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 تقديم  :

في إطار  وهي تندرج التعبئة والتواصل من أجل محو المية.املصوغة  موضوع هذه 

ة تكوين منشطي ومنشطات محو المية. وجذير بالذكر أن هذه العدة مشروع  ُعدَّ

للتكوين خصصت لتعزيز  مصوغاتأعدته الوكالة الوطنية ملحاربة المية في صيغة 

  .وتقوية قدرات منشطي ومنشطات محو المية

 إلى الرفع من مستوى التكوين، وإعداد الفاعلين وتهدف هذه االستراتيجية

 واملمارسين واملتدخلين في مجال محاربة المية لتحسين الداء، وتطوير الكفايات

واملقاربات املعتمـدة وتوحيدها، وتهدف الوكالة الوطنية ملحاربة المية، من وراء هذا 

املشروع، إلى الرفع من جودة التكوين وتحسين الداء املنهي للمكونين لبلوغ 

االحترافية، إيمانا منها أن تأهيل املوارد البشرية يعتبر عامال أساسيا في ضمان النجاح 

 لبرامج محو المية .  

وجدير بالذكر، أن هذا العمل يستوحي مرتكزاته من املواصفات والكفايات املنشودة 

لدى املكون، وكذا املقاربات التي اعتمدتها املديرية للرفع من قدرات املكونين 

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

 ربة متعددة البعاد من حيث:ولبلوغ هذه املقاصد تم اعتماد مقا

  مقاربة منفتحة على الخبرات والتجارب ؛ حيث تعتبر هذه الخبرات والتجارب دائمة

 التحول والتغير بفعل التطورات التي يعرفها حقل محو المية.

 .مقاربة تشاركية تعتبر الفئات املستهدفة شركاء وفاعلين في بناء كفاياتهم 

 ساب الكفايات املهنية الالزمة ملزاولة املهام املنوطة بهم.مقاربة سوسيو مهنية تؤهل الكت 

 وتتضمن هذه املصوغة أربعة أقسام متمحورة حول العناصر التالية :  

  القسم الول : خصص لخطة املصوغة واهدافها ومضامينها وطرق تنفيذها. 

  : التعبئة االجتماعية وآليات  هذا القسم مفاهيم ومعطيات حول تناول يالقسم الثاني

 تنفيذها في مجال محو المية.

  أعماال تطبيقية في صيغة ورشات وقراءات ومناقشات  القسم الثالث : يقترح هذا القسم

 من شأنها تعزيز الجانب التطبيقي العملي للمصوغة.

  :القسم لتقديم وثائق ونصوص داعمة. خصص هذاالقسم الرابع 
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وأهدافها  خطة املصوغة

 ومضامينها
 

 

 

 

 الول  القسم
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 السياق العام للمصوغة 

 

الرفع من مستوى التكوين، وإعداد قطاع محاربة المية الهادفة إلى  استراتيجيةإطار 

واملمارسين واملتدخلين في مجال محاربة المية لتحسين الداء، وتطوير  الفاعلين

ة  حاربة الميةالوكالة الوطنية ملواملقاربات املعتمـدة وتوحيدها، أعدت  الكفايات ُعدَّ

 .خاصة بتعزيز وتقوية قدرات املنشطين واملنشطات مصوغاتتتكون من 

في أن املكون هو الفاعل الساس في تجسيد برامج محاربة المية على أرض  ومن شك

الواقع واملمارسة، كما أنه العنصر املحوري في تفعيل الوراش والخطط والبرامج 

املرتبطة بهذا املجال. وإيمانا منا بالدور املركزي الحساس الذي يضطلع به هذا 

بيان الشروط التي يتعين أن تتوفر فيه، املكون، كان لزاما علينا وضع هذا املدخل ل

، وبذلك صار االهتمام  نهاواملواصفات التي تشتق مننها الكفايات املطلوب تمكينه من

موجها إلى تأهيل املوارد البشرية الفعالة التي تحقق اإلنتاجية املنشودة، وتسهم في 

 تأهيل املنشطين ملزاولة مهامهم على أفضل وجه. 

هذا العمل يستوحي مرتكزاته من املواصفات والكفايات املنشودة وجدير بالذكر، أن 

للرفع من قدرات املكونين  قطاع محو الميةوكذا املقاربات التي اعتمدتها  لدى املكون،

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

 : همها ما يليتحقيق أهداف عامة من أ تسعى هذه العدة إلى  و

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

 توسيع قاعدة املتدخلين في مجال محاربة المية؛ 

 تطوير املقاربات املعتمدة في مجال وضع خطط التكوين وتدبيرها وتقويمها؛ 

 االستجابة للطلب املتزايد على التكوين؛ 

   والالتركيز  في تدبير ملف محو المية وضمنه اعتماد مبدأ الالتمركز

 .التكوين

تعتمد  لهذا الغرض تم إدراج خطة التكوين في ضوء مرجعية كفايات املكون التي

مواصفات وكفايات مستهدفة محددة. ويقصد باملواصفة مجموع الكفايات والقدرات 

صف لآلثار التي تشكل دورا من أدوار املكون أو وظيفة من وظائف التكوين، فهي و 

 والغايات املرجو بلوغها بفضل عمليات التكوين. 
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 ملصوغةأهداف ومضامين ا 

 أهداف املصوغة :

توسيع العرض  لنه تهدف إلى محاربة المية استراتيجيةأساس ضمن مرتكز التعبئة أن 

حول التعبئة والتواصل من هذا املنطلق، يأتي هذا الدليل العملي  والطلب على محو األمية،

م من القيام بعمل ليرسم لكافة الفاعلين السبل العملية التي تمكنه الميةفي مجال محو 

 :ما يلي تعبوي منطلقا م

 أما أهدافها العملية، فهي :

  ورهانتها  التعبئة من أجل محو الميةيتموقع املشارك  بخصوص 

 اشتغال العمل التعبوي  حقول و  لتعبئة في مجال محو الميةيتعرف مفاهيم ا 

  واملتدخلين املحليين  املتدخلين في القطاع العمومييستكشف طرق تعبئة الساكنة و

 وجمعيات املجتمع املدني

   يتمرس بآليات التعبئة والتواصل من أجل محو المية 

 : مضامين 

 تتناول املصوغة املضامين التالية :

  تقديم خطة املصوغة من حيث أهدافها وطرق صياغتها 

  ما يلي :مداخلة تتناول 

 األندراغوجيا و تعليم الكبار 
 التعلم مدى الحياة : إطار عام بيليم الخاص بتعليم الكبار 

 تصنيف املناهج املعتمدة في مجال محو األمية 
 القرائية من أجل التمكين : نماذج من املناهج 

  ما يلي :تتعلق بأعمال تطبيقية 

  التفاوض  من أجل محو األمية  1النشاط : 
  االستقصاء الجماعي:  2النشاط 

  استكشاف الجماعات 3النشاط : 
 : وثائق داعمة 

  الحمالت التعبوية 1الوثيقة : 

         ةأساليب االتصال التعبوية املباشر  : 2الوثيقة 
  أساليب االتصال التعبوية : 3الوثيقة 

  الخطاب التعبوي   : 4الوثيقة 
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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

التكوين إال باعتماد مقاربة تشاركية تعتبر املشتركين في التكوين شركاء وفاعلين في بناء ال تتحقق أهداف 

كفاياتهم، وذلك عن طريق املمارسة املعملية داخل ورشات، وتقاسم التجارب بين املشاركين، واتخاذ القرارات 

 التوافقية.

