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 تقديم  :

املقاربات التي تمكن من تفعيل  برامج حول عاشرة املصوغة الموضوع يتمحور 

ة تكوين منشطي هذه املصوغة تندرج . و مرحلة ما بعد محو األمية في إطار ُعدَّ

في صيغة  "الوكالة الوطنية ملحاربة األمية" اأعدته التي ومنشطات محو األمية

 .وتقوية قدرات منشطي ومنشطات محو األمية للتكوين خصصت لتعزيز مصوغات

 إلى الرفع من مستوى التكوين، وإعداد الفاعلين وتهدف هذه االستراتيجية

 واملمارسين واملتدخلين في مجال محاربة األمية لتحسين األداء، وتطوير الكفايات

وراء ، من "الوكالة الوطنية ملحاربة األمية"واملقاربات املعتمـدة وتوحيدها، وتهدف 

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 .  

، ن هذا العمل يستوحي مرتكزاته من املواصفات والكفايات املنشودة لدى املكون إ

للرفع من قدرات املكونين واملكونات  قطاع محو األميةها وكذا املقاربات التي اعتمد

 .على مواكبة الخطوات واملستجدات برامج القرائية في مختلف أوجهها.

 :كونها ولبلوغ هذه املقاصد تم اعتماد مقاربة متعددة األبعاد من حيث

 ذه الخبرات والتجارب دائمة مقاربة منفتحة على الخبرات والتجارب ؛ حيث تعتبر ه

 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 

 أربعة أقسام متمحورة حول العناصر التالية :  وتتضمن هذه املصوغة

 القسم األول : خصص لخطة املصوغة واهدافها ومضامينها وطرق تنفيذها؟ 

 : مقاربات وطرق تتعلق تناول هذا القسم مفاهيم ومعطيات حول ي القسم الثاني

 بمراحل ما بعد محو األمية

  ة ورشات وقراءات ومناقشات أعماال تطبيقية في صيغ القسم الثالث : يقترح هذا القسم

 من شأنها تعزيز الجانب التطبيقي العملي للمصوغة.

  :القسم لتقديم وثائق ونصوص داعمة. خصص هذاالقسم الرابع 
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 فهرس املصوغة

 0 تقديم

 2 فهرس مواد املصوغة

 3 القسم األول : خطة املصوغة وأهدافها ومضامينها

 4 السياق العام للمصوغة .0

 5 ملصوغةامين اأهداف ومض .2

 6 املقاربات املعتمدة .3

 7 ملصوغةطرق تنفيذ ا .4

 8 إجراءات التكوين ومساطره .5

 9 تقويم أعمال املصوغة .6

 01 القسم الثاني :مداخلة حول طرق التكوين

 00 : أهداف وبرامج مرحلة ما بعد محو األمية 1النشاط 

 02 ة: مقاربة اإلدماج االجتماعي  ملا بعد محو األمي 2النشاط 

 14 : التعلم الذاتي كآلية ملرحلة ما بعد محو األمية 3النشاط 

 16 : وضع املشاريع املندمجة واملدرة للدخل 4النشاط 

 08 كيف أضع مخططا ملا بعد محو األمية يعتمد على النتائج:  5النشاط 

 21 مهنية -املقاربة السوسيو:  6شاط الن

 23 لخطط واملشاريع تشخيص االحتياجات وبناء ا. 7النشاط 

 27 القسم الثالث : ورشات وأعمال تطبيق

 28 التشخيص بشجرة املشكالت:  1الورشة 

 31 التشخيص االستراتيجي:   2الورشة 

 30 خريطة املوارد والخدمات والفرص:  3الورشة 

 32 إعداد مشروع:  4الورشة 

 33 القسم الرابع :نصوص ووثائق داعمة

النسيج الجمعـوي للتنمية والديمقـراطية بزاكـورة في مجال محو  تجربة: 1الوثيقة 

 األمية وما بعد محو األمية

34 

بين مديرية  إلطار املرجعي القاض ي بتحديد مبادئ وشروط الشراكةا : 2الوثيقة 

 .محاربة األمية والجمعيات العاملة في مجال ما بعد محو األمية

38 
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وأهدافها  خطة املصوغة

 اومضامينه

 
 
 
 

 القسم األول 
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 السياق العام للمصوغة 

 

قطاع محاربة األمية الهادفة إلى الرفع من مستوى التكوين،  استراتيجيةفي إطار 

واملمارسين واملتدخلين في مجال محاربة األمية لتحسين األداء،  وإعداد الفاعلين

 حاربةالوكالة الوطنية ملواملقاربات املعتمـدة وتوحيدها، أعدت  وتطوير الكفايات

ة   .خاصة بتعزيز وتقوية قدرات املنشطين واملنشطات مصوغاتتتكون من األميةُعدَّ

أن املكون هو الفاعل األساس في تجسيد برامج محاربة األمية على  هشك في ما الوم

أرض الواقع واملمارسة، كما أنه العنصر املحوري في تفعيل األوراش والخطط 

ا منا بالدور املركزي الحساس الذي يضطلع به والبرامج املرتبطة بهذا املجال. وإيمان

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 

اجية املنشودة، االهتمام موجها إلى تأهيل املوارد البشرية الفعالة التي تحقق اإلنت

 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 اعتمدتها املديرية للرفع من قدرات املكونين 

 .برامج القرائية في مختلف أوجهها. واملكونات على مواكبة الخطوات واملستجدات

 إلى بلوغ مقاصد عامة من أهمها ما يلي : العدة بوجه عام،سعى تو 

 توسيع قاعدة املتدخلين في مجال محاربة األمية؛ 

 تطوير املقاربات املعتمدة في مجال وضع خطط التكوين وتدبيرها وتقويمها؛ 

 االستجابة للطلب املتزايد على التكوين؛ 

 والالتركيز  في تدبير ملف محو األمية وضمنه  الالتمركز اعتماد مبدأ

 .التكوين

الوكالة لهذا الغرض تم إدراج خطة التكوين في ضوء مرجعية كفايات املكون التي أعدتها "

مستهدفة محددة. ويقصد  تعتمد مواصفات وكفايات حاربة األمية"، والتيمل الوطنية

تشكل دورا من أدوار املكون أو وظيفة من  مجموع الكفايات والقدرات التي اتباملواصف

 وظائف التكوين، فهي وصف لآلثار والغايات املرجو بلوغها بفضل عمليات التكوين. 
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 ملصوغةأهداف ومضامين ا 

 أهداف املصوغة :

القرائية والسوسيو حاجيات املتعلم تطبيق مقاربات وطرق تتعلق بعلى  املكون تساعد املصوغة 

 .  ..في مرحلة محو األمية. اقرائية اقا مما اكتسب  من مهارات في ، انطالمهنية

 أما أهدافها العملية، فهي :

  محو األميةاملتعلقة بمرحلة ما بعدالتمكن من استيعاب املقاربة 

  هذه املرحلةالطرق املناسبة لتدبير اكتشاف 

 توظيف مختلف املقاربات املعتمدة 

 مضامين  :

 التالية :تتناول املصوغة املضامين 

 وفق ما يلي:تقديم خطة املصوغة من حيث أهدافها وطرق صياغتها  (0

 ما يلي :أعمال تطبيقية تتعلق ب (2

 التشخيص بشجرة املشكالت .أ 

 التشخيص االستراتيجي .ب 

 خريطة املوارد والخدمات والفرص .ج 

 إعداد مشروع .د 

 وثائق داعمة تتصل بما يلي : (3

اكـورة في مجال محو األمية وما بعد محو تجربة النسيج الجمعـوي للتنمية والديمقـراطية بز  .أ 

 األمية

بين مديرية  الشراكة إلطار املرجعي القاض ي بتحديد مبادئ وشروط الشراكةا .ب 

 .محاربة األمية والجمعيات العاملة في مجال ما بعد محو األمية
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  املقاربات املعتمدة 

 

 مقاربة منفتحة على الخبرة والتجربة

املكون وتجارب  مدخال أساسا الكتساب الكفايات املستهدفة، وهي خبرات وتجارب تعتبر خبرات  

 تتشكل من تكوينات سابقة، وممارسة ميدانية، وتجارب شخصية.

