؛
 توفير اآلليات الالزمة ألخذ القرار على الصعيد املركممزي و الالمركزي.
النتائج املتواخاة :
 تحديد املؤشرات الكمية و الكيفية على أساس مهام كل متدخل؛
 تكوين قاعدة معطيات على كل مستويات التدخل للتمكن من تتبع و تقييم
االستراتيجية؛
 مشاركة جميع املتدخلين لضمان الشفافية و املصداقية خاصة لدى الفئة املستهدفة؛
 تكوين األطر في هذا املجال.
أهداف التتبع والتقويم ؟
 تشخيص وضعية هذه البرامج وكيفية إنجازها من طرف مختلف الشركاء.
 مواكبة عمل كل الفاعلين في مجالي محاربة األمية والتربية غير النظامية.
 الوقوف في املشاكل واملعيقات التي تحول دون السير الجيد للبرامج.
 تركيب التقارير اإلقليمية للتتبع واملراقبة.
 اختبار املناطق والبرامج التي ينبغي افتحاصها من طرف مكاتب الدراسات.
 تتبع عمل مكاتب الدراسات واستثمار التقارير والتوصيات املنجز من طرفها.
مجاالت التتبع :
تتبع مالي وتنظيمي
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والمكونين
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التببع محليا
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مرجعيات تحديد املؤشرات:
التواصل
والبحث

التنظيم

الشراكة

املوارد البشرية

التمويل

إجراءات التتبع والتقويم:
 بناء األدوات :شبكة املؤشرات ،دفاتر جمع املعلومات من لدن مختلف الفاعلين
 زيارات التتبع واملراقبة بامليدان
 إحداث خاليا تفتيش البرامج
 تكوين أطر املصالح الخارجية واملرشدين التربويين في مجال التقويم
 التقويم الخارجي واالفتحاص
 نظام تصنيف الجمعيات العاملة في مجال محاربة األمية ()SCADA
ما الوثائق املوظفة للتتبع والتقويم:
 دليل املفتش  -دليل املكون  -دليل املنسق  -دليل النيابة اإلقليميةالوثائق :





الوثائق الشهرية
التخطيط
الشهري للبرنامج
التخطيط
الشهري لألنشطة
املواكبة
السجل الشهري
للحضور والغياب






الوثائق الدورية
تقويم املهارات
املكتسبة
بطاقة تتبع
مستوى
التحصيل
بطاقة تتبع
األنشطة
املواكبة
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الوثائق السنوية
 التخطيط السنوي
معلومات حول
لألنشطة املواكبة
املتدخل
التعريف باملكون
 السجل السنوي للغياب
واالنقطاع
التعريف بالفصل
 انقطاع املستفيدين
الدراس ي
معلومات حول
 الئحة املستفيدين
املقترحين لإلدماج في
املوقع
التعليم النظامي
التعريف
 الئحة املستفيدين
باملستفيدين
التخط ـ ــيط الس ـ ــنوي
املقترحين في التكوين
املنهي
لألنشطة التعليمية
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املقاربة املجالية في برامج محو األمية

التنمية البشرية :
نظرة شمولية للتنمية االقتصادية االجتماعية تجعل اإلنسان منطلقها وهدف
برامجها باعتباره العنصر األكثر استهدافا وكونها شرط من شروط تحقيق هذه
التنمية.
التنمية البشرية هي " عملية توسيع لخيارات أساسية:
 )0أن يعيش الناس حياة مديدة وصحية  )2أن يكتسبوا معرفة  )3أن يحصلوا على املوارد
الالزمة ملستوى معيشة الئقة  )4أن يتمتعوا بالحرية السياسية واالقتصادية واالجتماعية  )5أن
يتمتعوا بفرص الخلق واإلنتاج  )6أن يتمتعوا باالحترام الذاتي الشخص ي وبحقوق اإلنسان
6
املكفولة
التنمية املحلية :عملية مركبة و حركة ديناميكية منظمة و مخططة تتوخى تحقيق املتطلبات
االجتماعية وإشباع الحاجات األساسية لساكنة ما ,بغية االنتقال من وضع إلى وضع أحسن من
سابقه.
التنمية املجالية :مجموع السياسات القطاعية في سياق نظرة شمولية مستدامة تخص جهة
معينة من حيث الثروة الطبيعية والطاقة اإلنسانية وحماية البيئة ،والعدالة االجتماعية.
العناصر األساس للتنمية البشرية :
" تتمحور التنمية اإلنسانية املستدامة حول تطوير القدرة
أ .تطوير القدرة اإلنسانية
ب .تنمية اإلنسان باعتباره اإلنسانية من خالل سياسات وبرامج اقتصادية
واجتماعية ودولية تعزز قدرة اإلنسان على تحقيق ذاته.
هدفا ووسيلة
ج .تنمية قدراته على تلبية ويرتبط مفهوم التنمية في هذا السياق بتنمية اإلنسان
حاجاته املادية واملعنوية باعتباره هدفا ووسيلة ،أو بتنمية قدراته على تلبية
حاجاته املادية واملعنوية واالجتماعية." .
واالجتماعية.
مقدمة في مفهوم التنمية اإلنسانية المستدامة ( من
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في األردن).

6

 -تقرير التنمية عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لسنة . 1990
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كيف تخدم برامج محو األمية من أجل التمكين وبرامج ما بعد محو األمية هذا الهدف
(التأهيل واإلدماج)؟
 تحرير الناس من كل ما يعترض تطوير معارفهم وقدراتهم اكتساب مهارات وخبرات تساهم في إطالق طاقات اإلبداع الكامنة تمكين الناس من توظيف قدراتهم ومعارفهم ومهاراتهم في أعمال مفيدة تحرير الناس من القيود التي تحرمهم من املشاركة في صنع القرارات تحرير اإلنسان من الفقر والحرمان ومن كل صنوف الظلم االجتماعي تمكين ا الناس من تحسين نوعية حياتهم نقل سلطة القرار إلى الفئات صاحبة املصلحة في التنميةد .علي حيدر ،التنمية الشاملة والتطوير االستشرافي للمفهوم،

ملاذا املقاربة املجالية؟
يشكل قطاع التنمية املجالية نقطة تالق يجمع السياسات القطاعية التي تراعي
الخصوصيات الجهوية ،وإبراز املؤهالت التنموية لكل منطقة في مجاالت تتعلق بإنتاج
الثروات الجديدة وتوفير الشغل وتحقيق العدالة االجتماعية مع الحفاظ على البيئة في إطار
نهج تنمية مجالية مستدامة.
مواضيع املقاربة املجالية في دروس محاربة األمية؟
ربط دروس محو األمية بثالثة أنوع من التنمية املحلية:

التنمية
الداخلية

املحلية استغالل كل املوارد الذاتية املمكنة وتعبئتها من أجل تحقيق تنمية
ذاتية وإقالع محلي.

