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الجزء الثالث: دليل المدرب 
في التخطيط االستراتيجي في  الجمعيات المؤسسات/ األهلية 

هذا اجلزء من الدليل يشمل مجيع األنشطة اخلاصة باملتدرب، إضافة إىل التوجيهات اخلاصة
واخلروج  املتدربني  مشاركة  تضمن  بطريقة  األنشطة  تنفيذ  لكيفية  ترشده  واليت  باملدرب 

بنتائج حتسن أداء اجلمعية / املؤسسة األهلية. 

       الهدف من دليل المدرب :

       - توجيه املدرب ليتم التدريب بطريقة تشاركية.

       - توجيه املدرب لتحقيق تطبيق عملي وخمرجات فعلية من واقع عمل اجلمعية/ املؤسسة 

       األهلية.
       - متكني املدرب من تدريب اجلمعيات/ املؤسسات األهلية  على التخطيط االسرتاتيجي

بشكل عملي يضمن حتسني أدائها ونقلها من املستوى احلالي إىل مستوى أعلى وفق منهجية
“دليل وحدة التدريب يف حتديد القدرات املؤسسية للجمعيات/ املؤسسات األهلية ..” 

       منهجية التدريب على الدليل:

تعتمد منجهية التدريب يف هذا الدليل على حتديد مستوى قدرات وأداء  اجلمعية مسبقًا قبل
البدء يف التدريب  بناء على“ دليل تقييم القدرات املؤسسية للجمعيات/ املؤسسات األهلية”
والذي يشمل أربع مستويات من االداء / القدرات ويهدف إىل متكني اجلمعيات /املؤسسات
األهلية من حتديد مستوى أدائها احلالي ومعرفة نقاط قوتها وكيفية تعزيزها ونقاط
ضعفها وكيفية حتسينها، ، حيث سيتم الرتكيز على عمل اجلمعية وجماهلا وقدراتها

ومستوى أدائها يف تأدية عملها لتغطية الفجوة بني أدائها احلالي واألداء املطلوب، أما بالنسبة
لقدرات األفراد داخل اجلمعية نفسها فسيتم حتديده مع اجلمعية/املؤسسة األهلية الحقًا

وذلك حتى يتم تكييف مواضيع التدريب املطروحة بناء على قدرات املشاركني أنفسهم،
ولذلك سيتم مايلي: 
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تناول  متطلبات البدء يف التدريب على التخطيط االسرتاتيجي  يف اجلمعيات / • أواًل:  	
                    املؤسسات األهلية  للمستويات املختلفة، ليتم البدء وفق أسس سليمة لضمان حتقيق 

                    نتائج إجيابية للتدريب.

تنفيذ التطبيقات العملية اليت سيتم تنفيذها خالل التدريب، وإعداد خطة  • ثانيًا:  	
                    اسرتاتيجية متكاملة.

• ثالثًا: حتديد خمرجات التدريب املطلوبة واليت سيتم على أساسها تقييم اجلمعيات/   	
املؤسسات األهلية واملتمثلة يف خطة اسرتاتيجية متكاملة )الوثيقة(، لكي تتمكن  	

                    اجلمعية /املؤسسة األهلية  من مراجعتها بشكل دوري.

• رابعًا : حتديد ملستويات اجلمعيات / املؤسسات األهلية  يف اليمن يف جمال التخطيط 	 	 
                االسرتاتيجي بهدف تذكريها مبستوى أدائها احلالي وحتديد املستوى املطلوب 

إليه كنتيجة هلذا التدريب.                  االنتقال	

متطلبات البدء في التدريب في  التخطيط االستراتيجي في الجمعيات/المؤسسات األهلية:

          o إذا كان املوظفون واملسئولون يف مجعيتك/مؤسستك ميتلكون قدرات متوسطة أو عالية يف 
          جماالت اإلدارة بشكلٍٍ عام واإلدارة املالية وإدارة املشروعات.

          o إذا حققت مجعيتك/مؤسستك األهلية املستوى الثالث يف األداء حبسب تصنيف “ دليل 
          تقييم القدرات املؤسسية للجمعيات/للمؤسسات األهلية.”

          )ننصح مبراجعة دليل حتديد القدرات املؤسسية قبل مواصلة االطالع على هذا الدليل حيث           
          أنه حيتوي على آليات حمدّدة ومنهجية ملعرفة املستوى الذي متر به اجلمعية/املؤسسة 

          األهلية  يف خمتلف اجملاالت(.
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        o إذا أصبحت اجلمعية/املؤسسة األهلية  قادرة على التمييز بني التخطيط التنفيذي )تنفيذ 
        األنشطة والربامج واخلطط( والتخطيط االسرتاتيجي )حتديد األولويات والرتكيز على 

        حتقيقها بكل الطرق املمكنة(.
        o إذا كانت قيادات اجلمعية/املؤسسة األهلية  مقتنعة بضرورة تركيز جهودها لتقديم 

        خدمات أفضل للمستهدفني أو مواجهة املشاكل األساسية اليت تعيق عملها.
        o إذا كانت اجلمعية/املؤسسة األهلية  حتتاج إىل املساعدة يف إعداد خطة متكاملة من أجل 

        التخطيط للمستقبل بشكٍل مدروس.
        o إذا كانت اجلمعية/املؤسسة األهلية  تريد معرفة أثر مشاريعها احلالية واملستقبلية 

        ولديها الرغبة احلقيقية للتعّرف على طرق جديدة لتطوير وزيادة فاعلية تلك املشروعات.

  تحديد خصوصية التدريب في الجمعية/ المؤسسة األهلية:

مت حتديد االحتياج التدرييب بناء على مهمة وطبيعة عمل اجلمعية إضافة إىل قدراتها كجمعية 
يف هذا اجملال ومت حتديد التدريب على أساسه، ولكن بالطبع مل يتم حتديد قدرات األفراد املشاركني 
سيتم  حيث  أهلية  مؤسسة  مجعية/  كل  خصوصية  ضمن  النقطة  هذه  تبقى  لذلك  التدريب  يف 

التعرف على قدرات املشاركني كما يلي: 
تلك  حتدد  أن  وميكن  ومؤهالتهم  وخلفياتهم  املشاركني  امساء  اجلمعية  من  املدرب  يطلب   o
الرتكيز عليها وإعطائها  اليت جيب  املواضيع  القبلي، ليتسنى للمدرب معرفة  التقييم  البيانات يف 

الوقت الالزم وفق قدرات وخربات املشاركني.
الذي  املوضوع  املدرب باالطالع على كل ما يتعلق بقدرات اجلمعية/املؤسسة األهلية يف  o  يقوم 
 - الوثائق  من  معرفته  يتم  مل  ما  ملعرفة  اجلمعية  مسئولي  مقابلة  ثم  ومن  عليه،  التدريب  سيتم 
املؤهالت ومستويات املتدربني العلمية وخرباتهم العملية، واليت متت أثناء حتديد القدرات  املؤسسية 
تفاصيل  حتديد  من  اجلمعية  إدارة  مع  املدرب  يتمكن  حتى  وذلك  األهلية  للجمعية/للمؤسسة 

وخصوصية التدريب لكل مجعية/ مؤسسة أهلية.

عمل حمضر تدريب، وهو اتفاق بني اجلمعية/ املؤسسة األهلية والصندوق االجتماعي للتنمية على 
االلتزام  الربنامج،  الساعات احملددة يف  املناسب للجمعية حبسب عدد  التوقيت  بنود حمددة  تشمل 

مبتطلبات التدريب، آلية التقييم ..اخل. مما يضمن جناح التدريب وحتقيق أثر مباشر.
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       آلية التدريب : 

يعتمد الدليل التدرييب آلية التدريب التشاركية حيث تعتمد خربة املشاركني كممارسني 
يف جمال عمل اجلمعيات/ املؤسسات األهلية  كأساس للتدريب يف عملية التعلم / التدريب 

التشاركية ، لذلك سيتم حتديد اخلربات احلالية للمشاركني أواًل عرب جمموعة من األنشطة 
ومن ثم عرض اآلليات العلمية والعملية املتبعة وأسسها ومبادئها ومن ثم البناء على خربات 

املتدرب وإمكانياته ليقوم بتحليل تلك اخلربات ومن ثم يقوم بإعادة تصورها بشكل آخر وفق املبادئ 
اجلديده اليت تعلمها أثناء التدريب وبذلك سيتم الربط بني ما ميلكون من خربات وإمكانيات وبني 

املبادئ واملعارف اجلديدة لتطوير قدراتهم ومهاراتهم يف تأدية مهامهم داخل اجلمعية/ املؤسسة 
األهلية. 

  كما يعترب العمل اجلماعي مرتكزاً أساسيًا لعملية التدريب للجمعيات/ املؤسسات األهلية  ألنها 
تدار بواسطه هيئة إدارية كاملة من املفرتض أن تدير اجلمعية/ املؤسسة األهلية بشكل مجاعي،  

وبذلك ال  يكون املشاركون مستعدين فقط لتحمل مسؤولية عملية تعلمهم بل أيضًا مسؤولون 
عن التفاعل مع املشاركني اآلخرين يف اجملموعة حيث أن اجملموعة ميكن أن تكون قوية ومنتجة 

وفعالة يف حال عملت بشكل تكاملي ألن األداء والنتائج واملخرجات من التعليم والتدريب يكون 
أكرب يف العمل اجلماعي، وحبيث يكون حتقيق نتائج التدريب وحتسني أداء اجلمعية مسؤولية 

اجلميع. 

ولتوضيح آكثر آللية التدريب اليت سيتم العمل بها، نوضح لكم مناذج التدريب واليت مت 
 26th Annual international Human Rights Training( التعرف عليها من خالل

Program- Canadian Human Rights Foundation( والذي يوضحها بوجود 
منوذجني أحدهما يعتمد على املدرب كأساس للتدريب واآلخر يعتمد على املتدرب وخربته 

كأساس لعملية التدريب ليتعرف املشارك على الفرق بينهما وملاذا اعتمدنا النموذج احلالي وهي 
كما يلي: 

مناذج تصميم املنهج التدرييب: 
“النموذج اللوليب” يستخدم كنموذج تصميم يف إطار التخطيط للربامج التدريبية ويتضّمن هذا 

النموذج كّل ما نعرفه بشأن تعّلم البالغني بطريقة فاعلة ويقّدم هذا النموذج املقرتحات التالية: 
املتبع يقوم على  التعليمي  املنهج  املتعلمني ومعرفتهم، حيث أن  التعّلم انطالقًا من خربة  1. يبدأ 
املتعلِّم ويهدف إىل تعزيز احرتام الذات والثقة بالنفس وتطوير مفهوم إجيابي وواقعي للذات لدى 

املتعلِّمني.
املشاركون هذه اخلربات ويبحثون عن أمناط معّينة )على سبيل  2. بعد تشارك اخلربات، حيّلل 

املثال: ما هي النقاط املشرتكة؟ ما هي األمناط؟(
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مجاعيًا  جديدة  أفكار  خلق  يتّم  أو  اخلرباء،  من  مستقاة  جديدة  ونظريات  معلومات  ُتضاف   .3
إلكمال معرفة املشاركني وخربتهم.

4. جيب أن يطّبق املشاركون ما تعّلموه. وعليهم أن ميارسوا مهارات جديدة ويطّوروا اسرتاتيجيات 
وخطط عمل.

وعملهم  منّظماتهم  إىل  يعودون  عندما  )عادًة  الحقة  مرحلة  يف  تعّلموه  ما  املشاركون  يطّبق   .5
اليومي(.

يف  فقط  وليس  تلقائي،  بشكل  خالله  ويطّبقان  الربنامج  تصميم  من  جزء  هما  والتقييم  التفكري 
نهايته.

خيتلف النموذج اللوليب عن منوذج “اخلرباء”  يف أنه يعطي أهمية كربى لقيمة معرفة املشاركني 
وخرباتهم عوضًا عن الرتكيز بشكل أساسي على معرفة املعّلم أو اخلبري لتحويل التعليم للمشاركني، 
كما هو احلال يف منوذج اخلرباء. كما يرّكز النموذج اللوليب على العمل الذي يؤّدي إىل تغيري ما 
نتيجًة لتبّدل قدرات املشاركني على الفهم يف حني اّن منوذج اخلرباء يسّلط الضوء على املشاركني 

وحيافظ على الوضع القائم.
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النموذج اللولبي
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        التطبيقات العملية:

كما أوضحنا سابقًا بأن التطبيق العملي سيكون أساس عملية التدريب، ألننا نتذكر: 

        التطبيقات التي ستتم أثناء التدريب:

1- مراجعة حتليل القدرات املؤسسية.
2- حتليل البيئتني الداخلية و اخلارجية.

3- اإلطار املنطقي.
4- اخلطة التنفيذية .

5- خطة الرقابة و التقييم.
6- إعادة اهليكلة. 

        مخرجات التدريب المطلوبة: 

-  خطة اسرتاتيجية شاملة الرسالة والرؤية و السياسات و القيم واألهداف العامة و 
االسرتاتيجية و األهداف اخلاصة و خطط تنفيذية هلا مع خطة رقابة و تقييم.

        آليــــة التقــــييم:

سيتم التقييم على أساس مدى حتقيق أهداف التدريب على التخطيط االسرتاتيجي  
واملوضحة يف الدليل سواء األهداف اآلنية أو األهداف بعيدة املدى ومدى حتسني أداء 

اجلمعية وقدرات العاملني فيها  وقدرتهم على الوصول ملستوى أداء أعلى،   وسيتم التقييم 
على جزئني كما يلي: 

1-   تقييم مباشر وينقسم إىل: 
املدرب من قياس املستوى األولي للمتدربني الدورة ميكن             § تقييم قبلي قبل 

           وقدراتهم لتحديد الفجوات بدقة ليتم الرتكيز عليها من ناحية ومن ناحية آخرى                                                    
           متكن املتدرب من حتديد الفجوة وبالتالي كل متدرب يركز على الفجوة اليت لديه.

التقييم  وسيكون تقييم            §  وتقييم بعدي مباشر للدورة عرب استمارة 
           للجانب النظري وما أجنز من تطبيقات عملية.
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– تقييم الحق أو مرحلي:   2
االتفاق عليه مع اجلمعية/ يتم  أشهر   6 التدريب مبدة  بعد فرتة  تقييم مرحلي       § سيتم 

يتم  حيث  للتنمية  االجتماعي  الصندوق  قبل  من  التدريب،  حمضر  يف  األهلية  املؤسسة 
التقييم للجانب العملي ومدى حتسن األداء عرب استمارة حتديد القدرات الذاتي للجمعيات  
/املؤسسات األهلية ، إضافة إىل وجود املتطلبات اليت طلبها املدرب أثناء التدريب والتكليفات 
اخلاصة باجلمعية واملوضحة يف الدليل. ويتم عن طريق إدارة اجلمعية /املؤسسة األهلية 
يف حتديد مدى إنعكاس التدريب على حتسني نوعية العمل وبإشراك عدد من املستفيدين 

من اجلمعية/املؤسسة األهلية ملعرفة كيف مت تطوير العمل من وجهة نظرهم. 
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          توصيات عامة للمدرب:

اعدت هذه االدلة بناء على احتياجات اجلمعيات/ املؤسسات األهلية بشكل عام، لذلك جيب على املدرب أن 	-1
حيدد االحتياجات التدريبية على املستوى الفردي لكوادر اجلمعية قبل بدء التدريب مباشرة.

املخرجات املتوقعة من التدريب جيب أن تنفذ خالل الدورة ويرفق نسخة أولية من مسودتها النهائية  	-2
مع تقرير التدريب.

جيب على املدرب االطالع على تقرير” حتديد القدرات املؤسسية للجمعية/للمؤسسة األهلية” قبل بدء 	-3
املؤسسة  اجلمعية/  ألداء  احلالي  املستوى  على  بناء  التدريب”  يف  البدء  “متطلبات  توفر  من  والتحقق  التدريب 

األهلية.
4- اعتمد تصميم هذه اإلدلة على  خربة املشاركني وجتاربهم السابقة كأساس لبدء التدريب، لذلك

جيب عليك أن تبدأ مبا لديهم يف كل موضوع )حيث جيب أن تطلع على خططهم السابقة- اهليكل
التنظيمي- طريقتهم يف إدارة املشاريع ....اخل(  ليتم تقييمه ومن ثم العمل على حتسينه خالل الدورة.

5- مجيع األنشطة مت إعدادها من قبل فريق من املختصني وقد مت تطبيقها أكثر من مرة وعلى أساسه
 مت اختيار األنشطة االكثر مالئمة وفعالية، كما مت تقسيم األنشطة إىل أنشطة إلزامية وهي اليت

ال ميكن استبداهلا بأنشطة ُأخرى من قبل املدرب ألنها الطريق األنسب للحصول على خمرجات عملية
وأنشطة ُأخرى اختيارية )اليت حتتها خط( وهي اليت ميكن للمدرب تغيري طريقة النشاط فقط

مع عدم تغيري أو إهمال املوضوع وذلك حبسب طبيعة املشاركني إن لزم األمر،وعليه نأمل من املدرب
االلتزام بذلك. 

بشكل عام جيب عليك كمدرب أن:  	-6
- تكون على إطالع كامل باملادة التدريبية ومستوعب بشكل كامل للمفاهيم واخلطوات العملية املوضحة

فيها. 
- تتبع التعليمات املوجودة يف األدلة وتشجع املشاركني على اتباعها.

- ميكنك تغيري وقت التمارين بناء على حتديدك لقدرات املشاركني وبالتالي الوقت الالزم لكل موضوع
من املواضيع التدريبية.

- دليل األنشطة مت استخدامه بداًل عن “دفرت املالحظات” لذلك فمن اجليد إتاحة الفرصة للمشاركني
للكتابة عليه ، ولكن عليك املوازنة بني التدريب واملشاركة وبني الكتابة على الدليل من قبل املشاركني.   

- تستخدم التقييم املعريف قبل وبعد الدورة لتتمكن من قياس االستيعاب والفهم للدليل.
- حتدد توقعات املشاركني من الدورة وتقارنها باألهداف وتناقشها معهم.

- تتأكد يف نهاية الدورة أنها حققت أهدافها .
- حتضر جيداً للدورة وتكن مستعداً وأدواتك جاهزة.

- تستخدم املواد التدريبية حبرص.
- تكتسب احلس التنموي إلكساب املشاركني ذلك يف كل دورة. 

- تستخدم األنشطة الرتفيهية اهلادفة املرتبطة مبواضيع التدريب من دليل “تدريب املدربني” 
- تتذكر مستويات املعرفة وتربطها دائمًا بالتدريب:

ال معرفة - ال وعي

ال وعي -  معرفة  

 وعي -  ال معرفة  

 معرفة  -  وعي 
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المرحلة األولى

لقاءات أولية مع الجمعية/المؤسسة األهلية 
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د.متدرب صــــــــ10ـــــــــ

لى
ألو

ة ا
حل

مر
لقاءات أولية مع الجمعية/المؤسسة األهلية ال

أهداف المرحلة األولى:

تهدف املرحلة األوىل إىل التهيئة لعملية التخطيط االسرتاتيجي من قبل املدرب واجلمعية/ 
        املؤسسة األهلية  وبالتالي فإنه بنهاية هذه املرحلة سيتحقق التالي :

              *  التوصل لقناعات مشرتكة بأهمية التخطيط االسرتاتيجي للجمعية/ للمؤسسة األهلية .
              *  توفري البيانات األساسية املطلوبة ونوعيتها للمشاركني عن اجلمعية / املؤسسة األهلية،  

              واليت تسهل عملية التخطيط االسرتاتيجي )مثل املعرفة األولية باجلمعية/باملؤسسة األهلية  
              وطبيعة وجمال عملها وأعضائها- قائمة بأمساء املشاركني يف إعداد اخلطة االسرتاتيجية مع 

              معلومات كاملة عنهم-استبيانات معبئة من قبل املشاركني يتم حتليلها الحقًا من قبل املدرب.(
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ألو
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مر
ال

تعليمات للمدرب:

أواًل:
اللقاء األول معهم يف مقرهم،  إدارة اجلمعية/املؤسسة األهلية  لرتتيب  • ُقم بالتواصل مع 

و اطلب منهم ختصيص ٤ ساعات من وقتهم هلذا اللقاء واحرص على التأكيد على ضرورة تواجد 
أعضاء اهليئة اإلدارية والتنفيذية، واملرشحني حلضور دورة التخطيط االسرتاتيجي، والذين جيب أن 

تتوفر فيهم املواصفات التالية:
        • أن يكونوا خمتارين من اهليئة اإلدارية والتنفيذية ومن اجلمعية العمومية ومن 

        املستفيدين واملاحنني.
        • أن يكون عندهم القناعة الكاملة بأهمية التخطيط االسرتاتيجي.

        • أن يكون لديهم قدرات ومهارات اختاذ القرار.
        • أن يكون لديهم قدرات ومهارات التحليل والتفكري االسرتاتيجي.

        • أن يكون لديهم الوقت الكايف حلضور الدورة واملشاركة يف مجيع مراحلها.

ثانيًا:
اطلب من اإلدارة جتهيز صورة من التالي:

        • نتائج استمارة حتديد القدرات.
        • النظام األساسي للجمعية/للمؤسسة األهلية.

        • الرسالة والرؤية واألهداف العامة للجمعية/للمؤسسة األهلية.
        • الربامج واملشروعات السابقة واجلديدة للجمعية/للمؤسسة األهلية.

        • اهليكل التنظيمي والالئحة الداخلية ومناذج من التوصيف الوظيفي للعاملني 
        يف اجلمعية/املؤسسة األهلية .

        • األجزاء أو الوحدات اإلدارية التابعة للجمعية/للمؤسسة األهلية.
        • اخلطة االسرتاتيجية السابقة إن وجدت، وكذلك اخلطط التنفيذية وخطط التقييم         

        واملراقبة.
        • السرية الذاتية للمشاركني مجيعهم.	

        • وجيب أن تكون معك قبل بدء املرحلة الثانية، لكي يتوفر لك وقت لالطالع عليها 
        وحتليلها واستيعابها.

ثالثًا:
  يف يوم اللقاء ُقم بتوزيع استمارة املعلومات على املرشحني للدورة واطلب منهم تعبئتها وتسليمها  لك.
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النشاط التمهيدي األول:  
     

    ستتمكن من خالل هذا النشاط من معرفة أهمية التخطيط االسرتاتيجي جلمعيتك وستقررون 
بشكل مجاعي ما إذا كنتم مستعدون للبدء بهذه املرحلة يف الوقت احلالي وااللتزام جبميع 

متطلباتها، وستتوصلون إىل قناعات مشرتكة بأهميته و بأهمية مشاركة أغلب قيادات وأعضاء 
اجلمعية/املؤسسة األهلية  فيه وسيتكون هذا النشاط من 3 أجزاء  كما يلي: 

         -  عمل فردي: ُقم بتعبئة االستبيان الذي سيقوم املدرب بتوزيعه عليك وبعد 
         اإلنتهاء سلمه للمدرب . 

         -  عمل فردي: ُقم باإلجابة على األسئلة التالية يف كروت، وبعد االنتهاء سلمها                        
         للمدرب . 

١- من أنتم كمنظمة؟ )ما شخصيتكم أو ما هويتكم؟(
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

٢- أين أنتم كمنظمة؟ )ما وضعكم داخليًا وخارجيًا؟(
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

٣- إىل أين تريدون الوصول؟ )ماذا تريدون حتقيقه؟( وملاذا؟
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

٤- كيف تنوون الوصول إىل هناك؟ )كيف ستحققون ما تريدون حتقيقه؟(
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

٥- كيف ستعرفون أنكم وصلتم إىل هناك؟ )كيف ستعرفون أنكم حققتم ما تريدون؟(
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

تعليمات للمدرب:
  - ُقم بتوزيع االستبيانات على املرشحني واطلب منهم تعبئتها

 أثناء تواجدك معهم، وبعد االنتهاء امجعها منهم وُقم بتحليلها الحقًا وقبل 
بدء املرحلة الثانية.

15 دقيقة

25 دقيقة
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         -  عمل جماعي: شارك اجملموعة واملدرب يف مناقشة نتائج إجابات األسئلة السابقة. 

تعليمات للمدرب:
  - ُقم بتوزيع كروت ملونة وأقالم ماركر على مجيع املشاركني، ثم اطلب

 منهم اإلجابة على السؤال األول يف كرت مستقل خبط كبري وواضح، وبدون 
االستعانة بأحد من املشاركني، وبعد 5دقائق امجع الكروت وعلقها على ورقة فليب 

شارت مستقلة بذلك السؤال، كرر العملية مع األسئلة الباقية بنفس الطريقة. 
 بعد االنتهاء متامًا، ُقم مبقارنة إجابات املشاركني ومدى تطابقها، احسب نسبة التطابق 

وغالبًا ما تكون ضعيفة. 
 بني هلم أن أسباب ذلك هو عدم قيامهم بعملية التخطيط االسرتاتيجي وهكذا يقتنع 

املشاركون بضرورة التخطيط االسرتاتيجي والتحضري اجليد له.
  - بعد االنتهاء من التمرين التمهيدي  حدد وقت بدء املرحلة الثانية و اطلب من منسق 

الدورة جتهيز العدد الكايف من دليل املتدرب واخللفية النظرية للمشاركني، حبيث يتم 
توزيع دليل املتدرب مع بداية اليوم األول للمرحلة الثانية، واخللفية النظرية بنهاية 

اليوم التدرييب الثاني.
يف حال احتياجك ألي معلومات إضافية أو لقاءات فردية مع املعنيني، ميكنك أن تقوم 

بذلك قبل بدء املرحلة الثانية.