 املقاربة بالكفايات 

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

 .الخبرة املبنية على النشاط الفعلي الذي يقوم به املكون أثناء مشاركته في التكوين 

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

 امه.إسهام مكتسبات التكوين في حل املشكالت التي يصادفها املكون أثناء مزاولته مله 

 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 

 مهنية - مقاربة سوسيو

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:

أن يحقق التكوين قدرا من الجودة وفق مسار للضبط قبل حلقات التكوين وخاللها وبعدها، ويتم ذلك  يجب

 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 

   ويم حصيلة التكوين واستشراف آفاقه.تق 
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 ملصوغةطرق تنفيذ ا 

 

 الطرق :

 تنجز املصوغة وفق الخطوات التالية : 

  مداخلة ومناقشة حول املوضوع 

 عتمادا على البطاقات املقترحة أعمال مجموعات تمتد لساعة ا 

 تقاسم نتائج أعمال املجموعات وتثبيت املكتسبات وجرد حصيلة الجلسة 

  األعمال أنشطة لتذويب الجليدتتخلل 

 التنشيط :

 إثارة تفكيرهم،و  االهتمام بحاجات ورغبات املشاركين 

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

  ،املساعدة على توضيح األفكار التي تبدو غامضة.و تشجيع التواصل الجماعي 

 وضوع عند الضرورة،إعادة التذكير باملو  إيجاد حلول ل 

 ، معالجة املشاكل غير املتوقعة والحسم في اتخاذ القرارات 

 .تلخيص املداخالت وإعادة صياغتها وتبويبها 

 الوسائل والوسائط :

  ملفاتPower Point   املقترحة 

 ملفات وأنشطة لتذويب الجليد 

 بطاقات للمداخالت وألعمال املجموعات أدرجت في الدليل 

 " مرجعية " و"دليل التقويم" و"دليل املدرس" و"من أجل التمكينالقرائية كتاب

 "الكفايات

 بطاقة املعلومات الخاصة بكل مستفيد 

 بطاقة الحضور اليومية 

 )نموذج تقرير املؤطر )ينجزه املؤطر 
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 إجراءات التكوين ومساطره 

 

 أوال : التحضير للورشة :

 املؤطرتحضير املداخالت وتكييفها حسب ما يرتئيه  .1

 تحضير الوثائق التنظيمية والتربوية .2

 تحضير وسائل لتذويب الجليد .3

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

 الوسائل

 ثانيا: افتتاح أعمال  الورشة :

 الترحيب باملشاركين .5

 شرح السياق العام للمشروع اعتمادا على مدخل الدليل .6

 البرنامجتقديم األهداف و  .7

 توزيع بطاقة املعلومات وبطاقة الحضور ) توضع بطاقات الحضور في امللف( .8

 بين املشاركين واملشاركاتالتعارف  .9

 ثالثا: إنجاز أعمال  الورشة : 

 عند انطالق كل ورشة يجب على املشارك التوقيع في بطاقة الحضور  .11

يضعه في اليوم السابق ويقدمه للمؤطر كي  ويقرأ املقرر تقرير البرنامج اليومييقدم  .11

 امللف

 االلتزام بالبرنامج املقدم وبفحوى الدليل .12

 االستعانة بالوثائق املقدمة  .13

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

تقرير إضافة إلى  محضر األعمال الذي أعده أحد املشاركين ، و الحضور 

 املؤطر

 رابعا :اختتام أعمال  الورشة :

 عند نهاية الورشة يتم اختتام أعمالها وتحديد الحصيلة .14

 توزع بطاقة التقويم وجمعها .15

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

 

 يتم تقويم التكوين في ضوء املعايير اآلتية:

 الهداف تحقق املشاركة التأطير

  مالءمة املداخالت

 لألهداف

 تنشيط الورشات 

 تنظيم الورشات 

  املشاركة في املناقشة

 العامة

  املشاركة في أعمال

 الورشات

  املشاركة في جلسات

 التقاسم

  اإلملام باملفاهيم واملبادئ

 األساس

  تطبيق الطرق واألساليب

 املقترحة

 إنتاج نماذج وأمثلة 

 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 )1)سلم التقدير تصاعدي من )

ـــود موضوع التقويم  ــــم بنـــ ـــ  4 3  2 1 التقـويــ

 التنظيم
     توزيع مواد املصوغة وأنشطتها

     ظروف وفضاءات تنفيذ التكوين

 التنشيط

     املداخالت ولعروض والشروح

     املناقشات واملوائد املستديرة  وجلسات التقاسم

     األعمال التطبيقية والورشات

     الوسائل والوثائق والدعامات

 الخبرة املكتسبة

     التعبئة وطرق استخدامهمفاهيم 

     آليات التواصل مع الساكنة

     طرق الترافع من أجل محو األمية

 استثمار النتائج: .1

 توثيق األعمال املنجزة.  -

 وضع خطط عمل مستقبلية. -

 توضيح آفاق العمل. -
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 طرق التكوين  مداخلة حول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استراتيجية محو المية مكونان من مكونات  التعبئة والتواصل .1

 نحو مفهوم للتعبئة في مجال محو المية .2

 حقول اشتغال العمل التعبوي  .3

 الخطوات العملية للتعبئة من أجل محو المية .4
 تعبئة الساكنة من أجل االنخراط في برامج محو المية .5

 Le plaidoyer  الترافع من أجل محو المية  .6

 

 

 

 القسم الثاني
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 استراتيجية محو المية مكونان من مكونات  والتواصل التعبئة 

على استراتيجية وطنية  2114من أجل كسب رهان مشكل األمية ببلدنا، راهن املغرب منذ سنة 

  سلف ذكرها.  ملحو األمية تتمحور حول مرتكزات أساس

املرتكزات، أن التعبئة والتواصل جزء أساس ضمن استراتيجية تلك نستخلص، في ضوء ولعلنا 

توسيع العرض والطلب على محو محاربة األمية، وذلك ألن هذه االستراتيجية تقوم  على 

 .عبئة رافعة لكسب رهان أهدافهاتالمية، وتجعل ، جراء ذلك ، من ال

طراف من فاعلين مسار مخطط ومنظم يضمن انخراط كافة ال فالتعبئة، بهذا املفهوم، 

، ويحث الساكنة على االستفادة من العرض املقدم محو الميةوشركاء ومتدخلين في 

 لفائدتها.

 ومن هنا يجد االهتمام بالتعبئة والتواصل مسوغاته في عاملين أساسيين:

األميين وهي جهود تحتاج، ال  ثمة جهود كثيفة للقضاء على محو األمية، وتقليص أعداد -

 محالة، إلى انخراط تام لكافة الفاعلين.

يتوقع البرنامج الحكومي الحالي مضاعفة إيقاع اإلنجازات، ويصبو عبر ذلك، من بلوغ سقف  -

 .2116من األمية فقط في أفق  21

 : سياق االشتغال على محور التعبئة والتواصل -1

مقاربة ترتكز على تنوع البرامج في مجال محو األمية اعتمد  قطاع محو األمية من املعلوم أن و من 

هنا بات ضروريا إقامة تواصل منظم للتعريف بهذه الجهود، وحث الفئات املعينة  . منوما بعدها

 باالنخراط فيها.

 1جهود ما يلي:هذه ال ومن نقط القوة التي تميز

 من أجل تحسيس الفئات والقطاعات املعنية. الحملة اإلعالمية الوطنية .1

 في النقاش الدائر حول محو األمية. املشاركة .2

 حول محو االمية وما بعدها. محلية وجهويةتنظيم لقاءات  .3

 في مشاريع تكوين املكونين. التعبئة والتواصلإدماج محور  .4

 .بالساكنةاملباشر  االتصال .5

 بالساكنة. استقطابمن أجل  السلطات املحليةالتنسيق مع  .6

 

                                                           
1 Programmes d’alphabétisation : Bilan 2010 – 2011. DLCA 
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 نحو مفهوم للتعبئة في مجال محو المية 

  2 :بالخصائص التاليةترتبط 

 : تسعى إلى تحقيق أهداف محددة التعبئة عملية منظمة .1

تجنيد تسعى  القيام بعمل تعبوي يعني، أساسا، تنفيذ مسار من العمليات املخططة في ضوء إن  -

 3مثل:  قضية.  املوارد والطاقات وجعلها في خدمة

 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. -

 في ضوء هذه األهداف يلزم تحديد مسار التعبئة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعبئة عملية للتحفيز والحث: .2

مرتكزات مفهوم التعبئة، أنها تسعى إلى ضمان انخراط فئة معينة في برنامج أو مشروع لذلك من 

 فهي أساسا، عملية للحث والتحسيس باعتبارها إجراءات يعتمدان على أدوات ووسائل محددة.