التنمية املحلية القائمة إقامة اإلقالع االقتصادي واالجتماعي عبر مقاربة تشاركية كمدخل
ضروري للتفاعل واالندماج ما بين الجماعات املجاورة.
على التضامن
التنمية
املندمجة
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املحلية تجاوز البعد االقتصادي بإعادة االعتبار للموارد اإلنسانية ألنه ال
تنمية بدون تنمية اجتماعية.
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معالجة العناصر التالية من خالل بعد تنموي:

7

يقوم تحليل املجال على أربعة عناصر أساس :
الماضي

الحاضر

الداخلي

الخارجي

الجانب املؤسساتي  :التنظيم اإلداري والسياس ي للبالد :أقاليم ،جهات ،واليات ،وجماعات
محلية..
اإلمكانيات واملؤهالت  :املؤهالت الطبيعية واملوارد الجغرافية واالقتصادية لجماعة محلية.
الجانب التاريخي  :العناصر املشتركة :التقاليد ،األعراف ،الثقافة والهوية االجتماعية لجماعة
محلية ما.
املوارد اإلنسانية  :الخبرات التي تتوفر عليها الساكنة املحلية  :فالحة ،حرف ،مهارات.......
الجانب االقتصادي  :نوع األنشطة التجارية والحرفية والصناعية املحلية,
الجانب السياس ي  :طبيعة الحكامة والتسيير اإلداري والجماعاتي محليا.
العالقات مع املحيط  :عالقات مع جماعات أخرى أو مركز الجهة أو البلد.
كيف أوظف مفهوم املقاربة املجالية في دروس محاربة األمية؟
أستخدم مقاربة تشاركية لجعل املستفيدين واملستفيدات يطرحون مشكالت تنموية :
املقاربة التشاركية منهج باملشاركة تعتمد على إشراك أعضاء
املجتمع واالستفادة من معارفهم املحلية في تحليل مشكالتهم
والبحث عن أنسب وأفضل الحلول لها  ،وهى عملية يتم
خاللها دراسة ومعرفة أحوال وأوضاع املجتمع واتخاذ قرارات
ً
.تنموية استنادا على هذه املعرفة
كيف أطبق ذلك في املقاربة املجالية :
بداية
النشاط

أحلل مع املستفيدين و املستفيدات املشكل املطروح  :ما هو؟ ما تجلياته
محليا؟ ما أسبابه؟

7مقاربات التنمية املجالية واملحلية ,الدكتور عبد الحق الصديقي
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التحليل

نحلل وضعية الساكنة وبيئتهم محليا  :إمكانات ،موارد ،ثقافة سائدة ،أدوار،
حكامة ،عالقة مع املحيط
اقتراح الحلول والبدائل اعتمادا على اإلمكانات املتوفرة

البديل
األمثل

صوغ مشروع تشاركي

البدائل

 أحلل وضعية الساكنة وبيئتهم محليا :املوقع الجغرافي:ما هي إمكانات وحدود املؤهالت الطبيعية واملوارد الجغرافية واالقتصادية لجماعة محلية؟
الساكنة  :الكثافة السكانية وتوزيعها ونسبة الوالدات والوفيات
العناصر املشتركة:
 التقاليد ،األعراف ،الثقافة والهوية االجتماعية لجماعة محلية القيم واألعراف املتداولة لدى الجماعة. مستوى املعرفة واإلدراك والوعي. توفر الساكنة املحلية على خبرات ومهارات في مجال معينالنشاط السوسيو اقتصادي للفئة (مهن ،أعمال ،إنتاج)
 املوارد التي تتوفر عليها. مستوى الدخل والعيش. نوع األنشطة التجارية والحرفية والصناعية املحلية ما دور النساء في هذا املجال؟الحكامة :
 طبيعة الحكامة والتسيير اإلداري والجماعاتي محليا -عالقات مع جماعات أخرى أو مركز الجهة أو البلد.

آليات تطبيق املقاربة املجالية
.1

التدبري التشراكي :

كل تدبير تشاركي يقوم على أساسيات تساعد على عمل مشترك
يحدد دور ومسؤولية كل طرف.
القيادة 
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يقوم التدبير التشاركي على وجود أشخاص يتسمون بقيادة ديمقراطية
ومنفتحة تستطيع إقناع الفرقاء بالعمل سويا.
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التعاقد 

ال يمكن إدارة العمل التشاركي دون وجود أرضية للتعاقد الشكلي ،أو غير
الشكلي ،الذي يوضح مسؤولية ودور كل طرف.

التفاوض 

إن التفاوض يرشح ثقافة التوافق بين كافة األطراف ،وذلك بكيفية تتيح لكل
طرف البرهنة على سداد رأيه ،وإقناع الغير باختياراته ومواقفه.

التواصل 

من الالزم إقامة جسور التواصل بين كافة األطراف عن طريق لقاءات بين
األطراف الشريكة ،وتبادل املعلومات والوثائق.

كيف تدبر املؤسسة تدبيرا تشاركيا؟
 استكشاف الفاعلين واملتدخلين:
ال يمكن أن نقوم بتدبير تشاركي ونحن ال نعرف من هم
شركاانا ،ولذلك يجب بداية أن نستكشفهم ،وأن نتعرف
عليهم.
 من هم شركاء املؤسسة املفترضون؟ ما مواقفهم وحوافزهم تجاه العمل مع املنظمة؟ ما خبراتهم وإمكاناتهم التي يمكن أن تفيدنا؟ هل في املحيط أشخاص أو هيئات يمكن أن تساعدنا؟ إذا كنا نعمل مع شركاء ،فهل نعرف قدراتهم وإمكاناتهم؟8
 .2احلكامة اجليدة :
مدلول املفهوم عامة:
الال مركزية في اتخاذ القرار

تقاسم السلط واملعلومات

مدخل إلى التنمية
8

يشير مفهوم الحكامة بوجه عام إلى ال مركزية اتخاذ القرار عن طريق
9
تبني مقاربة تشاركية مع الفاعلين املحليين ،وأسلوب للضبط والتتبع
الحكامة ممارسة لتدبير القرارات وتنفيذها من لدن تنظيم أو بنية
عمومية أو خاصة أو مدنية ،وهي تعتمد على تقاسم السلط
واملعلومات.
الحكامة آلية للتدبير الرشيد والحكيم للموارد بهدف تحقيق التوازن

عن وثائق مشروع سند  :المكون  5دعم قدرات الجمعيات المحلية 2010
9

Abdelaziz S. Doukkali Researcher – ICT International Consultant A T A C membre (UNECA) Gouvernance
Internet
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املستدامة 

في شتى امليادين ،باإلضافة إلى أنها دعامة ومدخل أساس ي للوصول إلى
حالة التنمية البشرية املستدامة.10

أسلوب في تدبير املنظمات
واملؤسسات

الحكامة أسلوب في تدبير املنظمات واملؤسسات تذوب فيه الحدود بين
املتدخلين بغية تحقيق أهداف مشتركة ،على أال يكون هذا الذوبان
مخال بالنظام لكونه يستند إلى حسن التنظيم والتوزيع املحكم
للمسؤوليات.

 .0في خصائص الحكامة:
تتميز كل حكامة جيدة للمؤسسات أساسا بما يأتي :
11

املبادئ األساس للحكامة الجيدة :
 تدبير مرن للموارد املادية واملالية يعتمد نظام تفوي الصالحيات للفاعلين مع مراقبة
النفقات والنتائج.
 تمثيلية دالة لألطراف املعنية :إدارة عمومية ،متدخلون اجتماعيون ،فاعلون جمعيون،
شركاء اقتصاديون ،ساكنة.
 ولوج ميسر للمعلومات عبر توفير الوثائق ،وترويجها عبر وسائل املعلوميات املتوافرة.
 ميثاق عمل توافقي بين كافة األطراف املعنية.