25 دقيقة
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المرحلة الثانية

    ورشة العمل األولى 

 مرحلة التحضير إلعداد الخطة االستراتيجية
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         )بداية اليوم التدريبي األول(ال

          أهداف المرحلة الثانية:

      بنهاية املرحلة سيكون لدى املشاركني معرفة بـ:

*  املستوى احلالي للجمعية/ للمؤسسة األهلية يف جمال التخطيط االسرتاتيجي.

* مفاهيم التخطيط االسرتاتيجي األساسية.

* إملام كايف بطرق و وسائل التفكري االسرتاتيجي.

* تقييم اخلطة االسرتاتيجية.

* االفرتاضات األولية كأساس للبدء بالتخطيط االسرتاتيجي.

*  طرق مجع املعلومات وأدوات البحث املختلفة.

* قائمة أمساء فريق حتليل البيئتني الداخلية واخلارجية.

* مبادئ وأسس وأدوات دراسة وحتليل البيئتني اخلارجية والداخلية وحتليل نتائجهما.
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        )بداية اليوم التدريبي األول(

أواًل: أنشطة بدء التدريب

        التعارف والتحضير للدورة:

    1-  التعارف )اكتشاف املعلومة اخلاطئة(:
   مبا أن املتدربني يعملون يف مجعية/مؤسسة أهلية واحدة، فبالتالي فإن التعريف ال بد أن يكون 

أعمق من االسم والوظيفة ألنهم بالضرورة يعرفون بعضهم جيدًا، لذلك فما حنن حباجة إليه هو 
تعميق التعارف من خالل النشاط التالي:

         نشاط )1(: 

 

تعليمات للمدرب:

  )1( تذكر أن توضح للمشاركني:
- أهداف احلقيبة التدريبية ومكوناتها. 	

- مراحل إعداد احلقيبة التدريبية. 	
- منهجية وآلية التدريب. 	

- املخرجات املتوقعة من التدريب. 	
- بنود االتفاق بني املدرب واملتدربني 	

تعليمات للمدرب:
   ُقم بتعريف نفسك على احلضور أواًل وباختصار، ثم ُقم

 بكتابة 5 معلومات عن نفسك على الفليبشارت كلها صحيحة إال واحدة، 
واطلب من املشاركني اكتشاف املعلومة اخلاطئة. 

قسم  ثم  املشاركني،  مجيع  على  صغرية  أوراق  بتوزيع  ُقم  ثنائي:  عمل 
أعلى  امسه  كتابة  واحد  كل  من  واطلب  ثنائية  أزواج  إىل  املشاركني 
الورق  املشاركون  يتبادل  الوقت  انتهاء  بعد  اخلمسة،  املعلومات  ثم  الورقة 
ويقوم كل مشارك مبحاولة اكتشاف املعلومة اخلاطئة و التأشري بالقلم 
أمامها ومن ثم إعادتها لزميله للتصحيح، بعد ذلك امجع الورق كلها من 
من صاحبها  اطلب  اسم  كل  وعند  اجلميع  على  بقراءتها  وُقم  املشاركني 
الوقوف واقرأ املعلومات الصحيحة ثم اخلاطئة وهكذا يتعرف اجلميع على 

بعضهم بشكل أعمق. 

30 دقيقة
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ستتعرف من خالل هذا النشاط على زمالءك بشكل أعمق، فاملعلومات اليت سيسردها كل مشارك 
عن نفسه هي معلومات أكثر خصوصية وليست عامة، معروفة لدى اجلميع، فمثاًل بعض هواياته 
اخلاصة أو قدرات خاصة ال يعرفها الكثري مثل الرسم والنحت ونظم الشعر وإجادة لغات أخرى أو 

مهارات الدفاع عن النفس أو السفر إىل بعض الدول البعيدة ...إخل.

       -  عمل ثنائي: يتم توزيع املشاركني على شكل ثنائي، ويتم توزيع أوراق صغرية 
       للجميع وخالل ٣ دقائق يقوم كل شخص بكتابة امسه أعلى الورقة ثم مخس 

       معلومات عن نفسه على الورقة، كلها صحيحة إال واحدة، بعد انتهاء الوقت يتبادل 
       املشاركون الورق ويقوم كل مشارك مبحاولة اكتشاف املعلومة اخلاطئة 

       والتأشري بالقلم أمامها وإعادتها لزميله للتصحيح، ثم تسلم كل الورق إىل املدرب 
       لقراءتها على اجلميع. 

  2-  التوقعات واألهداف:

         نشاط )2(:   

تعليمات للمدرب:
   ُقم بتوزيع كروت ملونة وأقالم ماركر على مجيع املشاركني،

 ثم ُقم بتعليق ورقة فليب شارت مكتوب أعالها “توقعات وأهداف املشاركني
 يف دورة التخطيط االسرتاتيجي”، وُقم بتجهيز لواصق مقطعة جبانب اللوحة.

اطلب من املشاركني اإلجابة على السؤال أواًل يف امللزمة ثم وخبط واضح وكبري 
املشاركني  من  اطلب  االنتهاء  بعد  عليهم،  املوزعة  الكروت  على  املاركر  وبقلم 

إلصاق الكروت على ورقة الفليب شارت املعلقة. 
بعد  التوقعات واألهداف يف حوار مجاعي منظم،  املشاركني مناقشة  اطلب من 
قارنها  ثم  اللوح  على  واكتبها  وأهدافهم  توقعاتهم  ملخص  استعرض  االنتهاء 
باألهداف احلقيقية للدورة ويفضل أن تكون مكتوبة خبط واضح وكبري مسبقًا 
ثم ُقم بتعليقها جبانب لوحة التوقعات وتأكد من استيعابهم وقناعتهم الكاملة 
األهداف  مع  معلقة  التوقعات  ورقة  تظل  أن  أهمية  إىل  أشر  األهداف.  بهذه 

احلقيقية للدورة على احلائط حتى نهاية التدريب. 

26 دقيقة

30 دقيقة
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د.متدرب صــــ15ـــــــــــــ

ية
ثان

ة ال
حل

مر
ال

     سيتم من خالل هذا النشاط التعرف على توقعاتكم من الدورة، ومن ثم عرض أهداف 
الدورة عليكم حملاولة التوفيق واملوائمة بني توقعاتكم من الدورة واألهداف اخلاصة 

بالدورة ما أمكن ذلك، إضافة إىل توضيح أهداف الدورة حيث أن أساس جناح الدورة هو 
مدى حتقيقها ألهدافها وسينقسم إىل جزئني :

       -  عمل فردي: أجب عن السؤال التالي بشكل فردي وكتابة اإلجابة خبط واضح 
       وكبري بقلم املاركر على أحد الكروت امللونة اليت ستوزع عليك من قبل املدرب، 

       بعد االنتهاء ُقم بإلصاق الكرت على ورقة الفليب شارت املعلقة على جدار القاعة 
       واملعدة خصيصًا لذلك. 

السؤال: ما هي توقعاتك من هذه الدورة التدريبية؟ وما هي أهدافك اخلاصة اليت تريد 
حتقيقها بنهاية هذه الدورة؟

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
      ............................................................................................................................................................

       -  حوار جماعي: شارك اجملموعة احلوار حول التوقعات من الدورة التدريبية 
       واألهداف اخلاصة للمشاركني، بعدها سيتم تلخيص هذه التوقعات واألهداف 

       ومقارنتها باألهداف احلقيقية واملعدة مسبقًا هلذه الدورة وهي: 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

10 دقائق

20 دقيقة
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د.متدرب صـــــ16ــــــــــــ

ية
ثان

ة ال
حل

مر
ال

    3- مساهمة املشاركني يف حتقيق أهداف الدورة:
   إن أي دورة تدريبية ال بد أن تواجه بعض الصعوبات واملعيقات اليت تقلل من فائدة التدريب 
أن  على  االتفاق  مت  أنه  ومبا  املشاركني،  التزام  على  الدورة،  على  تأثريها  مدى  ويعتمد 
إجناح التدريب وحتقيق نتائج جيدة، مسئولية اجلميع، فعلى املشاركني أنفسهم حتديد 
التدريب،  لعملية  ممكنة  إجيابية  نتيجة  أقصى  حتقيق  على  تساعدهم  اليت  مساهمتهم 

وتلك املساهمة تنفذ أثناء وبعد التدريب.

         نشاط )3(:   

تعليمات للمدرب:
- وضح للمشاركني أهمية مساهمتهم واليت تعترب قواعد عمل وإرشادات لكل

 من املدربني واملشاركني.
- اطلب من كل مشارك التفكري بهدوء يف ما هي مساهمته الفردية

 يف تقليل املعيقات اليت ميكن أن تواجه العملية التدريبية واليت قد تعرقل حتقيق أهداف 
أن  ميكن  اليت  اإلجيابية  واألجواء  احملفزات  هي  ما  وباملقابل  سابقًا؟  عليها  املتفق  الدورة 

تساهم يف إجناح الدورة وأهدافها املنشودة؟ وكتابة ذلك يف الدليل.
وبعد  شارت،  فليب  ورقة  على  واكتبها  مساهماتهم  استعراض  املشاركني  من  اطلب   -
اجلميع  من  واطلب  مبشاركتهم،  األهمية  حبسب  وترتيبها  بإعادة صياغتها  ُقم  االنتهاء 
كتابة ما مت االتفاق عليه يف دليل األنشطة، ثم ُقم بتعليق الورقة يف مكان بارز وثابت طوال 
مراحل الورشة. وتذكر أن تلك القواعد تسمح باحلصول على ديناميكيات فعالة للفرق 
كما ميكن من خالل حتديد قواعد العمل أن ننشئ مبادئ االحرتام املتبادل داخل الفريق 
وستنطبق هذه املبادئ على أعضاء الفريق كافة، بغض النظر عن خلفياتهم، وميكن أن 
تستخدم ملعاجلة التدرج اهلرمي الذي قد مينع بعض أعضاء الفريق من التحدث حبرية أو 
االستماع بسبب اخلوف أو التحفظ، وعليك أن جتهز قائمة خاصة بك لتذكرك بالقواعد 

األساسية اليت جيب أن ال ختلو منها أي اتفاقية. 

30 دقيقة
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د.متدرب صــــ16ـــــــــــــ

ية
ثان

ة ال
حل

مر
ال

     ستقوم من خالل هذا النشاط بتحديد مساهمتكم يف حتقيق أهداف الدورة أثناء وبعد  
    التدريب وسينقسم إىل  جزئني:

       -  عمل فردي: فكر يف ما هي مساهمتك الفردية يف تقليل املعيقات اليت ميكن أن 
       تواجه العملية التدريبية والسلبيات اليت قد تواجهها واليت قد تعرقل حتقيق أهداف 

       الدورة املتفق عليها سابقًا؟ وباملقابل ما هي احملفزات واألجواء اإلجيابية اليت ميكن 
       أن تساهم يف إجناح الدورة وأهدافها املنشودة؟ 

 مساهميت الفردية  يف توفري احملفزات واألجواء
 اإلجيابية اليت ميكن أن تساهم يف إجناح الدورة

وأهدافها املنشودة

 مساهميت الفردية يف تقليل املعيقات اليت ميكن أن
 تواجه العملية التدريبية والسلبيات اليت قد تواجهها وقد

تعرقل حتقيق أهداف الدورة املتفق عليها سابقًا

10 دقائق
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د.متدرب صـــــ17ــــــــــــ

ية
ثان

ة ال
حل

مر
ال

       -  حوار جماعي: شارك اجملموعة يف حتديد مساهمتكم يف ضمان حتقيق أهداف 
       الدورة ونتائج التدريب، ومتكننا من اخلروج بنتائج وآثار حقيقية للتدريب أثناء 

       وبعد انتهاء الدورة. 
- اكتب القواعد اليت مت االتفاق عليها يف هذا اجلدول:

20 دقيقة

مساهمة املشاركني بعد الدورةالتدريبية:

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................
................................................................................................................

 ................................................................................................................
 ................................................................................................................
 ................................................................................................................
 ................................................................................................................
................................................................................................................

مساهمة املشاركني أثناء الدورة التدريبية:  

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................
................................................................................................................

 ................................................................................................................
 ................................................................................................................
 ................................................................................................................
 ................................................................................................................
................................................................................................................
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د.متدرب صــــ18ـــــــــــــ

ية
ثان

ة ال
حل

مر
ال

  
         نشاط )4(:   

  ستتعرف من خالل هذا النشاط على املعارف واملهارات الفردية املطلوبة من العاملني 
 يف إدارة اجلمعيات/املؤسسات األهلية :

       -  عمل فردي: أجب على كافة األسئلة الواردة يف استمارة التقييم القبلي
              يف امللحق رقم )١( بدقة ما أمكن ذلك. 

تعليمات للمدرب:
ُقم بتوزيع االستمارات على مجيع املشاركني.
اشرح هلم اهلدف من استمارة التقييم القبلي.

وضح هلم الوقت احملدد لتعبئة االستمارة وطريقة اإلجابة عليها.
امجع االستمارات منهم بعد انتهاء الوقت وتأكد من كتابة كل 

مشارك امسه على االستمارة.

35 دقيقة

30 دقائق

 
  4- املعارف واملهارات الفردية:
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د.متدرب صـــ18ــــــــــــــ

ية
ثان

ة ال
حل

مر
ال

     مستوى أداء اجلمعية/ املؤسسة األهلية  يف جمال التخطيط االسرتاتيجي:
  

         نشاط )5(:   

جمال  يف  األهلية  مؤسستكم  مجعيتكم/  مستوى  حتديد  من  النشاط  هذا  خالل  من  ستتمكنون   
التخطيط االسرتاتيجي  وسيتكون هذا النشاط من جزء واحد كما يلي: 

شارك جمموعتك يف النقاش لتحديد مستوى مجعيتكم / مؤسستكم األهلية يف جمال التخطيط 
االسرتاتيجي ثم ُقم بعرض ما توصلت إليه جمموعتك على اجملموعات األخرى.

تعليمات للمدرب:
اطلب من كل جمموعة النقاش لتحقيق مستوى

 اجلمعية/ املؤسسة األهلية  يف جمال التخطيط االسرتاتيجي بالرجوع 
إىل اجلدول املرفق يف الصفحة التالية:

الذي مت  األهلية   املؤسسة  راجع خمرجات حتديد قدرات اجلمعية/ 
سابقًا واربطه باملستوى الذي سيتم حتديده.

أطلب من كل جمموعة عرض ما توصلت إليه للمجموعات األخرى. 

50 دقيقة
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د.متدرب صـــــ19ــــــــــــ

ية
ثان

ة ال
حل

مر
ال

داخل املنظمة 
TO

 BE
مجعية /مؤسسة أهلية  لديها 

مستوى أولي من القدرات
مجعية /مؤسسة أهلية لديها  

ط من القدرات
مستوى متوس

مجعية /مؤسسة أهلية  لديها  
مستوى جيد من القدرات

مجعية /مؤسسة أهلية  لديها 
 مستوى عالي  من القدرات

الرؤية
مبعنى 

(
طموح أو  حلم 
يت 

جلمعية ال
ا

صول 
تود الو

إليه( 

صي لدى قيادات 
- طموح شخ

جلمعية.
ا

حمدد وغري مكتوب.   
-  غري 

جلمعية.
ضحة ملستقبل ا

- نظرة وا
حمدد وغري مكتوب وغري 

-  غري 
معلن.

- مبالغ ويفوق مستوى املنظمة . 
ني 

مجيع العامل
غري مفهوم لدى 

جلمعية.
واملستفيدين من ا

ضح ومكتوب عن نظرة 
- تعبري وا

جلمعية للمستقبل.
ا

ضع الفئات الذين 
- لديها رؤية لو

ختدمهم يف املستقبل. 
جلمعية 

ضاء ا
- تشجع أع

جيابية 
ني بها على النظر بإ

حمليط
وا

للمستقبل.

جلمعية للمستقبل.
ضح ومكتوب عن نظرة ا

- تعبري وا
ختدمهم يف املستقبل.

ضع الفئات الذين 
-  لديها رؤية لو

جلمعية 
ضاء ا

جيابية للمستقبل وتشجع أع
صورة ملهمة وا

-  تعرب عن 
جيابية للمستقبل دون مبالغة تفوق مستوى 

ني بها على النظر بإ
حمليط

وا
املنظمة .

ميان 
جلمعية ولديهم إ

ني واملستفيدين من ا
مجيع العامل

-  مفهومة لدى 
راسخ بها .

حمليطة باملنظمة.
حبسب التغريات ا

- تتغري 
رسالة 

مبعنى مهمة 
(

جلمعية و 
ا

سبب وجودها (

ضح 
جلمعية وا

ض من إنشاء ا
- الغر

جلمعية.
ض قيادات ا

لدى بع
ضح 

حمدد وغري وا
ض غري 

- الغر
للجميع وغري مكتوب.

يت 
حمدد للخدمات ال

-  غري 
ف 

كي
ستقدمها ومن هي فئتها و

ستخدمهم وال يتم الرجوع إليه 
عند عمل مشاريع 

تعبري مكتوب عن مربر وجود 
يت 

حمدد الفئات ال
املنظمة غري 

ف ستخدمها ال 
كي

ستخدمها و
يتم الرجوع إليه دائمًا عن عمل 

مشاريعها. وال يظهر قيمها

ضح ومكتوب و معلن 
- تعبري وا

ني عن مربر وجود 
جلميع املعني

املنظمة يظهر قيمها.
ختدم 

ف 
كي

حمدد 
-  غري 

مستهدفيها 

جلمعية:
- سبب وجود ا

ضح.
حمدد ووا

  -
ضح ومكتوب ومعلن.

- تعبري وا
جلمعية.

ني واملستفيدين من ا
جلميع العامل

- مفهوم 
حمددة.

يت تقدمها 
خلدمات ال

- ا
حمددة.

- الفئة املستهدفة 
ني 

جلميع املعني
حمددة ومنشورة 

خلدمة للمستفيدين 
- آليات تقديم ا

حمليطة باملنظمة 
حبسب التغريات ا

وتتغري 
ني.

ني واملعني
مجيع العامل

كة 
مبشار

- تكتب 
ف

األهدا
ين ما 

مبع
(

جلمعية 
تريد ا

حتققه(
أن 

جماالت 
كثرية تغطي 

ف 
- أهدا

جلمعية.
كرب من قدرات ا

متعددة ا
مبساهمة جهات خارجة 

ضعت 
- و

عن املنظمة.
ف ال تتعلق بالرؤية 

- اغلب األهدا
حمدد. 

أو الرسالة.            - غري 
ف تشغيلية.

- ال توجد أهدا

جماالت 
كثرية تغطي 

ف 
- أهدا

جلمعية.
كرب من قدرات ا

متعددة ا
س 

ضعت من قبل رئي
-   و

جلمعية.
ا

ضها بالرؤية والرسالة.
- يتعلق بع

ضحة 
حمددة ووا

  -
ف تشغيلية 

- ال توجد أهدا

حمددة حسب أولوية.
 -

حبسب 
ضعت 

جملتمع و
- احتياجات ا

تقديرات وأراء قيادة املنظمة 
ضاءها. 

مجيع أع
و

جلمعية. 
- تتالئم مع إمكانات ا

- ترتجم  الرؤية واملهمة وتسعى 
لتحقيقها.

ف تشغيلية.
جلمعية أهدا

- لدى ا

حتليل مشكالت 
جتة عن 

جملتمع نا
حمددة حسب أولوية واحتياجات ا

جلمعية   
كتهم تتالءم مع قدرات وإمكانات ا

مبشار
الفئات املستهدفة 

ترتجم  الرؤية واملهمة وتسعى لتحقيقها.
ضحة وواقعية.

حمدده ووا
 -

ضحة.
حمددة ووا

ف تشغيلية 
- لديها أهدا

س.
حمددة بزمن وقابلة للقيا

 -
حتقق االسرتاتيجية املتبعة.

 -
ف )عام - اسرتاتيجي – تشغيلي(

جلمعية عدة مستويات من األهدا
- لدى ا
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د.متدرب صـــــ20ــــــــــــ

ية
ثان

ة ال
حل

مر
ال

داخل املنظمة 
TO

 BE
مجعية /مؤسسة أهلية  لديها 

مستوى أولي من القدرات
مجعية /مؤسسة أهلية لديها  

ط من القدرات
مستوى متوس

مجعية /مؤسسة أهلية  لديها  مستوى 
جيد من القدرات

مجعية /مؤسسة أهلية  لديها 
 مستوى عالي  من القدرات

االسرتاتيجية 
مبعنى توجه 

(
جلمعية 

ا
حلالي(

ا

مجيع 
جلمعية يف 

- تدخل ا
جملاالت املمكنة أمامها.

ا
- ال توجد خطوات مدروسة 

إلمكانية النمو والتوسع.  

جلمعية )توجه- منهجية 
- لدى ا

يت 
جملاالت ال

حمدد عن ا
طريقة( 

ترغب بدخوهلا لتحقيق الرسالة.
- ال توجد دراسة لطرق االستفادة 
حمليطة 

ص ا
ط قوتها والفر

من نقا
ضعفها 

ط 
بها للتغلب على نقا

واملهددات من حوهلا - وتكون 
جملتمعات 

ف ا
مرتبطة بأهدا

املستهدفة  

جلمعية )توجه- منهجية طريقة( 
- لدى ا

يت ترغب بدخوهلا 
جملاالت ال

حمدد عن ا
لتحقيق الرسالة.

ط 
- ال توجد دراسة لطرق االستفادة من نقا
حمليطة بها للتغلب على 

ص ا
قوتها والفر

ضعفها واملهددات من حوهلا -تتسم 
ط 

نقا
ف 

باإلبداع واالبتكار .- وتكون مرتبطة بأهدا
جملتمعات املستهدفة.

ا
جلمعيات األخرى.

حتاول ال تكرر عمل ا
 -

يت 
جملاالت ال

حمدد عن ا
جلمعية )توجه- منهجية طريقة( 

- لدى ا
ط 

متكنها من االستفادة من نقا
يت 

ترغب بدخوهلا لتحقيق الرسالة وال
ضعفها واملهددات من 

ط 
حمليطة بها للتغلب على نقا

ص ا
قوتها والفر

حوهلا وتتسم باإلبداع واالبتكار.
جملتمعات املستهدفة.

ف ا
- مرتبطة بأهدا

جتعل للجمعية ميزة فريدة.
 -

- قادرة على أن تنمو بشكل فعال.
حملتملة.

يب احتياجات مستهدفيها ا
- تل

جملموعات 
ا

املستهدفة 
واملستفيدة يف 

جلغرايف 
نطاقها ا

يت 
جملموعات ال

)ا
ختدمها حاليًا 

يت مل 
واألخرى ال

صل هلا  
ت

حبجمها.
- عدم معرفة 

مبساهمة جهات من 
حتدد 

  -
خارج املنظمة.

-  يتم تغطية عشوائية هلم.
ني.

حن
حبسب طلب املا

- تتغري 
كة 

- ال يوجد أي نوع من الشرا
معهم.

- لديها معرفة تقديرية.
جلمعية.

حتدد بواسطة قيادة ا
 -

حبسب رغبات 
- يتم تغيريها 

ني.
حن

متويالت املا
و

كة نادرة. 
ضعيفة وشرا

- عالقة 
ض منهم أحيانًا يف 

- إشراك البع
الفعاليات 

صائيات.
حبجمها من خالل اإلح

- معرفة 
ط بدقة لتحديدها وتغطيتها.

خمط
  -

- عالقتها قوية تربطها باملنظمة.
حتديد 

كة قوية معها بداية من 
- توجد شرا

احتياجها.
ط لتغطية الفئة املستهدفة 

- يتم التخطي
جلمعية يف نظامها األساسي( 

يت حددتها ا
)وال

حبسب إمكانات 
حمسوب و

جيي و
بشكل تدر
جلمعية. 

ا

حبجمها ونوعها بدقة.    
- لديها معرفة 

كلها 
مبشا

- معرفة حقيقية 
كم 

حتديد 
ط مدروسة بدقة لتحديدها وتغطيتها عرب 

- هلا خط
كل فرتة معينة.              -  هلا عالقة قوية تربطها 

ف 
ستستهد

باملنظمة.
حتديد احتياجها حتى إنهاء 

كة قوية معها ابتداء  من 
- توجد شرا

وتقييم املشاريع.                   
مجيع فعالياتها.