 املقاربة التشاركية

مقاربة تشاركية تعتبر املشتركين في التكوين شركاء وفاعلين في بناء كفاياتهم،  يعتمد التكوين 

 املعملية داخل ورشات، وتقاسم التجارب بين املشاركين. وذلك عن طريق املمارسة

 املقاربة بالكفايات 

 إن كفايات املكون هي املستهدفة بالتكوين الذي يتعين أن يراعى فيه ما يأتي:

 .الخبرة املبنية على النشاط الفعلي الذي يقوم ب  املكون أثناء مشاركت  في التكوين 

  مجال املمارسة والتكيف مع وضعيات مختلفة.اقابلية مكتسبات التكوين للنقل إلى 

 . إسهام مكتسبات التكوين في حل املشكالت التي يصادفها املكون أثناء مزاولت  ملهام 

 مقاربة أندراغوجية

 على املقومات اآلتية: ةيندرج التكوين ضمن مقاربة أندراغوجية لتكوين مؤسس 

 وينتلبية حاجات املكونين املعبر عنها خالل حلقات التك 

 اعتبارهم شركاء أكثر منهم متعلمين 

 بناء التعلمات على أساس توافقي وتشاركي 

 مهنية -مقاربة سوسيو 

تقوم خطة التكوين املقترحة على اعتبار عملية التكوين مقاربة سوسيو مهنية مؤهلة الكتساب   

 :الكفايات املهنية الالزمة ملزاولة التكوين

 تجديدإعداد مكون اقادر على املبادرة وال 

 إعداد املكون التخاذ القرارات وحل املشكالت 

 مقاربة الجودة:

يجب أن يحقق التكوين اقدرا من الجودة وفق مسار للضبط اقبل حلقات التكوين وخاللها 

 وبعدها، ويتم ذلك اعتمادا على ما يأتي:

 تحضير عدة وأدوات تيسر عمليات التكوين، وتسهل اكتساب الكفايات املستهدفة 

    اقفات لترشيد عمليات التكوين ضبط عند نهاية كل مقطع من التكوينإجراء و 

 . تقويم حصيلة التكوين واستشراف آفااق 
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 ملصوغةطرق تنفيذ ا 

 

 الطرق :

 تنجز املصوغة وفق الخطوات التالية : 

  مداخلة ومنااقشة حول املوضوع 

 عتمادا على البطااقات املقترحة أعمال مجموعات تمتد لساعة ا 

 ئج أعمال املجموعات وتثبيت املكتسبات وجرد حصيلة الجلسةتقاسم نتا 

 تتخلل األعمال أنشطة لتذويب الجليد 

 التنشيط :

 إثارة تفكيرهم،و  االهتمام بحاجات ورغبات املشاركين 

 ،اقبول كل األفكار والعمل على تقويمها، و  اعتبار جميع املشاركين متساوين 

  ،يح األفكار التي تبدو غامضة.املساعدة على توضو تشجيع التواصل الجماعي 

 إعادة التذكير باملوضوع عند الضرورة،و  إيجاد حلول ل 

 ، معالجة املشاكل غير املتواقعة والحسم في اتخاذ القرارات 

 .تلخيص املداخالت وإعادة صياغتها وتبويبها 

 الوسائل والوسائط :

 ملفاتPower Point  املقترحة 

 ملفات وأنشطة لتذويب الجليد 

 مداخالت وألعمال املجموعات أدرجت في الدليلبطااقات لل 

 " مرجعية " و"دليل التقويم" و"دليل املدرس" و"القرائية من أجل التمكينكتاب

 "الكفايات

 بطااقة املعلومات الخاصة بكل مستفيد 

 بطااقة الحضور اليومية 

 )نموذج تقرير املؤطر )ينجزه املؤطر 
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 إجراءات التكوين ومساطره 

 

 التحضير للورشة :أوال : 

 تحضير املداخالت وتكييفها حسب ما يرتئي  املؤطر .1

 تحضير الوثائق التنظيمية والتربوية .2

 تحضير وسائل لتذويب الجليد .3

الحضور نصف ساعة اقبل انطالق التكوين من أجل التأكد من الفضاء ومن توفر  .4

 الوسائل

 ثانيا: افتتاح أعمال  الورشة :

 الترحيب باملشاركين .5

 اق العام للمشروع اعتمادا على مدخل الدليلشرح السي .6

 تقديم األهداف والبرنامج .7

 توزيع بطااقة املعلومات وبطااقة الحضور ) توضع بطااقات الحضور في امللف( .8

 بين املشاركين واملشاركاتالتعارف  .9

 ثالثا: إنجاز أعمال  الورشة :

 عند انطالق كل ورشة يجب على املشارك التواقيع في بطااقة الحضور  .11

يضع  في اليوم السابق ويقدم  للمؤطر كي  البرنامج اليوميويقرأ املقرر تقريرم يقد .11

 امللف

 االلتزام بالبرنامج املقدم وبفحوى الدليل .12

 االستعانة بالوثائق املقدمة  .13

  بطااقة ، و عند نهاية كل يوم يحرص املؤطر على جمع ما يلي بطااقة املعلومات

تقرير إضافة إلى  شاركين محضر األعمال الذي أعده أحد امل، و الحضور 

 املؤطر

 رابعا :اختتام أعمال  الورشة :

 عند نهاية الورشة يتم اختتام أعمالها وتحديد الحصيلة .14

 توزع بطااقة التقويم وجمعها .15

 من األفضل فرز املعطيات في الحين حتى يكتمل امللف دون تأخير .16
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  املصوغةتقويم أعمال 

 

 ر اآلتية:يتم تقويم التكوين في ضوء املعايي

 تحقق األهداف املشاركة التأطير

  مالءمة املداخالت

 لألهداف

 تنشيط الورشات 

 تنظيم الورشات 

  املشاركة في املنااقشة

 العامة

 اركة في أعمال شامل

 الورشات

  املشاركة في جلسات

 التقاسم

  اإلملام باملفاهيم واملبادئ

 األساس

  تطبيق الطرق واألساليب

 املقترحة

 ةإنتاج نماذج وأمثل 

 أدوات التقويم :

 يمكن،  االستئناس بعدة أدوات للتقويم، مثل: 

  أدوات التقويم الذاتي عن طريق قائمةCheck list. 

  أدوات التصويريةEvaluation graphique. 

 

 

 مقاييس التقدير املتدرجة 

 : كثير أو ممتاز((5: قليل أو ضعيف جدا( إلى )0)سلم التقدير تصاعدي من )
ــــم ويمموضوع التق  ـــ ـــود التقـويــ  4 3  2 0 بنـــ

 التنظيم
     توزيع مواد املصوغة وأنشطتها

     ظروف وفضاءات تنفيذ التكوين

 التنشيط

     املداخالت ولعروض والشروح

     املنااقشات واملوائد املستديرة  وجلسات التقاسم

     األعمال التطبيقية والورشات

     والدعامات الوسائل والوثائق

 الخبرة املكتسبة
     استيعاب املقاربة املتعلقة بمرحلة ما بعدمحو األمية

     اكتشاف الطرق املناسبة لتدبير هذه املرحلة

     توظيف مختلف املقاربات املعتمدة 

 استثمار النتائج: .0

 توثيق األعمال املنجزة.  -

 وضع خطط عمل مستقبلية. -

 توضيح آفاق العمل. -
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 طرق التكوين  مداخلة حول 

 

 

 

 

 

 

 
 

 أهداف وبرامج مرحلة ما بعد محو األمية:  1النشاط 

 مقاربة اإلدماج االجتماعي  ملا بعد محو األمية:  2النشاط 

 التعلم الذاتي كآلية ملرحلة ما بعد محو األمية:  3النشاط 

 وضع املشاريع املندمجة واملدرة للدخل:  4النشاط 

 ف أضع مخططا ملا بعد محو األمية يعتمد على النتائجكي:  5النشاط 

 مهنية -املقاربة السوسيو:  6النشاط 
 
 

 القسم الثاني
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 أهداف وبرامج مرحلة ما بعد محو األمية 

 

تهـــدف هـــذه املرحلـــة إلـــى وضـــع برنـــامج تكـــويمي يخضـــع لخصوصـــيات تعلـــيم الكبـــار ويأخـــذ بعـــين 

مــن مهــارات فــي تفكيــك رمــوز الحــروف االعتبــار حاجيــات املــتعلم وخبراتــه، انطالقــا ممــا اكتســبه 

 1األبجدية في مرحلة محو األمية.

 ولتحقيق األهداف املسطرة ملرحلة ما بعد األمية تم: 

إعداد وطباعة مجموعة من الكتيبات موجهة للمتحررين من األمية، من أجل ضمان ترسيخ 

 مكتسباتهم املعرفية واستمراريتها؛

 ين، اقصد االستعانة بها في بناء العملية التعلمية؛تحضير معينات تربوية إضافية للمكون

إعداد كتيبات مرتبطة بمجاالت الحياة اليومية للمستفيد وتجيب على تساؤالت  تجاه اقضايا 

 الصحة؛ –املحافظة العقارية –املواطنة –املاء-مجتمعية مثل: مدونة األسرة

تية/وسائل الدعم كما سيتم وضع وسائل أخرى لتكوين املستمر)الجرائد/كتب موضوعا

 املعلوماتي/مراكز للقراءة....(.