11

www.malak-rouhi.comwww.malak-rouhi.com

من معايير برنامج اإلنماء لألمم المتحدة.
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املقاربة التشاركية

الشراكة خطة أو مشروع يتألف من أعمال وأنشطة قصدية ذات
طبيعة سوسيو -اقتصادية يشارك في بلورتها وإعدادها وإنجازها
وتقويمها الفاعلون االجتماعيون الذين تربط بينهم وبين الساكنة
املحلية عالقة شراكة .وترمي الشراكة أساسا إلى الرفع من اإلنتاجية
واملردودية وشروط العمل.

ما املقاربة التشاركية؟
ما املقاربة منهجيات العمل املرتبطة بتدبير الشأن العام املحلي والوطني بإعتبارها مسلسال تواصليا
التشاركية؟ يمكن األفراد واألطراف املعنية من تحديد احتياجاتهم وأهدافهم والتزاماتهم ،ويؤدي إلى
قرارات مركزة تأخذ بعين االعتبار آراء وتطلعات كل املجموعات واألطراف املعنية قدر
اإلمكان .بناء على هذا التعريف ،فإن أي عمل تشاركي ينبغي أن يتضمن عنصر الحوار
وعنصر االلتزام الذي هو نتيجة للتواصل والحوار؛ وعنصر االعتماد على املعنيين
12
املباشرين في تحديد االحتياجات واألهداف؛ ثم عنصر وضوح القرارات ودقتها.

كيف أوظف مفهوم املقاربة التشاركية في دروس محاربة األمية؟
ّ
علي االنطالق من درس أو موضوع كي أحدد ما يأتي:
 االحتياجات الحقيقية للسكان وما ينبغي االهتمام به من مشاريع. تجاوز العوائق التي يمكن أن تنتج عن ظروف محلية . رصد مدى أهمية املشاريع املقترحة وفعاليتها. التمكن من خف تكاليف العمليات واملشاريع التنموية. ضمان إدماج املواطنين بشكل مباشر في التنمية وممارسة السلطة.نتشارك في اقتراح الحلول والبدائل اعتمادا على اإلمكانات املتوفرة :
رسم سيناريوهات
االعتماد على التوافقات
وضع حلول تشاركية

تحليل الحدود واإلمكانات

 نتوصل إلى صوغ مشروع تشاركي :أهدافه والنتائج املرجوة منه

كيفية تنفيذه بطريقة تشاركية

إشراك النساء في املشروع

بإمكاننا القيام بتحليل مجاالت وقدرات تدخل الساكنة اعتمادا على مجموعة من العناصر:

12

 -نقال عن وثائق من العمل الجمعوي.
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درجة معرفتها باملوضوع

مواقفها وآراؤها

مجال تدخلها

الدعم الذي يمكن أن تقدمه

كيف أنظم حصة أو درسا يعتمد املقاربة التشاركية منهجا للتكوين والعمل ؟
انطالقا من أحد موضوعات التكوين في برنامج "القرائية من أجل التمكين" أو غيره ،بإمكانك اعتماد منهجية
تعليم املستفيدين واملستفيدات طرق املقاربة التشاركية على النحو اآلتي:
تشخيص
الوضع

ساعد املستفيد على ما يأتي:
 تشخيص الوضعية القائمة تحليل مجال معرفة املشاكل ترتيب األولويات والتفكير في الحلول واإلمكانيات املتاحة لبلوغها ضبط حاجيات الفئات املستهدفة انطالقا من تحديد املشاكل -التفكير في الحلول املناسبة.

تحديد مشروع

ضع مشروعا تنمويا أو اجتماعيا كفيال بتحديد الفئات املستهدفة تبعا لألوليات ،ثم
بتحديد األهداف.

البحث عن
الشراكة

حدد الهيئات واملنظمات التي ستعمل بمعيتها على تحقيق أهدافها ومعرفة طبيعة الشراكة
التي سيتم التوافق عليها.

تحديد نوع
الشراكة
املمكنة

على املشاركين أن يختاروا نمطا من أنماط الشراكة اآلتية:
 املشاركة الشكلية :ال يشترك األشخاص في عملية صنع القرار. املشاركة في جمع وإعطاء املعلومات. املشاركة بالتشاور :يشارك الناس من خالل استشارتهم.، املشاركة ببع املوارد املحلية :خالل اإلمداد ببع املواد كاالسمنت ،أو باليدالعاملة أو بحصة من املال أو غيره من املوارد املادية.
 املشاركة الوظيفية :يشارك السكان بمجموعات للدعم من أجل تحقيق مشروع. املشاركة التفاعلية :يشارك الناس في التشخيص والتحليل. التعاون بين أطراف متعددة لتحقيق مشاريع مشتركة. إسهام أطراف متعددة بوسائل متنوعة في إنجاز مشروع موحد. التكامل بين أطراف متعددة بوسائل مختلفة لتحقيق مشروع معين. ت خير اإلمكانات املتوفرة لدى كل متدخل إلنجاز مشروع موحد. إبداء الرأي واقتراح أفكار جديدة. -اإلسهام الفعلي في أنشطة الجمعية ،بما في ذلك اتخاذ القرارات.

وضع خطة
الشراكة

يتعلق األمر بتخطيط األنشطة الكفيلة بتحديد الفئات املستهدفة تبعا لألوليات ،وتحديد
األهداف املرسومة.
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وضع املشاريع املندمجة واملدرة للدخل
املشروع  :أنشطة وأعمال قصدية ذات طبيعة سوسيو اقتصادية تسعى إلى
تحقيق أهداف معينة ومحددة لخدمة فئات محددة .يشارك في بلورتها وإعدادها
وإنجازها وتقويمها الفاعلون االجتماعيون والذين تربط بينهم عالقة شراكة.

تخطيط املشروع :تحديد املراحل واإلجراءات الخاصة باملشروع ورصد اإلمكانات البشرية
واإلدارية واملالية.
تقويم املشروع :هي عملية قياس ملؤشرات محددة حول ما تم التخطيط له في املشروع ونتائج
املشروع.

ملاذا املشاريع؟
.1
.2
.3
.4

رفع الطلب في مجال محو األمية وما بعد محو األمية.
ربط القرائية بتنمية األفراد واملجتمعات املحلية.
تشبيك والتعاون بين الجمعيات .
تنويع وتنمية موارد الجمعية وتعزيز قدراتها.

تحديد املشروع:
ما هو املشروع الذي سيمكن الجمعية من العمل بشكل أفضل؟
ما هو املشروع الذي سينعكس إيجابيا على املجتمع املحلي وعلى التعبئة
من أجل محو األمية؟
ً
ما هو املشروع الذي يمكن أن يستمر تنفيذه مستقبال؟
ما هو املشروع الذي لم يقم أحد بتنفيذه حتى اآلن؟

كيفية اختيار املشروع:
معايير االختيار
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إدماج محو األمية

إدماج ما بعد محو
األمية

املحيط الثقافي

سياسة الجمعية

املحيط االجتماعي

اإلمكانات املادية

حاجات الساكنة

الوسائل املتوافرة

الخبرات املوجودة
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صياغة أهداف املشروع :
 أغراض ومرام تصف ما نتمناه على مستوى بعيمد املمدى بالنسمبة إلمى الجمعيمة ،واملسمتهدفين،والفاعلين.
 أهــداف إجرائيــة تصمماغ فممي شممكل نتممائج عمليممة مرتقبممة ؛ قابلممة للفحممص ،وممكممن ملسممها عمليممامن خالل اآلثار البادية لدى املستهدفين ،ومن خالل األعمال املنجزة.