كة يف 
- مشار

جلمعية 
ضاهم عن خدمات ا

صاء ملدى ر
-  تقوم دائمًا بعمل استق

صياتهم واحتياجاتهم 
ومعرفة مقرتحاتهم وتو
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د.متدرب صـــــــ21ــــــــــ

ية
ثان

ة ال
حل

مر
ال

داخل املنظمة 
TO

 BE
مجعية /مؤسسة أهلية  لديها 

مستوى أولي من القدرات
مجعية /مؤسسة أهلية لديها  

ط من القدرات
مستوى متوس

مجعية /مؤسسة أهلية  لديها  
مستوى جيد من القدرات

مجعية /مؤسسة أهلية  لديها 
 مستوى عالي  من القدرات

الرقابة 
والتقييم

ال يوجد
س 

صية من قبل رئي
- رقابة شخ

جلمعية.
ا

- تتم الرقابة بدون معايري 

ضمن التحقق من 
- نظام للرقابة ي

ف والعمل الذي سيتم 
أن تنفيذ األهدا

جنازه يسري وفقًا للخطة املرسومة
إ

يت 
- يواجه املشكالت العملية ال

جليد.
ض العمل ويكافأ العمل ا

تعرت
جناح 

- يتم عن طريق مناقشة 
جلمعية من عدمها.

مشاريع ا
ضمان 

ىل معايري مسبقة ل
- ويفتقر إ

صر اإلنتاج املتاحة تستخدم 
أن عنا

بفعالية 

ضمن:
- لديها إطار يت

س.
ضع معايري للقيا

1-  و
س األداء.

2- قيا
صحيح األخطاء

3- ت
صر اإلنتاج املتاحة مادية 

كد من أن عنا
ضمن التأ

- ي
وبشرية داخل املنظمة تستخدم استخدامًا فعاال وفقًا 

ضوعة
للخطة املو

ف والعمل الذي سيتم 
ضمن التحقق من أن تنفيذ األهدا

- ي
جنازه يسري وفقًا للخطة املرسومة

إ
ض العمل ويكافئ العمل 

يت تعرت
- يواجه املشكالت العملية ال

جليد.
ا



30
د.متدرب صـــــــ22ــــــــــ

ية
ثان

ة ال
حل

مر
ال

ثانيًا: مفاهيم التخطيط االستراتيجي:  

           نشاط )6(:   

  ستتعرف من خالل هذا النشاط )الطريق إىل املطار( على مفهوم مبسط للتخطيط 
 عندما يتحول إىل سلوك وسينقسم إىل  جزئني:

       -  عمل ثنائي: شارك زميلك يف التفكري واإلجابة على السؤال التالي:
افرتضا أنكما يف مقر اجلمعية/املؤسسة األهلية  اآلن وطلب منكما الذهاب إىل املطار الستقبال 

ضيف جاء لزيارتكم، الساعة اآلن الرابعة عصراً والضيف طائرته ستهبط بعد ساعة وليس 
عندكم سيارة ومتلكون مبلغًا وقدره ١٠٠٠ ريال فقط املطلوب الوصول يف الوقت املناسب الستقبال 

الضيف والعودة به إىل مقر اجلمعية/املؤسسة األهلية . 
السؤال: كيف ستعمالن؟ ما هي الوسائل واألمور اليت جيب عليكما التفكري بها وإجياد حلول هلا؟ ارمسا 

خط سريكما ذهابًا وإيابًا على الورقة. 

       -  حوار جماعي: شارك جمموعتك احلوار يف نتائج هذا التمرين، وما الفائدة اليت 
       أدركتها؟ وهل هناك أهمية للتخطيط؟ وملاذا ؟

تعليمات للمدرب:
- ُقم بتقسيم املشاركني إىل جمموعات ثنائية بإحدى الطرق املتعارف عليها،

 وزع على كل جمموعة ورقة واحدة، ثم ُقم بشرح هلم التمرين، واطلب منهم اإلجابة 
على األسئلة املذكورة مع رسم خريطة الوصول إىل املطار والعودة.

بعد انتهاء الوقت احملدد استعرض بعض النماذج عشوائيًا، وافتح باب احلوار اجلماعي 
الستخالص املغزى من هذا النشاط، وهو أهمية وحتمية التخطيط يف حياتنا الشخصية 

والعملية لتحقيق النتائج املرجوة.

50 دقيقة

30 دقيقة

20 دقيقة
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د.متدرب صــــــ22ـــــــــــ

ية
ثان

ة ال
حل

مر
ال

  

)نهاية اليوم التدريبي األول(

10 دقائق
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د.متدرب صـــــ23ــــــــــــ

ية
ثان

ة ال
حل

مر
ال

)بداية اليوم التدريبي الثاني(

        التعريفات والمفاهيم:

         نشاط )7(:   

  ستتعرف من خالل هذا النشاط على مفاهيم أساسية وهامة عن عملية التخطيط 
  ومعنى االسرتاتيجية وصفات اخلطة والتعريفات املختلفة للتخطيط االسرتاتيجي 

  وسينقسم إىل  جزئني: 

       - عمل جماعي: شارك جمموعتك يف تعريف املصطلحات التالية بصياغتكم 
       اخلاصة وكتابتها بقلم ماركر على ورقة فليب شارت، ومن ثم تسليمها للمدرب 

       لتعليقها على احلائط.  

تعليمات للمدرب:
- عليك كمدرب مراجعة اإلطار النظري للدليل مسبقًا 

برنامج  بواسطة  أو  شارت  فليب  ورق  على  إما  التعريفات  وجتهيز  وكتابة 
العرض باور بوينت.

فليب  بتوزيع ورق  وُقم  املشاركني إىل جمموعتني متساويتني  بتقسيم  ُقم 
بصياغة  القيام  منهم  اطلب  جمموعة.  كل  على  ماركر  وأقالم  شارت 
تعريفات من عندهم للمصطلحات السابقة وكتابتها على ورق فليب شارت 

وبعد االنتهاء تعليقها على اجلدار. 
بعد انتهاء الوقت، ُقم بعرض التعريفات املعتمدة من اخللفية النظرية وقارنها 
مع نتائج كل جمموعة واعِط كل جمموعة عالمة من عشرة مثاًل كنوع 
من املنافسة الشريفة، ولكن جيب التأكيد عليهم أن كل تعريفاتهم بشكل 
صياغة  هنالك  ولكن  حمدد،  بشكل  خطأ  أم  صح  يوجد  وال  صحيحة  عام 

أفضل وأدق فقط. 

50 دقيقة

30 دقيقة
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د.متدرب صـــــــ23ــــــــــ

ية
ثان

ة ال
حل

مر
ال

التخطيط بشكل عام  :
..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

االسرتاتيجية:
..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

اخلطة االسرتاتيجية: 
..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

التخطيط االسرتاتيجي:
..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

       -  عمل جماعي: شارك املدرب يف استعراض أعمالكم ومقارنتها بالتعريفات 
       املعتمدة من اخللفية النظرية. 

       

20 دقيقة
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د.متدرب صـــــــ24ــــــــــ

ية
ثان

ة ال
حل

مر
ال

         نشاط )8(:   

  ستواصل من خالل هذا النشاط التعرف على املفاهيم اخلاصة بالتخطيط االسرتاتيجي  
 عرب معرفة الفرق بني اخلطة االسرتاتيجية واخلطة السنوية وسينقسم إىل  جزئني:  

       
       - عمل جماعي:  شارك جمموعتك يف حتديد الفرق بني اخلطة السنوية واخلطة 

       االسرتاتيجية، وبعد انتهاء الوقت ُقم بتسليم الورقة للمدرب لتعليقها على احلائط 
       ملناقشتها الحقًا مع باقي املشاركني. 

       - حوار جماعي:  على كل جمموعة اختيار مقررها ليقوم بعرض وشرح لنتائج 
       عملها من واقع الورقة املعلقة للمجموعة الكبرية، وسيتم فتح باب النقاش جلميع 

       املشاركني، بعد استكمال عرض كل جمموعة سيقوم املدرب بعرض الفروق 
       املختارة واملذكورة يف اخللفية النظرية ملقارنتها ومناقشتها بشكل مجاعي.       

تعليمات للمدرب:
ُقم بتقسيم املشاركني إىل جمموعات متساوية وُقم بتوزيع ورق

بكتابة  القيام  وأقالم ماركر على كل جمموعة واطلب منهم   فليب شارت 
واخلطة  السنوية  اخلطة  بني  نظرهم  وجهة  من  يرونها  اليت  الفروق 
مسبقًا  للدليل  النظري  اإلطار  مراجعة  كمدرب  وعليك  االسرتاتيجية، 
وكتابة وجتهيز الفروق إما على ورق فليب شارت أو بواسطة برنامج العرض 

باور بوينت. 
الوقت اطلب من كل جمموعة عرض عملها واطلب من اجلميع  انتهاء  بعد 
املشاركة يف التعليق عليها، ثم ُقم بتلخيص الفروق اليت عرضت من اجملموعة 
الكبرية على ورق فليب شارت حبيث يستطيع أن يرى اجلميع الفروق بشكل 
كامل، بعد ذلك ُقم بعرض الفروق اليت جهزتها من الدليل النظري ملقارنتها 

ومن ثم توضيحها بشكل أكرب. 

الخطة االستراتيجية الخطة السنوية

50 دقيقة

20 دقيقة

30 دقيقة
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د.متدرب صــــ25ـــــــــــــ

ية
ثان

ة ال
حل

مر
ال

           طرق ووسائل التفكري االسرتاتيجي:

        نشاط )9(:   

     

  ستتعرف من خالل هذا النشاط على طرق التفكري اليت تساعدك يف عملية التخطيط   
   االسرتاتيجي وأيضًا تساعدك على التعرف على التوّجهات األساسية يف التخطيط 

   االسرتاتيجي، من خالل تعلم التفكري بتقنية القبعات الست للعامل دي بونو وسينقسم 
   إىل ثالثة  أجزاء: 

تعليمات للمدرب:
- اطلب من املشاركني وبشكل فردي قراءة الورقة املرجعية  رقم )١(، املوجودة

 يف نهاية املرحلة الثانية من الدليل.
- ُقم بشرح خمتصر للتقنية. 

- ُقم بتقسيم املشاركني إىل جمموعات متساوية، ووزع عليهم أوراق الفليب شارت وأقالم املاركر. 
اقرأ عليهم احلالة االفرتاضية، ثم اطلب منهم استخدام التفكري بتقنية القبعات الست لإلجابة 

على السؤال املطروح حول احلالة االفرتاضية، واختاذ القرار السليم بشأنه. 
بعد انتهاء الوقت اطلب من مقرر كل جمموعة عرض النتائج مع شرح خمتصر لتجربتهم أثناء 
استخدام التقنية، وكيف مت التوصل للقرار النهائي، وهل استفادوا من هذه التقنية؟ واطلب من 

مجيع املشاركني املشاركة يف النقاش حول القرار النهائي. 
بعد انتهاء اجلميع من العرض، ُقم بتوضيح فائدة هذه التقنية ويف نفس الوقت بنيِّ للجميع أن 
يف  العاملني  من  الكثري  فيه  يقع  ولألسف  كبري  خطأ  شروط  أو  تردد  أي  بدون  باملنحة  القبول 
أن عليهم االعتذار بأسلوب مناسب وذلك بعمل زيارة  ، والصحيح  اجلمعيات/املؤسسات األهلية 
املستهدفة  والفئة  أن اجملال  االعتذار ومنها  أسباب  العليا، وشرح  اإلدارة  قبل  املاحنة من  للجهة 
والنطاق اجلغرايف للجمعية/للمؤسسة األهلية وللمشروع املعروض، كلها خمتلفة وال تتناسب 
مع اخلطة االسرتاتيجية لكم، ويف نفس الوقت توجيه الشكر للثقة الكبرية اليت منحوها إياكم، 
واغتنام الفرصة لتقديم شرح خمتصر جملاالت عملكم وحماولة إقناعهم بأهميتها وأثرها على 
اقرتاح تعديالت تتناسب مع  املنحة بشروط حمددة من قبلكم وبعد  اجملتمع، كما ميكن قبول 
معهم  التفاوض  وحماولة  األهلية،  جلمعيتكم/ملؤسستكم  مسبقًا  املعدة  االسرتاتيجية  اخلطة 
عليها، املهم عدم التأثر بتوجهات املاحنني على حساب اخلطة االسرتاتيجية وعدم التنازل عن ما 

مت االتفاق عليه أثناء إعداد اخلطة االسرتاتيجية. 

105 دقيقة
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د.متدرب صــــ26ـــــــــــــ

ية
ثان

ة ال
حل

مر
ال

       - عمل جماعي: ا قرأ بتأني الورقة املرجعيه رقم )١(، املوجودة يف نهاية املرحلة الثانية  
         من  الدليل.   

            - شارك املدرب أثناء شرحه لتقنية التفكري بالقبعات الست.

       - عمل جماعي:شارك جمموعتك يف استخدام التفكري بتقنية القبعات الست الختاذ 
       القرار السليم بشأن احلالة االفرتاضية التالية: 

إحدى اجلهات املاحنة الكربى عرضت على منظمتكم منحة مالية كبرية وقدرها )مليون 
دوالر( لتنفيذ مشروع كبري يف منطقة بعيدة عن مكان عملكم، وجمال خمتلف اختالفًا 
الرد  منكم  وطلبت  فئتكم.  عن  متامًا  خمتلفة  مستهدفة  وفئة  عملكم  جمال  عن  كاماًل 

بالقبول أو الرفض يف خالل أسبوع.
العرض،  هذا  حول  قرار  إىل  للوصول  الست  القبعات  بتقنية  التفكري  املطلوب:استخدام 
كتابة  اخلتام  ويف  شارت،  الفليب  ورقة  على  قبعة  بكل  تداوهلا  مت  اليت  األفكار  وكتابة 
تسليم  جمموعة  كل  على  الوقت  انتهاء  عند  واضح.  خبط  عليه  االتفاق  مت  الذي  القرار 

عملها إىل املدرب لتعليقها على احلائط، ومناقشتها مع مجيع املشاركني الحقًا.

القبعات الست للتفكير 

5 دقائق

15 دقيقة

40 دقيقة
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د.متدرب صـــــــ26ــــــــــ

ية
ثان

ة ال
حل

مر
ال

القرار الذي مت االتفاق على اختاذه هو:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

        -  عمل جماعي: على كل جمموعة اختيار مقررها لشرح آلية تطبيق التقنية 
        واألفكار اليت مت تداوهلا والقرار النهائي الذي مت التوصل إليه جلميع املشاركني        

       ومناقشة ذلك مع اجلميع.       

30 دقيقة
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د.متدرب صــــــ27ـــــــــــ

ية
ثان

ة ال
حل

مر
ال

        تحديد الخيارات/االفتراضات االستراتيجية األولية كأساس للبدء 

        بعملية التخطيط االستراتيجي:

         نشاط )10(:   

تعليمات للمدرب:

- ُقم باستعراض املعلومات عن دور اجملتمع املدني يف اليمن مبا يف ذلك
اليت تغطي عددها وفاعليتها وتوضيح أهمية بعض اجملاالت واخليارات عن   اجملاالت 
يف  وتساهم  اجملتمع  ختدم  اليت  التنموية  اجملاالت  إىل  توجيههم  وحماولة  األخرى 
تنميته، ووضح هلم أن املقصود باالفرتاضات املسارات والتوجهات العامة اليت من املمكن 
)أيتام-أطفال-  املستهدفة  الفئة  نوع  أن تعمل عليها اجلمعية/املؤسسة األهلية  مثل: 
إنسان- )صحة-حقوق  العمل  وجمال  طبيعة  اخلاصة-...(،  االحتياجات  شباب-ذوي 

وبشكل  وتأهيل-...(،  )رعاية-كفالة-توعية-تدريب  املقدمة  اخلدمة  نوع  متكني-...(، 
أو  اجلديدة  التوجهات  و  الطموحات  جمال  توسيع  منها  الغرض  االفرتاضات  هذه  عام 

تطوير توجهات حالية ناجحة.
 - ُقم بتوزيع كروت وأقالم ماركر على مجيع املشاركني واطلب منهم اإلجابة على 
الوقت  انتهاء  وبعد  الكروت،  على  واضح  بشكل  وكتابته  بشكل فردي  املذكور  السؤال 

املخصص ُقم جبمع الكروت وتعليقها على ورقة الفليب شارت. 
- ُقم بفرز واستخالص اخليارات املتشابهة وإعادة كتابتها على ورقة  فليب شارت أخرى 
ثم أدر النقاش مع املشاركني حول كل خيار/افرتاضية، ثم اطلب من املشاركني وضع 
درجة مئوية لكل خيار/افرتاضية ثم بعد ذلك ُقم برتتيب اخليارات املختارة تنازليًا من 

األعلى إىل األدنى.
من   ٪٨٠ عن  تقل  ال  مئوية  نسب  على  احلاصلة  اخليارات/االفرتاضات  باختيار  ُقم   -
الدرجات حبيث ال يزيد عددها عن ثالث خيارات/افرتاضات كحد أقصى، اطلب من 
أحد املشاركني القيام بكتابة اخليارات/االفرتاضات املتفق عليها يف ورقة فليب شارت 

جديدة وتعليقها على اجلدار. 

مالحظة: 
ُقم بتوزيع اخللفية النظرية للدليل على مجيع املشاركني يف نهاية النشاط.

60 دقيقة
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د.متدرب صــــــ27ـــــــــــ

ية
ثان

ة ال
حل

مر
ال

    ستتمكن من خالل هذا النشاط من اخلروج خبيارات/بافرتاضات اسرتاتيجية أولية  
 كأساس للبدء بعملية التخطيط االسرتاتيجي وسيتكون هذا النشاط من جزئني

 كما يلي:
           -  عمل فردي: أذكر فرضية أو فرضيتني تعتقد أن اجلمعية جيب أن تعمل عليها 

       من أجل اخلطة االسرتاتيجية؟ 

.......................................................................................................  -1

.......................................................................................................  -2

 - بعد انتهاء وقت اإلجابة املخصص للسؤال ُقم بتسليم الكرت للمدرب لتعليقها على 
  ورقة الفليب شارت.

           -  حوار جماعي: شارك جمموعتك باستخدام تقنية العصف الذهين التعرف على 
           االفرتاضات/اخليارات االسرتاتيجية املختلفة اليت كتبها زمالئك املشاركني 

           وسيقوم املدرب بعرضها عليكم ومن ثم إدارة احلوار اجلماعي للوصول إىل فرضيات 
           متفق عليها من اجلميع.	

)نهاية اليوم التدريبي الثاني(

15 دقيقة

45 دقيقة
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د.متدرب صـــــ28ــــــــــــ

ية
ثان

ة ال
حل

مر
ال

)بداية اليوم التدريبي الثالث(

        تقييم الخطة االستراتيجية السابقة:

         نشاط )11(:   

  من خالل هذا النشاط ستتمكن من مراجعة وتقييم اخلطة االسرتاتيجية السابقة 
 للجمعية/للمؤسسة األهلية وحتديد جماالت النجاح واإلخفاق  وسيتكون هذا النشاط 

 من جزئني  كما يلي: 
       - عمل جماعي: شارك جمموعتك يف مراجعة وتقييم اخليارات االسرتاتيجية، 

     واملوقع االسرتاتيجي واألهداف االسرتاتيجية العامة واخلاصة مبا يف ذلك 
      االسرتاتيجيات الفرعية للفرتة السابقة، وحماولة استخالص العرب من النتائج ، 

     وكتابتها على ورقة فليب شارت على شكل ملخصات يف جدول لتوضيح الوضع 
    السابق ومدى النجاح أو اإلخفاق يف كل جمال، وبعد االنتهاء ُقم بتعليقها على اجلدار.

        -  حوار جماعي: على مقرر كل جمموعة عرض النتائج اليت توصلت إليها 
        جمموعته ومناقشتها مع بقية املشاركني للوصول إىل اتفاق شامل على هذه النتائج                 

        من حيث السالمة والواقعية. 

تعليمات للمدرب:
- ُقم بتقسيم املشاركني إىل جمموعتني متساويتني، ووزع

والتقارير  السابقة  االسرتاتيجية  اخلطة  من  نسخة  جمموعة  كل  علي   
اخلاصة  واألنشطة  والربامج  املشروعات  يف  العمل  سري  حول  الدورية 
ماركر  وأقالم  شارت  فليب  أوراق  وكذلك   ، األهلية  باجلمعية/املؤسسة 
التقييم  السابقة وتقييمها وتلخيص  ملونة، واطلب منهم مراجعة اخلطة 
النتائج اليت توصلوا إليها ومن ثم كتابتها على  على شكل جدول لتوضيح 

ورقة الفليب شارت بعد االنتهاء تعليقها على اجلدار. 
- بعد انتهاء الوقت، اطلب من مقرر كل جمموعة عرض النتائج ومناقشتها 
كتابة  املشاركني  أحد  من  اطلب  النقاش  نهاية  ويف  املشاركني  بقية  مع 
النجاح  التحقق وأسباب  السابقة ويف مقابلها نسبة  اخليارات االسرتاتيجية 
أو اإلخفاق على ورقة فليب شارت جديدة وتعليقها على اجلدار واالحتفاظ 

بها للعودة إليها الحقًا..

50 دقيقة

30 دقيقة

20 دقيقة
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د.متدرب صـــــــ29ــــــــــ

ية
ثان

ة ال
حل

مر
ال

          - بعض طرق و أساليب جمع البيانات:

         نشاط )12(:   

تعليمات للمدرب:
- من النشاط السابق إذا مت اختيار أشخاص من غري احلضور لالستفادة من هذا

 النشاط، فاطلب من اإلدارة التواصل معهم حلضور هذا النشاط إن أمكن.
وضح للمشاركني أن بعض طرق و أساليب مجع البيانات قد تكون مناسبة أكثر من غريها 

يف حاالت معينة وبالتالي تعطي نتائج أفضل لذلك على الباحث الرتّيث عند اختيار طريقة
 أو أسلوب مجع البيانات ليتأكد من حتقيق ما تقتضيه الدراسة 

هناك العديد من أساليب و طرق مجع البيانات املتوفرة للباحث، و بطبيعة احلال، هناك اختالف بني 
هذه الطرق أو األساليب سواء من ناحية طريقة القيام بها أو من ناحية مدى دقة وصحة وكمية 

املعلومات اليت يتم مجعها، ومنها على سبيل املثال ال احلصر:
     )1(  املالحظة                        )2(  املقابلة الشخصية                       )3(  االستبيانات 

- اطلب من املشاركني وبشكل فردي قراءة الورقة املرجعية رقم )3( ورقم )4( بتأني. 
- ُقم بتقسيم املشاركني إىل جمموعتني متساويتني ، ثم مسي إحداهما البيئة الداخلية واألخرى 
ورقيت  بقراءة  ُقم  ثم  عليهم،  ماركر  وأقالم  شارت  فليب  أوراق  بتوزيع  وُقم  اخلارجية،  البيئة 
املرجعية عليهم مع شرحهما باختصار وتوجيههم لالستفادة منهما لتصميم االستبيان وكتابته، 

بعد انتهاء الوقت اطلب من كل جمموعة تسليم ورقتها إىل اجملموعة األخرى.
- ُقم بتوزيع أوراق آي فور )A4( على مجيع املشاركني، ثم اطلب من أفراد كل جمموعة اإلجابة 
املقدم من اجملموعة األخرى على ورقة اآلي فور مع مالحظة عدم تغيري ترتيب  على االستبيان 

األسئلة، بعد انتهاء الوقت تقوم كل جمموعة جبمع االستبيانات وتسليمها للمجموعة األخرى. 
- يف هذه املرحلة وجه كل جمموعة باستالم االستبيانات وترتيبها والبدء بتحليلها واستخالص 

النتائج منها وحماولة عرضها بشكل مناسب وواضح لآلخرين، وناقشها باختصار 
مع املشاركني. 

- اطلب من كل جمموعة العودة إىل الورقة املعلقة ومناقشتها الستخراج املالحظات أو األخطاء إن 
ُوجدت وكتابتها على ورقة فليب شارت أخرى جديدة، وبعد انتهاء الوقت، اطلب من كل جمموعة 

تعليق ورقتها على اجلدار.
بشكل  ومناقشتها  املشاركني  على  املالحظات  لعرض  مقررها  اختيار  جمموعة  كل  من  اطلب   -
ثم علق  لتقديم مالحظاتهم  للمشاركني  أواًل  الفرصة  إعطاء  املدرب، واحرص على  مجاعي مع 

عليها يف األخري. 

130 دقيقة

    20 دقيقة
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د.متدرب صــــ29، 30ـــــــــــــ

ية
ثان

ة ال
حل

مر
ال

   ستتعرف من خالل هذا النشاط على طريقة عمل االستبيانات وهي الطريقة األكثر 
شيوعًا واستعمااًل ضمن طرق وأساليب مجع املعلومات املختلفة وسينقسم إىل  جزئني:

        -  عمل فردي: ُقم وبشكل فردي بقراءة الورقة املرجعية رقم )3( والورقة املرجعية 
        رقم )4( حول خطوات تصميم االستبيانات وحماور ومواضيع البحث املطلوب مجع 

        املعلومات حوهلا. 

        -  عمل جماعي: وهو عبارة عن 5 أجزاء:

اجلزء األول: شارك جمموعتك يف تصميم استبيان جلمع املعلومات حول البيئة اليت مت 
اختيارك ضمنها، وكتابتها على ورقة فليب شارت، وبعد انتهاء الوقت احملدد على كل 

جمموعة تسليم ورقة الفليب شارت للمجموعة األخرى. 