 
 

                                                           
 النظامية:التصور واملنهجية والبرامجاألمية والتربية غير  عن وثيقة مديرية محاربة األمية :1
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 االجتماعي  ملا بعد محو األمية مقاربة اإلدماج 

 املرامي املستهدفة :

 الكفايات البشرية  ضمن حركة اجتماعية للتنمية املستدامة تكوين 

 اكتساب املهارات األساسية لالندماج في الحياة االاقتصادية واالجتماعية ؛ 

  لرفع من  اإلنتاجية ؛ لشعور باملسؤولية في الشغل، وتحسين األداء تنمية ال 

  الوعي باألخطار املهنية و بقوانين الشغل وبالتغطية االجتماعية ؛ 

 .تعزيز محاربة الفقر واإلاقصاء االجتماعي 

 مقدمات كبرى، وهي: على  التكوين من أجل اإلدماجتأسس ي

شخصية  لدواعي تطويرات جديدة، تستجيب حثا عن مواصفبتبني مبدأ التغيير املستديم -

 الفرد، وحاجات املجتمع.

محركا أساسيا للتقدم االجتماعي، وعامل إنماء بشري؛ وذلك بحثا عن  اعتبار محو األمية -

 عالاقة تفاعل إيجابي بين التكوين والتنمية االجتماعية.

حيث هو مجتمع يتطلع االتجاه إلى أن تستجيب املناهج ملتطلبات املجتمع املغربي راهنا، من  -

 و الدخول في رهانات الحداثة . إلى تفعيل تنميت  املستدامة

 االجتماعيوالحضاريوالثقافيمحو األمية أداة للتنمية والتغير ما بعد مرحلة  -

 فى إطار فكرة التعليم املستمرمدى الحياة -
ً
 فرصة التدريب والتأهيل ذاتيا

 أدوات العمل :

 األدوار االجتماعية للمتعلم)ة( واملسؤوليات املنوطة ب )ا(  بناء برامج اقرائية انطالاقا من

وتعزيز ذلك بكل املضامين والتيمات ذات االهتمام الوطني والدولي) البيئة، الصحة، التربية 

 الطراقية، حقوق اإلنسان .....(؛

  مواكبة البرامج القرائية يدراسات ميدانية لقياس اثر محو األمية واقياس التعلمات)بهدف

 يد مدى مواصلة التعلم واستعمال  في الحياة اليومية ...( تحد
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 يشمل اإلدماج فيما بعد محو األمية عدة مسارات، من أهمها ما يلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دعم املشاريع املجددة واملندمجة

  االنفتاح على املبادرات واالنتاجات املحلية والجهوية عبر فتح

ومندمجة ملحو األمية  التباري لتشجيع وإنجاز مشاريع مجددة

ومرحلة املتابعة من اجل تمكين وتأهيل النساء، مما أفرز 

 تنويعا في  املقاربات والبرامج واألدوات: 

تجميع وإعداد حكايات من تراثنا الثقافي من طرف النساء املستفيدات من برامج  -

 محو األمية ورسومات أطفال التربية غ. النظامية؛

حـــل وذوي االحتياجـــات الخاصـــة) نيـــل جـــائزة اليونســـكو اســـتهداف فئـــات خاصـــة كالر   -

 (؛2119ملحو األمية: الرابطة الدولية للمطالعة 

ربـــط محـــو األميـــة ومـــا بعـــد محـــو األميـــة بمحاربـــة الفقـــر والهشاشـــة  عبـــر تأهيـــل املســـتفيدات   -

لخلــــق أنشــــطة مــــدرة للــــدخل واالنخــــراط فــــي األنشــــطة املحليــــة كمشــــروع مــــا بعــــد محــــو األميــــة 

زاكــــورة فــــي إطــــار مبــــادرة القرائيــــة مــــن أجــــل  االاقتصــــادي للنســــاء بــــااقلي ي ورزازات وواإلدمــــاج 

 (؛ LIFEالتمكين )

 (.....؛LIFEمراكز للتعلم املجتمعي في إطار مبادرة القرائية من أجل التمكين ) 4إرساء  
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  األميةالتعلم الذاتي كآلية ملرحلة ما بعد محو 

 

الالحقة ملحو األمية جزء من استمرارية التربية )التربية  فى املرحلة مفهوم التعلم الذاتى

نشاط يقوم به الفرد بنفسه األمية و فى املرحلة الالحقة ملحو  الذاتى التعلمو  املستديمة(

 بدون 
ً
ويؤدى به إلى اكتساب املعارف واملهارات الجديدةوتحصيلها ومتابعتها وتقويمها ذاتيا

 .مرشد أو دليل

 :محو األميةما بعد فى مرحلة  يالذاتأهداف التعلم 

 مهاراتتطوير "

 "األساس التعلم

مساعدة هؤالء األفراد الذين محيت أميتهم على االحتفاظ باملهارات 

احتياجات األفراد الذين محيت أميتهم مع مراعاة املكتسبة ومواصلةالتعلم 

 واهتماماتهم ومشكالتهم ومتطلبات مجتمعاتهم املحلية

تحقيق أبعاد 

 يةاملجتمعيةالتنم

 أوسع من 
ً
خطط تربوية اقصيرة األجل للتنمية البشرية تتضمن إطارا

 واإلمكاناتاالستثمار األمثل للموارد و .مهارات الحياةوالقيم االجتماعية

 البشرية واملادية فى املجتمع

 تحقيق مضامين

 التربية املستديمة

ومع مطالب التكامل مع أواقات الفراغ فى الحياة وخالل كل مراحل العمر، 

الحياة للفردسواء من الناحية الشخصية )الفردية( أو االجتماعية أو 

 املهنية

 :فى املرحلة الالحقة ملحو األمية التعلم الذاتىوسائل 

 من األميةية أو موزعةصحف حائط الصحف
ً
تتميز  ، ومجالت للمتحررين حديثا

 معهم املحلي.بكونها  ذات عالاقة باهتماماتهم  الشخصية االجتماعية وبمجت

النصوص 

 املكتوبة

نصوصا مكتوبة ألغراض تربوية مرتبطة بتحسين ملهارات الحياتية مثل 

، والوعى الصحى وفق املجموعة املستهدفة من واملواطنةمهارات الزراعة 

 أفراد املجتمع،

الوسائل املتممة 

 للقراءة

فية اقصد والحر  الزيارات امليدانية ملجاالت التنمية الزراعية والصناعية

اكتشاف مهن وأعمال أو ملراكز اجتماعية كاملستشفيات واإلدارات اقصد 

 تعرف خدماتها.

اإلذاعة 

 والتليفزيون 

 أفضل وبطريقة جذابة ألفراد املجتمع لالستفادة من 
ً
برامج تتيح فرصا

 .برامج التربية فيها

نية أو تحسين تداريب محدودة املدة في ورشات بغية اكتساب مهارات مه التأهيل املنهي
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 .....الخبرة في ميدان معين كالفالحة والحرف والتجارة

برامج التوعية 

 والتثقيف

التربية الصحية واملدنية والدينية، وبرامج تكوين املرأة، والتجمعات 

 التوعوية لفائدة الساكنة فضال عن اقوافل الثقافة.

تعلـــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــذاتي 

 املبرمج

أو مبرمجـــــة علــــى الحاســـــوب أو وســــائط وتقنيــــات الـــــتعلم الــــذاتي مطبوعــــة 

علـــى أشـــرطة صـــوتية أو مرئيـــة تتـــيح الفــــرص أمـــام كـــل مـــتعلم ألن يســـير فــــي 

 لســـرعته الذاتيـــة مـــع تـــوافر تغذيـــة راجعـــة مســـتمرة وتقـــديم 
ً
دراســـته وفقـــا

 التعزيز املناسب لزيادة الدافعية .

التعلم الذاتي 

 بالحاسوب

دية والسرعة تعلم بواسطة أاقراص مدمجة وبرانم تراعي الفروق الفر 

الذاتية للمتعلم حسب تدرجات تجعل املتعلم  يتقن املستوى  ثم ينتقل 

 للمستوى الثاني .

لحقائب والرزم ا

 التعليمية

مواد تعليمية منظمة ومترابطة مطبوعة أو مصورة  يستعملها املتعلم في 

 شكل بطااقات  حسب تدرجات معينة

محو األمية عن 

 بعد

الوصول إلى  اقصد ذاعة واألشرطة املدمجةالتعلم عن بعد بواسطة اإل 

النساء غير القادرات على مغادرة البيت لاللتحاق  جميع األفراد وبخاصة 

مشكلة الخجل لدى األسرية أو لحل تعلم بسبب املسؤوليات البمراكز 

 ,.الشباب و الذين حرموا من الحصول على التعلم بشكل منتظم
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  املندمجة واملدرة للدخلوضع املشاريع 

  

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.

راحل واإلجراءات الخاصة باملشروع ورصد اإلمكانات البشرية تخطيط املشروع :تحديد امل

 واإلدارية واملالية. 