تصميم عمليات املشروع :
ينبغي أن تكون العمليات املصممة :
 مبرمجة بحسب األهداف اإلجرائية للمشروع.
 تحديد مدة إنجاز كل عملية.
 تحديد القائمين بكل عملية ومنجزيها.
 تحديد وسائل التنفيذ.

نتائج املشروع :
ماذا سيحقق املشروع كميا وكيفيا ؟
معمايير كميمة ؟ مما عمدد املشماركين أو املسمتفيدين المذي يعمد مؤشمرا للنجماح ؟ مما
قدر اإلنتاج الدال على اإلتقان ؟ ما درجة الرضا ؟
معايير كيفية ؟ ما مواصفات النتاجات ؟ ما اآلثار امللموسة ؟
التدبير بالنتائج :" Gestion axée sur les résultats
 منهج يمكن من جعل خططنا في مجال محو األمية مبنية على أساسنتائج محددة.على أساس توظيف أمثل للموارد .باعتماد نتائج محددة
قبليا"  13في صيغة مؤشرات واضحة.
ملاذا نعتمد على التدبير ؟
ثمة أجوبة عدة عن هذا السؤال:
الشفافية :كلنا
متفقون على
النتائج واملؤشرات

الجودة :كلما كنا
على علم بالنتائج
سهل تقويم

التشارك :لكي
أتشارك معك
يجب أن أعرف

العقلنة  :عندما أخطط
عملي في ضوء نتائج
أقتصد الجهد والكلفة

PNUD. Guide du suivi et de l’évaluation axées sur le résultat.un.undp.org/eo/

29

الوكالة الوطنية ملحاربة األمية .منهاج محو األمية .عدة تكوين املنشطين واملنشطات.
املصوغة  : 01تكوين مسيري ومسيرات برامج محو األمية

13

الدالة عليها

جهودنا وتحسينها

النتائج مسبقا

والوقت

مقاربة جديدة للتدبير14:

التدبير بالنتائج مقاربة جديدة تعتمد على االنتقال من منطق الوسائل إلى منطق النتائج :

الوسائل أو
اإلمكانات أوال

تحديد الننتائج
أوال

النتائج فيما بعد

البحث في
الوسائل فيما بعد

خطوات منهج التدبير بالنتائج
الكشف عن معرفة نوع املشكالت أو الحاجات املتعلقة بتدبير املؤسسة أو تحسين جودتها .وفي
هذه الحالة ،يمكن استخدام طريقة التحليل بواسطة "شجرة املشكالت" .انظر
املشكالت
البطاقة  1في عمل املجموعات.
التخطيط تخطيط سلسلة النتائج التي سيتم التركيز عليها في أي عمل تعبوي:
اإلجرائية

النتائج
Produits
النتائج الوسيطة Effet

الراهنة ما سننتجه أو نغير ه بفعل األنشطة التي سنقوم بها

النتائج القصوى آثار impacts

خطة
اإلنجاز

تأثيرات ومخلفات ومفعوالت على األشخاص
واملجموعات
غايات معبرة عن أثر على الفئة املستهدفة أو املحيط

عندما نتوفر على مؤشرات تتعلق بالنتائج املراد بلوغها ،يجب تخطيط األنشطة
واألعمال التي سنقوم بها ،إضافة إلى املوارد والوسائل الضرورية.
ويقوم هذا التخطيط على سلسلة من اإلجراءات الخاضعة للمنطق اآلتي

خطوات عامة للتخطيط بالنتائج :
غايات نسعى إليها على مستوى بعيد المدى

تأثيرات ومفعوالت على األفراد
والمجموعات
نتائج قابلة للقياس والتحقق صيغت
في شكل مؤشرات
أنشطة وعمليات ستقود إلى تحقيق
14
النتائج
عن وثائق مشروع سند  :التعبة من أجل المدرسة.
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تشخيص االحتياجات وبناء الخطط واملشاريع ل مرحلة ما بعد محو األمية

املكــون مســؤول عــن تــدبير صــيرورة فعــل الــتعلم انطالقــا
مـ ــن تحليـ ــل وتحديـ ــد حاجيـ ــات الـ ــتعلم ،وتعبئـ ــة مـ ــوارده،
وتكيي ـ ــف امل ـ ــادة التعليمي ـ ــة ،وإع ـ ــداد وض ـ ــعيات تعليمي ـ ــة
تتالءم وحاجات املتعلمين ،فضال عن تدبير فضـاء الـتعلم
وزمنـه؛ لذلل قدذذد هذذلا ااداة ذة ماتيذذاا تذل الذذتا يف الذذلا
مراحل ما باد حمو األمية.

كيف أشخص االحتياجات في مجال محو األمية
مفاهيم منطلق :
الحاجة  Besoinفارق بين مستوى فعلي أو حالة راهنة ،ومستوى منشود أو حالة مرغوب
فيها.
الوضعية التي نوجد
فيها

الفارق بين الوضعية
الراهنة والمنشودة

الوضعية التي نريد
بلوغها

تكون هذه الحاجات داخلية تحدد من خالل املقارنة بين وضع الفئة املستهدفة وبين األهداف
التي تنشدها الفئة نفسها ،أو خارجية تحدد عن طريق املقارنة بين وضع الفئة املستهدفة وبين
ما ينشده املحيط أو ما يرتقبه).
 تحليل االحتياجات هو العملية التي نستطيع من خاللها تحديد الفارق بين الحالتين
الراهنة واملنشودة من أجل تقليص هذا الفارق بواسطة تدابير وإجراءات للتعليم ،أو
الترشيد أو التدريب.....
أساليب منهجية التشخيص ألتشاركي :
تحديد املشكالت

تشخيص املوارد

دراسة

وأولوياتها

املتاحة باملجتمع

االحتياجات
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بحث أساليب
تحقيقها

دراسة الوثائق املتوفرة :
الدراسات واألبحاث

الوثائق اإلدارية

تقارير املشاريع

برامج الجمعيات واملنظمات

املقاالت الصحفية

ملفات االنترنيت

اإلحصاءات وقاعدة البيانات

القوانين والتشريعات

األشرطة السمعية البصرية

التشخيص التشاركي االحتياجات من أجل وضع مشاريع ملرحلة ما بعد محو األمية :
تعتبر أدوات منهجية تشخيص االحتياجات باملشاركة هي الوسيلة التي يتم من خاللها جمع و

ً
تحليل البيانات؛ حيث تساعد هذه األدوات املنشط على تطبيقها مع املجتمعات املستهدفة نظرا
لسهولة فهمها والتعامل معها والحصول على معلومات أكثر واقعية.
شجرة

يساعدنا تحليل املشكل بواسطة شجرة املشاكل Arbre à

املشكالت

 problèmeعلى التمييز بين أسباب املشكل وآثاره؛ فهي تمكن

انظر تطبيق

من تمييز املشكل الرئيس عن املشكالت املتفرعة عنه.