ث يتطلب توفير ضمانات ومعينة أو استفادة مباشرة، كالحصول على شهادة، أو وجود حفال

 .ت نحو تكوين معينممرا

                                                           
2
 Education. Mobilisation pour l’école للوكالة األمريكية للتنمية: : مشروع سندالتعبئة جل املؤسسة 

3
  Ibid 

 ما أهداف التعبئة ؟
كيف  سأحقق 
األهداف التي 

(العمليات)أنشدها؟   

ما الفئات التي 
 سأستهدفها؟

 أين؟ ومتى؟
ما الوسائل 

والموارد التي 
 سأوظفها؟
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 التعبئة عملية تعتمد على التواصل: .3

يحتاج كل عمل تعبوي إلى التواصل بمفهومه االجتماعي، فال يمكن تحفيز الناس على املشاركة 

وتقديم املعلومات، والتعريف بالبرامج . ويتخذ أو االنخراط دون التوافر على آليات للتواصل، 

 التواصل في مجال التعبئة عدة أشكال مثال:

 استخدام الوسائل املسموعة واملرئية كأشرطة الفيديو والبرامج اإلذاعية والتلفزية. -

 التواصل املباشر عن طريق الزيارات املباشرة واللقاءات. -

 recherche actionالتعبئة عملية بحث تدخلي -

 تتوسل كل عملية للتعبئة بأساليب البحث التدخلي ألنها تتطلب منا اتباع مسار منهجي يتطلب:

 تحديد املشكل املطروح، واستكشاف الحاجات. -

 اقتراح الحلول كل مشكل االنخراط في برنامج أو مشروع.  -

 ، عمليات، وسائل( أهدافوضع خطة لتنفيذ الحلول ) -

 تقويم نتائج الخطة. -
 

 ( plaidoyerترافع ) التعبئة عملية .4

اطبين بتغيير مواقفهم أو ممارساتهم أو خكل عمل تعبوي يحتاج إلى ترافع من أجل إقناع امل

قبول األفكار املعروضة عليهم فالرافع مسار دينامي لتغيير السياسات واملواقف لدى األفراد 

 . وهو األمر الذي يتطلب، ال محالة، استخدام أدلة وبراهين لإلقناع والتواصل.17 4واملؤسسات

  Un processus planifié التعبئة سيرورة مخططة:   .5

كل عمل تعبوي هو سيرورة مخططة تسمح ملجموعة من الفاعلين أو الشركاء من املساهمة في 

وارد املادية والبشرية من أجل مبادرة تمكنهم من التوافق على عمل مشترك أساسه تفعيل امل

 5بلوغ هدف معين.

 ينطوي هذا املفهوم على ثالثة مكونات أساس: 

  وجود أهداف مشتركة التوافق: •

  : تفعيل مشترك للموارد املادية والبشريةالتشارك •

 : سلسة من العمليات الهادفة السيرورة •
 

 

                                                           
4 Graham Gordon. Le guide du plaidoyer Conseils pour approcher un plaidoyer  Ed Tearfund 2002  
5 Guide de la mobilisation pour la campagne nationale d’action : Réseau québécois d’action pour la santé des 

femmes 
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  حقول اشتغال العمل التعبوي 

االشتغال في كل عمل تعبوي هي املجاالت التي نستقي منها أدوات العمل وطرقه ووسائله  حقول 

 كي تطور مقاربة شاملة للتعبئة في مجال محو األمية. 

 :ما يليوتتجلى هذه الحقول في 
 

 
 

 التواصل االجتماعي:حقل  .1

االجتماعي أسلوب جديد من أساليب التعبئة يقوم على مساعدة الساكنة أو أي فئة  التواصل

عملية  . وهومستهدفة على تحديد أهدافها وتنظيم مجال حياتها من أجل تحقيق أهداف معينة

اتصالية هدفها تغيير تمثالت وسلوك األفراد باعتبارهم أعضاء داخل جماعة أو دعم العالقات 

فإن التواصل االجتماعي يشكل حقال من حقول التعبئة االجتماعية لكونه  لذلك  فيما بينهم.

يهتم التواصل بالتفاعالت بين الجماعات في سياق منظم مثال العمل الجمعوي، واملشاريع 

مكين الفئات املعنية من لتهو تغيير التمثالت، واملواقف، والسلوك، أم موضوعه ف التنموية،....

 6االنخراط في مشروع.االستفادة من خدمات أو 

 من أجل :التواصل االجتماعي  سنوظفألجل 

 .معرفة تمثالت الفئة املستهدفة حول محو األمية -

 دعم شبكات العالقات االجتماعية )جمعيات، تعاونيات....( -

 .حول برامج محو األمية تغيير األفكار والسلوك لدى األفراد والجماعات -
 

  Le marketing socialeالتسويق االجتماعي حقل  .2

التسويق االجتماعي منهج للتواصل والتعبئة يستقي أدوات انشغاله من القطاعات االقتصادية، 

وبخاصة طرق التسويق التجاري. وهو قائم على استخدام األساليب نفسها من أجل ترويج 

ل على هذا إن األمر يتعلق يجعل هذه الفئات تقب 7برنامج أو مشروع لدى فئة اجتماعية معينة .

                                                           
6 Hervé Collet. Qu’est ce que la communication sociale ?  janvier 2007 
7 Guide pratique des campagnes de plaidoyer : www.cipe.org/francais 2007. 

االجتماعي التواصل 

communication sociale 

التسويق االجتماعي 

Marketing social 

   املرافعة

Plaidoyer 
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املشروع بالطريقة نفسها التي يتم بها جذب الزبون إلى اقتناء منتوج بالرغم من أن األمر يتعلق 

 8ببرامج ذات طابع اجتماعي.

 يعتبر التسويق االجتماعي طريقة لتغيير السلوك تتميز بكونها :

 استراتيجية لالتصال ذات أهداف محددة. -

 ( clientوالزبون )( serviceمتمركزة حول مفهومي الخدمة ) -

 تعتمد على وسائل االتصال و األعالم. -

 تنطلق من فهم عميق لحاجات املتلقي وتبلور خطة تدخلها في ضوء هذه املعلومات. -

 من أجل ما يلي :في مجال محو األمية، يمكن استخدام التسويق االجتماعي

 للترويج لبرامجها باعتبارها خدمات اجتماعية  -

 وللمؤسسات االجتماعية  تقدم للمواطنين عموما  -

 للتواصل  اضع خططت -
 

  Le plaidoyer :حقل املرافعة .3

 :التعبئة والترافع حركتان متداخلتان يكمل أحدهما اآلخر

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.

يشمل الترافع كل أشكال التواصل واإلقناع والتحالف والضغط من أجل تحقيق  -

 .الهدف املنشود

يمكن الترافع من إحداث ارتباط بين التعبئة االجتماعية والتعبئة السياسية  -

Mobilisation politique  على أساس أن هذه الخيرة تتضمن العمل الذي نقوم به تجاه

 ضع معين.ذوي القرار السياس ي لتغيير و 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
8 Hervé Collet. Qu’est ce que la communication sociale ?  janvier 2007 
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 الخطوات العملية للتعبئة من أجل محو المية 

 اإلحساس والوعي بمشكل: .1

: وضع غير سليم، ظاهرة ملحوظة، ه وسماتهتمظهراتمن حيث شكل يجب بداية كشف امل 

لبحث عن معلومات مع توظيف وسائل أدوات ل سلوكات وتصرفات سلبية، فئة تعاني من ش يء.

 حوله اعتمادا على استقصاء أو استطالع لدى الفئات املعنية أو املستهدفة.  

 تحديد الهداف:  .2

يجب في كل فعل تعبوي تحديد األهداف التي نريد بلوغها سواء أكانت هذه األهداف نتائج 

 مرجوة أم مؤشرات كمية وكيفية أم آثارا ومخلفات.

 ومراٍم بعيدة املدىغايات  أنماط الهداف 

 أهداف وسيطة في شكل تحوالت وتغيرات مرحلية 

أهداف عملية قابلة للمالحظة والقياس تكون غلبا في شكل نتائج 

 ملموسة ومعبرة عنها في شكل مؤشرات

 :Ciblesتحديد الفئة املستهدفة  .3

من ذوي  يجب تحديد األطراف املستهدفين بعملية التعبئة، سواء أكانوا متدخلين وفاعلين 

 القرار أو املسؤولية أم كانوا مستفيدين من خدمات وأعمال.

 :صوغ الخطاب التعبوي  .4

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؟ 

  موضوع الرسالة؟ وما فحواها؟ما 

  ،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

 يانات.لعب أدوار... مطبوع كمطويات وقصاصات وتقارير وب

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 -

 أنشطة موازية ستنظم بموازاة البرنامج. -
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 أو الزراعة، أو غيرها. أنشطة ذات عالقة بمهارات مهنية كتعلم الخياطة أو الطبخ -

 تقديم شهادة اعتراف بالتعلم لفائدة املستفيدين واملستفيدات )اإلشهاد(. -

تقديم خدمات مجانية لفائدة الفئة املستهدفة، مثال دعوة طبيب للقيام بفحوص مجانية،  -

 أو منح نظارات لبعض املشاركين واملشاركات. 