اجلزء الثاني: سيقوم أفراد كل جمموعة وبشكل فردي باإلجابة على االستبيان املقدم 
من اجملموعة األخرى من الفليب شارت وكتابتها على ورقة أي فور )A4(، وبعد االنتهاء 

تسليمها للمجموعة األخرى. 

اجلزء الثالث: ستقوم كل جمموعة بتحليل نتائج االستبيانات املسلمة هلا من اجملموعة 
األخرى، وتقديم تقرير يلخص نتيجة التحليل للمدرب.

   5 دقائق

35  دقيقة

10 دقائق

25  دقيقة
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د.متدرب صــــ31ــــــــــــ

  اجلزء الرابع: بشكل مجاعي شارك جمموعتك النقاش حول االستمارة املقدمة من 
اجملموعة األخرى وحاول استخراج األخطاء يف الصياغة والتصميم، وكتابتها على ورقة 

فليب شارت وباملثل اجملموعة األخرى تقوم بنفس األمر.

اجلزء اخلامس: كل جمموعة ستقوم بعرض مالحظاتها على صياغة االستمارة 
املقدمة من اجملموعة األخرى ومناقشتها مع املدرب وبقية املشاركني. 

ية
ثان

ة ال
حل

مر
ال

25  دقيقة

20  دقيقة
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د.متدرب صـــــ32ــــــــــــ

ية
ثان

ة ال
حل

مر
ال

          - طرق و وسائل البحث اإللكتروني:

         نشاط )13(:   
30 دقيقة

تعليمات للمدرب:
- ُقم بالتحضري جيداً وذلك بقراءة األوراق املرجعية املرتبطة باملوضوع، ُثم

 ُقم بسؤال املشاركني من منكم قد استعمل أحد حمركات البحث؟  وماهي الفوائد 
اليت جناها من ذلك؟ 

اليت  أنه باإلمكان االستفادة أكثر من هذه احملركات للوصول للنتائج  ُثم بني هلم 
نريدها باستخدام أدوات البحث املذكورة يف الورقة املرجعية رقم )5(.

-أطلب من مجيع املشاركني قراءة الورقة املرجعية رقم )5( بتأني وبشكل فردي.
- قسم املشاركني إىل جمموعات متساوية ال تقل عن 5 أشخاص، وزع عليهم أوراق 
فليب شارت وأقالم ماركر، وأطلب من كل جمموعة تصميم خطة للبحث يف سياق 
معني من البيئة اخلارجية للجمعية/ للمؤسسة األهلية، ومن ثم كتابتها على ورقة 

فليب شارت، وبعد انتهاء الوقت ُقم بتعليقها على اجلدار.
- أطلب من مقرر كل جمموعة شرح خطة حبثهم ومناقشتها مع باقي املشاركني 

وُقم بالتعليق عليها يف نهاية عرض كل جمموعة.

 تكليف :
- أطلب من اجملموعات تطبيق النشاط السابق فعليًا على األنرتنت، وإحضار النتائج 

مطبوعة يف اليوم التالي.
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د.متدرب صـــــ32،33ــــــــــــ

ية
ثان

ة ال
حل

مر
ال

 
 ستتعرف من خالل هذا النشاط على بعض طرق البحث وأدواتها عرب الشبكة العاملية 

 وسينقسم إىل ثالثة  أجزاء:

        -  عمل فردي: ُقم بشكل فردي بقراءة الورقة املرجعية رقم )5( للتعرف على أدوات 
        البحث املتخصصة.

        -  عمل جماعي: شارك جمموعتك يف تصميم خطة البحث حول سياق معني من 
        البيئة اخلارجية وميكنك االستعانة بالورقة املرجعية رقم )4( وكتابة اخلطة على 

        ورقة فليب شارت وتعليقها على اجلدار. 

        -  حوار جماعي: على كل جمموعة تكليف مقررها لعرض اخلطة ومناقشتها مع 
        باقي املشاركني واملدرب.

        - تكليف: على كل جمموعة تطبيق خطة البحث على اإلنرتنت وتقديم 
        النتائج مطبوعة يف اليوم الالحق. 

)نهاية اليوم التدريبي الثالث(

   5 دقائق

  10 دقائق

  10 دقائق
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جي
تي

ترا
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ط ا
طي

تخ
ال

د.متدرب صـــ34ــــــــ

)بداية اليوم التدريبي الرابع(

         نشاط )14(:   

 ستتمكن من خالل هذا النشاط من التحقق من مدى متكنك من  تطبيق استخدام أدوات 
 البحث عرب اإلنرتنت )التكليف( وسيتكون هذا النشاط من جزء واحد.

         -  حوار جماعي: ستشارك جمموعتك احلوار مع املشاركني واملدرب نتائج التكليف 
         حول استخدام أدوات البحث اإللكرتوني عرب اإلنرتنت. 

تحديد فريق عمل البيئتين الداخلية والخارجية:

         نشاط )15(: 

تعليمات للمدرب:
- اطلب من مقرر كل جمموعة القيام بعرض نتائج البحث

 الذي قاموا به )التكليف(، وافتح اجملال للمشاركني للتعليق على النتائج، 
واجعل تدخلك أقل ما ميكن واجعله يف نهاية عرض كل جمموعة. 

تعليمات للمدرب:
- نظراً ألهمية وحساسية هذه املرحلة حبيث أنها ستؤثر  سلباًً أو

 إجيابًا يف مسار إعداد اخلطة االسرتاتيجية، ُقم بتبيني وتوضيح ذلك 
للمشاركني بتحري الدقة يف االختيار وفق املعايري املذكورة يف الورقة املرجعية 

رقم )2(، وبصورة حيادية تسعى لضمان احلصول على نتائج ومعلومات صحيحة 
وسليمة. 

- ُقم بتقسيم املشاركني إىل جمموعتني متساويتني ووزع عليهم ورقيت فليب 
شارت وأقالم ماركر، واطلب من كل جمموعة االستعانة بالورقة املرجعية رقم 

)2( واملوجودة نهاية الدليل، العتماد املعايري واملؤهالت الالزمة الختيار أعضاء 
الفريق وقائدها، وُقم بالتوضيح هلم أنه يف حالة عدم توفر أشخاص منهم تنطبق 

عليه املعايري ميكنهم االستعانة خبربات خارجية. 
- بعد انتهاء الوقت ُقم بعرض القائمتني على مجيع املشاركني وأدر عملية 
النقاش للوصول إىل قائمة متفق عليها ثم اختيار قائد للفريق املختار من 

اجملموعة وأعضاء الفريق. ثم ُقم بالتأكد من أن مجيع املشاركني قد استوفوا 
معايري الورقة املرجعية، وُقم بالتنبيه على ضرورة االحتفاظ بهذه القوائم حتى 

نهاية الورشة األوىل. 

20 دقيقة

55 دقيقة
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ستتعرف من خالل هذا النشاط على كيفية اختيار فريق العمل اخلاص بتنفيذ دراسة 
البيئتني الداخلية واخلارجية واملهارات املفرتض توفرها فيهم وسينقسم إىل  جزئني: 

              -  عمل جماعي: سيقوم  املدرب بتقسيم املشاركني إىل جمموعتني متساويتني، 
              وعلى كل جمموعة اختيار فريق مجع املعلومات للبيئتني الداخلية واخلارجية 

              واختيار قائد للفريق باالستعانة بالورقة املرجعية رقم )2(، ومن ثم كتابة 
              أمساء  املرشحني على ورقة فليب شارت وتعليقها على اجلدار. 

         -  حوار جماعي: سيقوم املدرب بعرض القائمتني معًا والتصويت على األمساء بعد 
              مناقشتها مع مجيع املشاركني للحصول على قائمة واحدة معتمدة ومتفق عليها 

              من اجلميع.  

اإلعداد والتجهيز لتحليل البيئتين الداخلية والخارجية:
) تصميم خطة البحث والتحليل للبيئتني الداخلية واخلارجية(

         نشاط )16(:   
تعليمات للمدرب:

- ُقم بتلخيص سريع ملا مت تقدميه وعرضه وشرحه يف األيام املاضية، ثم 
استعرض معهم بإختصار مصفوفة  سوات وجوانبها األربعة وكيف سيتم استخدامها الحقًا

- ُقم باستدعاء فريق مجع املعلومات الذين مت اختيارهم سابقًا واطلب من قائد الفريق 
تقسيم فريقه إىل جمموعتني، األوىل تعمل على البيئة الداخلية واألخرى على البيئة 

اخلارجية، ثم وزع على مجيع املشاركني أوراق آي فور وأقالم رصاص وأقالم جافة ملونة، 
ثم اطلب من كل جمموعة عمل تصميم متكامل خلطة البحث والتحليل للبيئة اخلاصة 

بكل جمموعة مبا يف ذلك صياغة وتصميم االستبيانات وتوزيع املهام على بعضهم واطلب 
منهم االستعانة بالورقة املرجعية رقم )6( واجلدول املرفق يف دليل املتدرب لتسهيل عملهم.
ُقم باملرور على كل جمموعة ومساعدتها إذا لزم األمر، بعد انتهاء الوقت بنّي للمشاركني 
أنهم اآلن جاهزون ألهم مرحلة من مراحل التخطيط االسرتاتيجي وعليهم حتري الدقة 

واحليادية واملوضوعية يف مجع وحتليل البيانات ألن كل املراحل القادمة من التخطيط 
االسرتاتيجي تعتمد اعتماداً كاماًل على نتائج عملهم هذا.

وبنّي هلم أنهم بهذا قد أنهوا الورشة األول )املرحلة الثانية(، وستعطى هلم فرتة أسبوع إىل 
عشرة أيام للعمل ثم العودة الستكمال عملية التخطيط االسرتاتيجي من خالل الورشة 

الثانية )املرحلة الثالثة(.
وجيب عليك اإلطالع على النتائج النهائية اليت سيحصل عليها الفريق قبل انعقاد الورشة 

الثانية بوقت كاف، وذلك الستيعاب املواضيع املطروحة بشكل كامل، وللتأكد من استيفاء 
حتليل البيئتني مجيع املعلومات الالزمة، مما سيسهل ذلك عملك كميسر أثناء احللقة 

النقاشية يف الورشة الثانية. 

30 دقيقة

20 دقيقة

140 دقيقة
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   ستتمكن من خالل هذا النشاط من  عمل تصميم متكامل خلطة البحث والتحليل 
للبيئتني الداخلية واخلارجية وسيتكون هذا النشاط من جزء واحد كما يلي: 

        -  عمل جماعي: شارك جمموعتك باالستعانة بالورقة املرجعية رقم ) 6( وباجلدول 
        التالي يف تصميم خطة البحث جلميع السياقات اخلاصة ببيئتك مبا يف ذلك تصميم 

        وكتابة االستبيانات إذا لزم األمر. 

جدول تنفيذي ألعمال تحليل البيئتين:

)نهاية اليوم التدريبي الرابع(

مالحظات الموارد 
المطلوبة

الوسائل 
المتبعة

الفترة 
الزمنية

المسئول األسئلة/المعلومات بناء 
على االفتراضات األولية

 



49
د.متدرب صـــــ36ــــــــــــ

ية
ثان

ة ال
حل

مر
ال

         الورقة املرجعية )١(:   القبعات الست للتفكري
 

القبعات الست للتفكير 
و تركز على : 

املوجودة  املتوفرة لدينا و  • املعلومات 
• املعلومات اليت نود احلصول عليها 

• املعلومات اليت حنتاج هلا 
الناقصة و اليت جيب اكماهلا أو  الغري متوافرة   •  املعلومات 

النقاط األساسية اليت تركز عليها :  
املتباينة املختلفة يف حالة وجود معلومات متضاربة. • تسجل اآلراء 

 و تقييم صحة املعلومات و مدى عالقتها باصل املوضوع املطروح  
التأمالت  التخمني و  • تفرق بني احلقائق اجملردة و 

• حتدد طبيعة اخلطوات اليت جيب تنفيذها لسد أي نقص 
املشاعر اخلاصة باآلخريني  • تبني 

و تركز على : 
الفوائد  • اجلدوى و 

؟  الفوائد  • ما هي 
؟  املفهوم اجلذاب  • هل ميكننا تطبيق هذا 

؟  الفكرة حتى تصبح قابلة للتنفيذ  • هل ميكن تعديل هذه 
؟  النظام احلالي  • هل ميكننا تعديل 

النقاط األساسية اليت تركز عليها :  
• تتطلب بذل بعض اجلهد 

السوداء  • أقل تلقائية مقارنة بالقبعة 
املبتكرة  • تشجع االفكار االبداعية و 

و تركز على : 
املشاعر و االحاسيس  • منح شرعية للتعبري عن 

•  التعبري عما تشعر به اآلن  فقط 
• تستخدم كجزء من التفكري الذي يؤدي إىل قرار 

الوصول إىل قرار ما •  ميكن استخدامها يف مرحلة ما بعد 

النقاط األساسية اليت تركز عليها :  
متنح إذن مطلق للتعبري عن األحاسيس و الشعور و احلدس 

ال تطالب باستيضاح أو شرح ألسباب مشاعرنا 
شعور داخلي مبين على خرباتنا و جتاربنا 
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         الورقة املرجعية )١(:   القبعات الست للتفكري
القبعات الست للتفكير  

و تركز على : 
القيم    ، ،  األنظمة  ، احلقائق  : اخلربات  املناسب  • التفكري غري 

•  األخطاء                                          • املشاكل األساسية 
• غلطات املنطق 

النقاط األساسية اليت تركز عليها :  
البيضاء  القبعة  • قد توفر معلومات يف بعض األحيان و اليت قد تتوافر بواسطة 

السوداء فورا  مبجرد ذكرها.  القبعة  • ال تلجأ  إىل حل املشاكل اليت تظهر حتت 
• قبعة هلا ذات قيمة و فائدة و ضرورية 

الغلطات السخيفة  • متنع وقوع 
• توضح و تبني الصعوبات 

اذا زاد استخدامها  • تسبب مشاكل مجة 
و تركز على : 

• بذل جهد إبداعي             
• تعدل من االفكار و تزيل االخطاء 

•  تنشيء خلية تتخذ من االبتكار ثقافة هلا 
• تستكشف بدائل خمتلفة لتنفيذ االعمال و االفعال 

الكلمة العشوائية : 
•  اختار امسًا عشوائيًا من قائمة كلمات 

• اكتب كل ما خيطر على ذهنك عندما تفكر يف هذه الكلمة 
الذي  املوضوع  العشوائية و  الكلمة  أثارتها  •   أوجد عالقة ما بني اخلواطر اليت 

تود طرح فكرة جديدة بشأنه 

و تركز على : 
•  جدول االعمال  التالية                                  •  اخلطوة 

•  الطلبات                                               •  امللخص 
•  االستنتاجات و القرارات

النقاط األساسية اليت تركز عليها :  
اذا حاد عنه  الطريق  التفكري و تعيده  إىل  1. توجه عمليات 

التفكري  2. تنظر يف طلب أعضاء اجملموعة للنظر يف امناط معينة من 
الغري مناسبة  الغري الئقة و  3. تبني املالحظات 

4. تطالب بتلخيص و خامتة للموضوع املطروح 
القرار  5. تصدر 

املدير  أو  املنظم   أو  املنسق   6. جتسد دور 
ارتدائها  بواسطة أي من أعضاء اجملموعة  7. جيوز 
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         الورقة املرجعية )2(: 

الشروط واملؤهالت لفريق التحليل
1-  جيب أن يضّم فريق التخطيط االسرتاتيجي قياديون يف اجلمعية/املؤسسة األهلية  وتنفيذيون 

رفيعي املستوى يرأسهم املدير التنفيذي أو شخص ذو قدرات خاصة يعمل حتت إشرافه مباشرًة.
2-  جيب أن يكون كال الفريقني مقتنعني متامًا بضرورة ومنهج التخطيط االسرتاتيجي وأن يكونا 

األكثر قدرًة على قيادة تلك اجلهود.
3- يشرتط يف فريق حتليل البيئتني اخلارجية والداخلية أن يكون لديهم القدرات واخلربات واملهارات 

املطلوبة للقيام بأعمال حمّددة يف خمتلف اجملاالت.
التخطيط االسرتاتيجي( قيادات فاعلة هلا  الفريقني )السّيما فريق  أن يشمل  الضروري  4-  ومن 
مسعتها داخل اجلمعية/املؤسسة األهلية  وهلا صوت مسموع عند جملس اإلدارة/اهليئة اإلدارية. 
فغالبًا ما تكون قيادات اجلمعية/املؤسسة األهلية  )رئيس اجلمعية أو األمني العام أو املدير التنفيذي( 
مشغولة كثريًا، وبالتالي قد ال يستطيعون الرتكيز على جهود البحث واملراجعة املطلوبة إلجناح 

عملية التخطيط االسرتاتيجي بشكلٍٍٍ مرّكز. 

الشروط اليت جيب توافرها يف أعضاء فريق حتليل البيئتني اخلارجية والداخلية:
         - أن يكون لديهم معرفة بأسس وطرق مجع البيانات وحتليلها كلٍٍٍ يف جمال ختصصه 

تدريب الفريق امليداني قبل النزول وإعداد النماذج اليت ستستخدم يف العمل حتى           )كما جيب	
         وإن كان لديهم اخلربة الفنية الكافية(.

         - أن يكون لديهم القدرة على مجع البيانات واملعلومات.
         - أن يكون لديهم املعرفة بأسس اإلدارة بشكلٍٍ عام واكتساب بعض اخلربات اإلدارية املتنوعة.

         - أن يكون لديهم القدرة على تلخيص النتائج واألرقام والدراسة ككل وإعداد التقارير 
         بشأن النتائج.

         - أن يعمل الفريق بشكٍل مجاعي وأن يلتزم كل عضو مبسئولياته الفردية بشكٍل كامل.
         - أن يكون األعضاء متفرغني )ولو بشكل جزئي( ليتمكنوا من تنفيذ املهام املكلفني بها بشكٍل 

         كامل وحبسب اخلطة املرسومة.
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         الورقة املرجعية )3(: كيفية عمل االستبيان  أو الدراسة امليدانية 

كيف تصمم استبيان؟
1- حدد أهداف االستبيان.                                                                2- حدد اجلمهور املستهدف.

3-  اكتب االستبيان باالعتماد على اخلطوتني السابقتني.
4-  ُقم بتجربته على عينة صغرية وحتليله.

5- ُقم بتطبيقه بشكل كامل وُقم بالتحليل واستخالص النتائج وعرضها.

 إنه من املهم معرفة أن بذل اجلهد الخراج استبيان قوي التصميم من ناحية األسئلة املوضوعة وحجمه 
وشكل إخراجه، حتما ستعطي بيانات ميكن ان يستفاد منها الختاذ قرار معني حول ذلك املوضوع املراد 
دراسته. إنه من املهم إعداد االستبيان على مراحل تبدأ بتعريف األشياء التى سيتم اختبارها وينتهى 
باستخراج النتائج. كل مرحلة جيب أن تصمم بعناية كبرية ألن النتيجة النهائية تعتمد على مدى 
البيانات عن طريق االستبيان هي أرخص  الرغم من أن طريقة مجع  ترابط مجيع مراحله، وعلى 

الطرق إال أنها قد تكون مكلفة من ناحية التصميم واستخراج النتائج . 

واآلن سنتحدث عن عنصرين مهمني يف تصميم االستبيان: 
1- حتديد أهداف االستبيان .               2-  كتابة االستبيان . 

وقبل البدء يف شرح هاتني اخلطوتني هناك سؤال يطرح نفسه وهو متى ميكنك استخدام االستبيان؟ 
يف احلقيقة ليس هناك معيار حمدد هلذا التساؤل ولكن هذا يعتمد على عدة متغريات ومنها نوعية 
املتوفرة للقيام بعملية االستبيان وعلى  املوارد  التى سوف يتم مجعها من االستبيان وأيضا  البيانات 

ضوء ذلك جيب األخذ بعني االعتبار النقاط التالية: 
أ-عندما تكون املوارد حمدودة: قد يكون االستبيان من أرخص طرق مجع املعلومات من ناحية إدارته 
والقيام عليه وعلى الرغم من أن حتضريه وإعداده قد يكون أكثر كلفة وقد يكون مساوي لكلفة 
واحد  لفرد  استبيان  اعداد  يتعدى  ال  )قد  االستبيان.  طريقة  غري  البيانات  جلمع  أخرى  طريقة  أي 
جمرد طوابع وبعض النشرات والصور( . الوقت من األمور املهمة اليت جيب أخذها بعني االعتبار وهو 
احدى املوارد املهمة يف عملية االستبيان. تذكر ان طول الفرتة الزمنية وقصرها عند عملية استقبال 
النتائج قد تؤثر اما  سلبًا  أو  اجيابًا على عملية االستبيان كلها واستخالص النتائج النهائية، فعلى 
سبيل املثال عندما يتم ارسال استبيان عن طريق الربيد االلكرتوني  إىل آالف األشخاص يف ثوانى 
واستقبال إجاباتهم خالل بضعة أيام فإن هناك فرق فيما إذا مت إرساله عن طريق الربيد العادى  أو 

توزيعه على أشخاص مناولة ثم استقبال االجابات بعد ذلك . 
ب-عندما يكون حفظ خصوصيات املشاركني امر مهم: إنه من املهم إخبار املشاركني يف االستبيان 
االستبيان  القائمني على  احد غري  اطالع  يتم  لن  وأنه  بأن هناك محاية خلصوصياتهم وإلجاباتهم 

مهما كانت إجاباتهم. 
ج-عندما يراد عمل دراسة توثيقية لنتائج معينة : قد يكون هناك نتائج سابقة لدراسة معينة ويراد 
هلذا  الصحيحة  االختيارات  من  االستبيان  يكون  فهنا  النتائج  هذة  من  للتأكد  أخرى  دراسة  عمل 
الغرض حيث يكون سريع ورخيص الكلفة. واآلن نعود  إىل اخلطوات الواجب اتباعها لتصميم وإدارة 

االستبيان .
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حتديد اهداف االستبيان: 
من املؤكد أنك لن حتصل على ماتريد من نتائج إذا مل يكن هناك هدف واضح وحمدد من عمل 
االستبيان، فكلما كان اهلدف  أو الغرض غري واضح كلما كان ذلك مضيعة لوقت املشاركني 

وإهدار ملوارد أصحاب ذلك االستبيان. 

ولنأخذ هذا املثال:
 افرتض ان هناك برنامج للحاسب اآللي ويوجد مشكلة يف استخدامه من قبل عدة مستخدمني 
وحلل هذة املشكلة مت حتديد اهلدف وهو ))حتديد نقاط عدم رضى املستخدم بواجهة الربنامج 

وكيف تؤثر  سلبًا على أدائه((. قد تعتقد أن ذلك هو اهلدف فعاًل ولكن يف احلقيقة ليس كذلك. 
من الواجب على مصمم االستبيان ان حيدد بشكل دقيق ماهو املقصود »بعدم رضى املستخدم« هل 

هو يف تعلم الربنامج  أو يف قوة وأداء الربنامج  أو يف صعوبة تعلم الربنامج وهل من األهمية مبكان 
على املستخدم سرعة تعلم الربنامج، ايضًا جيب عليه أن حيدد ماهو املقصود »بأداء الربنامج«. املراد 

هنا أن مصمم االستبيان جيب عليه ان يكون دقيقًا جداً يف حتديد اهلدف وال يرتكه عائمًا  أو يرمي  
إىل اشياء عامة قد تفهم بعدة مقاصد وأهداف وتلخيصًا ملا ذكر فإنه إذا وجدت صعوبة يف كتابة 

استبيان فتذكر أنك مل تاخذ الوقت الكايف يف حتديد أهداف االستبيان. 