الطريقة في

 نبحث عن املشكل الرئيس ونعينه مع الساكنة نحدد أسبابه أسفل الشجرة ونتائجه اعاله -نحول املشاكل إلى نتائج نعمل على تحقيقها

أعمال
املجموعات

التحليل

طريقة  SWOTأداة لتحليل القوة والضعف والفرص

االستراتيج

والتهديدات التي تتعرض لها مشروع أو جمعية أو منظمة..

ي

تتكون طريقة  SWOTمن أربعة عناصر أساسية :

انظر تطبيق

تحليل الوضع الداخلي (نقط القوة ونقط الضعف)

الطريقة في

تحليل العالقة باملحيط (الفرص والتحديات).

أعمال
املجموعات

تقليص نقط الضعف والتحديات باستخدام نقط القوة
والفرص املتاحة

املالحظة

يستخدم أسلوب املالحظة املباشرة لجمع معلومات عن وضع

املباشرة

الفئات املستهدفة بمحو األمية:

خالل

نالحظ األحوال الطبيعية مثل نوع التربة ،الغطاء النباتي،

العيش مع

مصادر املياه  ،الوضع الصحي……..الخ

الساكنة

نالحظ أيضا املمارسات السلوكية  :من يجلب املاء ؟ ،هل
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آنية املاء نظيفة ؟ ،من الذين يرتادون املراكز الصحية؟ كيف
يتخلصون من النفايات؟
ما ُيراعى عند استخدام أسلوب املالحظة املباشرة:
عدم إحساس اآلخرين بأنك تقوم بعملية املالحظة.
يفضل تدوين معلومات املالحظة املباشرة بعد العودة
مباشرة.

املقابلة مع

جمع املعلومات عن طريق اجتماعات ولقاءات باملستهدفين
تم فيها تحديد املوضوعات بشكل مسبق ،وبناء أداة للمقبلة
فردية أو جماعية .وتتضمن عدةأشكال :
ً
 املقابلة الفردية مع فرد واحد شخصيا . املقابلة الجماعية توجيه األسئلة على مستوى جماعي. املقابالت حسب الفئات  :حرفيون ،نساء قرويات،فالحون،
خريطة املوارد والخدمات والفرص تهدف للحصول على
معلومات عن املوارد والخدمات املتاحة في مجتمع وتشمل
املوارد ،الخدمات ،األوضاع االجتماعية ،االقتصادية،
السكانية والجغرافية عن املنطقة التي يعيش فيها املجتمع

تحليل

دراسة اتجاهات التغيير في املجتمع قصد االستفادة منها في
التكوين .وهي تساعد على فهم كيفية حدوث هذه التغييرات
في مختلف املجاالت خالل فترة زمنية معينة .تحليل
االتجاهات يوضح االتجاه العام الذي يسير فيه هذا املجتمع

الساكنة

خريطة
املوارد
والخدمات

التغيرات
التي حدثت
خالل فترة
زمنية
تحليل
املواسم
الفالحية

33

معرفة واقع الساكنة املستهدفة عبر أنشطتها في الوسط
القروي ،لذلك يمكن تتبع أنماط العيش حسب املواسم،
للحصول على املعلومات يتم تقديرها من منظور موسمي
ويمكن أن تكون نتائج هذه األداة قاعدة للنقاش حول طرح
برامج جديدة والتخطيط لها أو تعديل برامج حالية غير
مناسبة
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التدرج
التفضيلي

تحليل
الرؤية
املستقبلية
للساكنة

تستخدم طريقة التدرج التفضيلي لتحديد األولويات في
املشاريع التنموية املختلفة ومن ثم املشكالت التي يواجهونها.
يتم تحديد املوضوعات واألشياء التي تتم املفاضلة فيما بينها
يطلب من كل واحد أن يرتب هذه األشياء بإعطاء الرقم()1
حسب أهميتها أو أولوياتها
يتم وضع أولويات كل شخص في عمود منفصل
تجمع النقاط التي سجلها كل عنصر في عمود منفصل وبناء
على ذلك يتم تحديد ترتيب هذه األشياء/العناصر ب
ً
توضيح الفرق بين ما هو قائم حاليا وما هو مأمول بالنسبة
لفئة معينة وكيفية إحداث هذا التغيير:
 تحديد املؤشرات املختلفة املتعلقة بمجال أو نشاطمعين :فالحة ،حرف ،سكن ..،ووضعها في عمود على
اليمين
 تحديد الوضع املأمول لكل مؤشر في املستقبل ويوضع فيعمود منفصل على اليسار.
ً
 تحديد العوامل املوجودة حاليا التي تساعد على تغييرالوضع الراهن وتوضع في عمود في الوسط على اليسار.
 تحديد العوائق التي تحول دون حدوث التغيير في اتجاهالوضع املأمول وتوضع في عمود في الوسط على اليمين.

كيف نحلل البيانات املتوصل إليها ؟
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ورشات وأعمال تطبيقية

35

الوكالة الوطنية ملحاربة األمية .منهاج محو األمية .عدة تكوين املنشطين واملنشطات.
املصوغة  : 01تكوين مسيري ومسيرات برامج محو األمية

القسم الثالث

توجيهات
على كل مجموعة أن تصف أداة من أدوات التقويم املقترحة ،وتطبقها من خالل مثال.
 أن تقرأ محتوى كل بطاقة توجيهية وتحلل معطياتها وخصائصها. أن تستخرج منها املنهج وطريقة العمل املقترحة أن تطبق على مثال من أمثلة التدبير والتسيير أن تعرض نتائج عملها على املشاركين من أجل التقاسم واملناقشة والتطوير أن ت جل استنتاجات حول املوضوعالتعبئة االجتماعية مع الساكنة

النشاط 0

تقوم التعبئة االجتماعية مع الساكنة ومن أجل محو األمية ،على خطة مضبوطة ذات
أهداف واضحة ومقاربات مدروسة لتجنيد املوارد والطاقات وجعلها في خدمة محو األمية،
من أجل العمل على استقطاب جميع املواطنين .على املجموعة األولى أن تستعين بالتوجهات
املنهجية املقترحة لتتدارسها وتحللها ،وتقدم نتائج عملها لزمالءها.
اإلحساس والوعي بمشكل:
في البداية هناك مشكل قد تكون له تمظهرات معينة يتعلق بضعف الطلب على برامج محو
األمية .ويقود اإلحساس بمشكل إلى استكشاف معامله ،والبحث عن معلومات حوله اعتمادا على
استقصاء أو استطالع لدى الفئات املعنية أو املستهدفة.
ولكممي نستكشممف هممذا الوضممع ،البممد وأن نكممون علممى معرفممة دقيقممة بخصممائص الفئممة التممي تسممتهدفها،
15
يمكن تحليل عناصرها في ضوء املتغيرات اآلتية:
معطيات سوسيو -
ثقافية

القيم واألعراف املتداولة لدى الجماعة.
مستوى املعرفة واإلدراك والوعي.