 تحديد املوارد:   .5

 :املوارد التي سنوظفها للقيام بالتعبئة؛ وهي تتطلب عملية التنفيذ تقدير 

 موارد مادية نعبئها لتمويل املشروع التعبوي   -

 موارد بشرية من فاعلين أو متدخلين أو حلفاء ومؤازرين للمشروع -

 : كما يليتحديد اإلمكانات املادية الالزمة لتحقيق أنشطة التعبئة  يتماملوارد املادية:  .أ 

 على تغطية مصاريفه خالل فترة التنفيذ باستعمال موارده الخاصة. قدرة املشروع -

 املوارد التي سيتم جلبها من املدعمين واملساندين. -

 املادية في ضوء األعمال واألنشطة التي سيتم إنجازها.  توزيع املوارد -

أو  نحدد طريقة العمل التعبوي كاختيار أسلوب الحمالت التعبويةاختيار طرق العمل:  .ب 

 البصرية.   -املقاربات التشاركية، أو التواصل عبر وسائط االتصال والوسائل السمعية 

تتطلب عملية تعبئة الفئة املستهدفة استخدام وسائل تعبوية من شأنها آثاره اهتمام هذه و 

 الفئة وتحفيزها على املشاركة في العرض املقدم، وتتضمن هذه الوسائل ما يلي:

 اجتماعات مع الفئة املستهدفة في أماكن عمومية كمركز التكوين ذاته، أو املساجد. عقد -

 زيارة مواقع عمل هذه الفئة: تعاونية، سوق.... -

 زيارة البيوت لالتصال بالساكنة . -

 : Plan d’actionsبلورة خطة عمل  .6

من الضروري أن تصب العمليات السالفة في إطار عام يشكل خطة عمل تصف أهداف 

 ويعتمد تخطيط العمل التعبوي على التخطيط التشاركي. مليات ووسائل التنفيذ.وع

إشراك الفئة املستهدفة في جميع مراحل التخطيط انطالقا من  التخطيط التشاركيويعني 

تشخيص الوضعية وتحديد املؤهالت واملعيقات، إلى إعداد خطة العمل وتنفيذها وتتبعها 

 .وتقييمها، مرورا بتحديد املشاكل والحاجات وترتيب األولويات وتحديد األهداف

 تحديد عمليات التتبع والتقويم: .7

تعبئة قصد الوقوف على العوائق والصعوبات ومواطن القوة والضعف. يتم تتبع عمليات ال 

 .كما أن النتائج املتوقعة تحدد وتقوم من خالل مؤشرات ومعايير محددة
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  تعبئة الساكنة من أجل االنخراط في برامج محو المية 

 

على خطة مضبوطة ذات مع الساكنة ومن أجل محو المية، تقوم التعبئة االجتماعية 

، محو الميةأهداف واضحة ومقاربات مدروسة لتجنيد املوارد والطاقات وجعلها في خدمة 

 املواطنين.من أجل العمل على استقطاب جميع 

 اإلحساس والوعي بمشكل: .1

يتعلق بضعف الطلب على برامج محو  في البداية هناك مشكل قد تكون له تمظهرات معينة

يقود اإلحساس بمشكل إلى استكشاف معامله، والبحث عن معلومات حوله اعتمادا على األمية. و 

 استقصاء أو استطالع لدى الفئات املعنية أو املستهدفة.  

خصييائص الفئيية التييي تسييتهدفها، هييذا الوضييع، البييد وأن نكييون علييى معرفيية دقيقيية بولكييي نستكشييف 

 9يمكن تحليل عناصرها في ضوء املتغيرات اآلتية:

 -معطيـــات سوســـيو 

 ثقافية

 القيم والعراف املتداولة لدى الجماعة.

 واإلدراك والوعي. مستوى املعرفة 

 -معطيـــات سوســـيو 

 اقتصادية

 اقتصادي للفئة )مهن، أعمال، إنتاج(. -النشاط السوسيو 

 املوارد التي تتوفر عليها.

 مستوى الدخل والعيش.

 -معطيـــات سوســـيو 

 عالئقية

 وجدانية(. -املناخ السائد بين أفراد الفئة )العالقات السوسيو 

 املعايير التي تحكم العالقة بين األفراد )معايير مؤسسية أو شخصية(.

 متغيرات تحليل وضعية الساكنة :

 املعطيات استعمالها املصدر

 األبحاث واإلحصاءات -

 الدراسات املختلفة -

التقارير املتخصصة لإلدارات والهيئات  -

 والجمعيات

 الفئات املستهدفة -

 الوضعية الصحية -

 املواقف اتجاه الصحة -

 اإلجراءات الوقائية -

 االجتماعيةاملواقف  -

مؤشرات 

ديمغرافية 

 وصحية
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 دراسات حول األسر -

 دراسات اجتماعية -

 دراسات جامعية -

 الدخل -

 املجموعات القبلية -

  شكل النفوذ داخل املجموعات -

 توزيع األدوار داخل األسرة -

 والتنقل االتصالوسائل  -

 وضع املرأة -

 تاريخ املنطقة -

 أنشطة ترفيهية ورياضية وثقافية. - 

معطيات  -

اقتصادية 

واجتماعية 

 وثقافية

مختلف املصالح اإلدارية واملنظمات غير  -

 الحكومية

 أهداف البرامج املوجودة أو املرتقبة تحديد- 

تنسيق البرامج واملخططات املحلية مع تلك -

 ذات الطابع الجهوي أو الوطني

البرامج 

واملخططات 

املتعلقة 

 باملنطقة

  املساطر اإلدارية -

 القوانين واألعراف الجاري بها العمل -

القوانين  تشخيص العوائق والفوارق املوجودة

 واملساطر

معطيات - تنمية املوارد املحلية تقارير مصالح مختصة-دراسات جامعية

 طبيعية

 :صوغ الخطاب التعبوي  .2

  ومجال ، وتبعا ملنظومة القيم التي تميزهاالساكنةيتم صوغ خطاب تعبوي وفقا لطبيعة ،

 10 لك تبعا ملا يلي :\؛ وتدخلها، ودرجة استيعابها

 أدوار محددة لكل منهما؟من املخاطب؟ ومن املستهدف؟ هل هناك  -

 موضوع الرسالة؟ وما فحواها؟ما 

 ملاذا؟ وما اآلثار املراد بلوغها؟ 

في أي شكل سيقدم الخطاب إلى الفئة املستهدفة؟ شريط، استجواب، عرض، مناقشة، 

 لعب أدوار... مطبوع كمطويات وقصاصات وتقارير وبيانات.

اب التعبوي الذي سنتوجه به إلى الفئة ومن الالزم خالل عملية التعبئة التركيز في الخط

 املستهدفة على الجوانب التالية:

 ربط عرض محو األمية بحوافز سيقدمها البرنامج، مثل  -

 أنشطة موازية ستنظم بموازاة البرنامج. -
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 المرجع نفسه  
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 أنشطة ذات عالقة بمهارات مهنية كتعلم الخياطة والطرز، أو الزراعة، أو غيرها. -

 لفائدة املستفيدين واملستفيدات )اإلشهاد(.تقديم شهادة اعتراف بالتعلم  -

تقديم خدمات مجانية لفائدة الفئة املستهدفة، مثال دعوة طبيب للقيام بفحوص  -

 مجانية، أو منح نظارات لبعض املشاركين واملشاركات. 

ومن األفضل كذلك، تبني مقاربة تشاركية تجعل من الفئة املستهدفة عنصرا مشاركا في تحديد 

وطبيعة األنشطة التي ستعزز البرنامج فضال عن مشاركتها في تحديد أوقات الدراسة نوعية 

 وبعض مقتضياتها.

 طرق العمل اختيار  .3

 Plan d’actionsبلورة خطة عمل عن طريق نحدد الطريقة التي سنسلكها للقيام بالعمل التعبوي 

أو املقاربات التشاركية، أو التواصل عبر وسائط االتصال  كاختيار أسلوب الحمالت التعبوية

 البصرية.   -والوسائل السمعية 

تتطلب عملية تعبئة الفئة املستهدفة استخدام وسائل تعبوية من شأنها آثاره اهتمام هذه و 

 الفئة وتحفيزها على املشاركة في العرض املقدم، وتتضمن هذه الوسائل ما يلي:

اجتماعات مع الفئة املستهدفة في أماكن عمومية كمركز التكوين ذاته، أو  عقد -

 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.