2- كتابة االستبيان: 
بعد حتديد اهلدف الرئيس من االستبيان يأتى اآلن دور كتابته. إن تصميم االستبيان مهم جداً 

حيث أنه سيؤثر على جتاوب املستخدم ومدى تفاعله معه. تنقسم اسئلة االستبيان  إىل: 

1- الصيغة املفتوحة : )مفتوحة االجابة(          2-  الصيغة املغلقة : )حمددة االجابة( 

ولنأخذ الصيغة املفتوحة وهي بكل بساطة إعطاء املستخدم حرية كتابة رأيه وال يكون هناك 
حتديد لإلجابات وهذا النوع مفيد عندما اليكون هناك حتديد معني لألشخاص الذين سوف 

يقومون باملشاركة يف االستبيان وايضًا له ميزة أنه يعطي احلرية لألشخاص لكي يعربوا حبرية 
تامة. تذكر أنه باستخدام هذه الطريقة ستزيد احتمالية استقبال آراء غري متوقعة وقد تكون 

غريبة، ومن مساوئه أن أسئلته جيب قراءتها بدقة وبشكل منفرد ومن الصعب عمل دراسة 
إحصائية هلذا النوع، ومن الواضح أن استخدام هذا النوع مكلف من ناحية اجلهد والوقت واملال حيث 
حيتاج  إىل الوقت الطويل لقراءة االجابات بتمعن ودقة وأخرياً وهو األهم أنه سياخذ وقت طويل من 

املشارك. تذكر أنه كلما كانت األسئلة طويلة فان املشارك سيحس بامللل والضجر. 
تكلمنا عن الصيغة املفتوحة وسنتحدث اآلن عن الصيغة املغلقة وهى ببساطة األسئلة اليت هلا 

عدة إجابات ويتم اختيار واحد  أوعدة اختيارات. يف احلقيقة ليس هناك عدد حمدد لإلجابات ولكن 
جيب ان تكون اإلجابات تغطي مجيع احتماالت اإلجابة على السؤال وجيب االخذ بعني االعتبار عدم 

كثرتها  إىل درجة أنها تسبب الغموض وبشكل عام يكون عدد اختيارات اإلجابات بني مخسة  إىل 
عشرة إحتماالت. على سبيل املثال: لو كان هناك سؤال يبحث يف طبيعة استخدام شيء ما فقد تكون 

اإلجابات إما:             سهل  وصعب     أو      مريح وغري مريح 
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 بهذة احلالة مل تدع جمااًل للمحايدة فمن األفضل أن تكون احتماالت اإلجابة فردية حتى يتسنى 
ملن له رأى حمايد  أو ليس لديه رأى أن خيتار. وهناك وجهة نظرُأخرى تقول إن اإلجابات الزوجية 

هى األفضل حيث أنها تدفع املستخدم لكى يبدي رأيه. وينصح يف حالة االستبيانات الطويلة أن 
تكون اجاباتها زوجية حتى التكون هناك اجابات حمايدة كثرية. وللصيغة املغلقة عدة حماسن 

من ناحية الوقت والكلفة ألنه وعن طريق حتديد اإلجابات تسهل عملية حسابها واستخراج 
النسب املئوية وكذلك حساب اإلحصائيات املعقدة وعن طريق احلاسب اآللي تكون العملية سهلة 
وسريعة. سواء كانت الصيغة التى اخرتتها املفتوحة  أو املغلقة فإن هناك اعتبارات جيب األخذ بها 

عند حتضري األسئلة وإجاباتها وهي كاآلتي: 
أ-الوضوح : أحيانا كثرية حتدث األخطاء وعدم دقة االجابات مماينتج عنها نتائج غري دقيقة 

ويكون سبب ذلك هو عدم وضوح السؤال. فالواجب أن يكون السؤال واضح واليوجد به غموض. عند 
وضع السؤال جيب التفكري يف احلد من احتمالية أن يفهم السؤال بأكثر من معنى من قبل أكثر 

من مستخدم وهذه نقطة مهمة جدًا، أما من ناحية اإلجابة عليه فإنه من األفضل عند وضع 
اإلجابات أن تكون أكثر دقة، على سبيل املثال: هناك سؤال يسأل عن تكرار أمر معني فبداًل من أن 

تكون اإلجابات على النحو التاىل: 

1- كثرياً         2-  بعض األحيان          3- غالبًا           4-  قلما         5- أبدًا

من األفضل أن تكون بالشكل التاىل : 
أو أكثر  1  كل يوم  

2  من مرتني  إىل ست مرات يف األسبوع 
3  مرة كل اسبوع 

الشهر  4  مرة يف 
أبداً    5

وهناك اعتبارات أخرى من ناحية اللغة والتعبريات، فيجب جتنب العبارات الغريبة التى التستخدم 
بكثرة  أو الغري معروفة يف بيئة معينة من املستخدمني أيضا جتنب املصطلحات الفنية التى حتتاج  

إىل خلفية فنية  أو تقنية معينة من قبل االشخاص .

مثال: الرجاء التأشري بعالمة صح إلظهار موافقتك على النقاط التالية:
5: ممتاز 4: جيد            3: متوسط            2: مقبول           1: ضعيف          

ادارة الربنامج:
مستوى جودة كتيبات التدريب والتجهيزات املرئية 1 2 3 4 5

مستوى مرافق التدريب 1 2 3 4 5

حمتويات وأهداف الدورة:
هل حققت الدورة أهدافها 1 2 3 4 5

هل كانت مواد الدورة كافية 1 2 3 4 5
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التقيم الكلي لدورة:

هل ستحضر دورات تدريبية أخرى؟                            ال                        نعم

استبيان كهذا ماهي املقايس  أو املؤشرات )إن صح التعبري( اليت استخدمها الستخالص النتائج 
منه كذلك الرسومات.

تقييم فاعلية التدريب أو تقييم أثر التدريب واملؤشرات املستخدمة يف أي منهما بصورتها املبسطة 
تعتمد على ما إذا كان هناك معايري مسبقة للتقييم أم ال وهذه املعايري تساعد يف تشكيل أسلوب 

التحليل والتعامل مع البيانات والذي يساعد الحقًا يف التفسري وكتابة التقرير.
بشكل عام، ميكنك استخراج النسب املئوية لكل فئة من فئات اإلجابة )ممتاز و البقية.......( لكل 
سؤال ومن ثم كتابة التقرير وتفسريالنتائج بناء على ذلك مع الرسوم البيانية وهذا األسلوب 

يتبعه العديد من مراكز التدريب املعروفة.

أو ميكنك دمج املمتاز واجليد  كفئة واحدة واستخراج النسبة املئوية وحتديد نقاط القوة 
والضعف يف الربنامج بناء على حد أدنى كأن يكون %80 فأكثر مؤشر جلودة كتيبات التدريب 

)نقطة قوة( وإذا كانت النسبة ) املمتاز واجليد  معًا( أقل من %70 مؤشر لتدني جودة كتيبات 
التدريب. وهكذا مع بقية العناصر.

أو ميكنك استخدام العكس وذلك بدمج )املقبول والضعيف( كفئة واحدة واستخراج النسبة 
وحتديد نقاط القوة والضعف بناء على حد أعلى كأن يكون %20 وأقل مؤشر جلودة كتيبات 
التدريب )نقطة قوة(. هذا املدخل ذو صلة بفكرة الوحدات املعيبة يف الضبط االحصائي للجودة 

واهلل أعلم.

البعض يستخرج املتوسط احلسابي لكل سؤال ثم يقسم املتوسط على أقصى درجة ممكنة )5 ( 
للحصول على نسبة مئوية ثم حتديد %90 فأكثر كنقطة قوة .واألقل من %70  كنقطة 

ضعف.

حتديد القيم الفاصلة واحملددة لنقاط القوة والضعف تقديرية وتعتمد على املركز التدرييب.
ميكنك أيضا قياس العالقة بني كل عنصر والرغبة يف حضور دورات أخرى ملعرفة أي العناصر له 

تأثري قرار املتدرب مبعاودة التدريب.
الرسوم البيانية ،احرص على األعمدة املفردة أكثر من الدائرة البيانية ما عدا السؤال األخري.

د.متدرب صـــــــ42ــــــــــ
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         الورقة املرجعية )4(: 

البيئة اخلارجية للجمعية /للمؤسسة األهلية:

1-  القوى والظروف السياسية واألمنية اليت أثرت وتؤثر على نشاط اجلمعية/املؤسسة األهلية .
2- القوى والظروف االقتصادية اليت أثرت وتؤثر على نشاط اجلمعية/املؤسسة األهلية .

3- القوى والظروف االجتماعية والبيئية اليت أثرت وتؤثر على نشاط اجلمعية/املؤسسة األهلية .
4- القوى والظروف القانونية والتشريعية اليت أثرت وتؤثر على نشاط اجلمعية/املؤسسة األهلية . 

5- القوى والظروف الثقافية والسكانية اليت أثرت وتؤثر على نشاط اجلمعية/املؤسسة األهلية .
6- القوى والظروف العلمية والتكنولوجية اليت أثرت وتؤثر على نشاط اجلمعية /املؤسسة األهلية .

7- املستهدفون من نشاط اجلمعية بشكل مباشر وغري مباشر.
8- اجلمعيات الشبيهة العاملة يف النطاق اجلغرايف.

9- اخلدمات البديلة واملختلفة اليت تقدمها اجلمعيات الشبيهة.
10- املمولون احلاليون واحملتملون بشكل دائم أو مؤقت.

11- املؤسسات األهلية واجلهات الرمسية وغري الرمسية اليت يرتبط بها عمل اجلمعية/املؤسسة 
األهلية .

......إخل

البيئة الداخلية للمؤسسة/للجمعية األهلية:
 

1- اهليكل التنظيمي الداخلي.
2- الفروع التابعة.

3- األجزاء والوحدات القائمة.
4- املوارد البشرية والوظائف احلالية.

5- السياسات والقيم السائدة.
6- املوارد املالية.

7- املشاريع القائمة حاليًا.
8- النظام املالي واإلداري.

9- نظام الرقابة والتقييم.
......إخل
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         الورقة املرجعية )5(: 

أدوات البحث:
)+( : وتستخدم عند البحث عن كلمتني مرتابطتني أو أكثر يف موقع أو صفحة واحدة من موقع.

مثال: اليمن +الفقر +٢٠١٠م
)-( : تستخدم الستبعاد كلمة أو كلمات من البحث.

مثال: التعليم -الكبار -اجلامعي
)AND( : تستخدم نفس استخدام ))+((

مثال: اليمن AND األطفال
)OR( : تستخدم للحصول على كم هائل من املعلومات حول كلمتني أو أكثر حيث أن حمرك 
البحث سيبحث عن الكلمة األوىل مفردة ثم الكلمة الثانية مفردة ثم الكلمتان مرتبطتان معًا يف 

موقع واحد.
مثال: عمالة OR األطفال

)“....” ( : تستخدم للبحث عن كلمتان أو أكثر مرتبطتان بنفس الرتتيب يف موقع أو صفحة 
واحدة.

مثال: )) اليوم الوطين ملكافحة التدخني ((
)*( : تستخدم يف حالة عدم معرفة الكلمات أو األمساء بشكل دقيق وكامل، أو للبحث عن مجيع 

أشكال الكلمة وتفرعاتها.
مثال: بانكي*

امللفات بشكل حمدد وحبسب نوعها،  filetype:xxx yyyyyyy: يستخدم هذا األمر للبحث عن 
))yyyyy«  إخل بينما... jpg أو pdfأو xls أو doc :نكتب نوع امللف مثاًل  ))xxx« فمكان احلروف

نكتب املوضوع الذي نبحث عنه أو الكلمات اليت نبحث عنها.
  filetype:pdf  مثال: نسبة البطالة يف اليمن

أدوات البحث باستخدام برنامج قوقل
google.com التصفح خاصتك  واكتب  افتح برنامج   .1

اليمنى من الصفحة اضغط  2. يف اجلهة 
  . Advanced Search  :على الرابط

عندها ستفتح لك صفحة جديدة للبحث 
املتقدم كما هو موضح يف الصورة املقابلة.
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with all of the words املكتوب عليه:   املربع  Apples يف  3.  أدخل كلمة 
 without the words املكتوب عليه:   املربع  Sugar  يف  4. أدخل كلمة 

.Google Search 5. اضغط على األمر:  
الرئيسية للقوقل  6. ستظهر لك الصفحة 

وقد مت كتابة العبارة التالية  يف مربع 
البحث: Apples –sugar، كما هو 

موضح يف الصورة املقابلة.
الناقص  7. برنامج قوقل استخدم عالمة 

الستبعاد كلمة سكر من مجيع نتائج 
البحث عن كلمة تفاح، وصفحة البحث 

املتقدم عمليًا تقوم بتبسيط استخدام 
أدوات البحث املتعارف عليها، لذلك إذا 

كنت جتيد استخدام هذه األدوات فيمكنك 
كتابتها مباشرة يف مربع البحث ألي حمرك حبث.
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         الورقة املرجعية )6(: 

نقاط القوة: 
)األشياء اليت جتيدها اجلمعية/املؤسسة األهلية  وأكدتها دراسة حتليل البيئة 

الداخلية - جوانب التميز(

أمثلة على ذلكهل تتوفرعوامل القوة
كوادر فنية مؤهلة تأهيل عالي )إدارية مالية 

تسويقية قيادية تنفيذية ...إخل(

موارد بشرية )ثابتة ومنتظمة(

موارد بشرية )بدوام جزئي(

موارد بشرية )متطوعة(

 موارد مادية )مقر-أثاث-أجهزة تقنية-معدات ...إخل(

 موارد مالية )مومسية(

موارد مالية )مستدامة(

عالقات قوية مع جهات حكومية

عالقات قوية مع جهات غري حكومية ودولية

برامج ومشاريع ناجحة وموفقة

قيادة مميزة

رسالة قوية ومؤثرة

رؤية واضحة وحمددة

إدارة مميزة

نظام مالي وإداري مضبوط وفعال

نظام رقابة وتقييم فعال

روح عالية للفريق وعمل مجاعي راقي

اإلخالص والتفاني لدى فريق العمل

قدرة على اإلبداع يف إجياد احللول

قدرات تسويقية مميزة

قدرة أعضاء الفريق على اإلقناع والتأثري

….إخل
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نقاط الضعف: 
)جوانب الضعف اليت حتتاج إىل معاجلات/حلول مباشرة وسريعة من وجهة نظر 

العاملني يف اجلمعية/املؤسسة األهلية - جوانب القصور(

أمثلة على ذلكهل تتوفرعوامل القوة
ضعف أو قلة الكوادر الفنية املؤهلة تأهيل عالي 

)إدارية مالية تسويقية قيادية تنفيذية ...إخل(

قلة املوارد البشرية )ثابتة ومنتظمة(

قلة املوارد البشرية )بدوام جزئي(

قلة املوارد البشرية )متطوعة(

نقص يف املوارد املادية )مقر-أثاث-أجهزة تقنية-
معدات ...إخل(

 قلة املوارد املالية )مومسية(

قلة املوارد املالية )مستدامة(

عالقات ضعيفة مع جهات حكومية

عالقات ضعيفة مع جهات غري حكومية ودولية

برامج ومشاريع غري ناجحة أو غري موفقة

قيادة مميزة

رسالة قوية ومؤثرة

رؤية واضحة وحمددة

إدارة مميزة

نظام مالي وإداري مضبوط وفعال

نظام رقابة وتقييم فعال

روح الفريق والعمل اجلماعي

اإلخالص والتفاني لدى الفريق

قدرة على اإلبداع يف إجياد احللول

قدرات تسويقية مميزة

قدرة أعضاء الفريق على اإلقناع والتأثري

….إخل



61
د.متدرب صـــــــــ48ــــــــ

ية
ثان

ة ال
حل

مر
ال

     الفرص:
 )أوضاع مرغوب فيها يف البيئة اخلارجية من شأنها حتقيق مكاسب  

     للجمعية/للمؤسسة األهلية وملستهدفيها(

     التهديدات: 
)أوضاع أو اجتاهات غري مرغوب فيها مباشرة أو غري مباشرة 

    يف البيئة اخلارجية سواء يف الوقت الراهن أو متوّقعة يف املستقبل(

أمثلة على ذلكهل تتوفرالفرص
ميادين جديدة مت اكتشافها

إمكانية خدمة جمموعات أو شرائح جديدة 

رغبة الداعمني يف متديد مشاريع ناجحة 
ُقمنا بها

قوانني جديدة ميكن االستفادة منها

أخرى!! ما هي؟؟

أمثلة على ذلكهل تتوفرالتهديدات
أوضاع سياسية أو اقتصادية

دخول منافسة أخرى

تقاليد وأعراف سلبية

تغيريات سلبية يف النظم والقوانني

التغريات السكانية

أخرى!! ما هي؟؟
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المرحلة الثالثة

الورشة الثانية

)مرحلة تحديد إطار العمل االستراتيجي 

للجمعية/للمؤسسة األهلية(
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)مرحلة تحديد إطار العمل االستراتيجي للجمعية/للمؤسسة األهلية(

)بداية اليوم التدريبي األول(

          أهداف المرحلة الثالثة:

      بنهاية املرحلة سيكون لدى املشاركني معرفة ـ:

* بكيفية حتديد اخليارات والبدائل االسرتاتيجية واملفاضلة بينها.

* املرحلة العمرية للجمعية/باملؤسسة األهلية  ، ومعرفة كيفية االنتقال للمرحلة 

   الالحقة بدون خماطر.

* بكيفية حتديد املوقع االسرتاتيجي باستخدام مصفوفة سوات.

* بكيفية تطوير مصفوفة األهداف العامة واخلاصة ومراجعة وصياغة الرسالة والرؤية.

* بأولويات املرحلة القادمة )مبا يف ذلك اخليارات والبدائل االسرتاتيجية واملوقع االسرتاتيجي 

   والرؤية والرسالة واألهداف العاّمة، واالسرتاتيجية، واالسرتاتيجيات الفرعية(



65
د.متدرب صـــــ52ــــــــــــ

ثة
ثال

ة ال
حل

مر
ال

جلسة تنشيطية حول المفاهيم األساسية للتخطيط:

         نشاط )17(: 

   ستتعرف من  خالل هذا النشاط على املفاهيم األساسية للتخطيط واليت تناولتها  
    الورشة األوىل وسينقسم إىل  جزئني:

              -  عمل فردي: ُقم بكتابة سؤال ختتاره من عندك حول املفاهيم األساسية 
              للتخطيط على الورقة اليت سيوزعها عليك املدرب، وبعد االنتهاء ُقم بكتابة امسك               

              عليها وتسليمها للمدرب. 

              -  عمل فردي: سيقوم املدرب خبلط األوراق يف إناء، ثم  توزيعها مرة ثانية 
                على  املشاركني عشوائيًا ، وعند وقوع االختيار عليك، ُقم باإلجابة على السؤال 

              الذي كتبه أحد زمالئك واستلمته عشوائيًا من املدرب، وسيطلب املدرب من 
              كاتب السؤال األساسي تصحيح اإلجابة، فإذا كانت صحيحة فسيحصل اجمليب 

              على جائزة رمزية من املدرب.  

تعليمات للمدرب:

وزع قصاصات من الورق على مجيع املشاركني، واطلب منهم 
كتابة سؤال واحد على الورقة حول املفاهيم األساسية اليت سبق وأن 

تناولوها يف الورشة األوىل، بشرط أن يكون السؤال حمدد وليس عام 
وأن يكون واضح، وسيتم مكافأة أفضل سؤال وأفضل إجابة الحقًا، وبعد 
االنتهاء اطلب من كل واحد كتابة امسه بالكامل على الورقة، ومن ثم 

تسليمها لك.
ُقم بثين القصاصات بشكل متساٍو ومتشابه واخلطها يف إناء أو على 
املاسة، ومن ثم ُقم بتوزيعها عشوائيًا على مجيع املشاركني، ثم ُقم 

باالختيار العشوائي للمشاركني لإلجابة الشفوية على السؤال واطلب 
من كاتب السؤال اإلصغاء بعناية وتصحيح اإلجابة، واصل يف اختيار 

املشاركني حتى تتأكد من تغطية كل املفاهيم األساسية، وإذا مل 
حيدث ذلك ُقم أنت بسؤال املشاركني لتكتمل الفائدة، ثم ُقم باختيار 

من املشاركني أفضل سؤال وأفضل إجابة ملكافأة صاحبها جبائزة 
رمزية )حلوى، كتيب،...(.

5  دقائق

30 دقيقة

35 دقيقة
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         نشاط )18(:   

ستتعرف من خالل هذا النشاط على املراحل اخلمسة حلياة املنظمات وكيفية االنتقال 
بينها واملخاطر والفرص املصاحبة لكل مرحلة وسيتكون هذا النشاط من ثالثة  أجزاء: 

              -  عمل فردي:  باستخدام قلم رصاص ُقم بالتوصيل بني املراحل 
              وترتيبها بشكل سليم: 

تعليمات للمدرب:
- اطلب من مجيع املشاركني حل السؤال من دليل املتدرب، وبعد االنتهاء 

ُقم بعرض الشكل البياني يف امللحق رقم )4( املوجود يف نهاية الدليل والذي يوضح 
مراحل حياة املنظمات، وُقم بشرح خمتصر لكل مرحلة، وبني أهمية معرفة خواص 

كل مرحلة وأين تعيش كل مرحلة لكي تتجنب مرحلة املوت.
- ُقم بتقسيم املشاركني إىل جمموعات متساوية، ووزع عليهم أوراق فليب شارت 

وأقالم ماركر، ثم اطلب منهم اإلجابة على األسئلة أعاله، وكتابتها على ورق 
الفليب شارت، وتعليقها على اجلدار.

- اطلب من مقرر كل جمموعة القيام بعرض اإلجابات وشرح خمتصر هلا، ثم 
افتح باب احلوار للجميع بإداراتك للوصول إىل اسرتاتيجيات وإجراءات متفق عليها 

لتجنيب املنظمة الوصول إىل مرحلة املوت أو اإلغالق مع شرح خمتصر لكل مرحلة.

احلل هو كالتالي: املراحل بالرتتيب هي: اخليال واإلهلام ثم التكوين ثم النمو ثم 
النضوج والثبات ثم املراجعة والتجديد.

65  دقيقة

5  دقائق

 

    مراحل حياة املنظمات:
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األوىل 	 	              املراجعة والتجديد 	

الثانية 	                 	              اخليال واإلهلام 	

الثالثة 	                	 	              النمو	

الرابعة 	 	                        	              التكوين	

اخلامسة 	              النضوج والثبات	                        	

       -  عمل جماعي: شارك جمموعتك اإلجابة على األسئلة التالية وكتابتها على 
       ورق فليب شارت، وبعد االنتهاء ُقم بتعليقها على اجلدار. 

1- يف أي مرحلة من املراحل اخلمس تعيش مجعيتك/مؤسستك األهلية؟
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

2-  ما هي الفرص واملخاطر هلذه املرحلة؟
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

3-  ما هي االسرتاتيجيات واإلجراءات اليت قد جتنب مجعيتك/مؤسستك األهلية مرحلة اإلغالق 
أو التوقف؟

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

       -  حوار جماعي: على كل جمموعة تكليف مقررها للقيام بعرض النتائج مع شرح 
       خمتصر، ومن ثم فتح باب احلوار اجلماعي بإدارة املدرب. 

30  دقيقة

20  دقيقة
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   خطوات حتديد اإلطار االسرتاتيجي للجمعية/للمؤسسة األهلية

  استعراض نتائج حتليل البيئتني الداخلية واخلارجية:

         نشاط )19(:   

  ستقوم يف هذا النشاط بالتعرف على الوضع احلالي للبيئتني الداخلية واخلارجية 
  واملرتبطة بنشاط اجلمعية/املؤسسة األهلية  واليت ُقمت أنت وزمالئك بتحليلهما. 

              -  حوار جماعي:  شارك جمموعتك يف عرض نتائج حتليل البيئة اليت ُقمتم 
              بتحليلها، ومناقشتها مع مجيع املشاركني واملدرب. 

تعليمات للمدرب:
- تأكد من حضور مجيع أعضاء اهليئة اإلدارية والتنفيذية وبعض 

املاحنني يف هذا النشاط، ثم  اطلب من فريق حتليل البيئتني الداخلية واخلارجية 
بعرض النتائج اليت حصلوا عليها على مجيع احلاضرين سواء على ورق فليب شارت 

أو برنامج العرض باور بوينت، ثم افتح باب النقاش اجلماعي حول هذه النتائج 
للوصول إىل اعتماد نهائي من اجلميع عليها، واحرص على التأكيد عليهم على 
ضرورة تعليقها على اجلدار وكذلك إدخاهلا يف الكمبيوتر إلضافتها يف الوثيقة. 

120  دقيقة
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                نشاط )20(:   

 

تعليمات للمدرب:
- ُقم بقراءة اخللفية النظرية حول املوضوع، ثم وباالستعانة باألوراق 

املرجعية )6( من املرحلة الثانية و )7( من املرحلة الثالثة اشرح للمشاركني مصفوفة 
سوات وطريقة استخدامها ومميزاتها كأداة فعالة للتحليل يف التخطيط االسرتاتيجي
- ُقم بتقسيم املشاركني إىل ٤ جمموعات متساوية ووزع عليهم جوانب مصفوفة سوات 

األربعة كالتالي:
١- جمموعة نقاط القوة

٢- جمموعة نقاط الضعف
٣- جمموعة نقاط الفرص

٤- جمموعة نقاط املخاطر/التهديدات
ثم وزع عليهم ورق فليب شارت وأقالم ماركر ملونة بشرط أن كل جمموعة تكتب 

بلون خمتلف عن الباقي، اطلب من كل جمموعة االستعانة باجلداول املرفقة حول 
اجلوانب وبني هلم إمكانية إضافة عليها نقاط أخرى أو حذف بعض النقاط إذا مل 

تكن مناسبة، واطلب من اجلميع االستعانة بشكل أساسي على نتائج حتليل البيئتني 
الستخراج النقاط لكل جانب من اجلوانب، وحتري الدقة واملسئولية واملوضوعية.