معطيات سوسيو -
اقتصادية

النشاط السوسيو  -اقتصادي للفئة (مهن ،أعمال ،إنتاج).
املوارد التي تتوفر عليها.
مستوى الدخل والعيش.

معطيات سوسيو -
عالئقية

املناخ السائد بين أفراد الفئة (العالقات السوسيو  -وجدانية).
املعايير التي تحكم العالقة بين األفراد (معايير مؤسسية أو شخصية).

متغيرات تحليل وضعية الساكنة :
15

التعبئة من أجل املؤسسة :مشروع سند للوكالة األمريكية للتنميةProjet SANAD/MEN (USAID) : 2011
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املعطيات

استعمالها

 الفئات املستهدفةمؤشرات
 الوضعية الصحيةديمغرافية
 املواقف اتجاه الصحةوصحية
 اإلجراءات الوقائية املواقف االجتماعيةمعطيات  -الدخل
 املجموعات القبليةاقتصادية
 شكل النفوذ داخل املجموعاتواجتماعية
 توزيع األدوار داخل األسرةوثقافية
 وسائل االتصال والتنقل وضع املرأة تاري املنطقة أنشطة ترفيهية ورياضية وثقافية.تحديد أهداف البرامج املوجودة أو املرتقبةالبرامج
تنسيق البرامج واملخططات املحلية مع تلكواملخططات
املتعلقة باملنطقة ذات الطابع الجهوي أو الوطني
تشخيص العوائق والفوارق املوجودة
القوانين
واملساطر
تنمية املوارد املحلية
معطياتطبيعية

املصدر
 األبحاث واإلحصاءات الدراسات املختلفة التقارير املتخصصة لإلدارات والهيئاتوالجمعيات
 دراسات حول األسر دراسات اجتماعية -دراسات جامعية

 مختلف املصالح اإلدارية واملنظمات غيرالحكومية
 املساطر اإلدارية القوانين واألعراف الجاري بها العملدراسات جامعية-تقارير مصالح مختصة

صوغ الخطاب التعبوي:
 يتم صوغ خطاب تعبوي وفقا لطبيعة الساكنة ،وتبعا ملنظومة القيم التي تميزها ،ومجال
16
تدخلها ،ودرجة استيعابها؛ و\لك تبعا ملا يلي :
 من املخاطب؟ ومن املستهدف؟ هل هناك أدوار محددة لكل منهما؟ما موضوع الرسالة؟ وما فحواها؟
ملاذا؟ وما اآلثار املراد بلوغها؟
في أي شكل سيقدم الخطاب إلى الفئة املستهدفة؟ شريط ،استجواب ،عرض ،مناقشة،
لعب أدوار ...مطبوع كمطويات وقصاصات وتقارير وبيانات.
16

المرجع نفسه
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ومن الالزم خالل عملية التعبئة التركيز في الخطاب التعبوي الذي سنتوجه به إلى الفئة
املستهدفة على الجوانب التالية:
-

ربط عرض محو األمية بحوافز سيقدمها البرنامج ،مثل
أنشطة موازية ستنظم بموازاة البرنامج.
أنشطة ذات عالقة بمهارات مهنية كتعلم الخياطة والطرز ،أو الزراعة ،أو غيرها.
تقديم شهادة اعتراف بالتعلم لفائدة املستفيدين واملستفيدات (اإلشهاد).

 تقديم خدمات مجانية لفائدة الفئة املستهدفة ،مثال دعوة طبيب للقيام بفحوص مجانية ،أومنح نظارات لبع املشاركين واملشاركات.

ومن األفضل كذلك ،تبني مقاربة تشاركية تجعل من الفئة املستهدفة عنصرا مشاركا في تحديد
نوعية وطبيعة األنشطة التي ستعزز البرنامج فضال عن مشاركتها في تحديد أوقات الدراسة
وبع مقتضياتها.
اختيار طرق العمل
نحدد الطريقة التي سنسلكها للقيام بالعمل التعبوي عن طريق بلورة خطة عمل Plan d’actions

كاختيار أسلوب الحمالت التعبوية أو املقاربات التشاركية ،أو التواصل عبر وسائط االتصال
والوسائل السمعية  -البصرية.
وتتطلب عملية تعبئة الفئة املستهدفة استخدام وسائل تعبوية من شأنها آثاره اهتمام هذه
الفئة وتحفيزها على املشاركة في العرض املقدم ،وتتضمن هذه الوسائل ما يلي:
 عقد اجتماعات مع الفئة املستهدفة في أماكن عمومية كمركز التكوين ذاته ،أو املساجد. زيارة مواقع عمل هذه الفئة :تعاونية ،سوق.... زيارة البيوت لالتصال بالساكنة .من الضروري أن تصب العمليات السالفة في إطار عام يشكل خطة عمل تصف أهداف
وعمليات ووسائل التنفيذ.
تحديد عمليات التتبع والتقويم:
يتم تتبع عمليات التعبئة قصد الوقوف على :
 العوائق والصعوبات ومواطن القوة والضعف النتائج املتوقعة تحدد وتقوم من خالل مؤشرات ومعايير محددة.38
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النشاط 2

الترافع من أجل محو األمية

املرافعة عملية تهدف إلى أحداث تغيير املرافعة هي الهدف ووضع املشاكل املعيشة في بؤرة
اهتمام الفاعلين وإشراكهم في إيجاد الحلول املالئمة  . .على املجموعة األولى أن تستعين
بالتوجهات املنهجية املقترحة لتتدارسها وتحللها ،وتقدم نتائج عملها لزمالءها.






املرافعة هي عملية إقناع تهدف إلى التأثير على طرف معين من أجل تعبئة إلجراء فعل معين.
املرافعة نشاط يهدف إلى تغيير سياسات ووضعيات ما .
املرافعة تعليل وتقديم لحجج من أجل الدفاع أو التوصية بفكرة ما أمام أشخاص آخرين.
املرافعة تناول الكلمة وجلب انتباه الساكنة إلى سؤال مهم وتوجيه أصحاب القرار نحو الحل.
املرافعة هي إدراج مشكل في جدول األعمال اليومي وتقديم حل له ووضع الدعم الالزم للتصرف على
متسوى املشكل ومستوى الحل.
قد تهدف املرافعة إلى تغيير منظمة ما على املستوى الداخلي أو إلى تعديل نظام بأكمله.