 يات التتبع والتقويم:تحديد عمل .4

 : يتم تتبع عمليات التعبئة قصد الوقوف على

 العوائق والصعوبات ومواطن القوة والضعف -

 النتائج املتوقعة تحدد وتقوم من خالل مؤشرات ومعايير محددة.   -
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  الترافع من أجل محو المية  Le plaidoyer 

 11ما هي املرافعة ؟ .1

  املرافعة عملية تهدف إلى أحداث تغيير املرافعة هي الهدف ووضع املشاكل املعيشة في

 بؤرة اهتمام الفاعلين وإشراكهم في إيجاد الحلول املالئمة .

 معين من أجل تعبئة إلجراء فعل  املرافعة هي عملية إقناع تهدف إلى التأثير على طرف

 .معين

  ماوضعيات املرافعة نشاط يهدف إلى تغيير سياسات و . 

  أشخاص  أماماملرافعة تعليل وتقديم لحجج من أجل الدفاع أو التوصية بفكرة ما

 آخرين.

  املرافعة تناول الكلمة وجلب انتباه الساكنة إلى سؤال مهم وتوجيه أصحاب القرار نحو

 .الحل

  املرافعة هي إدراج مشكل في جدول العمال اليومي وتقديم حل له ووضع الدعم الالزم

 صرف على متسوى املشكل ومستوى الحل.للت

 بأكمله قد تهدف املرافعة إلى تغيير منظمة ما على املستوى الداخلي أو إلى تعديل نظام.  

 : تيجية املرافعةااستر  .2

 يعتمد الترافع على منهج منظم يمكن اختزاله في ثالث خطوات أساس :

 الخطوات العامة للمرافعة :

 

 

 

 

 

 

 : املطروحد املشكل يحدت   1.2

عندما يكون ثمة مشكل يحول دون توسيع عرض محو األمية، فإنه البد وأن نعمل جميعا على 

 تحديد طبيعة هذا املشكل، ونستقص ي سماته وتمظهراته:
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 .6002جمعية تنمية . دليل مرجعي من أجل إعداد وإنجاز استرتيجية للمرافعة  - 

 املشكل فهم 

ملاذا ال تنخرط •

فئة أو متدخل 
 في البرنامج؟ 

صياغة استراتيجية 

 للمرافعة

من سيرافع؟ •

كيف؟ من 
املخاطب؟ من 

 هم الحلفاء؟

 تحقيق املرافعة 

تحسيس •

 املساندين

توظيف وسائل •
 االتصال
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  أي مشكل يواجه انخراط قطاع أو هيئة أو فئة أو يجود دون توسيع عرض محو األمية؟

 وقرار وقدرات يجب تعزيزها؟هل هو مشكل تشريعي أم تنظيمي أو مشكل إرادة 

  من هم األطراف الذين يشكلون عائقا أمام توسيع العرض؟ وملاذا؟ وأي األطراف يمكن

 أن يكونوا مساندين ومناصرين للموضوع؟ 

 أحدد الهدف الذي أريد بلوغه: 2.2

يمكن الهدف املنشود نوايا ومنتظرات معبر عنها في صيغة نتائج نريد بلوغها من خالل عملية 

وهي بذلك تصف بدقة النتيجة مثل: الجماعة املحلية تدرج في مخططها دعم محو  ملرافعة. ا

الفاعلون االقتصاديون باملنطقة يدعمون  -ينخرط في برنامج محو األمية… القطاع كذا –األمية 

 برنامج محو األمية.

 :جمع املعلومات واملعطياتأ 1.2

توافر على معلومات ومعطيات حول الجهة ال يمكن البدء في عملية املرافعة من دون ال

 املستهدفة بالترافع، وتتصل هذه املعرفة بعذة جوانب من أهمها ما يلي:

حيثيات تشريعية أو قانونية أو مؤسسية يجب الكشف عنها، باعتبارها معيقة أو ميسرة  -

 لبلوغ األهداف.

 معرفة بالوسط من حيث سماته وخصائصه وإمكاناته وحدوده. -

االستراتيجيات واملخططات التي برمجتها الجهة املعنية، ورصد مواطن تالقيها مع استكشاف  -

 أهداف محو األمية.

 معرفة من هم األنصار واملساندون الذين يمكن االستعانة بهم لعم عملية الترافع .  -

 بناء خطاب الترافع: 4.2

 أساسية: من دون شك أن بناء خطاب الترافع يقوم على معرفة معمقة بثالثة عناصر

من املخاطب؟ كيف يفكر؟ وكيف يتمثل مسألة محو األمية؟ وما املتوقع من موقفه  -

 وتصرفه تجاهي؟

ما موضوع خطاب؟ ما األفكار التي سأعرضها؟ وما الحجج التي ستوظف؟ وكيف سأقنع  -

 مخاطبي والتفاوض معه؟

أو شكل سأقدم خطابي؟ هل سأحتاج إلى عرض تتلوه مناقشة أو جلسة عمل،  أيفي  -

منتدى، هل سأوظف شريطا للتأثير واالقناع أو بيانات ومعطيات حول املوضوع هل 

 سأصدر مقاالت تعرف باملوضوع؟
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 ورشات وأعمال تطبيقية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالث القسم
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 توجيهات

 .، وتطبقها من خالل مثالعلى كل مجموعة أن تصف أداة من أدوات التقويم املقترحة

 أن تقرأ محتوى كل بطاقة توجيهية   وتحلل معطياتها وخصائصها.  -

 الترافعأن تستخرج منها عناصر  -

 الواقعأن تطبق على مثال من  -

 أن تعرض نتائج عملها على املشاركين من أجل التقاسم واملناقشة والتطوير -

 أن تسجل استنتاجات حول املوضوع -
 

 La négociationالتفاوض  من أجل محو المية  1النشاط 
 

  بهدف التوصل إلى اتفاق معين 
ً
 رسميا

ً
عملية تجرى بين متفاوضين أو أكثر، وتأخذ شكال

قدم للمشاركين ما استفدته، واستفد من املنهج املقدم   ".12حول قضية تثير الجدل والنزاع

 لتشخص عملية تواصل مع مجموعتك.

 13:عملية تتكون من مراحل عدة التفاوض

عملية  قبل

 التفاوض
 إعداد وضعية التفاوض ومحدداتها:

أحدد الشريك الذي ينبغي االتصال به انطالقا من تشخيص مشكل ما، أو من خالل  -

 الجمعيةتحديد حاجات 

 أحدد موضوع التفاوض مع الشريك انطالقا من تشخيص مشاكل املرسل وحاجاته. -

األهداف املطلوب تحقيقها من خالل عملية التفاوض: أعين السقف الذي  أحدد -

 ينبغي أن أبلغه من خالل عملية التفاوض:

 تحقيق جميع األهداف. -

 تحقيق نسبة كبرى منها. -

 تحقيق بعض األهداف فقط. -

 :التفاوض التي سأعتمدها إستراتيجيةأهيئ 

 أهيئ الحجج وطرائق التأثير في الشريك. -

 فعل الشريك.أتوقع ردود  -

 أعد البدائل. -
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 أحدد خطة التفاوض. -

 :أفحص موضوع التفاوض بدقة، وأحدد مظاهر املشكل

 أجمع املعلومات الضرورية حول املوضوع. -

 أسئلة مغلقة...(. -أحدد األسئلة التي سأطرحها على الشريك )أسئلة مفتوحة  -

خالل 

عملية 

 التفاوض

 محددة للتواصل مع الشريك منطلقا مما يأتي: إستراتيجيةأضع 

 أحدد األهداف من عملية االتصال بالشريك. -

 إلكترونية(. -أختار أسلوب االتصال عبر رسالة مكتوبة )عادية  -

أنظم فضاء التواصل مع الشريك بكيفية تيسر عملية التواصل، وذلك انطالقا من  -

 أهداف التواصل ووضعياته واملشاركة فيه.

 وبات التواصل وإكراهاته، وأعد البدائل املناسبة.أتوقع صع -

 أداء األدوار. - حلقة نقاش وحوار - العصف الذهني أعد تقنيات التواصل املناسبة: -

أتواصل 

مع 

 الشريك

أنفذ، في هذه املرحلة، خطة التفاوض التي أعددتها، وأحرص على تكييف بعض جوانبها 

 مع مستجدات الوضعية التواصلية: 

 الشريك جيدا. أنصت إلى -

 ألخص، من حين آلخر، األفكار املتداولة. -

 أحلل النتائج التي قد تترتب عن الحلول املطروحة. -

 أقدم اقتراحات وحلوال مبتكرة. -

ع لدّي من معلومات، وكذا  - أتفاوض حول حلول توافقية موظفا ما تجمَّ

 االنطباعات التي تكونت لدي عن الشريك املفاوض.