تقويم املشروع: هي عملية اقياس ملؤشرات محددة حول ما تم التخطيط ل  في املشروع ونتائج 

 املشروع. 

 ملاذا املشاريع؟ 

 رفع الطلب في مجال محو األمية وما بعد محو األمية.  .1

 ألفراد واملجتمعات املحلية. ربط القرائية بتنمية ا .2

 تشبيك والتعاون بين الجمعيات .  .3

 تنويع وتنمية موارد الجمعية وتعزيز اقدراتها.  .4

 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: 
 

إدماج ما بعد محو  إدماج محو األمية معايير االختيار

 األمية

 املحيط الثقافي

 اإلمكانات املادية املحيط االجتماعي سياسة الجمعية

 الخبرات املوجودة الوسائل املتوافرة ت الساكنةحاجا
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 صياغة أهداف املشروع :

تصـــــــــف مـــــــــا نتمنـــــــــاه علـــــــــى مســـــــــتوى بعيـــــــــد املـــــــــدى بالنســـــــــبة إلـــــــــى الجمعيـــــــــة،  أغـــــــــراض ومـــــــــرام -

 واملستهدفين، والفاعلين.

تصــاغ فــي شــكل نتــائج عمليــة مرتقبــة ؛ اقابلــة للفحــص، وممكــن ملســها عمليــا  أهــداف إجرائيــة -

 ادية لدى املستهدفين، ومن خالل األعمال املنجزة.من خالل اآلثار الب

 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 :

 شروع كميا وكيفيا ؟ماذا سيحقق امل

معـايير كميـة ؟  مـا عـدد املشـاركين أو املسـتفيدين الـذي يعـد مؤشـرا للنجـاح ؟  مـا 

 اقدر اإلنتاج الدال على اإلتقان ؟  ما درجة الرضا ؟

 معايير كيفية ؟  ما مواصفات النتاجات ؟ ما اآلثار امللموسة ؟
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 يعتمد على النتائج كيف أضع مخططا ملا بعد محو األمية 
 

 ":  Gestion axée sur les résultatsالتدبير بالنتائج

منهج يمكن من جعل خططنا في مجال محو األمية مبنية على أساس  -

نتائج محددة على أساس توظيف أمثل للموارد. باعتماد نتائج محددة.

 في صيغة مؤشرات واضحة. 2اقبليا" 

 

 

 ملاذا نعتمد على التدبير ؟

 وبة عدة عن هذا السؤال:ثمة أج

: كلنا الشفافية

متفقون على 

النتائج واملؤشرات 

 الدالة عليها

: كلما كنا الجودة 

على علم بالنتائج 

سهل تقويم 

 جهودنا وتحسينها

: لكي التشارك 

أتشارك معك 

يجب أن أعرف 

 النتائج مسبقا

: عندما أخطط  العقلنة 

عملي في ضوء نتائج  

أاقتصد الجهد والكلفة 

 واقتوال

 3مقاربة جديدة للتدبير:

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطوات منهج التدبير بالنتائج

                                                           
2
PNUD. Guide du suivi et de l’évaluation axées sur le résultat.un.undp.org/eo/ 

3
 عن وثائق مشروع سند : التعبة من أجل المدرسة. 
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الكشف عن 

 املشكالت

معرفة نوع املشكالت أو الحاجات املتعلقة بتدبير املؤسسة أو تحسين جودتها. وفي 

، يمكن استخدام طريقة التحليل بواسطة "شجرة املشكالت". انظر هذه الحالة

 في عمل املجموعات. 1البطااقة 

 التخطيط

 

 

 

 تخطيط سلسلة النتائج التي سيتم التركيز عليها في أي عمل تعبوي:

 ما سننتج  أو نغير ه بفعل األنشطة التي سنقوم بها Produitsالنتائج اإلجرائية الراهنة 

تأثيرات ومخلفات ومفعوالت على األشخاص  Effetطة النتائج الوسي

 واملجموعات

 غايات معبرة عن أثر على الفئة املستهدفة أو املحيط impactsالنتائج القصوى آثار 
 

خطة 

 اإلنجاز

عندما نتوفر على مؤشرات تتعلق بالنتائج املراد بلوغها، يجب تخطيط األنشطة 

 املوارد والوسائل الضرورية.واألعمال التي سنقوم بها، إضافة إلى 

 ويقوم هذا التخطيط على سلسلة من اإلجراءات الخاضعة للمنطق اآلتي

 خطوات عامة للتخطيط بالنتائج :

 

 

 

 

 

 

 

 من حاالت وفيات النساء انخفضت في املنطقة 51%األثر          

 ول األمومة السليمةفي املائة النساء القاطنات باملنطقة زودن بارشادات ح   21املفعول     

وسائط للتعبئة الصحية حول األمومة السليمة )شريط،  3: إنجاز  1النتيجة  النتائج       

 مطوية، صويرات(

 منشطة  تكونت في التعبئة الصحية 21:  2النتيجة 

ملا بعد محو  مستفيدة من نساء املنطقة تعلمن  اقواعد األمومة السلمية في برنامج 121:  3النتيجة 

 ألميةا
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 مهنية -املقاربة السوسيو 
 

مقاربة ُمدمَجة في سياق برامج محو األمية القطاعية وغير القطاعية، وتأخذ تأهيل املواطن هي 

بعين االعتبار لإلسهام في تحسين اإلنتاجية عن طريق تطوير اإلنتاج، وحس املبادرة، واقيم 

تنموية املرتبطة بالنشاطات االجتماعية التعاون وحسن التدبير وغيرها من القيم اإلنتاجية وال

 . واالاقتصادية ذات الطابع املنهي واالجتماعي

 مهنية في التكوين؟ -ما الجوانب التي نوظف فيها املقاربات السوسيو 

تشكل البرامج القطاعية شقا من استراتيجية شاملة تجعل من محو األمية لبنة أساسية من 

هذه االستراتيجية، سعت مديرية محاربة األمية إلى إعداد لبنات التنمية البشرية. ولتفعيل 

برامج اقطاعية لتطوير املوارد البشرية العاملة في اقطاعات منتجة على الصعيد الوطني وفق ما 

مهنية، واملهارات االجتماعية، والقدرات اإلنتاجية لهذه  -يكفل تنمية الكفايات السوسيو

من تطوير اإلنتاج، وحس املبادرة، واقيم التعاون الفئات، كما حاولت جاهدة إدماج جوانب 

 وحسن التدبير في البرامج العامة غير القطاعية.

 ثمرة لهذا املجهود ألن  يمكن كل مستفيد من أن يجد في تلك البرامج ، بعد أن 
ً
إن هذه املقاربة إذا

اختيارات وبدائل يستوفي تكوين  األساس ي في القراءة والكتابة واملهارات الرياضية والتواصلية، 

تناسب احتياجات  سواء أكانت ذات بعد اقطاعي سوسيو منهي، أم مرتبطة بالحياة الجهوية، 

 4وبذلك فهي تساهم في :

  تكافؤ الفرص؛ وذلك بتقليص الفوارق في مجالي التربية والتكوين بين مختلف

 الشرائح االجتماعية؛

 ا برامج محاربة الفقر؛   التكامل مع باقي برامج التنمية االجتماعية خاصة منه 

 >> .مالءمة برامج محو األمية والحاجيات الحقيقية للمستفيدين 

 5وتسعى هذه البرامج إلى تحقيق ما يأتي:

 التموضع بخصوص آفاق املهن والقطاعات املرتبطة بها 

  إدماج وسائل وتدابير تمكن من تطوير اإلنتاج 

 ات تدبير األعمال املهنية القيام باإلجراءات املالئمة التي تتطلبها عملي 

  تطبيق اقواعد ومتطلبات الجودة في األداء املنهي 

 االنخراط في العمل التعاوني والتشاركي في اقطاع منهي معين أو نشاط اجتماعي 

                                                           
4
 نقال عن " استراتيجية محو األمية ". 