- بعد انتهاء وقت التمرين السابق، وبسرعة اطلب من كل جمموعة االنتقال إىل ورقة 
اجملموعة األخرى ومبعيتها نفس القلم الذي كتبت به ورقتها، وبالرتتيب حبيث ال 

حيصل إرباك واطلب من كل جمموعة قراءة الورقة أواًل باستيعاب ثم التفكري واحلوار 
بينهم حوهلا فإن أرادوا اإلضافة عليهم استخدام قلمهم امللون، وإن أرادوا حذف أحد 

النقاط عليهم وضع خط حتتها فقط، واحسب ١٠ دقائق لكل دورة أو جولة، ثم اطلب 
منهم االنتقال إىل اجملموعة األخرى حبسب الرتتيب 

- بعد االنتهاء متامًا من مجيع النقاط، اطلب من معاونك أو أحد املشاركني عمل قائمة 
بالنقاط وأمامها جمموع الدرجات اليت ستحصل عليه كل نقطة ويفضل تواجد آلة 

حاسبة لتسهيل عملية اجلمع، ابدأ باجملموعة األوىل جمموعة نقاط القوة وُقم بعمل 
تصويت على النقاط اليت وردت فمثاًل اعط كل نقطة ١٠ درجات واطلب من كل فرد 

إعطاء درجته لتلك النقطة وهكذا باقي املشاركني ثم انتقل إىل النقطة األخرى وباملثل 
حتى تنتهي من مجيع النقاط، ويف النهاية اطلب من املعاون الذي قام بتسجيل الدرجات 

جتميعها وترتيبها حبسب األعلى تنازليًا، ثم اطلب من مشارك خطه مجيل كتابة 
النقاط الستة املتفق عليها على ورقة فليب شارت جديدة، وهكذا باملثل لباقي جوانب 
املصفوفة، بعد االنتهاء ُقم بتعليق األوراق بنفس ترتيب مصفوفة سوات على اجلدار.

115 دقيقة
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ستتعرف من خالل هذا النشاط على أحد أدوات التحليل االسرتاتيجي 
 وهو منوذج حتليل )مصفوفة سوات SWAT ( وهو يعترب من أبسط النماذج املستخدمة 

 لكنه  األكثر انتشاراً يف إعداد اخلطط االسرتاتيجية السّيما يف منظمات اجملتمع 
 املدني يف البلدان النامية، وذلك عن طريق حتليل جوانب القوة والضعف والفرص واملخاطر/

التهديدات للجمعية/للمؤسسة األهلية وسينقسم إىل ثالثة  أجزاء:

     -  عمل جماعي: سيقوم املدرب بتقسيم مجيع املشاركني إىل ٤ جمموعات متساوية، 
     كل جمموعة ستناقش جانب حمدد، وسيوزع على كل جمموعة قلم ماركر بلون 

     خمتلف عن باقي اجملموعات.
شارك جمموعتك التفكري واحلوار حول أحد هذه اجلوانب وحبسب اجملموعة اليت ستقع فيها، 

وبالرجوع لنتائج حتليل البيئتني استخرج إما نقاط القوة أوالضعف أوالفرص أوالتهديدات ثم 
بعد االتفاق عليها مع جمموعتك ُقم بتسجيلها حبسب األولوية يف ورقة الفليب شارت وتعليقها 

على اجلدار ويفضل أن ال تزيد النقاط عن ٦ نقاط لكل جانب، احتفظ بالقلم املاركر امللون الذي 
كتبت به للجزء القادم من النشاط. وميكنك االستعانة بالورقة املرجعية رقم )6( من املرحلة 

الثانية.

       -  عمل جماعي: كل جمموعة ستنتقل إىل مكان اجملموعة األخرى ومبعيتها القلم 
       املاركر امللون الذي كتبت به ورقتها، واستخدام القلم للكتابة على ورقة اجملموعة 

       األخرى، وذلك بعد قراءة ما كتبت اجملموعة السابقة واحلوار والنقاش بني اجملموعة 
       إلضافة ما ترى أهمية إضافته، ووضع خط حتت ما ترى ضرورة حذفه، وهكذا ستمر 

       اجملموعات األربع على مجيع الورق، وسيعطي املدرب عشر دقائق فقط لكل دورة كاملة 
       بني اجملموعات فيصبح اجملموع ٣٠ دقيقة، وبعد انتهاء الوقت يعود اجلميع إىل أماكنهم 

       وتعليق مجيع األوراق يف مكان واحد أمام اجلميع.

       -  حوار جماعي: سيقوم املدرب أو امليسر باستعراض نقاط جانب القوة، شارك 
       زمالئك يف عملية التصويت على أولوية النقاط وإعادة ترتيبها تنازليًا من األهم        
       إىل األقل أهمية، حبيث ال تزيد بأي حال من األحوال عن ست نقاط فقط، وباملثل باقي 

       اجلوانب حتى يصبح لدينا 4 ورق فليب شارت بها ٦ نقاط على األكثر لكل جانب من جوانب 
       املصفوفة.       

30  دقيقة

30  دقيقة

30  دقيقة



71
د.متدرب صــــ58ـــــــــــــ

ثة
ثال

ة ال
حل

مر
ال

   حتديد اخليارات والبدائل االسرتاتيجية للجمعية/للمؤسسة األهلية باستخدام 
   طرق التفكري ملصفوفة سوات

         نشاط )21(:   

  ستقوم من خالل هذا النشاط بتحديد اخليارات والبدائل االسرتاتيجية كخطوة 
 ضرورية لتحديد املوقع االسرتاتيجي جلمعيتك/ملؤسستك األهلية باستخدام حتليل 

 سوات وطرق التفكري املرتبطة مبربعاته األربع وسينقسم إىل  جزئني:

     -  عمل فردي: باالستعانة باألوراق املرجعية )7( و )8(، وبنقاط مصفوفة سوات 
     املعلقة على اجلدار، ُقم باختيار من ٢ إىل ٣ خيارات اسرتاتيجية )توجهات عامة 

        جلمعيتك/ملؤسستك األهلية( معتمداً على طرق التفكرياألربعة ملصفوفة سوات وكتابتها 
        على كرت بالقلم املاركر خبط واضح، وبعد االنتهاء ُقم بتسليمها للمدرب لتعليقها على 

         ورقة الفليب شارت املعدة مسبقًا لذلك. 

     -  حوار جماعي: سيقوم املدرب أو امليسر باستعراض وتلخيص أبرز اخليارات والبدائل 
     االسرتاتيجية اليت قام اجلميع باختيارها وكتابتها وفق املعلومات والنقاط احملددة يف 

     مصفوفة سوات ثم سيفتح باب احلوار 
     والنقاش اجلماعي حوهلا الختيار ٣ خيارات منها فقط.

تعليمات للمدرب:
- ُقم بتوزيع كروت وأقالم ماركر على مجيع املشاركني، واطلب منهم

 االستعانة باألوراق املرجعية )7( و )8( وباألوراق املعلقة حول نقاط مصفوفة سوات 
اليت اتفقوا عليها يف التمرين السابق، لكتابة ٣ خيارات اسرتاتيجية باستخدام طرق 

التفكري األربعة ملصفوفة سوات، وبعد انتهاء الوقت ُقم بتعليق الكروت على ورقة 
فليب شارت معدة سلفًا على اجلدار.

- ُقم باستحضار االفرتاضات/اخليارات احلالية والسابقة وكذلك األهداف 
واخليارات االسرتاتيجية للخطة االسرتاتيجية السابقة ثم ُقم باستعراض وتلخيص 

أبرز اخليارات والبدائل االسرتاتيجية اليت قام اجلميع باختيارها وكتابتها، ثم افتح 
باب احلوار والنقاش اجلماعي حوهلا مجيعًا الختيار ٣ خيارات منها فقط، ُقم بإدارة 
النقاش لضمان اختيار بدائل وخيارات مناسبة ومنطقية ومتفق عليها من اجلميع. 

50  دقيقة

20  دقيقة

30  دقيقة



72
د.متدرب صـــ59ــــــــــــــ

ثة
ثال

ة ال
حل

مر
ال

   حتديد املوقع االسرتاتيجي للجمعية/للمؤسسة األهلية

         نشاط )22(:   

سيتم من خالل هذا النشاط حتديد وصياغة املوقع االسرتاتيجي للجمعية/للمؤسسة األهلية.

     -  حوار جماعي: شارك اجلميع يف احلوار والنقاش ثم التصويت على ترتيب أولوية 
     اخليارات االسرتاتيجية الثالثة تنازليًا من األهم إىل األقل أهمية. وسيتم اعتبار 

     اخليار االسرتاتيجي األول يف الرتتيب هو املوقع االسرتاتيجي الذي ستعتمده مجعيتك/مؤسستك 
     األهلية.  

تعليمات للمدرب:
- ُقم بإدارة احلوار بني املشاركني حول اخليارات االسرتاتيجية الثالثة 

املاضية، واسرد هلم املثال االفرتاضي املوجود يف اخللفية النظرية لالستفادة منه 
لرتتيب أولوية اخليارات، وبني هلم أن اخليار األول سيعترب هو املوقع االسرتاتيجي 

هلم مع إمكانية الدمج أو املشاركة بشكل أو بآخر بني اخليارات األخرى، وبني 
هلم أيضًا أنهم بهذا يكونون قد حددوا املوقع االسرتاتيجي الذي سيشري إىل جممل 

األهداف اليت ستعمل اجلمعية/املؤسسة األهلية  على حتقيقها واليت ستكون األساس 
لتطوير رؤيتها وأهدافها وأنشطتها الحقًا.

30  دقيقة

30  دقيقة



73
د.متدرب صــــــ61ـــــــــــ

ثة
ثال

ة ال
حل

مر
ال

    مراجعة وتطوير وصياغة القيم

         نشاط )23(:   

ستتعرف من خالل هذا النشاط على القيم احلالّية اليت تتبناها مجعيتك/مؤسستك األهلية، ومن ثم 
إعادة صياغة وترتيب القيم اجلديدة حبسب األولوية واألهمية وسينقسم إىل أربعة  أجزاء:

تعليمات للمدرب:
- ُقم باالطالع على القيم الفعلية للجمعية/للمؤسسة األهلية املعتمدة 

سواء املكتوبة أو املعلقة يف املقر إن وجدت، أو من املعلومات اليت حصلت عليها عند 
زيارتك األوىل ملقر اجلمعية/املؤسسة األهلية ، ثم ُقم بتجهيز ورقة فليب شارت 

عنوانها “القيم احلالية ….....” واكتب اسم اجلمعية/املؤسسة األهلية  مكان الفراغ، 
وعلقها على اجلدار.

وزع كروت وأقالم ماركر على اجلميع واطلب منهم الكتابة خبط واضح اإلجابة 
على السؤال الذي يف اجلدول من واقع معرفتهم وإحساسهم وممارستهم الشخصية، 

بعد انتهاء الوقت اطلب من كل مشارك إلصاق كرته على ورقة الفليب شارت. 
ُقم مبقارنة القيم املكتوبة من املشاركني بالقيم الفعلية إن ُوجدت وإال فاعترب 
اإلمجاع دليل على وجود القيمة، ُقم بإعادة كتابة القيم املتفق على وجودها أو 

املوجودة فعاًل، حبسب األولوية يف ورقة جديدة وعلقها مكان الورقة السابقة. 
ُقم بتقسيم املشاركني إىل ٣ جمموعات متساوية، ووزع عليهم أوراق فليب شارت 

وأقالم ماركر، واطلب منهم االستعانة بالورقة املرجعية رقم )9( وبالقيم الفعلية 
السابقة واملعلقة، لكتابة القيم اجلديدة اليت سيتم تبنيها واعتمادها يف املرحلة 

القادمة على ورقة الفليب شارت حبسب األولوية واألهمية تنازليًا، بعد االنتهاء 
اطلب منهم تعليق أوراقهم على اجلدار. 

استعرض القيم اليت مت كتابتها واطلب منهم التصويت على القيم وإعطاء درجات 
لكل قيمة، ثم اطلب من أحد املشاركني التطوع بإعادة كتابة القيم بدون تكرار 

)لفظي أو معنوي( على ورقة  جديدة معلقة على اجلدار حبسب األولوية واألهمية 
تنازليًا حبيث ال يزيد عدد القيم عن العشرة.

30  دقيقة
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د.متدرب صـــ62،61ـــــــــــــ

ثة
ثال

ة ال
حل

مر
ال

     -  عمل فردي: ُقم باستخدام القلم املاركر بكتابة اإلجابة على السؤال التالي على 
     الكرت الذي سيسلم لك، بعد االنتهاء ُقم بتلصيق الكرت على ورقة الفليب شارت املعلقة      

     على اجلدار: 

     -  حوار جماعي: شارك اجلميع يف احلوار حول القيم، هل هي فعاًل القيم املتبناة من قبل 
     مجعيتك/مؤسستك األهلية؟ وهل هناك قيم مكتوبة؟ وهل اجلميع يعرفها وميارسها؟ 

     -  عمل جماعي: باالستعانة بالورقة املرجعية رقم )9( وبالقيم السابقة جلمعيتك/
     ملؤسستك األهلية، شارك جمموعتك يف اختيار القيم اليت تراها أساسية ومتثل قناعاتك 

     وإميانك، ثم ُقم بكتابتها على ورقة الفليب شارت حبسب األولوية واألهمية تنازليًا، بعد 
         االنتهاء ُقم بتعليقها على اجلدار.

     -  عمل جماعي:شارك اجلميع احلوار حول القيم اليت كتبها املشاركون، وساهم 
     يف ترتيب أولوياتها حبسب األهمية.

اإلجابةالسؤال
ما القيم احلالّية اليت تتبناها 

مجعيتك / مؤسستك األهلية؟

10  دقائق

20  دقيقة

30  دقيقة

30  دقيقة
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د.متدرب صــــ63ـــــــــــــ

ثة
ثال

ة ال
حل

مر
ال

   مراجعة وصياغة الرسالة )املهمة والقيم(

تلّخص الرسالة سبب وجود اجلمعية/املؤسسة األهلية  والدور الذي تقوم به خلدمة الفئات املستهدفة. 
وترسم الرسالة اخلطوط العريضة اليت تعرّب عن:

١- اجملاالت اليت ترغب العمل فيها، و٢- الفئات اليت تأسست خلدمتها، و٣- القيم الثابتة اليت ستنّظم 
طريقة عملها.

         نشاط )24(:   

تعليمات للمدرب:
-ُقم بتوزيع املشاركني عشوائيًا إىل أزواج واطلب منهم وبدون االستعانة

 بأي مطويات أو أوراق خاصة بهم، اإلجابة على السؤالني الذين يف اجلدول يف نفس 
دليل األنشطة، وعليك أن تطلب مسبقًا من اإلدارة تزويدك باملطويات واملطبوعات 

اخلاصة بهم.
بعد االنتهاء اطلب من كل ثنائي قراءة إجابتهما على مجيع املشاركني ومقارنتها 

مع الرسالة الفعلية جلمعيتك/ملؤسستك األهلية، لكي يتم استيعابها ومعرفتها متامًا 
قبل الشروع يف تطويرها وتغيريها.

ُقم باستعراض الورقتني املرجعيتني رقم )10( و رقم )12(، وشرحهما باختصار.
قسم املشاركني إىل جمموعتني متساويتني )وتأكد من توزيع أعضاء اهليئة 

اإلدارية بني اجملموعتني بالتساوي( واطلب منهم صياغة الرسالة اجلديدة 
للجمعية/للمؤسسة األهلية  باالستعانة بالورقة املرجعية رقم )10( وبالقيم 

اجلديدة واملوقع االسرتاتيجي اجلديد والرسالة السابقة، ووزع عليهم ورقة فليب 
شارت وقلم ماركر ملون، بعد االنتهاء من الصياغة اطلب من كل جمموعة الكتابة 
بقلم املاركر املسلم هلم خبط واضح وكبري على ورقة الفليب شارت وتعليقها على 

اجلدار. 
- ُقم بعرض الورقتني معًا وافتح باب احلوار جلميع املشاركني الستقبال املالحظات، 

والتعديل واحلذف واإلضافة حبسب رغبة وإمجاع مجيع املشاركني، وبعد االنتهاء 
جيب إعادة كتابة الرسالة خبط واضح وكبري على ورقة جديدة وتعليقها على 

اجلدار يف مكان واضح للجميع. 

95  دقيقة
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د.متدرب صــ64،63ـــــــــ

ثة
ثال

ة ال
حل

مر
ال

ستتمكن من خالل هذا النشاط التأكد من سالمة ودقة معلوماتك حول رسالة اجلمعية 
احلالية ومن ثم إعادة صياغتها وتطويرها وسينقسم إىل أربعة  أجزاء:

     -  عمل ثنائي:شارك زميلك يف اإلجابة على السؤالني التاليني، بدون الرجوع إىل أي مطبوعات أو 
     مطويات خاصة باجلمعية/باملؤسسة األهلية  اليت تعمل بها:

     -  حوار جماعي: شارك اجلميع احلوار حول إجابات املشاركني ومقارنتها مع الرسالة 
     الفعلية جلمعيتك/ملؤسستك األهلية. 

     -  عمل جماعي: سيتم تقسيمكم إىل جمموعتني متساويتني، باالستعانة بالورقة 
     املرجعية رقم)10( وبالقيم اجلديدة واملوقع االسرتاتيجي اجلديد والرسالة السابقة 

     للجمعية/للمؤسسة األهلية، شارك جمموعتك يف صياغة الرسالة اجلديدة، بعد االنتهاء 
     من الصياغة على كل جمموعة الكتابة على ورقة الفليب شارت وتعليقها على اجلدار. 

     -  حوار جماعي: شارك مجيع املشاركني يف تقديم مالحظاتك، والتعديل أو احلذف 
     إذا تطلب األمر ذلك للوصول إىل شبه إمجاع على الصياغة اجلديدة للرسالة واعتمادها 

     من اجلميع. 

اإلجابةالسؤال
ما رسالة مجعيتك / مؤسستك 

األهلية احلالية؟ 

من هي الفئات املستهدفة اليت 
تعمل عليها مجعيتك / مؤسستك 

األهلية؟

10  دقائق

20  دقيقة

30  دقيقة

30  دقيقة
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د.متدرب صـــــ65ــــــــــــ

ثة
ثال

ة ال
حل

مر
ال

    تطوير وصياغة الرؤية

تأتي الرؤية ترمجًة للخيارات/للبدائل االسرتاتيجية اليت مت تطويرها واملوقع االسرتاتيجي 
الذي ميّيز اجلمعية/املؤسسة األهلية  عن غريها من اجلمعيات أو اجلهات األخرى الناشطة 

يف اجملال ذاته.

         نشاط )25(:   

 سيساعدك هذا النشاط يف معرفة أين ترى مجعيتك/مؤسستك األهلية اليوم ويف املستقبل وسينقسم 
إىل  جزئني:

     -  عمل جماعي: شارك جمموعتك يف رسم تصوراتكم ورؤيتكم جلمعيتكم/ملؤسستكم 
     األهلية اليوم على ورقة فليب شارت، وكذلك رمسها يف املستقبل يف ورقة أخرى 

     مستقلة، بعد االنتهاء ُقم بتعليقهما على اجلدار. 

     -  حوار جماعي: شارك اجلميع احلوار حول رؤيتكم للجمعية/للمؤسسة األهلية اليوم      
     ويف املستقبل. 

تعليمات للمدرب:
- ُقم بشرح للمشاركني أهمية حتديد الرؤية، وميكن أن تعرض عليهم 

مثاًل أهمية العدسة املكربة وكيف أنه بوضعها حتت أشعة الشمس وتركيزها 
على ورقة لفرتة قصرية ستحرتق الورقة وهذا يوضح أهمية الوضوح والرتكيز 

يف الرؤية.

- ُقم بتقسيم املشاركني إىل جمموعات متساوية ووزع أوراق فليب شارت وأقالم 
ماركر ملونة عليهم، واطلب منهم الرسم يف الورقة األوىل رؤيتهم جلمعيتهم/

ملؤسستهم األهلية اليوم ويف الورقة األخرى املستقبل، واطلب منهم اإلبداع والتخيل 
بأي طريقة تعجبهم، بعد االنتهاء اطلب من جمموعة تعليق أوراقها على اجلدار.

اطلب من مقرر كل جمموعة عرض وشرح الرمسات، وافتح باب احلوار للجميع 
للمشاركة يف تبادل التصورات واألفكار.

20  دقيقة

20  دقيقة

50  دقيقة



78
د.متدرب صــــــ66ـــــــــــ

ثة
ثال

ة ال
حل

مر
ال

         نشاط )26(:   

 ستتمكن من خالل هذا النشاط التأكد من سالمة ودقة معلوماتك حول رؤية اجلمعية 
 احلالية، ومن ثم تطوير وصياغة الرؤية اجلديدة، وسينقسم هذا النشاط إىل أربعة  أجزاء:          

     -  عمل ثنائي : شارك زميلك يف اإلجابة على السؤال التالي، بدون الرجوع إىل أي 
     مطبوعات أو مطويات خاصة باجلمعية/باملؤسسة األهلية  اليت تعمل بها: 

تعليمات للمدرب:
- ُقم بتوزيع املشاركني عشوائيًا إىل أزواج واطلب منهم وبدون االستعانة

 بأي مطويات أو أوراق خاصة بهم، اإلجابة على السؤال الذي يف اجلدول يف نفس 
دليل األنشطة، ُقم بتوزيع كروت وأقالم ماركر عليهم. 

بعد االنتهاء اطلب من كل ثنائي قراءة إجابتهما على مجيع املشاركني ومقارنتها 
مع الرؤية الفعلية، لكي يتم استيعاب ومعرفة رؤية اجلمعية/املؤسسة األهلية  

احلالية متامًا قبل الشروع يف تطويرها وتغيريها. 
- ُقم باستعراض الورقتني املرجعيتني رقم )11( ورقم )12(، واشرحهما باختصار،  

قسم املشاركني إىل جمموعتني متساويتني )وتأكد من توزيع أعضاء اهليئة 
اإلدارية بني اجملموعتني بالتساوي( واطلب منهم صياغة الرؤية اجلديدة للجمعية 

/للمؤسسة األهلية باالستعانة بالورقة املرجعية رقم )11( وبالقيم اجلديدة واملوقع 
االسرتاتيجي اجلديد والرسالة اجلديدة والرؤية السابقة، ووزع عليهم ورقة فليب 

شارت وقلم ماركر ملون، بعد االنتهاء من الصياغة اطلب من كل جمموعة الكتابة 
بقلم املاركر املسلم هلم خبط واضح وكبري على ورقة الفليب شارت وتعليقها على 

اجلدار
ُقم بعرض الورقتني معًا وافتح باب احلوار جلميع املشاركني الستقبال املالحظات، 
والتعديل واحلذف واإلضافة حبسب رغبة وإمجاع مجيع املشاركني، وبعد االنتهاء 

جيب إعادة كتابة الرؤية خبط واضح وكبري على ورقة جديدة وتعليقها على 
اجلدار يف مكان واضح للجميع جبانب الرسالة اجلديدة. 

اإلجابةالسؤال
ما القيم احلالّية اليت تتبناها 

مجعيتك / مؤسستك األهلية؟

90  دقيقة

10 دقائق
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     -  حوار جماعي: شارك اجلميع احلوار حول إجابات املشاركني ومقارنتها مع الرؤية 

     الفعلية جلمعيتك/ملؤسستك األهلية. 

     -  عمل جماعي: سيتم تقسيمكم إىل جمموعتني متساويتني، باالستعانة بالورقة 
املرجعية )11( وبالقيم اجلديدة واملوقع االسرتاتيجي اجلديد والرسالة اجلديدة  والرؤية 
السابقة للجمعية/للمؤسسة األهلية، شارك جمموعتك يف صياغة الرؤية اجلديدة، بعد 

االنتهاء من الصياغة على كل جمموعة الكتابة على ورقة الفليب شارت وتعليقها على اجلدار.

     -  حوار جماعي: شارك مجيع املشاركني يف تقديم مالحظاتك، والتعديل أو احلذف إذا 
     تطلب األمر ذلك للوصول إىل شبه إمجاع على الصياغة اجلديدة للرؤية واعتمادها من 

     اجلميع.

20  دقيقة

30  دقيقة

30  دقيقة
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  حتديد األهداف االسرتاتيجية والعاّمة

 تعترب األهداف العاّمة أهدافًا بعيدة املدى ترغب اجلمعية/املؤسسة األهلية  بتحقيقها. 
وهي ذاتها اخليارات/البدائل االسرتاتيجية اليت مت حتديدها خالل املرحلة السابقة، 

وتصبح األهداف العاّمة أهدافًا اسرتاتيجية إذا كانت هلا األولوية حسب الرتتيب السابق 
للخيارات/للبدائل االسرتاتيجية.

         نشاط )27(:   

  ستتمكن من خالل هذا النشاط التأكد من سالمة ودقة معلوماتك حول األهداف 
العامة واالسرتاتيجية احلالية جلمعيتك/ملؤسستك األهلية وسينقسم إىل  جزئني: 

              -  عمل ثنائي:  شارك زميلك يف اإلجابة عن السؤالني التاليني، بدون الرجوع إىل 
              أي مطبوعات أو مطويات خاصة باجلمعية/باملؤسسة األهلية  اليت تعمل بها: 

              -  حوار جماعي:  شارك اجلميع احلوار حول إجابات املشاركني عن األهداف 
              العامة واالسرتاتيجية جلمعيتك/ملؤسستك األهلية.

تعليمات للمدرب:
- ُقم بتوزيع املشاركني عشوائيًا إىل أزواج واطلب منهم وبدون االستعانة

 بأي مطويات أو أوراق خاصة بهم، اإلجابة على السؤالني الذين يف اجلدول يف نفس 
دليل املتدرب.

- بعد االنتهاء اطلب من كل ثنائي قراءة إجابتهما على مجيع املشاركني ومقارنتها 
مع األهداف العامة واالسرتاتيجية الفعلية جلمعيتك/ملؤسستك األهلية، لكي يتم 

استيعابها ومعرفتها متامًا قبل الشروع يف تطويرها أو إعادة صياغتها.