أقوم 

عملية 

 التواصل

 أنطلق في ذلك من معايير محددة، مثل:

 مدى تحقيق األهداف من التواصل.  -

 مدى مناسبة وسائل التواصل ووضعياته وتقنياته لتحقيق األهداف. -

في نهاية 

عملية 

 التفاوض

 أتفق مع الشريك حول صيغة الحل أو القرار النهائي. -

 أتعاون معه على صياغة الحل أو القرار. -

 اآلجال الزمنية...(. -املوارد  -تنفيذ الحل أو القرار )الوسائل  أحدد معه مقتضيات -
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 االستقصاء الجماعي 2النشاط 
 

باعتبارها إحدى  Analyse qualitativeترتبط طرق التفكير واالستقصاء الجماعي بالتحليل الكيفي 

استفد من التوجيهات   الوسائل املنهجية التي تمكن من الحصول على معطيات حول املحيط.

 ة.ياملنهجية لتقدم لزمالئك مع مجموعتك كبف ستجري مقابلة جماع

  املجموعة البؤرية: .1

 -املقابلة املوجهة إلى املجموعة البؤرية طريقة نفسية 

في صيغة   اجتماعية تستعمل في البحث الكيفي

مناقشة منتظمة تجمع بين مجموعة من األفراد 

  ومنشط ومقرر.
 نستخدم طريقة املجموعة البؤرية؟ملاذا  .2

 فهم األفكار املعبر عنها بعمق  قامالحصول على إجابات أكثر ع
 

 اعتماد تجهيزات تقنية بسيطة نسبيا  االتصال املباشر بالفئة املستهدفة 
 

 تسهيل التفاعل بين أعضاء املجموعة  كشف مواقف واتجاهات الجهات املعنية

 املستهدف بتقنية املقابلة املوجهة إلى املجموعة البؤرية؟  من .3

إلى  8عضوا من املستجوبين ) العدد املثالي يتحدد من  12إلى  6نكون مجموعة من 

11  ) 

االنسجام بين أعضاء املجموعة )السن، الجنس، الوسط، تناغم  نضمن

 االهتمامات...(. 

 نصمم أداة املجموعة البؤرية؟ كيف  .4

 العينة موضوع البحث. اختيار -

 تحديد مكان االستقبال وشروطه. -

 تحديد آليات إجراء املقابلة. -

 توزيع األدوار: املنشط، املالحظ. -

 ,خاطبة كل مشارك بصفة شخصية، وخلق مناخ من الثقةم  -

 ترك الحرية لألفراد باختيار أماكن جلوسهم. -

مع طلب طمأنة املشاركين على مآل ما تم تسجيله وعلى مجال استعماله  -

 .موافقتهم
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 communautéاستكشاف الجماعات  4النشاط 

 

"مجموعــــــة مــــــن الشــــــخاص الــــــذين يتعايشــــــون فــــــي فضــــــاء معــــــين،  أي، communautéالجماعــــــة 

اســـتغن بتوجيهـــات املقدمـــة لنوضـــ  كيفيـــة   .14ويعملـــون معـــا مـــن أجـــل تحقيـــق أهـــداف مشـــتركة

 استكشاف جماعة مستهدفة بمحو المية.

 خصائص الجماعة : .1

 15تتسم الجماعة بما يأتي: 

 .)...تعيش أو تتعايش في فضاء معين )، قرية، حي، معمل، تعاونية 

 ( حرف،    تقوم بنشاط اجتماعي.)...،زراعة، تجارة ، 

 .)...،لها أهداف مشتركة: ، اإلنتاج، السكن، الصحة 

  تضبط العالقات بين أفرادها.اجتماعية ومعايير ثقافية تتقاسم قيما 

 أن نميز بين أنماط من الجماعات، مثل: ويمكن

 في مجال محو األميةتعبوي الخطاب التكون وحدة من األسر قد يستهدفها  جماعة عائلية. 

  الحرفيين، والتجار، والصناع التقليديينتقوم بنشاط، مثل جماعة مهنية. 

 يجمعها فضاء كالحي والدوار واملدينة. جماعة محلية 

 استخدام لغة معينة. يميزها جماعة لغوية 
 

يمكن أن تمييييز بيييين فيييي مجيييال محيييو األميييية،لكيييي تتعيييرف الجماعييية التيييي يسيييتهدفها الخطييياب التعبيييوي 

 16نمطين من الفئات:

عمليييية التعبئييية مييين سيييتهدفها مييين السييياكنة التيييي ت، Cible principale الفئـــة املســـتهدفة الرئيســـة -

 .املستفيدين واملستفيدات

، وهيييي الفئيية التيييي يمكنهييا دعييم العميييل التعبييوي أو مسييياندته أو Cible secondaire الثانويــة الفئــة -

؛ كاملتييدخلين التربييويين فييي قطيياع التعليييم أو االجتميياعيين اتخيياذ القييرار لفائييدة تحقيييق أهدافييه

   في القطاعات العمومية أو لدى السلطة املحلية.

 تحليل خصائص الجماعة : .2

 

 

                                                           
14

  Trousse électronique. Manuel F Bangladesh participation des communautés. doc 
 .Projet SANAD/MEN (USAID):2011 التعبئة من أجل املؤسسة: مشروع سند للوكالة األمريكية للتنمية15

16
 Ibid 
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 بطاقة لتحليل خصائص الفئة املستهدفة:

 : ..............................................موضوع العمل التعبوي 

 األثر املنشود: ...................................................... -

 الهدف: .......................................................... -

 ...........................................................النتائج:  -

 الفئة التي تستهدفها عملية التعبئة :....................................              

 )يمكن ذكر العدد التقريبي أو النسبة املئوية(
 شكل التدخل مجال التدخل الفئة 

   

   

 معطيات حول الفئة املستهدفة: -

o  ثقافية. -معطيات سوسيو 

o  اقتصادية. -معطيات سوسيو 

o  عالئقية.   -معطيات سوسيو 

 الفئة الداعمة أو املعنية باملوضوع.  -

 الوسائل التعبوية التي ستوظف لدى الفئة املستهدفة )انظر البطاقة املوالية(. -

 ......( الساكنةمثال: تحليل مجال تدخل الفئة املساندة ملشروع تعبئة 

درجة معرفتها  املتدخلة الفئة

 باملوضوع

مجال التدخل 

 واملساندة

 نوع الدعم

تبسيييييييييييييييييييييييط املسييييييييييييييييييييييطرة اإلدارييييييييييييييييييييييية  من الناحية التنظيمية قوية املصالح الخارجية

 لالتصال باألسر

املنشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييطون 

 واملنشطات

املشاركة في الحملة  قوية

 التعبوية

االتصيييييييييييييييييييييال باألمهيييييييييييييييييييييات وإجيييييييييييييييييييييراء 

 استجواب معهن

 مواكبة النشاط، وتيسير تنفيذه املواكبة متوسطة الجماعة املحلية

 توفير كلفة تنظيم لقاء إخباري  الدعم املادي متوسطة السلطة املحلية

تنظييييييييم عملييييييييية االتصييييييييال بالفئيييييييية  التنظيم واملواكبة قوية  الجمعية

 املستهدفة
 

 

 

 



 . عدة تكوين املنشطين واملنشطات. مية. منهاج محو الميةالوكالة الوطنية ملحاربة ال 

 وتعليم الكبار : التعبئة والتواصل من أجل محو المية 4املصوغة   

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نصوص ووثائق داعمة

 
 

 

 

 

 القسم الرابع
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 التعبوية الحمالت 1الوثيقة 
 

 

أنشطة موجهة إلى فئة مستهدفة تتم في شكل تظاهرة أو اتصال  الحمالت التعبوية

 مباشر، أو في صيغة عمليات تحسيسية.

 كيف أنجز الحمالت التعبوية : .1

وظف كأسلوب للتعبئة في هي تجتماعات إلى جمهور كبير العدد، و تتوجه الحمالت التعبوية ا

املناسبات واللقاءات. وهو أسلوب يعتمد على خطاب مركز وقصير، ويتطلب مهارة في اإللقاء 

 واستمالة الجمهور، مع الحرص على عدم إثارته.