5
 عة التقليدية، الصيد البحري، الفالحة، السياحة، األشغال العمومية.....مديرية محاربة األمية: دالئل خاصة بالبرامج القطاعية: الصنا
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 تصميم خطط ومشاريع لتطوير النشاط املنهي في اقطاع الصناعة التقليدية 

 عة التقليدية.تمثل السبل العملية للتنمية البشرية في اقطاع الصنا 

 مهنية  في دروس محو األمية؟ -كيف أوظف املقاربة السوسيو 

ال يجب أن ينظر إلى االنفتاح على املهن على أن  نوع من التكوين املنهي، بل ينظر إلي  على أن  

وضعية من بين وضعيات أخرى للتعليم املالئم الذي يمنح معنى للتعلم من خالل ربط  بمظاهر 

. واعتبارا لذلك يكون التحسيس باملهن مقاربة شاملة ومدمجة في املناهج لكونها الحياة اليومية

 تتعلق بمالءمة التعلم تحقيقا ملا يأتي: 

 التطوير الذاتي، والتحسيس باملشروع الشخص ي، وتهييئ املتعلم ملشروع  املنهي؛  -

 ممارسة تروم التوافق بين مكتسبات التعلم املدرس ي واآلفاق املهنية.  -

ر اإلشارة إلى أن ثمة منطلقات أساسية ال بد من استحضارها عند اختيار ممارسات وتجد

بيداغوجية تمكن من إدماج أنشطة االنفتاح على املهن في سياق التدريس، ومن بين هذه 

 املنطلقات: 

اعتبار جل الدروس التي يتضمنها كتاب "القرائية من أجل التمكين" دروسا اقابلة الستيعاب  .أ 

 فتاح على املهن. أنشطة االن

الوعي بأهمية البحث عن التمفصالت املمكنة بين التعلمات األساسية  ومجاالت الحياة  .ب 

 املختلفة وخاصة ما يتعلق منها بعالم املهن والشغل. 

اعتماد مبدأ تعدد مصادر التعلم والتأهب باستمرار الستعمال وسائل مبتكرة ومتنوعة  .ج 

ل: استدعاء أشخاص / مصادر وكفاءات مهنية، أو زيارة تمكن من االنفتاح على املهن، مث

 موااقع عمل خارجية ) ضيعة فالحية أو ورشة حرفية...(.

 

 من حيث مراحل التدريس: .د 

التمهيد: طرح 

 املشكل

 التذكير بنشاط القراءة مع التركيز على إبراز محور النشاط أو الدرس 

 املنشط  عرض املشكلة، ومساعدة املستفيدين على فهمها، بحيثيعد

مشكلة يتطلب تجاوزها اتخاذ اقرار مناسب، كتنفيذ مشروع منهي،  -وضعية

 أو الحفاظ على الجودة، أو تحسين اإلنتاج في مجال معين.

اختيارالقرار 

 املناسب

  تمكين املستفيدين من تحليل املشكل عن طريق رصد مختلف عناصر

 اقضيت .

 ت تتعلق باملشكل: مساعدة املستفيدين على مالحظة ما يعرض من دعاما

 صور، سلوكات،  اقواعد، تدابير.... 
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  استدراج املستفيدين إلى تدارس هذه الوضعية اعتمادا على أساليب

املنااقشة، وااقتراحهم للحلول أو للقرارات التي يرونها مناسبة لتجاوز 

 الوضعية.

بحث سبل 

 التنفيذ 

  تمارس في يكتشف املشركون سبل التنفيذ من خالل محاكاة األدوار كما

 الوااقع، أو االطالع على مهارات عملية، أو القيام بتطبيقات.

 اقتراح الحلول 

  يشجع املنشط املتعلمين على الوصول إلى استنتاجات تتخذ صيغة مفاهيم

إجرائية، أو مبادئ عامة، أو اقواعد للعمل اقابلة للتعميم ولالستعمال في 

 موااقف ووضعيات مماثلة.

 حلول معينة، واتخاذ اقرارات مالئمة في ضوء ما  يحث املتعلمين على تبني

 توافر لديهم من استنتاجات.
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  د التكوين والتنمية في
َ

تشخيص االحتياجات وبناء الخطط واملشاريع وُعد

 بعد محو األميةرحلة مام
 

 

 

ل وتحديــد املكـون مسـؤول عـن تـدبير صـيرورة فعـل الـتعلم انطالقـا مـن تحليـ

حاجيـــــــات الـــــــتعلم، وتعبئـــــــة مـــــــوارده، وتكييـــــــف املـــــــادة التعليميـــــــة، وإعـــــــداد 

وضعيات تعليمية تتالءم وحاجات املتعلمين، فضال عن تدبير فضاء التعلم 

 هذه املداخلة معطيات عن التعلم الذايت يف مراحل ما بعد حمو األمية.لذلك تقدم وزمنه؛ 

 

ألميةكيف أشخص االحتياجات  في مجال محو ا  

 مفاهيم منطلق : 
فارق بين مستوى فعلي أو حالة راهنة، ومستوى منشود أو حالة مرغوب Besoinالحاجة 

 . فيها

 

 

 

تحدد من خالل املقارنة بين وضع الفئة املستهدفة وبين األهداف  داخليةجات اتكون هذه الح

ع الفئة املستهدفة وبين تحدد عن طريق املقارنة بين وضخارجية التي تنشدها الفئة نفسها، أو 

 .ما ينشده املحيط أو ما يرتقب (

  العملية التي نستطيع من خاللها تحديد الفارق بين الحالتين هو تحليل االحتياجات

الراهنة واملنشودة من أجل تقليص هذا الفارق بواسطة تدابير وإجراءات للتعليم، أو 

 الترشيد أو التدريب.....

 شاركي :أساليب منهجية التشخيص ألت

ساليب أبحث 

 تحقيقها

تحديد الرؤية  

 املستقبلية 

دراسة  

 االحتياجات

تشخيص املوارد  

 املتاحة باملجتمع

تحديد املشكالت  

 وأولوياتها

 

 دراسة الوثائق املتوفرة :

 تقارير املشاريع  الوثائق اإلدارية  الدراسات واألبحاث
 

 ملفات االنترنيت  املقاالت الصحفية  برامج الجمعيات واملنظمات
 

 األشرطة السمعية البصرية  القوانين والتشريعات  اإلحصاءات واقاعدة البيانات
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 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 ا
ً
لبيانات؛ حيث تساعد هذه األدوات املنشط على تطبيقها مع املجتمعات املستهدفة نظرا

 .لسهولة فهمها والتعامل معها والحصول على معلومات أكثر وااقعية

 Arbre àيساعدنا تحليل املشكل بواسطة شجرة املشاكل 

problème  على التمييز بين أسباب املشكل وآثاره؛ فهي

كل الرئيس عن املشكالت املتفرعة تمكن من تمييز املش

 عن .

 نبحث عن املشكل الرئيس ونعين  مع الساكنة -

 نحدد أسباب  أسفل الشجرة ونتائج  اعاله -

 نحول املشاكل إلى نتائج نعمل على تحقيقها -

 

شجرة 

 املشكالت
انظر تطبيق 

الطريقة في 

أعمال 

 املجموعات

الضعف والفرص أداة لتحليل القوة و  SWOTطريقة 

 والتهديدات التي تتعرض لها مشروع أو جمعية أو منظمة.. 

 من أربعة عناصر أساسية : SWOTتتكون طريقة 

 تحليل الوضع الداخلي )نقط القوة ونقط الضعف( 

 تحليل العالاقة باملحيط )الفرص والتحديات(.

تقليص نقط الضعف والتحديات باستخدام نقط القوة 

 والفرص املتاحة
 

تحليل ال

االستراتي

 جي
انظر تطبيق 

الطريقة في 

أعمال 

 املجموعات

يستخدم أسلوب املالحظة املباشرة لجمع معلومات عن 

 وضع الفئات املستهدفة بمحو األمية:

مثل نوع التربة، الغطاء النباتي،  نالحظ األحوال الطبيعية

الخ……..مصادر املياه ، الوضع الصحي  

من يجلب املاء ؟، هل  : نالحظ أيضا املمارسات السلوكية

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.

 

املالحظة 

املباشرة 

خالل 

العيش 

مع 

 الساكنة
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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

 لة الجماعية  توجي  األسئلة على مستوى جماعي.املقاب -

املقابالت حسب الفئات : حرفيون، نساء اقرويات،  -

 فالحون، 

 

املقابلة 

مع 

 الساكنة

خريطة املوارد والخدمات والفرص تهدف للحصول على 

معلومات عن املوارد والخدمات املتاحة في مجتمع وتشمل 

ضاع االجتماعية، االاقتصادية، املوارد ،الخدمات ،األو 

 السكانية والجغرافية عن املنطقة التي يعيش فيها املجتمع
 

خريطة  

املوارد 

والخدما

 ت

دراسة اتجاهات التغيير في املجتمع اقصد 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 في  هذا 

 املجتمع
 

تحليل 

التغيرات 

التي 

حدثت 

خالل 

فترة 

 زمنية

معرفة وااقع الساكنة املستهدفة عبر أنشطتها في الوسط 

القروي، لذلك يمكن تتبع أنماط العيش حسب املواسم، 

ن منظور موس يللحصول على املعلومات يتم تقديرها م  

ويمكن أن تكون نتائج هذه األداة اقاعدة للنقاش حول طرح 

برامج جديدة والتخطيط لها أو تعديل برامج حالية غير 

 مناسبة
 

تحليل 

املواسم 

 الفالحية

تستخدم طريقة التدرج التفضيلي لتحديد األولويات في 

املشاريع التنموية املختلفة ومن ثم املشكالت التي 

 يواجهونها.