 .0استراتيجية املرافعة :
يعتمد الترافع على منهج منظم يمكن اختزاله في ثالث خطوات أساس :
الخطوات العامة للمرافعة :
صياغة استراتيجية
للمرافعة

فهم املشكل
• ملاذا ال تنخرط
فئة أو متدخل
في البرنامج؟

تحقيق املرافعة

• من سيرافع؟
كيف؟ من
املخاطب؟ من
هم الحلفاء؟

• تحسيس
الحلفاء
واملساندين
• توظيف وسائل
االتصال

 0.2تحديد املشكل املطروح :
عندما يكون ثمة مشكل يحول دون توسيع عرض محو األمية ،فإنه البد وأن نعمل جميعا على
تحديد طبيعة هذا املشكل ،ونستقص ي سماته وتمظهراته:
 أي مشكل يواجه انخراط قطاع أو هيئة أو فئة أو يجود دون توسيع عرض محو األمية؟
هل هو مشكل تشريعي أم تنظيمي أو مشكل إرادة وقرار وقدرات يجب تعزيزها؟
39
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 من هم األطراف الذين يشكلون عائقا أمام توسيع العرض؟ وملاذا؟ وأي األطراف يمكن
أن يكونوا مساندين ومناصرين للموضوع؟
 2.2أحدد الهدف الذي أريد بلوغه:
يمكن الهدف املنشود نوايا ومنتظرات معبر عنها في صيغة نتائج نريد بلوغها من خالل عملية
املرافعة .وهي بذلك تصف بدقة النتيجة مثل :الجماعة املحلية تدرج في مخططها دعم محو
األمية – القطاع كذا… ينخرط في برنامج محو األمية -الفاعلون االقتصاديون باملنطقة يدعمون
برنامج محو األمية.
 0.2أجمع املعلومات واملعطيات:
ال يمكن البدء في عملية املرافعة من دون التوافر على معلومات ومعطيات حول الجهة
املستهدفة بالترافع ،وتتصل هذه املعرفة بعذة جوانب من أهمها ما يلي:
 حيثيات تشريعية أو قانونية أو مؤسسية يجب الكشف عنها ،باعتبارها معيقة أو ميسرةلبلوغ األهداف.
 معرفة بالوسط من حيث سماته وخصائصه وإمكاناته وحدوده. استكشاف االستراتيجيات واملخططات التي برمجتها الجهة املعنية ،ورصد مواطن تالقيها معأهداف محو األمية.
 معرفة من هم األنصار واملساندون الذين يمكن االستعانة بهم لعم عملية الترافع . 4.2بناء خطاب الترافع:
من دون شك أن بناء خطاب الترافع يقوم على معرفة معمقة بثالثة عناصر أساسية:
 من املخاطب؟ كيف يفكر؟ وكيف يتمثل مسألة محو األمية؟ وما املتوقع من موقفهوتصرفه تجاهي؟
 ما موضوع خطاب؟ ما األفكار التي سأعرضها؟ وما الحجج التي ستوظف؟ وكيف سأقنعمخاطبي والتفاوض معه؟
 في أي شكل سأقدم خطابي؟ هل سأحتاج إلى عرض تتلوه مناقشة أو جلسة عمل ،أومنتدى ،هل سأوظف شريطا للتأثير واالقناع أو بيانات ومعطيات حول املوضوع هل
سأصدر مقاالت تعرف باملوضوع؟
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التشخيص بشجرة املشكالت

النشاط 3

تنطلق املجموعة من الوضعية التالية  :أرادت جمعية أن تشخص وضعية ساكنة تريدها
أن تنخرط في برنامج ملا بعد محو األمية ،أنجز وا هذا التشخيص موظفين شجرة املشاكل
17
وقدموا نتائج عملكم إلى زمالئها
في لقاء مع املستفيدين واملستفيدات يمكن استخدام شجرة املشكالت لتحديد مشكل أساس في
ارتباط بأسبابه وآثاره.

اآلثار وااخ فاا

ااشكل األساس

األسباب

 حضر في البداية أدوات العمل :سبورة سوداء أو ورقية  + Flip shartقطع كرتونية صغيرة. اطلب من املشاركين كتابة كل مشكلة من املشكالت في قطع األوراق ،ثم وزعها على الشجرةعلى النحو أسفله .الحظ أن شجرة املشاكل ،كما هو الحال في أي شجرة ،تنقسم إلى ثالثة
أجزاء رئيسة هي :الجذع والجذور والفروع.
 جذع الشجرة في شجرة املشاكل يمثل املشكلة املحورية ،والجذور تمثل املسببات ،أماالفروع فتمثل اآلثار.
مثال عن مشكل األمومة السليمة لدى الساكنة:

17

عن وثائق مشروع سند لدعم الجمعيات – بتصرف -
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والدات عسيرة وخطيرة

نسبة وفيات لدى النساء

آثار

مشكل رئيس

أسباب

نسبة أمراض مرتفعة لدى
األطفال

نقص الحالة الصحية لألطفال واألمهات في الدوار وفي املنطقة

األمهات ال يعرفن قواعد
األمومة

مراكز الصحية غير
مجهزة

عادات ثقافية سلبية على
الطفل

شجرة األهداف :عندما تحدد شجرة املشكالت ،يمكنك االنتقال إلى وضع شجرة األهداف:
 يكون الهدف األساس مناسبا للمشكل الرئيس تكون للمشكالت الفرعية مقابالت في األهداف الخاصة أو الفرعية ،وهذا مثال لذلك:نتائج

والدات سليمة صحيا

حل رئيس

وسائل وموارد

42

نقص نسبة وفيات

نقص أمراض مرتفعة لدى

النساء ب ـ % 50

األطفال ب ـ % 60

تحسين الحالة الصحية لألطفال واألمهات في الدوار وفي املنطقة

األمهات ال يعرفن قواعد

مراكز الصحية غير

عادات ثقافية سلبية على

األمومة

مجهزة

الطفل
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التشخيص االستراتيجي

النشاط 4

تنطلق املجموعة  2من الوضعية التالية  :أراد متدخل عمومي أن تشخص وضعية ساكنة
يريدها أن تنخرط في برنامج ملا بعد محو األمية ،أنجزوا هذا التشخيص موظفين
التشخيص االستراتيجي وقدموا نتائج عملكم إلى زمالئكم.
طريقة  SWOTعبارة عن أداة لتحليل القوة
والضعف والفرص والتهديدات التي تتعرض لها
مؤسسة أو مشروع أو جمعية أو منظمة ..ويعمل
بهذه الطريقة في ورشات العمل الخاصة
بالتخطيط االستراتيجي.
الخطوة األولى :العصف الذهني
 وزع أوراق على املشاركين ،ثم اطلب منهم كتابة نقط الضعف ونقط القوة على املستوىالداخلي للبرنامج أو املشروع.
 وزع أوراق أخرى على املشاركين ،ثم اطلب منهم كتابة الفرص املتاحة من خارج املشروع أوالبرنامج والتحديات على املستوى الداخلي للبرنامج أو املشروع.
 اجمع البطاقات ،وضعها في جدول . .استعن بالشروح التالية
العناصر

نقاط
القوة

نقاط
الضعف
43

ما هي ؟

أمثلة نموذجية
فاعلون منخرطون في مشروعنا
تواصل جيد مع املتدخلين

اإلمكانات الداخلية التي ستساعد على تلبية
املطالب وطرد التهديدات ،مثل:
 ما الش يء الذي نجيده؟ ماذا حققنا في مشروعنا؟ ما هي مواردنا؟العجز الداخلي الذي يحول دون تحقيق  -عدم انخراط الساكنة
األهداف:
كفاية
 -ما مواطن النقص لدينا؟
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 -ما الجوانب التي لم نحقق فيها نتائج؟

 -نقص في التمويل

ُ
الفرص

 أي ظروف خارجية أو اتجاهات معينة  -إقبال الفئات املستهدفةّ
على البرنامج.
تسهل الوصول إلى الهدف؟
 ما التغيرات أو الظروف الخارجية التي  -وجود منظمات متعاونةمعنا.
ستساعدنا على تنفيذ املشروع؟