 تخطيط الحملة:    1.1

 معطيات عن الفئة املستهدفة : وسطها، حاجاتها، أسلوب عيشها........ -

 : لةمالجوانب التي يجب التركيز عليها خالل الح -

 عناصر الخطاب قصد ترويج عرض محو األمية -

 أسلوب الخطاب الذي سيوجه إلى الفئة املستهدفة -

 معطيات أو بيانات أو حاالت يجب عرضها -

 شكل سيقدم موضوع الحملةال -

 زيارة؟... مباشر؟ أم في صيغة شهادات؟ أم في شكل شريط، أوالحملة:  شكل اتصال  -

 اآلثار التي نأمل في تحقيقها من خالل الحملة التعبوية؟ -

 التنفيذ :  2.1

 حسب األشكال التالية:تحديد مهام وتنفيذ الخطة بنجاح الحملة 

 يتطلب مهارة في اإللقاء واستمالة الجمهور. وجه إلى جمهور كبير العددتاجتماعات  -

 بتوصيات.الخروج و  املجال أمام املشاركين للتعبير عن رأيهم فسحت مائدة مستديرة -

 أو من بيت إلى بيت( زيارة مواقع أو مقر جمعية.)لتحسيس بقضية لإلى الفئات املعنية  ةزيار  -

   Dépliantsاملطوياتككتابات مختزلة يتم إعدادها ونشرها للتعريف بقضية أو حالة  -

 : يمو املتابعة والتق  3.1

 .معرفة مواقع النجاح لالستمرار فيها دعم مواطن الخلل لتفاديها -

 .التعبئةمقارنة اإلحصاءات قبل وبعد   -
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 ما ظهرت بوادر الخلل متى التعبئةتعديل مسار   -

 الزيارات املباشرة : .2

يمكن توظيف الزيارات إلى الفئات املعنية لتبليغ خطاب أو التحسيس بقضية معينة كأسلوب 

 مقر جمعية. m، أو زيارة مواقع معينة Porte à porte" "من بيت إلى بيت

 قبل الزيارة:

استكشاف املحيط للتعرف على الهيئات أو الجمعيات أو املؤسسات التي تنشط في املجال 

 )البيئة، حقوق اإلنسان، الثقافة...(. 

ملا تنوي القيام به، وما تصبو إلى بلوغه من نتائج. دون  تحدد األهداف بدقة تبعا -

 نسيان تحديد املقتضيات العملية التي يتطلبها تنفيذ النشاط.

 تحديد برنامج الزيارة واألنشطة التي سيتم إنجازها. -

 اتخاذ التدابير التنظيمية من حيث طلُب الترخيص، وإخبار الجهة املعنية. -

 تحضير أسئلة حول املوضوع. -

 :  خالل الزيارة

 الحرص على ما يأتي:

 التركيز على املوضوع: معطيات، معلومات، شهادات. -

 والتحسيس والتوعية. اإلخبار  -

ي معلومات حول املوضوع. -  طرح أسئلة تستهدف تقص ّ

 : بعد الزيـارة

 تجميع املعطيات، وتحديد حصيلة الزيارة. -

حلقة ملناقشة النتائج، مع التركيز على دور الهيئة أو الجمعية في املجال  تنظيم -

 املستهدف، وعلى غايات عملها وآثاره على املجتمع.

 وثيقة عن دليل التعبئة االجتماعية من أجل محو األمية . مديرية محاربة األمية. 
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 ةأساليب االتصال التعبوية املباشر  2الوثيقة 

 Projet SANAD/MEN (USAID) 2011 الفاريب. التعبئة من أجل املؤسسة: مشروع سند للوكالة األمريكية للتنميةاللطيف   

التفكير في طرق ووسائل التعبئة من العناصر الساس لتخطيط العمل التعبوي. وتتضمن 

 هذه الطرق والوسائل كل أشكال وأساليب ترويج خطاب تعبوي لدى الفئة املستهدفة.

 التجمعات: أشكال .1

 التجمعات

 

نوع من االجتماعات يوجه إلى جمهور كبير العدد، ويوظف كأسلوب للتعبئة في 

املناسبات واللقاءات. وهو أسلوب يعتمد على خطاب مركز وقصير، ويتطلب مهارة 

 في اإللقاء واستمالة الجمهور، مع الحرص على عدم إثارته.

طرح موضوع محدد سلفا تم إعالم الجميع به، وهو  أسلوب للمناقشة يعتمد على الندوة

 يعتمد على ما يأتي:

 فسح املجال أمام املشاركين للتعبير عن رأيهم.  -

 ضبط وقت مداخلة كل مشارك، وااللتزام بالوقت املحدد للندوة.  -

تفييييييادي نقاشييييييات أو ردود بييييييين املشيييييياركين فييييييي النييييييدوة ردا علييييييى بعضييييييهم  -

 بعضا.

 م املنشط بتجميعها في نهاية اللقاء.ضرورة الخروج بتوصيات يقو  -

القصــــــــف 

 الذهني

طريقة الستخراج األفكار، وهي تسمح بإنتاج أكبر عدد من األفكار املقترحة 

كاألسباب الكامنة وراء مشكل معين، أو الحلول املمكنة، أو الوسائل التي ينبغي 

 استخدامها. وينجز القصف الذهني على النحو اآلتي:

 ق للموضوع واملطالبة باقتراح األفكار.القيام بتحديد دقي -

 مبدأ االسترسال في االقتراحات دون توقف، مع االمتناع عن النقد. -

عييييدم التييييردد فييييي تبنييييي أفكييييار اآلخييييرين، وعييييدم مناقشيييية أي فكييييرة خييييالل  -

 مرحلة تجميع املعلومات.

 كتابة كل ما يقال دون إغفال أي ش يء. -

 مكان خاص بامللصقات التي تدون عليها أفكار املشاركين. توافر -

 تجميع االقتراحات، وتحليلها، ومناقشتها. -

تنظم املائدة املستديرة بين املشاركين بخصوص مشكلة محددة أو قصد اتخاذ قرار املائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة 
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 يكون متبوعا بنشاط تنفيذي. وهي يتم على النحو اآلتي: املستديرة

املنشط مع املشاركين حول طبيعة مشاركتهم وأنسب الطرق  ينسق -

 لتقديمها قبل بداية أشغال املائدة.

 يقدم املنشط موضوع النقاش والهدف املنتظر من املائدة املستديرة. -

 .بعد تقديم أنفسهم يدلي املشاركون بآرائهم -

 يوزع املنشط التدخالت على كافة الحاضرين. -

 يتوج املنشط املائدة بطرح القرارات املتخذة بصدد املشكل. -

يمكن توظيف الزيارات إلى الفئات املعنية لتبليغ خطاب أو التحسيس بقضية  الزيارات

مقر ك، أو زيارة مواقع معينة Porte à porteمعينة كأسلوب "من بيت إلى بيت" 

 جمعية.

استكشاف املحيط للتعرف على الهيئات أو الجمعيات أو املؤسسات  قبل الزيارة:

 التي تنشط في املجال )البيئة، حقوق اإلنسان، الثقافة...(. 

تحدد األهداف بدقة تبعا ملا تنوي القيام به، وما تصبو إلى بلوغه من  -

 نتائج. دون نسيان تحديد املقتضيات العملية التي يتطلبها تنفيذ النشاط.

 رنامج الزيارة واألنشطة التي سيتم إنجازها.تحديد ب -

اتخاذ التدابير التنظيمية من حيث طلُب الترخيص، وإخبار الجهة  -

 املعنية.

 تحضير أسئلة حول املوضوع. -

 الحرص على ما يأتي:خالل الزيارة: 

 التركيز على املوضوع: معطيات، معلومات، شهادات. -

 اإلخبار والتحسيس والتوعية. -

ي معلومات حول املوضوع. -  طرح أسئلة تستهدف تقص ّ

 بعد الزيـارة:

 تجميع املعطيات، وتحديد حصيلة الزيارة. -

تنظيم حلقة ملناقشة النتائج، مع التركيز على دور الهيئة أو الجمعية في  -

 املجال املستهدف، وعلى غايات عملها وآثاره على املجتمع.
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 ليب االتصال التعبويةاأس 3الوثيقة
 

من العناصر التي يمكن توظيفها عند استهداف  غير املباشرةالتفكير في طرق ووسائل التعبئة 

واإللكترونية فئة تستطيع القراءة. وتتضمن هذه الطرق والوسائل كل الشكال املطبوعة 

 لترويج خطاب تعبوي لدى الفئة املستهدفة.