يتم تحديد املوضوعات واألشياء التي تتم املفاضلة فيما 

 بينها 

( 1يطلب من كل واحد أن يرتب هذه األشياء باعطاء الراقم)

 حسب أهميتها أو أولوياتها

م وضع أولويات كل شخص في عمود منفصليت  

تجمع النقاط التي سجلها كل عنصر في عمود منفصل 

 

التدرج 

التفضيل

 ي
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 وبناء على ذلك يتم تحديد ترتيب هذه األشياء/العناصر ب

 وما هو مأمول بالنسبة 
ً
توضيح الفرق بين ما هو اقائم حاليا

 لفئة معينة وكيفية إحداث هذا التغيير:

ت املختلفة املتعلقة بمجال أو نشاط تحديد املؤشرا -

معين: فالحة، حرف، سكن،.. ووضعها في عمود على 

 اليمين

تحديد الوضع املأمول لكل مؤشر في املستقبل ويوضع  -

 في عمود منفصل على اليسار.

 التي تساعد على تغيير  -
ً
تحديد العوامل املوجودة حاليا

 الوضع الراهن وتوضع في عمود في الوسط على اليسار.

تحديد العوائق التي تحول دون حدوث التغيير في  -

اتجاه الوضع املأمول وتوضع في عمود في الوسط على 

 اليمين.

 

تحليل 

الرؤية 

املستقبلي

ة 

 للساكنة

 

 كيف نحلل البيانات املتوصل إليها ؟
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 ورشات وأعمال تطبيقية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التشخيص بشجرة املشكالت .1

 التشخيص االستراتيجي .2

 خريطة املوارد والخدمات والفرص .3

 إعداد مشروع .4
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 القسم الثالث
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 توجيهات :
 

 الوثائق املقدمة لتقوم بما يلي :على كل مجموعة أن تنطلق من 

 وتحلل معطياتها وخصائصها.   الوثيقةأن تقرأ محتوى  -

 مقاربات مراحل ما بعد محو األمية.أن تستخرج منها عناصر  -

 .ئج أعمال املجموعاتكل تقاسم نتا -

 

 التشخيص بشجرة املشكالت 0املجموعة 
 

من الوضعية التالية :  أرادت جمعية أن  تشخص وضعية ساكنة تريدها  0تنطلق املجموعة 

 شجرة املشاكلأن تنخرط في برنامج ملا بعد محو األمية، أنجز وا هذا التشخيص موظفين  

6وقدموا نتائج عملكم إلى زمالئها 
 

 

لقاء مع املستفيدين واملستفيدات يمكن استخدام شجرة في 

 املشكالت لتحديد مشكل أساس في ارتباط بأسباب  وآثاره.

حضر في البداية أدوات العمل: سبورة  -

+ اقطع كرتونية Flip shartسوداء أو وراقية 

 صغيرة.

اطلب من املشاركين كتابة كل مشكلة من  -

املشكالت في اقطع األوراق، ثم وزعها على 

لشجرة على النحو أسفل . الحظ أن ا

شجرةاملشاكل،كماهوالحالفيأيشجرة، 

تنقسمالىثالثةأجزاءرئيسةهي:الجذعوالجذ

 ور والفروع.

جذعالشجرة فيشجرة املشاكليمثالملشكلةاملحورية،والجذورتمثالملسببات، أما الفروع  -

 فتمثل اآلثار.
 

 لدى الساكنة: األمومة السليمةمثال عن مشكل 
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 -بتصرف  –عن وثائق مشروع سند لدعم الجمعيات  

 املشكالألساس

 اآلثارواملخلفات

 األسباب
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 عندما تحدد شجرة املشكالت، يمكنك االنتقال إلى وضع شجرة األهداف:جرة األهداف: ش

 يكون الهدف األساس مناسبا للمشكل الرئيس -

 تكون للمشكالت الفرعية مقابالت في األهداف الخاصة أو الفرعية، وهذا مثال لذلك: -

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نسبة أمراض مرتفعة لدى 

 األطفال

 نسبة وفيات لدى النساء والدات عسيرة وخطيرة

 نقص الحالة الصحية لألطفال واألمهات فيالدواروفياملنطقة

ية على عادات ثقافية  سلب

 الطفل

األمهات ال يعرفن قواعد 

 األمومة

مراكز الصحية غير 

 مجهزة

 آثار

 مشكلرئيس

 أسباب

نقص أمراض مرتفعة لدى 

 %61األطفال بـــ  

نقص نسبة وفيات   والدات سليمة صحيا

ــ     %  51النساء  بـ

 
 تحسين الحالة الصحية لألطفال واألمهات فيالدواروفياملنطقة

 

قافية  سلبية على عادات ث

 الطفل

األمهات ال يعرفن قواعد 

 األمومة

مراكز الصحية غير 

 مجهزة

 نتائج

 حل رئيس

 وسائل وموارد
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 التشخيص االستراتيجي 2 الورشة
 

من الوضعية التالية :  أراد متدخل عمومي أن  تشخص وضعية ساكنة يريدها أن  2 تنطلق املجموعة

تنخرط في برنامج ملا بعد محو األمية، أنجزوا هذا التشخيص موظفين  التشخيص االستراتيجي  وقدموا 

 كم.نتائج عملكم إلى زمالئ

تتعرض لها مؤسسة أو  عبارة عن أداة لتحليل القوة والضعف والفرص والتهديدات التي SWOTطريقة

 مشروع أو جمعية أو منظمة.. وُيعمل بهذه الطريقة في ورشات العمل الخاصة بالتخطيط االستراتيجي. 

 العصف الذهنيالخطوة األولى: 

وزع أوراق على املشاركين، ثم اطلب منهم كتابة نقط  -

للبرنامج  الضعف ونقط القوة على املستوى الداخلي

 أو املشروع.

أخرى على املشاركين، ثم اطلب منهم  وزع أوراق  -

كتابة الفرص املتاحة من خارج املشروع أو البرنامج 

للبرنامج أو  والتحديات  على املستوى الداخلي

 املشروع.

 اجمع البطااقات، وضعها في جدول . -

 . استعن بالشروح التالية

 أمثلة نموذجية ما هي ؟ العناصر

 نقاط 

 القوة

ستساعد على تلبية املطالب وطرد اإلمكانات الداخلية التي 

 التهديدات، مثل: 

 ما الش يء الذي نجيده؟ -

 ماذا حققنا في مشروعنا؟ -

 ما هي مواردنا؟  -

 فاعلون منخرطون في مشروعنا 

 تواصل جيد مع املتدخلين  

 نقاط الضعف

 العجز الداخلي الذي يحول دون تحقيق األهداف:

 ما مواطن النقص لدينا؟ -

 حقق فيها نتائج؟ ما الجوانب التي لم ن -

 عدم انخراط الساكنة كفاية -

 نقص في التمويل -

رص
ُ

 الف

أي ظروف خارجية أو اتجاهات معينة تّسهل الوصول  -

 إلى الهدف؟ 

ما التغيرات أو الظروف الخارجية التي ستساعدنا على   -

 تنفيذ املشروع؟ 

الفئات املستهدفة على  إاقبال -

 البرنامج. 

 وجود منظمات متعاونة معنا.  -

 تهديداتال

 أي ظروف خارجية أو اتجاهات ستؤثر في مشروعنا؟  -

 ما  نظرة الساكنة إلى مشروعنا؟ -

 ما التغيرات املستقبلية التي ستؤثر في منظمتنا؟  -

وجود معارضة بعض األطراف التي  -

 تختلف مع أهدافنا

 تواقف املشروع بتواقف التمويل -

 البحث عن الحلول :الخطوة الثانية: 

 ؟والفرص تعالج نقط الضعف وتقلل من خطر التحديات  كيف نجعل نقط القوة
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 خريطة املوارد والخدمات والفرص 3 الورشة
 

مـــن الوضـــعية التاليـــة:  قمـــت مجمـــوعتكم بزيـــارة ســـاكنة فـــي الـــدوار بغـــرض  تشـــخيص  3تنطلـــق املجموعـــة 

د والخــدمات خريطــة املــوار وضــعيتها وإعــداد برنــامج ملــا بعــد محــو األميــة، أنجــزوا  هــذا التشــخيص موظفــا 

7وقدموا نتائج عملكم إلى زمالئها والفرص
 

 

 الغرض:

خريطة املوارد والخدمات والفرص تهدف للحصول على معلومات 

عن املوارد والخدمات املتاحة في املجتمع وتشمل املوارد ،الخدمات 

،األوضاع االجتماعية، االاقتصادية، السكانية والجغرافية عن 

 ملجتمعاملنطقة التي يعيش فيها ا

 خطوات تطبيق األداة

 .يتم تحديد مواقع مناسب الجتماع عدد كبير من الناس 

  يطلب من املواطنين رسم خريطة على األرض تمثل اقريتهم باستخدام مختلف املوارد

الخ(. بحيث يطلب منهم أن …املحلية املتاحة )حجارة، حطب، اقصب، أوراق، شجر،

 ائر يطير فوق القرية، يتخيلوا كيف يبدوا شكل القرية بالنسبة لط

  ،طلب منهم رسم ذلك بتوضيح مختلف املعالم بالقرية )شوارع، منازل، حقول، غابات

الخ(.يجب على املمارس التنموي أن ال يوج  في ماذا يجب أن يرسم وكيف …برك، مدارس 

 بل علي  فقط مواصلة األسئلة عن كل ما يتم رسم .