اإلجابةالسؤال
ما هي األهداف العامة احلالية 
جلمعيتك / ملؤسستك األهلية؟

ماهي األهداف االسرتاتيجية 
اليت تتبناها مجعيتك / مؤسستك 

األهلية حاليًا؟

45  دقيقة

15  دقيقة

30  دقيقة
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                نشاط )28(:   

  ستتمكن يف هذا النشاط من حتديد األهداف العامة واالسرتاتيجية جلمعيتك/ملؤسستك 
  األهلية وسينقسم إىل  جزئني:

              -  عمل جماعي: باستخدام تقنية التفكري بالقبعات الست، وباالستعانة بالورقة 
املرجعية رقم )13(، شارك جمموعتك يف حتويل أو إعادة صياغة اخليارات االسرتاتيجية 

السابقة إىل أهداف عامة ومن ثم اختيار األهداف االسرتاتيجية منها، وكتابتها على 
ورقة فليب شارت، وبعد االنتهاء تعليقها على اجلدار. 

              -  حوار جماعي:  شارك اجلميع احلوار حول نتائج التمرين السابق، للوصول 
              إىل اتفاق تام حوهلا ومن ثم كتابتها خبط واضح وكبري يف ورقة جديدة 

              وتعليقها على اجلدار. 

تعليمات للمدرب:
-ُقم بتقسيم املشاركني إىل جمموعتني متساويتني، ووزع عليهم أوراق

 فليب شارت وأقالم ماركر، ثم اطلب منهم العودة إىل اخليارات االسرتاتيجية اليت 
مت كتابتها سابقًا، وقراءة الورقة املرجعية رقم )13(، وباستخدام تقنية التفكري 

بالقبعات الست، حتويل اخليارات االسرتاتيجية أو إعادة صياغتها على شكل أهداف 
عامة، ثم اختيار منها األهداف االسرتاتيجية، ومن ثم كتابتها على الورق وتعليقها 

على اجلدار.
- بعد االنتهاء اطلب من مقرر كل جمموعة عرض األهداف العامة واالسرتاتيجية 
ومناقشتها مع باقي املشاركني للوصول إىل اتفاق تام عليها، ثم إعادة كتابتها على 

ورقة فليب شارت جديدة وتعليقها على اجلدار.

70 دقيقة

40  دقيقة

30  دقيقة
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  حتديد القضايا الفرعية واالسرتاتيجيات والوسائل ملواجهتها

بعد أن حّددت اجلمعية/املؤسسة األهلية  خياراتها وأهدافها العاّمة واالسرتاتيجية، ينبغي 
أن تقوم بالتعّرف على القضايا الفرعية اليت جيب معاجلتها وتطوير اسرتاتيجيات حمّددة 

لذلك. وتهدف تلك االسرتاتيجيات الفرعية إىل ضمان حتقق أهدافها االسرتاتيجية 
وأولوياتها. 

         نشاط )29(:   

   ستتمكن من خالل هذا النشاط من حتديد القضايا الفرعية ووضع اسرتاتيجيات 
   حمددة ملعاجلتها وسينقسم إىل ثالثة  أجزاء: 

              -  حوار جماعي:  بالعودة لنقاط الضعف يف البيئة الداخلية ملصفوفة سوات 
              ومبراجعة الرؤية والرسالة اجلديدتني، شارك اجلميع يف اختيار القضايا 

              الفرعية اليت جيب معاجلتها وتطوير اسرتاتيجيات حمددة بذلك، وترتيبها 
              حبسب األهمية. 

تعليمات للمدرب:
- اطلب من املشاركني العودة لنقاط الضعف يف البيئة الداخلية ملصفوفة

 سوات ومبراجعة الرؤية والرسالة اجلديدتني، ثم ُقم بإدارة النقاش للوصول 
إىل اتفاق حول القضايا الفرعية اليت جيب اختيارها، وترتيبها حبسب األهمية، لتطوير 

واقرتاح اسرتاتيجيات حمددة ملعاجلتها. 
مت  اليت  الفرعية  القضايا  حبسب  متساوية  جمموعات  إىل  املشاركني  بتقسيم  ُقم 
اعتمادها يف التمرين السابق، وزع عليهم أوراق فليب شارت وأقالم ماركر، ثم اطلب 
 )14( رقم  املرجعية  الورقة  املشكالت(  شجرة  )حتليل  طريقة  وباستخدام  منهم 
الورقة املرجعية رقم  التغيري االفرتاضي يف  الفرعية واسرتاتيجيات  القضايا  وجدول 
)15(، اختيار أحد القضايا الفرعية، وحتليلها ومن ثم اقرتاح احللول واملعاجلات هلا، 
ليتم  الدليل،  الرابعة من  املرحلة  متهيداً إلعداد خطط تفصيلية تشغيلية الحقًا يف 
تنفيذها بشكل متوازي مع تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للجمعية/للمؤسسة األهلية، 

بعد انتهاء الوقت اطلب من كل جمموعة تعليق نتائجها على اجلدار. 
اطلب من مقرر كل جمموعة عرض النتائج ومناقشتها مع اجلميع للوصول

 إىل اتفاق تام حوهلا واعتمادها بشكل نهائي. 

180  دقيقة

30  دقيقة
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              -  عمل جماعي: باستخدام طريقة )حتليل شجرة املشكالت( الورقة املرجعية 
رقم )14( وجدول القضايا الفرعية واسرتاتيجيات التغيري االفرتاضي يف الورقة املرجعية 
الفرعية، وحتليلها ومن ثم  القضايا  رقم )15(، ُقم مبشاركة جمموعتك يف اختيار أحد 
اقرتاح احللول واملعاجلات هلا متهيداً إلعداد خطط تفصيلية تشغيلية الحقًا ليتم تنفيذها 
وتسمى  األهلية،  للجمعية/للمؤسسة  االسرتاتيجية  اخلطة  تنفيذ  مع  متوازي  بشكل 
هذه العملية “اسرتاتيجية فرعية”، بعد االنتهاء ُقم بكتابة النتائج على ورق فليب شارت 

وتسليمها للمدرب. 

              -  حوار جماعي:  على كل جمموعة اختيار مقررها لعرض النتائج ومناقشتها 
              مع اجلميع للوصول إىل اتفاق تام على االسرتاتيجيات الفرعية املقرتحة 

              واعتمادها بشكل نهائي. 

90 دقيقة

60  دقيقة
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         الورقة املرجعية )7(: 
 SWOT حتليل سوات                                                       

          الورقة املرجعية )8(:
            )املفاضلة بني اخليارات/البدائل االسرتاتيجية باستخدام حتليل سوات(

نقاط القوة
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

نقاط الضعف
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

البيئة الداخلية

الفرص
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

التهديدات
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

البيئة اخلارجية

جوانب القوة
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

جوانب الضعف 
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................

          البيئة      
          الداخلية

    البيئة
  اخلارجية

	)4(
استعمال جوانب القوة 

واالستفادة من الفرص 
املتوّفرة )طريقة تفكري 

هجومية-تتسم باجلرأة 
واملغامرة( 

 )2(
معاجلة جوانب الضعف 

واالستفادة من الفرص املتوّفرة 
)طريقة تفكري عالجية - 

ترّكز على معاجلة املشاكل 
املوجودة اليت تعيق حتقيق 

األهداف األهم(

الفرص

 )3(
استعمال جوانب القوة وتقليل 

التهديدات )طريقة تفكري 
دفاعية-ترتبط بتعزيز القدرة 

على مواجهة التهديدات 
واملخاطر اخلارجية( 

 )4(
تقليل جوانب الضعف وتقليل 

التهديدات )طريقة تفكري 
انكماشية-ترتبط بتقليص 

األنشطة غري الضرورية اليت 
لدى املنظمة ضعف فيها(

التهديدات/ 
املخاطر
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         الورقة املرجعية )9(:  

القيم: 
هي معايري، ومبادئ، وأخالقيات تؤمن بها وتتبناها اجلمعية/املؤسسة األهلية ، وتعترب موجه 

وضابط لتعامالتها وعالقاتها وأدائها مع اجلميع داخليًا وخارجيًا، ومن أمثلة ذلك: التميز، اجلودة 
يف اخلدمة، إرضاء الفئة املستهدفة، إرضاء املاحنني، اإلميان حبقوق الفئات املستهدفة، الشفافية، 

الصدق، الشراكة، العمل اجلماعي، احلفاظ على البيئة، ...إخل.
وفيما يلي بعض األسئلة احلوارية اليت تساعد يف حتديد قيّم اجلمعية/املؤسسة األهلية :

        • هل من املفرتض أن تعمل مع هذه الفئة من الناس أو تلك؟ مع هذا املشروع أو ذاك؟ مع هذه 
        اجلمعية/املؤسسة األهلية  أو تلك؟..... اخل.

        • هل يصّح أن تنفق املال يف اجتاه معنّي؟ وهل ينسجم ذلك مع مبادئها وقيمها؟ )مثل دفع 
        رشاوى لتسهيل عمليات إدارية أو إجرائية أو شراء سيارات وأثاث فاخر من دعم مقّدم من 

        جهة  ماحنة/داعمة وهكذا(.
        • هل لديها القدرة احلقيقية )يف خمتلف اجملاالت( لتأدية دور ممّيز خيدم املستهدفني؟ وإذا 

        كانت اإلجابة بال، فهل من األفضل االنسحاب من هذا اجملال؟
        • ما هي املواقف اليت جيب اختاذها لضمان كون كل أنشطتها حترتم مبادئ املسئولية 

        االجتماعية وتوزيع األدوار واملسئوليات واالعرتاف بها؟ 
        • هل الطريقة اليت ُتنّفذ بها أنشطتها وبراجمها تنسجم مع قيّمها )كاحملافظة على البيئة 

        بالنسبة للمنظمة اليت تعمل يف جمال البيئة وما شابه(؟ وإذا مل يكن األمر كذلك، فماذا جيب 
        عليها أن تفعل لتصحيح الوضع؟  ...اخل.
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         الورقة املرجعية )10(:  

إلعداد رسالة جيدة جيب مراعاة ما يلي:
- اجملاالت:  

هنا جيب حتديد جمال العمل بشكٍل دقيق حبيث يغطي ما يلي:
o اجملال الفين )اجملال التخّصصي(: التعبري عن ختّصص اجلمعية/املؤسسة األهلية   	

األهلية )صحّي أم تعليمي أم فين مثاًل( أو أكثر من جمال واحد يف آنٍٍٍ واحد. 	
o جمال العمل: سواء كان نوع العمل مناصرة وتأييد أو تدريب وتأهيل أو  	

تشبيك أو تقديم خدمات أو اجلمع بني أكثر من تلك اجملاالت، اخل. 	

- الفئات املستهدفة: 
جيب حتديد الفئات اليت ستقوم اجلمعية/املؤسسة األهلية  باستهدافها. وال ُيشرتط أن يتم حتديد 

نطاق جغرايف حمدّد بدّقة يف الرسالة، حيث أن الرسالة ثابتة، بينما قد تتسع أو تضيق املنطقة 
اجلغرافية اليت تعمل فيها اجلمعية/املؤسسة األهلية  حبسب مستوى النجاح احملقق يف مرحلٍة 

ما. ولكن املهم هو حتديد الفئة املستهدفة الكلّية بعناية حبيث تكون هي األحّق باخلدمات املقّدمة 
واألقدر على ترمجة التغيري اليت تطمح إلحداثه اجلمعية/املؤسسة األهلية  على املدى البعيد.

- األثر: 
ينبغي أن حتدّد الرسالة )بشكٍل مباشر أو غري مباشر( نوع األثر الذي تسعى لتحقيقه خلدمة 

الفئات املستهدفة. واألثر هو النتيجة النهائية اليت تسعى كافة أنشطة اجلمعية/املؤسسة األهلية  
لتحقيقها )مثل حتسني الوضع االقتصادي للمستفيدين أو دخوهلم ومشاركتهم يف جمال معنّي 

وهكذا(.

- القيم الثابتة:
 أول موقع تظهر فيه قيم اجلمعية/املؤسسة األهلية  ومبادئها األساسية يف صياغة رسالتها. 

وجيب أن ُترتجم تلك القيم الثابتة خالل املرحلة الالحقة يف السياسات واللوائح الداخلية اليت 
تساعد على إرشاد العاملني يف اجلمعية/املؤسسة األهلية  حول كيفية تطبيق تلك القيم على 

أرض الواقع. حيث أن الرسالة جيب أن تكون قصرية ومعرّبة عن أهم القيم من خالل اإلجابة عن 
األسئلة التالية: 

o من تكون اجلمعية/املؤسسة األهلية ؟  	
o ما هي القيم اليت ستمّثل املرجع األخالقي لعملها يف كل اجلوانب؟ 	
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         الورقة املرجعية )11(:  

على الرغم من عدم وجود شروط حمّددة للرؤية اجلّيدة، إال أن الصفات التالية يف صياغة الرؤية 
جتعلها أكثر فاعليًة وحتفيزاً للجمعية/للمؤسسة األهلية:

القوة والتمّيز لدى اجلمعية/املؤسسة األهلية  واليت تؤهلها  الرؤية فكرة عن جوانب  1. أن تقّدم 
لتحديد موقعها االسرتاتيجي. أي أن تعكس الرؤية جوانب التمّيز لديها وقدراتها اليت ختتلف بها 

عن غريها من اجلهات العاملة يف اجملال ذاته.
الرؤية أهدافًا عاّمة يف اجتاهاٍت حمّددة تعطي اجلمعية/املؤسسة األهلية  نوعًا  2. أن ترسم 

من الرتكيز على جوانب تستطيع إحداث تأثري حقيقي فيها. وبذلك فإنها ستبذل كل جهودها 
وستخّصص املوارد املتوفرة لديها لتحقيق أولوياتها اليت حتّددها اخلطة االسرتاتيجية.

الوقت ذاته عن أهداٍف داخلية هلا، أي أن تصف طريقة معينة من  الناجحة يف  الرؤية  3. تعرّب 
التنظيم والتطوير الداخلي يف االجتاهات اليت تعزز موقعها االسرتاتيجي والوصول لتحقيق 

خياراتها االسرتاتيجية بشكٍل فاعل. وبهذه الطريقة تصبح الرؤية حافزاً لقيادات وإدارة اجلمعية/
املؤسسة األهلية  لتكثيف جهودها وحتقيق املزيد من النتائج يف اجتاهات جديدة ومفيدة.

العاملني فيها من  الرؤية مبشاركة واسعة من قياداتها والعديد من  4. جيب أن يتم صياغة 
مستوياٍت إداريٍة خمتلفة. 

الفهم واحلفظ. الرؤية خمتصرة وسهلة  5. جيب أن تكون 
الرؤية عن االحتياجات احلقيقية للمستهدفني ورغباتهم وطموحاتهم  6. جيب أن تعرّب 

وتطلعاتهم من اجلمعية/املؤسسة األهلية .
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         الورقة املرجعية )12(:  

جدول مقارنة بني الرؤية والرسالة

الرسالةالرؤيةجمال التشابة/االختالف
تتغرّي حبسب تغرّي املرحلة الثبات وعدم التغيري

واألولويات خالل فرتة 
حمدّدة )عادًة متوسطة املدى 

3-5 سنوات(

ثابتة ال تتغري

الوضع املأمول الذي ترغب جوانب الرتكيز
اجلمعية/املؤسسة األهلية  

أن حتققه وتلتزم ببذل كل 
جهودها لتحقيقه

اجملاالت العاّمة، الفئات 
املستهدفة الكلّية، األثر، 

القيم الثابتة العليا 
بشكٍل عام

قصرية )كلمات حمدودة الصيغة
معرّبة(

قصرية إىل متوسطة 
)سطرين على األكثر(

جمال املراجعة والتغيري 
أثناء عملية التخطيط 

ميكن تغيريها كليًة إن لزم 
األمر يف عملية التخطيط 

االسرتاتيجي وتبقى دائمًا يف 
حدود الرسالة

هامش التغيري فيها 
يقتصر على حتديد 

أوضح جلوانب الرتكيز 
املختلفة )تركيز أو 

تضييق الفئة املستهدفة 
أو املنطقة اجلغرافية 

مثاَل أو حتى توسيع 
النطاق إذا كان ذلك 

مالئمًا(
املستويات اليت تندرج 

حتتها
األهداف بكل مستوياتها 

ابتداًء باألهداف العاّمة
الرؤية ومن ثّم األهداف 

مبستوياتها وكل 
السياسات واللوائح



89
د.متدرب صــــ77ـــــــــــــ

ثة
ثال

ة ال
حل

مر
ال

         الورقة املرجعية )13(:  

جيب مراعاة األمور التالية عند صياغة وتطوير األهداف االسرتاتيجية والعاّمة:
الرؤية والرسالة. العمل األهم اليت حتقق  • حتديد جماالت 

العاّمة واقعية بشكلٍٍٍ عام حتى وإن مل تكن حمّددة متامًا.  • احلرص على أن تكون األهداف 
ورغم أن اجلمعية/املؤسسة األهلية  لن تتمكن من حتقيق تلك األهداف مبفردها، إال أنها 

تستطيع أن تساهم بشكلٍٍ جزئي وملموس يف حتقيقها وميكن قياس تلك املساهمة واألثر احملقق 
بصورة عاّمة ومن خالل األهداف اخلاّصة املندرجة حتتها.

الرسالة من  الرؤية وتبقى يف حدود ما تصفه  العاّمة منبثقة من  • جيب أن تكون األهداف 
جماالت وفئة مستهدفة وقيم.

البعض وتغطي كل اجلوانب اليت تشملها  • جيب أن تكون األهداف كلها مرتابطة مع بعضها 
الرؤية والرسالة.

        الورقة املرجعية )14(:  
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         الورقة املرجعية )14(:  

جدول القضايا الفرعية واسرتاتيجيات التغيري 

اسرتاتيجية التغيريالقضية

ضعف القدرات أو الكوادر 
يف جوانب حمددة )اجلوانب 

اإلدارية، املالية، الفنية، العالقات 
العاّمة، بناء الشراكات، اخل(

الذاتي داخل اجلمعية/ التدريب  • الرتكيز على 
املؤسسة األهلية  )من خالل إشراف خبري على 

شخص أقل قدرة خالل فرتة معّينة مثاًل(
القدرات املطلوبة • إضافة موظفني جدد لديهم 

الفاعلة العناصر غري  • االستغناء عن بعض 
 يف اجلمعية/املؤسسة األهلية  إن أمكن..... اخل

ضعف الوصول إىل الفئة 
املستهدفة

املنطقة اجلغرافية للمستهدفني خالل  • حصر 
هذه املرحلة يف نطاٍق أضيق مؤقتًا )كإغالق 
فروع أو فتح فروع باملقابل يف حالة االحتياج 

للوصول إىل فئة أكرب(
امليداني والوجود للجمعية/ الطاقم  • زيادة 

للمؤسسة األهلية يف املناطق اجلغرافية 
املختلفة.... اخل

ضعف قبول الفئة املستهدفة 
نسبّيًا بدور اجلمعية/املؤسسة 

األهلية 

القيادات اجملتمعية  • الرتكيز بشكٍل مكّثف على 
الفاعلة يف اجملتمع لزيادة القبول بأهداف 

اجلمعية/املؤسسة األهلية 
املرتبطة  • تنفيذ محلة توعية واسعة بالقضايا 

برسالة اجلمعية/املؤسسة األهلية .....اخل

الرتكيز على العمل اخلريي 
فقط

التنموية ذات  الربامج  التدرجيي حنو  • التحّول 
التأثري املستدام )أي تلك الربامج اليت تستطيع 

املواصلة بعد تلقي الدعم من اجلمعية/املؤسسة 
األهلية  واليت هلا أثر بعيد املدى أو أثر مضاعف(

التنموي  الدور اخلريي والدور  • الفصل بني 
للجمعية/للمؤسسة األهلية يف التنظيم واهليكل 
التنظيمي واملوازنة وغريها وتقييم كل جزء على 

حدة.....اخل
الرؤية ومن ثّم األهداف مبستوياتها وكل املستويات اليت تندرج حتتها

السياسات واللوائح
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المرحلة الرابعة

)مرحلة استكمال الخطة االستراتيجية 

وإعداد الوثيقة(
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          أهداف المرحلة الثالثة:

بنهاية هذه املرحلة سيكون لدينا التالي:

* قائمة باالسرتاتيجيات الفرعية )مكتوبة ومطبوعة(.

* قائمة بالسياسات والقيم واإلجراءات )مكتوبة ومطبوعة(.

* خطة تنفيذية عامة )مكتوبة ومطبوعة(.

* خطة تفصيلية للمراقبة والتقييم )مكتوبة ومطبوعة(.

* وثيقة متكاملة مكتوبة ومطبوعة تضّم باإلضافة إىل النقاط أعاله أهم املعلومات وباختصار   

     املتعلقة بعملية حتليل البيئتني اخلارجية والداخلية وأبرز نتائج حتليل سوات وطريقة 

      حتديد اجلمعية/املؤسسة األهلية  ألولوياتها وأهدافها وبالتالي بلورة رؤيتها اجلديدة.
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     )بداية اليوم التدريبي األول(

       تحديد األهداف الخاّصة/الفرعية والمشروعات:

         نشاط )30(: 
تعليمات للمدرب:

- ُقم بشرح اإلطار املنطقي يف الشكل رقم )29( من اخللفية النظرية بشكل
 عام وبني للمشاركني أنهم سيقومون بتعبئته على مراحل يف هذا النشاط.  ثم ُقم 

بشرح الورقة املرجعية رقم )15( واخلاصة بسمارت، وإعطاء أمثلة ألهداف خاصة 
من واقع عمل اجلمعيات/املؤسسات األهلية . 

وأخرياً ُقم بشرح الورقة املرجعية رقم )16( واخلاصة باملؤشرات وانواعها وكيفية 
صياغتها بعناية وبني هلم الفروقات الدقيقة بينها وبني النتائج واملخرجات بأمثلة 

من اخللفية النظرية
- اطلب من أحد املشاركني إعادة تعليق األهداف العامة اليت سبق وأن مت 

حتديدها، وحبسب عددها ُقم بتقسيم املشاركني إىل جمموعات متساوية، كل 
جمموعة ستعمل على حتديد أهداف خاصة/فرعية هلدف عام واحد أو اثنني، 

وزع عليهم أوراق فليب شارت وأقالم ماركر واطلب منهم بعد االنتهاء من الكتابة 
تعليق األوراق على اجلدار. 

- اطلب من مقرر كل جمموعة استعراض النتائج وشرحها للجميع وفتح باب 
احلوار حوهلا للوصول إىل اتفاق تام عليها واعتمادها من اجلميع. 

- ُقم بتوزيع األوراق اخلاصة باألهداف الفرعية/اخلاصة من القسم السابق 
عشوائيًا على نفس اجملموعات واطلب منهم وضع األنشطة واملشروعات والنتائج 
املتوقعة من كل هدف خاص وإضافتها على الورقة السابقة أو يف ورقة جديدة، 

وتعليقها على اجلدار بعد االنتهاء. 
بعد االنتهاء اطلب من مقرر كل جمموعة عرض النتائج على اجلميع ومناقشتها 

مع اجلميع العتمادها بشكل نهائي. 
- اطلب من نفس اجملموعات وضع كل العمل السابق يف مصفوفة اإلطار املنطقي 

وإضافة النتائج املتوقعة من كل هدف خاص ومن ثم العمل حبرص ودقة على 
وضع املؤشرات لكل عناصر املصفوفة يف اإلطار املنطقي، وبعد االنتهاء كتابتها 

على ورق فليب شارت وتعليقها على اجلدار. 
- اطلب من مقرر كل جمموعة عرض النتائج على اجلميع ومناقشتها بدقة 

العتمادها بشكل نهائي. 
بعد االنتهاء اطلب من السكرتارية إدخال النتائج النهائية املتفق عليها يف الوثيقة.

225 دقيقة
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ستتمكن من خالل هذا النشاط من استخدام مصفوفة اإلطار املنطقي ومواصفات األهداف السليمة 
السليمة ووسائل  املؤشرات  SMART لصياغة األهداف اخلاصة واملشروعات/األنشطة مع وضع 

التحقق من تنفيذ األهداف واملشروعات وسيتكون هذا النشاط من  ستة  أجزاء: 

     -  عمل جماعي: بالعودة إىل األهداف العامة اليت مت حتديدها سابقًا، شارك جمموعتك           
     يف اختيار األهداف اخلاصة/الفرعية لواحد أو اثنني من هذه األهداف العامة، وفق 

     الورقة املرجعية رقم )١٥( وكتابتها على ورقة فليب شارت وتعليقها على اجلدار.

     -  حوار جماعي: على كل جمموعة اختيار مقررها لعرض النتائج وشرحها للجميع 
     ومناقشتها للوصول إىل اتفاق تام عليها واعتمادها. 