التهديدات

 أي ظروف خارجية أو اتجاهات ستؤثر  -وجود معارضة بعاألطراف التي تختلف مع
في مشروعنا؟
أهدافنا
 ما نظرة الساكنة إلى مشروعنا؟ ما التغيرات املستقبلية التي ستؤثر في  -توقف املشروع بتوقفالتمويل
منظمتنا؟

التهديدات

 أي ظروف خارجية أو اتجاهات ستؤثر  -وجود معارضة بعاألطراف التي تختلف مع
في مشروعنا؟
أهدافنا
 ما نظرة الساكنة إلى مشروعنا؟ ما التغيرات املستقبلية التي ستؤثر في  -توقف املشروع بتوقفالتمويل
منظمتنا؟

الخطوة الثانية :البحث عن الحلول :
كيف نجعل نقط القوة والفرص تعالج نقط الضعف وتقلل من خطر التحديات ؟
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النشاط 5

إعداد مشروع

تنطلق املجموعة من الوضعية التالية  :أردتم إعداد مشروع تأهيلي لفائدة فئة من الساكنة ملا بعد محو
األمية ،أنجزوا هذا املشروع موظفين طريقة املشروع مع تحديد النتائج بدقة ،ثم قدموا نتائج عملكم إلى
زمالئها
مرحلة تحديد املشروع (التعريف باملشروع)
 يبدأ املشروع بفكرة معينة ترتكز على نتائج التشخيص التشاركي.
 يجب فحص إمكانية تنفيذ املشروع على أرض الواقع ،أي صياغة وإعداد املشروع.
مرحلة إعداد املشروع  :يتطلب إعداد املشروع وتحضيرها ما يلي :
تشخيص املنطلقات واإلمكانات  اختيار املشروع  تصميم األهداف املنشودة  تصميم
العمليات وانتقاء الوسائل  التتبع والتقويم
تنفيذ املشروع  :بعد أن تستكمل اإلعداد يتقرر تنفيذ املشروع وفق خطة زمنية يتحدد من خاللها أسلوب التنفيذ والتمويل.
التشخيص :
 مذذا الف ذذة الذذد هاذذتربداربا ال ذذام النوووع  -الوضووا اتجتمووا – اخلصووا ا السوسوويو يةا_يووة
احمليط اجلغرايف – النشاط اتقتصادي
 ما الوضع أو ااشكل ااراد تالجه الحالة الراهنة  :عدم انخراط أو عزوف – غياب قدرات
وخبرات  -موقف راف – وفيات – فقر وتهميش  -املشروع الذي نستهدفه
األهداف :
 ما األثر الذي نريد إحداثه على مستوى بعيد املدى ؟ تغيير  -تطور -
 ما املفعول الذي سيحدث على الساكنة املستهدفة بسبب التكوين الذي سيستفيدون منه ؟
تطوير مهارات مهنية – إحداث تعاونية – إنتاج منتوج معين
 ما النتائج الفعلية التي نريد بلوغها ؟ نتيجة عملية في شكل مؤشرات
خطة التكوين :
 األهداف املضامين األنشطة والطرق الوسائل واملواردمقتضيات التنفيذ أو اإلنجاز  ( :التدبير والتنظيم)
 الفئة املستهدفة  :العدد – النوع – التجربة – املواصفة التأطير :العدد – املؤهالت – الصفة........ املدة الزمنية  :مدة عامة أو موزعة حسب مراحل التمويل أو الكلفة45
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نصوص ووثائق داعمة
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القسم الرابع

الوثيقة 0
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اإلطار املرجعي القاض ي بتحديد مبادئ وشروط الشراكة بين مديرية محاربة
األمية والجمعيات العاملة في مجال ما بعد محو األمية.
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الوثيقة 2

مفهوم التنمية املجالية

يشكل قطاع التنمية املجالية كما هو معلوم نقطة تالق يجمع السياسات القطاعية في سياق نظرة شمولية
بهدف الحد من التفاوت الجهوي ،وإبراز املؤهالت التنموية الكفيلة بإنتاج الثروات الجديدة ومن تم توفير
التشغيل ،كما يعتبر أمثل طريقة للتوفيق بين النجاعة االقتصادية ،والعدالة االجتماعية مع الحفاظ على
البيئة في إطار نهج تنمية مجالية مستدامة.
 -2مفهوم التنمية املحلية :
التنمية املحلية هي عملية مركبة و حركة ديناميكية تتوخى تحقيق املتطلبات االجتماعية وإشباع الحاجات
األساسية لساكنة ما .و بهذا فهي عملية ليست عفوية بل منظمة و مخططة تهدف االنتقال من وضع إلى
وضع أحسن من سابقه .و لتدقيق هذا املفهوم أكثر البد من مراعاة ثالثة جوانب أساسية:
 الجانب املؤسساتي  :ويهم طبيعة التنظيم اإلداري والسياس ي للبالد :أقاليم ،جهات ،واليات ،وجماعات .ففياملغرب مثال ،يتم الحديث عن املحلي على صعيد الجماعات املحلية.
 جانب اإلمكانيات واملؤهالت  :سواء منها الطبيعية أو كل ما يتعلق بالخصائص واملوارد الجغرافيةواالقتصادية لجماعة محلية ما .ألن هذه املؤهالت هي التي تعطي للجماعات شخصيتها ،وعلى أساسها يمكن
التمييز بين جماعة قروية وجماعة حضرية.
 الجانب التاريخي  :ويتعلق بالعناصر املشتركة :التقاليد ،األعراف ،الثقافة والهوية االجتماعية لجماعةمحلية ما.
وعلى هذا األساس يستدعي الحديث عن التنمية املحلية مقاربة شمولية متعددة االختصاصات ومن زوايا
مختلفة.
ونظرا للتمايز الحاصل في إمكانيات الجماعات املحلية فقد أجمع الباحثون على التمييز بين ثالثة أنوع من
التنمية املحلية:
أ  -التنمية املحلية الداخلية :وتهدف إلى استغالل كل املوارد الذاتية املمكنة وتعبئتها من أجل تحقيق تنمية
ذاتية وإقالع محلي.
ب  -التنمية املحلية القائمة على التضامن :نظرا للتفاوت الحاصل ما بين الجماعات املحلية من حيث
املؤهالت ،ينطلق هذا النوع من التنمية املحلية من تصور مفاده أن عملية اإلقالع االقتصادي واالجتماعي ال
يتم إال عبر مقاربة تشاركية كمدخل ضروري للتفاعل واالندماج ما بين الجماعات املجاورة.
ج  -التنمية املحلية املندمجة :تتوخى تجاوز الراية التقليدية للتنمية التي اختزلت العنصر البشري كوحدة
إحصائية وظل هاجسها هو البعد االقتصادي .وهذه املقاربة تعيد االعتبار للموارد البشرية ألنه ال تنمية
بدون تنمية اجتماعية.
كما أنها تتميز بكونها ترمي إلى تحقيق الحاجات اإلنسانية واستغاللها بشكل يضمن لألجيال الالحقة حقها في
التمتع بهذه الخيرات.
الدكتور عبد الحق الصديقي
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األدوات الخاصة بتقويم اإلشهاد ) البطاقات والتقارير(:
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دليل التقويم  :وثائق مديرية محاربة األمية
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