 يل أكثر.بمواصلة األسئلة تصبح الخريطة ذات تفاص 

 .إذ يتعلق بأهمية الش يء بالنسبة للمجتمع 
ً
 يمثل حجم الرسم مضمونا

ً
 أحيانا

 النتائج املتوقعة:

عندما يتم إعداد خريطة املوارد والخدمات والفرص فانها تستخدم كقاعدة للنقاش في مختلف أمور التنمية 

ة وكيفية الحصول عليها. كما يمكن مثال ذلك املواقع املمكن إاقامت  ملحطة املياه، الخدمات غير املتوفر 

 من خالل عدم 
ً
 أو األاقل دخال

ً
استخدام خريطة املوارد والخدمات والفرص لتحديد املجموعات األكثر فقرا

 .توفر الخدمات واملوارد بمناطقهم

 ما يراعى عند تطبيق األداة:

 .الحرص على عمل مجسم للخريطة على األرض باستخدام املواد املحلية 

  كيفية البداية اجعل املشاركين يقومون بكل ش يء واكتفي باملالحظة واالستفسار.بعد شرح 

  إذا لم يتفاعل الكبار في تجسيم الخريطة فان  يمكن االستعانة بالصغار لعملها ثم يستدرج

 الكبار إليها لتعديلها وشرحها و منااقشتها.

  املجتمع على أن يتم يتم رفع الخريطة على الورق بواسطة القادرين على ذلك من أعضاء

 ذلك بعد مراجعتها وتداقيقها.
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 .orghttp://www.faoدليل الممارس التنموي في تقييم الوضع والتخطيط بالمشاركة  المنظمة العالمية  للزراعة  :  عن وثيقة

http://www.fao.org/
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 إعداد مشروع 4 الورشة
 

أردتم إعداد مشروع تأهيلي لفائدة فئة من الساكنة ملا بعد محو  :من الوضعية التالية 4تنطلق املجموعة 

إلى  األمية، أنجزوا هذا املشروع موظفين طريقة املشروع مع تحديد النتائج بدقة، ثم قدموا نتائج عملكم

 زمالئها

 مرحلة تحديد املشروع )التعريف باملشروع(

 .يبدأ املشروع بفكرة معينة ترتكز على نتائج التشخيص التشاركي 

 .يجب فحص إمكانية تنفيذ املشروع على أرض الوااقع، أي صياغة وإعداد املشروع 

 يتطلب إعداد املشروع وتحضيرها ما يلي : مرحلة إعداد املشروع :  

 تصميم   تصميم األهداف املنشودة        اختيار املشروع      لقات واإلمكانات  تشخيص املنط

 التتبع والتقويم  العمليات وانتقاء الوسائل  

بعد أن تستكمل اإلعداد يتقرر تنفيذ املشروع وفق خطة زمنية يتحدد من خالهلا أسلوب تنفيذ املشروع :
 التنفيذ والتمويل.

 التشخيص  :

 ليت يستهدفها الربنامج ؟ما الفئة ا 

 النشاط االقتصادي –اخلصائص السوسيو ثقافية _ احمليط اجلغرايف  –الوضع االجتماعي  -النوع  

 الوضع أو املشكل املراد عالجه؟ ما 
 فقر وتهميش –وفيات  –مواقف رافض   -غياب اقدرات وخبرات  –الحالة الراهنة : عدم انخراط أو عزوف    

 الذي نستهدف املشروع  

 األهداف :

 تطور   -تغيير    األثر الذي نريد إحداثه على مستوى بعيد املدى ؟  ما- 

 املفعول الذي سيحدث على الساكنة املستهدفة بسبب التكوين الذي سيستفيدون منه ؟ ما 

 إنتاج منتوج معين –إحداث تعاونية  –تطوير مهارات مهنية                           

  التي نريد بلوغها ؟ نتيجة عملية في شكل مؤشراتماالنتائج الفعلية 

 خطة التكوين :

 األهداف -

 املضامين -

 األنشطة والطرق  -

 الوسائل واملوارد -

 مقتضيات التنفيذ أو اإلنجاز : ) التدبير والتنظيم(

 املواصفة –التجربة  –النوع  –الفئة املستهدفة : العدد  -

 الصفة........ –املؤهالت  –التأطير :العدد  -

 ة الزمنية : مدة عامة أو موزعة حسب مراحلاملد -

 التواريخ أو اآلجال -

 التمويل أو الكلفة  -
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 نصوص ووثائق داعمة

 
  تجربة النسيج الجمعـوي للتنمية والديمقـراطية بزاكـورة في مجال محو : 1الوثيقة

 األمية وما بعد محو األمية

  ط الشراكةإلطار املرجعي القاض ي بتحديد مبادئ وشرو ا : 2الوثيقة 

بين مديرية محاربة األمية والجمعيات العاملة في مجال ما بعد  الشراكة

 .محو األمية

 
 
 
 

 

 ابعر القسم ال
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تجربة النسيج الجمعـوي للتنمية والديمقـراطية بزاكـورة في مجال محو األمية وما بعد محو  0الوثيقة 

 األمية
 

 التأسيس 

 2117مارس  17بكة من الجمعيات في تأسس النسيج الجمعـوي للتنمية والديمقـراطية بزاكـورةكش

في ظل الحاجة إلى فاعل مدني يوحد املرجعية وأرضية االشتغال ورؤية مشتركة للفعل املدني التنموي 

 والحقوقي باالاقليم

 ــــــالسي  امـــــاق العــ

تشاركية  تندرج تجربة النسيج الجمعوي للتنمية والديمقراطية بزاكورة في مجال محو األمية في سياق مقاربة

نموذجية، اعتمدتها مديرية محاربة األمية ومنظمة اليونيسكو مع النسيج الجمعوي للتنمية والديمقراطية 

 :بزاكورة،بهدف

   تسريع وثيرة التدخل،عبر اعتماد مقاربة جديدة لبرامج محو األمية تتوخى الرفع من مستوى جودة

 ، التكوين

  واملتدخلين في املجال لتطوير مستوى األداء والتأهيل وتعبئة وإعداد مختلف الفاعلين واملمارسين

 ،في برامج محو األمية

 ،واالرتقاء بظروف العيش واإلدماج االاقتصادي للساكنة املستهدفة خاصة النساء 

ملحو األمية  إاقليمية نتاج تخطيط تشاركي محلي ساهم في بلورة خطة عمل هيالتجربة أيضا  

توى الوطني وكخارطة طريق إاقليمية تساهم في توحيد جهود كل املتدخلين والتنمية، كتجربة فريدة على املس

 تقائية بين برامج محو األمية ومشاريع التنمية البشرية بااقليم زاكورة.اإلل وتحقيق

 الخطة اإلاقليمية ملحو األمية : خارطة طريق ملحو األمية والتنمية باإلاقليم 

 السياق : 

 من اجل 

 جهود كافة وتوحد خطوط العريضة للتدخل للحد من آفة األمية إستراتيجية محلية توضح ال

 محو األمية بااقليم زاكورةالشركاء واملتدخلين في مجال 

  بين برامج وعمليات التنمية املحلية مع برامج محو األمية وما بعد محو األمية االلتقائيةولتحقيق 

  ملحو األمية  وكخارطة طريقجل االرتقاء ببرامج محو األمية أكآلية للتخطيط التصاعدي من

 وتحقيق التنمية

   صياغة تصور شامل وتحديد مؤشرات واضحة اقابلة للقياس مع توفير جميع اآلليات والبدائل

 .الضرورية إلنجاحها

  تواقيع االتفااقية الثالثية بين مديرية محاربة األمية واملبادرة الوطنيةللتنمية البشرية بزاكورة

أعطت االنطالاقة "ملشروع محو األمية الجماعية وما بعد محو األمية" ومكتب اليونسكو بالرباط، و 

كمشروع نموذجي باإلاقليم من اجل إدماج النساء اجتماعيا وااقتصاديا عن طريق دعم مكتسبا تهن 

  املعرفية وإدماجهن في التنمية

 :األهداف االستراتيجية للخطة اإلاقليمية 
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 2112حدود في بااقليم زاكورة  %20إلى  ةتقليص نسبة األمي 

 .تمكين املستفيدين واملستفيدات بغية تسهيل إدماجهم السوسيو ااقتصادي 

 ؛2112درسين واملنقطعين عن الدراسة في أفق سنة تتوفير التربية لجميع الصغار واليافعين غير امل 

 الحصيلة الراقمية لتجربة النسيج الجمعوي في مجال محو األمية 

 ما بعد و  لجمعوي للتنمية والديمقراطية في مجال محو األميةالحصيلة النوعية لتجربة النسيج ا

 ااقتصادي للنساء -محو األمية واإلدماج السوسيو

 تعتبر مرحلة ما بعد محو األمية امتداد للتكوين األساس ي للكبار حيث ينصب التعلم فيها على 

   تثبيت وتعزيز املكتسبات املعرفية للمتحررات من األمية 

 دف تمكينهن من الكفايات الالزمة للتأهيل واإلدماج االاقتصادي واالجتماعي عبر واغناء معارفهن به

 مشاريع مدرة للدخل لتحقيق االستقاللية الذاتية .