 أساليب االتصال التعبوية املكتوبة: .1

 ، باعتباره شكال يعتمد االختزالSloganة باعتمادها على الكتابة الشعار تتميز الالفت الفتات

 تبليغ خطابات ذات شحنة تأثيرية في املتلقي.ل

منشورات 

 صغيرة

عبارة عن كتابات مختزلة يتم إعدادها ونشرها  Micro éditionاملنشورات الصغيرة 

ها املتعلمون للتعريف   Dépliantsمن قبل املتعلمين. ومن أهمها املطويات التي يعدُّ

 بقضية أو حالة من الحاالت ) إنقاذ الغابة، حماية الحيوان، احترام قانون السير.. (.

وسيلة فنية تعبيرية تمكن املتعلمين من إنجاز رسوم معبرة عن قيم املواطنة أو  الجداريات

االهتمام، مع السلوك املدني، يؤطرها أساتذة الفنون التشكيلية وغيرهم من ذوي 

 الحرص على فتح املجال أمام املتعلمين ومنحهم حرية التعبير. 

 إعداد ملصق:

امللصق خطاب يشتمل على نص مقِنع ينقل إلى املتلقي رأيا أو تنبيها أو دعوة، وقد يكون 

على كيفية إعداد ملصق،  املتعلمات واملتعلمينملؤسسة، أو ملكان معين. ولتدريب  عالمة

 :يأتيأنجز ما 

على موضوع امللصق، واحرص على تحديد  أعضاء الفريقحّدد املوضوع: اتفق مع  -أ 

 املوضوع والفئة املستهدفة. 

 اكتب نص الخطاب: علمهم بأقل عدد من الكلمات والجمل.  -ب 

ـ -ج  ِ
ّ
ــنظ : وتعــد هــذه املرحلــة أساســية فــي نجــاح العمــل؛ Mise en pageبه" م امللصــق و"وّضِ

 إذ تتعلق بالجانب الجمالي الذي من شأنه أن يؤثر في املتلقي. 

 من إجراءات تنظيم امللصق ما يأتي:

 الجهة... -الصور  -النص  -استيفاء عناصر امللصق: العنوان  -

تنظــــيم فضــــاء الصــــفحة بكيفيــــة تحقــــق التــــوازن بــــين عناصــــر امللصــــق. ويجــــب أن  -

 ن حجم امللصق كبيرا بحيث يتمكن الجميع من رؤيته من بعيد.يكو 

 انتقاء اللوان املناسبة وأحجام النص املكتوب )ما يكون بارزا أو مصغرا(. -
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 توظيف تكنولوجيا املعلوميات: .2

إعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد 

 بودكاست

Podcast   

، مقابلة،(، بصرية رقمية يمكن أن تحتوي على )حوار،برامج -عبارة عن )تسجيالت سمعية 

ويتم تخزينها على شبكة األنترنت في موقع خاص يمكن للمستخدمين املختلفين تحميل امللف 

                                                                )والذي يدعى حلقة( بشكل أوتوماتيكي عبر برامج وتطبيقات متخصصة مثل آي تونز.                                                     

إنشاء بريد 

  إلكتروني 

تبادل امللفات والتشارك و وسيط بين كل الفاعلين والشركاء ؛ فهو يمكن من التقاسم 

البصرية واملناقشة الشفهية والرسائل  -والتعلم والتعبير بشتى الوسائل الكتابية والسمعية 

  الصوتية وتبادل اآلراء... إلخ.

 إنجاز

مدونة 

 إلكترونية

املدونة" سجل أو مفكرة، وهي عبارة عن آلية ووسيلة بسيطة للنشر لشتى املواضيع على "

صفحات األنترنت، تتيح ألي شخص أن يقوم بنشر كتاباته وتعليقاته أو حتى خواطره 

 اليومية وكثير من املوضوعات املتخصصة في جميع املجاالت بكل يسر.

املجلة 

 اإللكترونية  

بداخلها  جلة اإللكترونية موقع على األنترنت خاص باألشخاص أو املؤسسات، وهي تشملامل

املجلة مقاالت ودروسا  تتضمن، و كل العمليات والوظائف املتعلقة بإصدار املجلة العادية

تتضمن روابط  وتمارين وتعليقات وآراء وأخبار مسابقات وألعابا مرفقة بجوائز...، وغالبا ما

 مواقع أخرى على الشبكة.  متاحة علىملعلومات 

إنشاء موقع 

 إلكتروني

. ويمكن املتدخلين والشركاءيمكن استخدام املواقع اإللكترونية أداة للتعبئة والتواصل مع 

، وتقدم املستجدات، وتفتح منتديات بالجمعية وببرامجهاأن تكون هذه املواقع نافذة تعرف 

روعها. وقد يكون هذا املوقع ثابتا استاتيكيا حول مشكالتها، وتطلع الفاعلين على مش

.. أو يكون متحركا ديناميكيا..  ، وهي التي تتغير محتوياتها Htmlمصمما بلغة
ً
 يدويا

 ويتطلب إنشاء موقع إلكتروني ما يأتي:

والتواصل مع كافة األطراف  بالجمعيةاملوقع: وهو التعريف  تحديد الهدف من إنشاء -

 املعنية.

املوقع: تقديم املوقع والتعريف به، تحديد روابط )املواقع تربوية( تحديد مواضيع  -

 االتصال. وشبكات

 صفحات كبرنامج فرونت بيج.. تصميم صفحات الويب باستخدام برامج تصميم -

 استضافة املواقع.     اتخاذ اإلجراءات الالزمة لالشتراك أو االنخراط في شركات -

                                                               ه.                                تحديد فريق يتكلف بتدبير املوقع وتحيين -
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 الخطاب التعبوي  4الوثيقة 

خطاب تعبوي هو أصال خطاب حامل لرسالة يراد تبليغها إلى املتلقي. ومن ثم فإن بناء كل 

االجتماعي التي نوظفها في حقول  يجب أن يعتمد أساس على آليات التواصلالخطاب التعبوي 

 .التواصل مع الجماعات

يحيلنا علم االجتماع اللساني على آليات بناء خطاب تعبوي، وهي آليات يمكن التسلح بها لتصميم 

عناصر هذا الخطاب. وينطلق هذا الحقل من اعتبار كل عملية تواصلية هي أصال عملية تفاعل 

أجل تحقيق هدف محدد. ويفترض هذا املفهوم أن الخطاب بين متخاطبين يتم في سياق معين، من 

 التعبوي يتميز بما يأتي:

 تفاعل بين طرفي الخطاب: جهة معينة، وجهة مستهدفة. -

 سياق يحدد هذا الخطاب )مؤسسة، جمعية، فضاء حر...(. -

أهداف يتوخاها الخطاب في صيغة أثر على املتلقي: إخبار، تحسيس تغيير موقف، تغيير  -

 سلوك...(.

 ين؟ ومتى؟أ سياق التواصل

 ؟من املخاطب؟ ومن املستهدف؟ هل هناك أدوار محددة لكل منهما - أطراف الخطاب

 ما موضوع الرسالة؟ وما فحواها؟ موضوع الخطاب

بلوغها؟ )إخبار، تنبيه، تحسيس، حث، تغيير  ملاذا؟ وما اآلثار املراد أهداف الخطاب

 موقف، تعبير عن رأي، اقتراح حل، طلب مساهمة..

في أي شكل سيقدم الخطاب إلى الفئة املستهدفة؟ شريط، استجواب،  شكل الخطاب

عرض، مناقشة، لعب أدوار... مطبوع كمطويات وقصاصات وتقارير 

 وبيانات.

 أحضر خطابا تعبويا ال بد من طرح مجموعة من األسئلة: لكي

 ما الهدف الذي أسعى إلى تحقيقه مع هذه املجموعة؟ -

 ما األفكار العامة والجزئية التي أعالجها في هذا اللقاء؟ -

كيف أنظم هذه األفكار؟ وما املسلمات واإلشكاالت التي أنطلق منها ملناقشة أفراد  -

 املجموعة؟ 

واألدلة التي أوظفها ترسيخا لألفكار التي أناقشها؟ )حجج عقلية/منطقية، أمثلة  ما الحجج -

 شعبية، آيات قرآنية وأحاديث نبوية...(.

 ما املقاربات املنهجية التي أسلكها في التعامل؟ -