 مشروع الزربية بدوار تميضرت جماعة افرا 

 مشروع تربية غنم الدمان بدوار الحد جماعة تمزموط 

   : فتاة / امرأة 26مشروع الكسكس املحلي بدوار اجموعدد املستفيدات 

 مستفيدة 51تطور العدد ليصل                                                              

 مشروع الخياطة والطرز بجماعة ايت والل 

 مستفيدة 51عدد املستفيدات 

 املشاريع املبرمجة في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

 2112خالل املوسم القرائي  في إطار تنفيذ االتفااقية الثالثية 

  مشروع ما بعد محو األمية واإلدماج االاقتصادي للنساء خالل 

 2112املوسم القرائي الحالي 

  إطالق مشاريع مدرة للدخل لتعزيز اإلدماج االجتماعي واالاقتصادي للنساء املتحررات من األمية

 2112/2113/2114خالل املوسم القرائي  

 ملجالية لحوض درعة األوسط وملعيدر " املمول من طرف صندوق التنمية في إطار" مشروع التنمية ا

القروية، كتجربة نموذجية لتحقيق االلتقائية بين برامج محو األمية والبرامج املوجهة للتنمية 

 البشرية ومحاربة الفقر والهشاشة وفك العزلة عن العالم القروي.

 الية لحوض درعة األوسط وملعيدردعم برامج القرائية في إطار مشروع التنمية املج

  البرامج املواكبة 

مشروع تعبئة الجمعيات “من أجل تحسين معارف النساء املستفيدات في املجال الصحي وفي إطار

تم تنظيم دورات ” التنموية إلدماج الواقاية من التعفنات املنقولة جنسيا والسيدا في دروس محو األمية 

التعفنات الجنسية والسيدا ومواضيع عامة تهم تنظيم األسرة ” في مجال:تكوينية لفائدة مكونات البرامج 

 “والصحة

  تقوية القدرات 

 في برامج محو األمية يحتل التكوين وتقوية اقدرات الفاعلين في مجال محو األمية، مركزا محوريا 
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 هدف املتمثل ويشكل احد االختيارات األساسية التي يراهن عليها جميع املتدخلين في القطاع لبلوغ ال

 ، لبلوغ االحترافية في تحسين جودة التكوين والرفع من مستوى األداء املنهي للمشرفين واملكونين 

  وتماشيا مع رسالة النسيج الجمعوياملتمثلة في تقوية املمارسة املواطنة عبر التمكين والتأهيل

 والتعبئة وتثمين املوارد املتوفرة في املجال

  حاربة األمية ومنظمة اليونسكو بالرباط أنجز النسيج الجمعوي ما يزبد وبدعم من طرف مديرية م

 .مكون ومكونة باإلضافة إلى فريق اإلشراف 311دورة تكوينية استفاد منها حوالي  25عن 

   تنظيم الدورات التكوينية لفائدة املكونات 

 آليات التقييم والتتبع 

  تقييم وتتبع داخلي 

 تقييم وتتبع خارجي 

 اإلاقليم ات التواصلية واأليام الدراسية مع الجمعيات الشريكة عبر ترابعبر اللقاء

 تقاسم التجربة على املستوى الوطني والدولي

 على مستوى العالاقات الدولية 

استقبل النسيج الجمعوي بتنسيق مع مكتب اليونسكو الوفد املوريطاني في إطار تبادل التجارب ، حيث 

 مجال محو األمية كما تم تكوينهم في مختلف مقاربات التنميةاطلعوا على التجربة املحلية في 

 في نفس السياق ومن اجل نفس األهداف تم استقبال الوفد اليمني

  تقييم تجربة مراكز التعلم املجتمعية بمنطقة ” تقديم التجربة في إطار الورشة اإلاقليمية حول

 2111دجنبر  19/21/21/22ام املنظمة من طرف اليونسكو أي” شمال إفريقيا والشرق األوسط 

 ببيروت بلبنان

 :نقط اقوة التجربة 

  املشروع ثمرة لتخطيط تشاركي مجالي استراتيجي في إطار الخطة اإلاقليمية ملحو األمية والتنمية

 بااقليم زاكورة.

  برامج محو األمية تنفذ في إطار مقاربة تنموية مندمجة تدعم بانجاز أنشطة مدرة للدخل لفائدة

 من األمية املتحررات

  اإلاقبال الكبير على البرنامج واستمرار يت  طيلة املوسم القرائي والدليل على ذلك املرور إلى مرحلة

 ما بعد محو األمية اإلاقبال على االمتحان اإلشهادي

  تحسن جودة و مردودية التعلمات داخل املراكز والتي تعكسها النتائج االيجابية املحصلة في

 االمتحان اإلشهادي مختلف التقويمات وفي

 نجاح الدورات التكوينية لفائدة املكونات التي تعكسها جودة التعلمات داخل مراكز محو األمية 

  اعتماد املناهج والدالئل الجديدة  التي تستند على مرجعية الكفايات وتوزيعها على املكونات

 واملستفيدات في الواقت املناسب 

 ع ما كان معموال ب  في السابقتسريع مساطر صرف التعويضات مقارنة م 

 النتائج املحققة وواقع التجربة: 
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 مستفيدة، مما مكن من: 33757تكوين ما يزيد عن 

  ،تقليص نسبة األمية باإلاقليم بشكل ملحوظ عبر تقوية كفايات القراءة والكتابة والحساب

 واكسابهن معارف تقنية وااقتصادية واقانونية وحقواقية ومؤسساتية وصحية وبيئية ،

  باملؤسسات تحسين وضعية النساء وتغيير موااقفهن واقناعاتهن داخل األسرة وفي عالاقتهن

 ؛..بالجماعة القروية وبجمعيات املجتمع املدني )

 ــــاملساهمة في تحسين تمدرس الفتاة وتقليص نسب الهدر املدرس ــ ي من خالل االاقتناع بأهمية ـ

 ي تأخير سن الزواج ـــالة فتمدرسهن من طرف األمهات مما سيساهم أيضا ال مح

  ملا “ للشغل”خلق فرص عديدة تم حيث خاصة النساء فتح آفاق للتشغيل لفائدة حاملي الشهادات

 مكون ومكونة باإلضافة إلى أعضاء من الفريق املشرف على البرنامج  291يزيد عن 

 ي باإلاقليم في تحسين دخل مجموعة من األسر بشكل مباشرو تنشيط الجانب االاقتصاد ةساهمامل

 أيضا بشكل غير مباشر.

  ساهم املشروع في خلق خبرة محلية في تدبير برامج محو األمية من خالل تقوية اقدرات فريق مهم

من املكونين /ت واملشرفين/ت باإلاقليم وفق املستجدات واملقاربات الجديدة املعتمدة في املناهج 

 الجديدة في مجال محو األمية. 

 ي تعزيز القدرات التقنية والتنظيمية والتدبيرية للنسيج الجمعوي للتنمية التجربة ساهمت أيضا ف

 والديمقراطية في مجال تدبير برامج محو األمية

  لعب املشروع أيضا دورا مهما في اإلاقليم من خالل الخطة اإلاقليمية ملحو األمية والتنمية في التعبئة

القرائية ومشاريع املبادرة الوطنية للتنمية و التحسيس واإلاقناع بأهمية اإللتقائية بين مشاريع  

دعم برامج محو األمية ضمن مخططاتها )البشرية، والقطاعات الحكومية ثم الجماعات املحلية 

 (التنموية.

مارس  8اليوم العال ي للمرأة الرباط ” أي إدماج للمرأة من خالل القرائية ” اليوم الدراس ي حول موضوع عن عرض في 
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لإلطار املرجعي القاض ي بتحديد مبادئ وشروط الشراكةبين مديرية محاربة األمية  2الوثيقة 

 .والجمعيات العاملة في مجال ما بعد محو األمية
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