األهداف الخاصة/الفرعيةالهدف العام )1(

إنشاء حتالف مع جهات أخرى 
يف جمال التوعية الصحية حول 

مرض املالريا يف منطقة تهامة

انتشار  إنشاء حتالف للقيادات اجملتمعية لتخفيف 
اخلطة  بنهاية  تهامة  منطقة  يف  املالريا  مرض 

االسرتاتيجية للجمعية/للمؤسسة األهلية
تعزيز  أجل  من  مشرتكة  معلومات  وحدة  إنشاء 
مواجهة مرض املالريا واحلد من انتشاره يف منطقة 
للجمعية/ االسرتاتيجية  اخلطة  بنهاية  تهامة  

للمؤسسة األهلية

األهداف الخاصة/الفرعيةالهدف العام )2(

بناء مهارات الكفيفات يف مدينة إب
على  18عام(   _  12( عمر  من  الكفيفات  تدريب 

استخدام برنامج القارئ اآللي يف مدينة إب

على  18عام(   _10( عمر  من  الكفيفات  تدريب 
القراءة بطريقة بريل يف مدينة إب

واملتفوقات  للمبدعات  واملعنوي  املالي  الدعم  تقديم 
من الكفيفات من عمر )10_18عام( يف مدينة إب

30  دقائق
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      -  عمل جماعي: شارك جمموعتك يف وضع الربامج/املشروعات لألهداف اخلاصة اليت 
      وضعتها اجملموعة األخرى، وبعد االنتهاء ُقم بكتابتها على ورقة الفليب شارت وتعليقها 

      على اجلدار. 

     -  حوار جماعي: على مقرر كل جمموعة عرض النتائج على اجلميع ومناقشتها 
     بالتفصيل العتمادها من اجلميع. 

     -  عمل جماعي: شارك جمموعتك يف وضع املؤشرات لكل األهداف واألنشطة ومصادر
      التحقق يف اإلطار املنطقي وكتابتها على ورقة الفليب شارت وتعليقها على اجلدار.

     -  حوار جماعي:على مقرر كل جمموعة عرض النتائج ومناقشتها مع اجلميع 
     العتمادها بشكل نهائي.

    )نهاية اليوم التدريبي األول(

30  دقائق

30  دقائق

30  دقائق

30  دقائق
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د.متدرب صــــــ86ـــــــــــ

عة
راب

ة ال
حل

مر
ال

     )بداية اليوم التدريبي الثاني(

      إعداد الخطة العامة والتنفيذية 

         نشاط )31(: 

     -  عمل جماعي: شارك نفس جمموعتك السابقة يف إعداد اخلطة العامة استناداً 
     على اهلدف العام واألهداف اخلاصة/الفرعية السابقة واملشروعات/األنشطة 

     ومؤشراتها، وباالستعانة بالورقة املرجعية رقم )17(، بعد االنتهاء ُقم بكتابتها على ورق فليب 
     شارت وتعليقها على اجلدار. 

     -  حوار جماعي: على كل جمموعة اختيار مقررها لعرض النتائج ومناقشتها مع 
     اجلميع للوصول إىل اتفاق تام عليها واعتمادها. 

تعليمات للمدرب:

- ُقم بشرح الورقة املرجعية رقم )17( ووضح هلم مبثال طريقة تعبئة 
أوراق فليب  السابق ووزع عليهم  التقسيم  املشاركني بنفس  اجلدول، ثم قسم 

شارت وأقالم ماركر، بعد انتهاء الوقت اطلب منهم تعليق األوراق على اجلدار.
- اطلب من مقرر كل جمموعة عرض النتائج ومناقشتها مع باقي املشاركني 
للوصول إىل اتفاق تام عليها واعتمادها، وُقم باإلشراف على احلوار والتدخل عند 

اللزوم فقط.

90 دقيقة

60 دقيقة

30 دقيقة
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د.متدرب صــــــ88 ، 87ـــــــــــ

عة
راب

ة ال
حل

مر
ال

         نشاط )32(:   

 ستتمكن من خالل هذا النشاط من إعداد اخلطة التنفيذية جلمعيتك/ملؤسستك األهلية وسينقسم
 إىل  جزئني:

     -  عمل جماعي: شارك نفس جمموعتك السابقة يف إعداد اخلطة التنفيذية استناداً على 
     األهداف اخلاصة/الفرعية واملشروعات/األنشطة السابقة، وباالستعانة بالورقة 

     املرجعية رقم )18(، بعد االنتهاء ُقم بكتابتها على ورق فليب شارت وتعليقها على اجلدار. 

     -  حوار جماعي: على كل جمموعة اختيار مقررها لعرض النتائج ومناقشتها مع 
     اجلميع للوصول إىل اتفاق تام عليها واعتمادها. 

تعليمات للمدرب:
-ُقم بشرح الورقة املرجعية رقم )18( ووضح هلم مبثال طريقة تعبئة

 اجلدول، ثم قسم املشاركني بنفس التقسيم السابق ووزع عليهم أوراق فليب شارت 
وأقالم ماركر، بعد انتهاء الوقت اطلب منهم تعليق األوراق على اجلدار.

- اطلب من مقرر كل جمموعة عرض النتائج ومناقشتها مع باقي املشاركني للوصول 
إىل اتفاق تام عليها واعتمادها، وُقم باإلشراف على احلوار والتدخل عند اللزوم فقط.

90 دقيقة

60 دقيقة

30 دقيقة



98
د.متدرب صــــ89 ، 90ــــــــــــ

عة
راب

ة ال
حل

مر
ال

         نشاط )33(: 

ستتمكن من خالل هذا النشاط من إعداد خطط تنفيذية تفصيلية للقضايا الفرعية 
اليت مت حتديدها واقرتاح االسرتاتيجيات الفرعية ملعاجلاتها يف النشاط رقم )29(

وسينقسم إىل  جزئني:

     -  عمل جماعي: شارك جمموعتك يف إعداد خطة تنفيذية تفصيلية إلحدى القضايا 
     الفرعية اليت مت اختيارها وحتديد االسرتاتيجية الفرعية ملعاجلتها يف النشاط رقم 

     )29(، باستخدام الورقة املرجعية رقم )17(و )18(، بعد االنتهاء ُقم بكتابتها على ورقة فليب 
     شارت وتعليقها على اجلدار.

     -  حوار جماعي: على كل جمموعة اختيار مقررها لعرض النتائج ومناقشتها مع 
     اجلميع للوصول إىل اتفاق تام عليها واعتمادها. 

   )نهاية اليوم التدريبي الثاني(

تعليمات للمدرب:

- اطلب من املشاركني العودة إىل النشاط رقم )29(، وإعادة تعليق
 الورق الفليب شارت اليت أعدها املشاركون حينها، ثم ُقم بتقسيمهم

حتديدها  مت  اليت  الفرعية  القضايا  عدد  حبسب  متساوية  جمموعات  إىل   
الختيار االسرتاتيجيات الفرعية ملعاجلتها يف ذلك النشاط، وزع عليهم أوراق 
فليب شارت جديدة وأقالم ماركر، واطلب منهم االستعانة بالورقة املرجعية 
مع  متوافقة  الفرعية  للقضايا  تنفيذية  خطط  إلعداد    )18( و   )17( رقم 
اخلطط التنفيذية اليت مت إعدادها سابقًا ، والتأكد من عدم حصول تعارض 

يف األوقات واملسئوليات و...إخل.
مع  ومناقشتها  النتائج  لعرض  مقررها  اختيار  جمموعة  كل  من  اطلب 

اجلميع للوصول إىل اتفاق تام عليها واعتمادها. 

90 دقيقة

60  دقيقة

30  دقيقة
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د.متدرب صــــــ91ـــــــــــ

عة
راب

ة ال
حل

مر
ال

     )بداية اليوم التدريبي الثالث(

       تصميم نظام للمراقبة والتقييم:

         نشاط )34(: 

 ستتعرف من خالل هذا النشاط على الفروق بني عملييت املراقبة والتقييم وسينقسم
 إىل  جزئني:

     -  عمل جماعي: شارك جمموعتك يف حتديد الفروق بني عملييت املراقبة و التقييم 
            من وجهة نظرك وبلغتك اخلاصة، ثم ُقم بكتابتها على ورق فليب شارت بقلم ماركر 

            خبط واضح، وتعليقها على اجلدار بعد االنتهاء.

     -  حوار جماعي: على كل جمموعة تكليف مقررها لعرض النتائج اليت مت االتفاق  
            عليها من قبلهم، وبعد االنتهاء سيتم مقارنتها بالفروق املعتمدة من اخللفية 

       النظرية بواسطة املدرب ومكافأة اجملموعة صاحبة اإلجابات األكثر دقة .

تعليمات للمدرب:

-ُقم بتقسيم املشاركني إىل جمموعتني متساويتني واحدة للمراقبة 
واألخرى للتقييم، وُقم بتوزيع أوراق فليب شارت وأقالم ماركر عليهم، 

واطلب من كل جمموعة االتفاق على تعريف مناسب من وجهة نظرهم 
يبني اخلصائص والصفات احملددة لكل واحدة منهما، وكتابة ذلك على 

ورقة الفليب شارت ومن ثم تعليقها على اجلدار.
اطلب من مقرر كل جمموعة عرض التعريف املتفق عليه من قبلهم 

ومناقشتها مع اجلميع، بعد ذلك اطلب منهم االطالع على الورقة املرجعية 
رقم )18( ملعرفة اخلصائص اليت متيز بينهما، ومقارنتها بالتعريفات اليت 

صاغوها، واجملموعة األقرب إىل الصواب يتم مكافئتها معنويًا أو مبا يراه 
املدرب مناسبًا.

20 دقيقة

30 دقيقة

50 دقيقة



100
د.متدرب صــــــ92ـــــــــــ

عة
راب

ة ال
حل

مر
ال

         نشاط )35(: 

ستتمكن من خالل هذا النشاط من تصميم نظام للمراقبة ونظام للتقييم مبا يف ذلك حتديد فرق 
العمل ومواعيد االجتماعات وطريقة كتابة التقارير وسينقسم إىل  جزئني:

     -  عمل جماعي: سيقوم املدرب بتقسيمكم إىل جمموعتني متساويتني األوىل ستقوم 
بتصميم نظام للمراقبة واألخرى للتقييم، شارك جمموعتك بالعودة إىل اخلطة العامة والتنفيذية 
ُقم باالستعانة باجلدول  )19(، وكذلك  املرجعية رقم  الورقة  الواردة يف  واتباع اخلطوات  السابقة 

أدناه. بعد االنتهاء ُقم بالكتابة على ورقة الفليب شارت وتعليقها على اجلدار. 

تعليمات للمدرب:

- ُقم بشرح اجلدول والورقة املرجعية رقم )17( و )19( ، وطريقة
 تطبيقها لتصميم نظام مراقبة وتقييم.

- ُقم بتقسيم املشاركني إىل جمموعتني متساويتني األوىل ستقوم بتصميم 
وأقالم  شارت  فليب  أوراق  عليهم  وزع  للتقييم،  واألخرى  للمراقبة  نظام 
السابقة وإتباع  العامة والتنفيذية  العودة إىل اخلطة  ماركر واطلب منهم 
اخلطوات الواردة يف الورقة املرجعية رقم )19(  واجلدول أدناه ، بعد انتهاء 

الوقت اطلب منهم الكتابة على ورقة الفليب شارت وتعليقها على اجلدار.
- اطلب من مقرر كل جمموعة عرض النتائج ومناقشتها مع باقي املشاركني 

للوصول إىل اتفاق تام حوهلا، واعتمادها.

مكون من : 
 -1
 -2
-3
-4
-5

فريق املراقبة / تقييم

كل : 
شهر 

شهرين
ثالث أشهر

سيتم عمل االجتماعات

تقرير ) االتفاق على منوذج التقرير( آلية كتابة اإلجنازات

105 دقيقة

45  دقيقة
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د.متدرب صــــ93ـــــــــــــ

عة
راب

ة ال
حل

مر
ال

     -  حوار جماعي: على كل جمموعة تكليف مقررها لعرض النتائج ومناقشتها مع مجيع 
     املشاركني للوصول إىل اتفاق تام حوهلا، واعتمادها. 

   تطوير الهيكل  واللوائح التنظيمية:

تأتي هذه اخلطوة بعد مرحلة حتديد األهداف الفرعية/اخلاّصة والربامج. وميكن تنفيذها يف وقٍت 
متزامن مع تطوير أنظمة املراقبة والتقييم وكذلك اخلطط التنفيذية. فاهليكل التنظيمي واللوائح هلا 
ارتباٌط كبري باألهداف اليت حدّدتها اجلمعية/املؤسسة األهلية  لنفسها وكيفية حتقيق تلك األهداف.

        نشاط )36(: 

ستتمكن من خالل هذا النشاط من معرفة طرق تطوير هيكلية اجلمعية/املؤسسة األهلية  وإعداد 
اللوائح التنظيمية الداخلية وسينقسم إىل  جزئني:

     -  عمل جماعي: شارك جمموعتك إما يف مراجعة وتطوير هيكلية تنظيمية مناسبة 
     للخطة االسرتاتيجية اجلديدة باالستعانة بالورقة املرجعية رقم )20(، أو يف وضع 

     السياسات واإلجراءات الالزمة لتسهيل حتقيق األهداف املتفق عليها سابقًا، بعد االنتهاء ُقم بكتابة 
     النتائج على ورقة فليب شارت وتعليقها على اجلدار. 

     -  حوار جماعي:على مقرر كل جمموعة عرض النتائج ومناقشتها مع اجلميع 
     للوصول إىل اتفاق تام حوهلا، واعتمادها بشكل نهائي.

تعليمات للمدرب:

مبراجعة  ستقوم  األوىل  متساويتني،  جمموعتني  إىل  املشاركني  بتقسيم  ُقم   -
والتنفيذية  االسرتاتيجية  اخلطة  مع  يتناسب  مبا  التنظيمية  اهليكلية  وتطوير 
لتسهيل  الالزمة  واإلجراءات  السياسات  باقرتاح  ستقوم  واألخرى  خاص،  بشكل 
تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية بشكل عام، واطلب منهم االستعانة بالورقة املرجعية 
رقم )20(، ثم وزع عليهم أوراق فليب شارت وأقالم ماركر لكتابة النتائج عليها، 

وبعد االنتهاء اطلب منهم تعليقها على اجلدار.
- اطلب من مقرر كل جمموعة عرض النتائج ومناقشتها مع مجيع املشاركني 

للوصول إىل اتفاق تام حوهلا واعتمادها.

30 دقيقة

30 دقيقة

45 دقيقة

60 دقيقة
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د.متدرب صــــــ94ـــــــــــ

عة
راب

ة ال
حل

مر
ال

         الورقة املرجعية )15(:  اإلطار املنطقي

اإلطار املنطقي:
 هو أكثر الوسائل شيوعًا اليت ميكنها املساعدة يف عملية التخطيط ويتخللها اإلرشاد بشأن 

حتويل الفكرة إىل خطة واقعية مدروسة بدقة. 
متثل طريقة اإلطار املنطقي أداة حتليل للتخطيط واإلدارة املوجهني حنو األهداف وترتكز 
على مفهوم مفاده أن األنشطة واستعمال املدخالت واملخزونات ، ال متثل اإلجراءات النهائية 

للنجاح بل هي تعترب إسهامات يف حتقيق األهداف الرئيسة واملباشرة.

األهداف اخلاّصة/الفرعية 
برامج  والعاّمة واألهداف اخلاّصة حتتاج إىل  هي فروع منطقية لألهداف االسرتاتيجية 
من  مستوى  كل  يكون  أن  وجيب  حمّددة.  وخمرجات  أنشطة  تقّدم  حمّددة  ومشروعات 

األهداف مرتبط باملستوى األعلى منه حتى تتحقق األهداف العليا. 
انظر شكل رقم )29( من اخللفية النظرية.

مواصفات صياغة األهداف:
األهداف  من  املتفرعة  اخلاصة/الفرعية  لألهداف  الضرورية  املواصفات  على  ستتعرف 
األهداف  حتديد  وبالتالي   ،  )SMART( مسارت  كلمة  يف  اختصارها  مت  واليت  العامة، 

اخلاصة/الفرعية جلمعيتك/ملؤسستك األهلية. انظر الورقة املرجعية رقم )15(.

صفات األهداف اخلاصة/الفرعية مبحددات مسارت )SMART( هي:  
)1( حمّدد )Specific(: جيب أن حيّدد طبيعة التغيري والشرحية املستهدفة واملنطقة املستهدفة

 ... اخل.
)2( قابل للقياس )Measurable(: ميكن قياسه بواسطة مؤّشرات.

)3( قابل للتحقيق )Achievable(: غري مبالغ فيه.
مّت  اليت  للحاجة  استجابة  يشّكل  واقعي/   :)Realistic/Relevant  ( صلة/واقعي  ذات   )4(

حتديدها.
)5( ذات وقت حمّدد )Time Bound(: ميكن حتقيقه ضمن إطار زمين حمدد.
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د.متدرب صــــــــ95ـــــــــ

عة
راب

ة ال
حل

مر
ال

وضع املؤشرات:
ميكن توضيح معنى مؤشرات القياس على أنها األدوات والعالمات اليت تؤكد حتّقق النتائج املخطّط 
هلا. فعلى سبيل املثال، ال ميكن ألحد حتديد املسافة اليت قطعها يف طريٍق معنّي ما مل حيّدد لنفسه 
الطريق وكم تبقى منه. فإذا كان شخص يقود سيارته  عالماٍت معينة توّضح له كم قطع من 
باجتاه املطار مثاًل، واتصل به شخٌص يسأله عن موقعه وكم تبقى من الوقت حتى يصل إىل املطار، 
فإنه سوف يستعني ببعض املؤشرات التالية لإلجابة على األسئلة: املسافة بني منزله واملطار، عدد 
اإلشارات املرورية بني النقطتني، السرعة اليت يقود بها سيارته )كم/ساعة(، وقت القيادة )هل هي 
ساعة خروج املوظفني من أعماهلم؟(.... اخل. وبالطريقة نفسها هنالك العديد من األسئلة اهلاّمة اليت 
تساعد على تقييم األداء وتقييم األثر الذي حتققه اجلمعيات/املؤسسات األهلية يف اجملتمع. انظر 

الورقة املرجعية رقم )16(.
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         الورقة املرجعية )16(:  

اجلمعية/املؤسسة  أهداف  كل  حتققه  أن  جيب  الذي  األثر  من  مستويات  ثالثة  هنالك 
األهلية ، وهي كالتالي:

)1( أثر ملموس )املخرج( من خالل اخلدمات اليت حيصل عليها املستفيدون مباشرًة من 
األنشطة والربامج )مثل اخلدمات الصحّية اليت يقدمها مركز صّحي(.

)2( أثر متوّسط املدى )النتائج/اآلثار املباشرة( ويتمّثل يف النتائج اليت حتققها األنشطة 
)مثل حتسني الصّحة العاّمة يف أوساط الفئة املستهدفة(.

)3( أثر بعيد املدى يتمّثل يف التأثري بعيد املدى لكل األنشطة )كاالستفادة من الصّحة 
املتحّسنة لدى الفئة املستهدفة يف احلصول على فرص عمل(.

وميكن طرح العديد من األسئلة اليت تساعد على تطوير مؤشرات وإجراءات لقياس األثر، 
منها على سبيل املثال ال احلصر، ما يلي:

قريبة  اآلثار  حققت  قد  األهلية   اجلمعية/املؤسسة  أن  من  التأّكد  ميكن  كيف   )1(
ومتوسطة وبعيدة املدى يف آٍن واحد؟

)2( ما نوع التأثري امللموس الذي حتققه؟ وكيف يساهم ذلك يف حتقيق األثر بعيد املدى؟
ميكنهها  وكيف  الوقت؟  مرور  مع  األثر  ذلك  حتقق  مدى  معرفة  تستطيع  كيف   )3(

تصحيح األخطاء يف وقٍت مبكر؟ ...اخل

تنقسم تلك املؤشرات حبسب نوع املعلومات اليت حنصل عليها من خالهلا إىل ما يلي:
مؤشرات كمّية: وهي املؤشرات الرقمية املرتمجة على شكل أرقام وتدّل على خمرجات أو 

نتائج حمّددة تكتمل باكتمال النشاط أو الربنامج/املشروع وتساعد على مراقبة التنفيذ.

مؤشرات نوعية: وهي املؤشرات اليت تدّل على اجلودة اليت مّت بها تنفيذ األنشطة املختلفة 
واألثر  املباشرة  اآلثار  وحتقيق  احلقيقية  االستفادة  مستوى  حتديد  وبالتالي  وفاعليتها 
النتائج وليس  بنوع  تتعلق  القياس ألنها  تكون صعبة  ما  الربنامج وغالبًا  أو  للنشاط  العاّم 
إىل  املؤشرات  تلك  ترمجة  من  املراقب  متّكن  كثرية  طرق  هنالك  فإن  ذلك،  مع  حبجمه. 

أرقام وإحصائيات.
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التقييم و المراقبة
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 :)Monitoring( املراقبة
والعاملون  األهلية   إدارة اجلمعية/املؤسسة  إعطاء  إدارية مستمرة تهدف إىل  هي مهمة 
فيها املعلومات أواًل بأول عن مستوى التقدم احملقّق يف تنفيذ األنشطة واألهداف واملخرجات 
واألثر. ويتم مقارنة نتائج عمليات التقييم واملراقبة باخلطة وبالنتائج احملّددة فيها. ومن 
هذا املنطلق، فإن عملية التقييم حتتاج إىل مؤشرات حمّددة يتم متابعتها باستمرار ملعرفة 
ما إذا كان املشروع/الربنامج يسري حبسب اخلطة أم حيتاج إىل إجراءات لتحسني األداء من 

أجل ضمان االستمرار يف الطريق حنو حتقيق األهداف.
 :)Evaluation( التقييم

جناح  مستوى  تقييم  إىل  تهدف  مسبقًا  له  خمطٍط  وقٍت  يف  حتصل  مراجعة  عملية  هي 
الربامج أو املشروعات املستمرة أو املكتملة بشكٍل منهجي وبطرٍق حمّددة. ويهدف التقييم 
إىل التوّصل إىل إجابات ألسئلة حمدّدة يف وقٍت حمّدد. ورغم أن عمليات املراقبة قد تكشف 
تأخذ  التقييم  اليت يتم مجعها يف عمليات  املعلومات  أن  إال  ذاتها،  األسئلة  اإلجابة عن  عن 
طابعًا رمسيًا وميكن أن يتم توزيع تقاريرها ألكثر من جهة شريكة مع اجلمعية/املؤسسة 
األنشطة  أهمية  حتديد  إىل  عادًة  التقييم  ويهدف  احلكومية.  اجلهات  حتى  أو  األهلية  
على  والقدرة  األثر  يف  والفاعلية  األداء  يف  والكفاءة  العمل  يف  االنضباط  وتعزيز  والربامج 

االستمرار حتى بعد اكتمال التنفيذ. 

املراقبة والتقييم 1. مقارنة بني خصائص 

التقييم  المراقبة  
يتّم تنفيذها يف أوقات حمدّدة من املراحل اهلاّمة 
كمنتصف مدة تنفيذ برنامج أو عند انتهائه أو 

بعد مّدة من إجناز الربنامج

عملية مستمرة خالل فرتة التنفيذ

حتليل متعمق يقارن النتائج املخططة 
باإلجنازات الفعلية 

متابعة وإشراف وحتليل للتقّدم احملّقق وتوثيق 
للنتائج 

يرّكز على املخرجات ويقارنها بامُلدخالت؛ 
والنتائج مقارنًة بالتكلفة؛ والعمليات املستخدمة 

لتحقيق النتائج؛ واآلثار املباشرة وغري املباشرة 
واألثر العاّم احملّقق

ترّكز على امُلدخالت واألنشطة واملخرجات 
وعمليات التنفيذ والنتائج احملّققة والربنامج 

الزمين للتنفيذ والتكاليف، اخل

يقّدم لقيادات اجلمعية/املؤسسة األهلية  
اخليارات املثبتة باحلقائق عن نوعية وجودة سري 

املشروع وهل أنه يسري يف االجتاه الصحيح أو 
حيتاج إىل مراجعة وهكذا

تنّبه املشرفني على املشروع/الربنامج لالحنرافات 
اليت قد حتصل أثناء التنفيذ بغرض تالفيها يف 

مراحل مبكرة وضمان سري املشروع يف االجتاه 
الصحيح

يشرتك يف التقييم جلان متخصصة ختضع 
للهيئة اإلدارية ومبشاركة أحيانًا من قبل جهات 

داعمة أو جهات حكومية أو إشرافية

تقييم ذاتي من قبل اإلدارة التنفيذية للمشروع/
للربنامج بشكٍل متواصل يشرتك فيه القائمون 

على املشروع باإلضافة إىل اإلدارة التنفيذية 
للجمعية/للمؤسسة األهلية
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تصميم نظام املراقبة
ميكن تصميم نظام جيد للمراقبة من خالل إتباع اخلطوات التالية:
اخلطوة األوىل: التعريف بأنظمة املراقبة والتقييم والتخطيط هلا:

الكفاءة والفاعلية واألثر. 1. تعريف مفاهيم 
املراقبة. املكّونات األساسية ألعمال  2. توضيح 

3. إعداد قائمة باملؤشرات لكل نشاط.
املؤشرات. الروابط بني خمتلف تلك  4. حتديد 

النجاح املعلومات املطلوبة ملعرفة مستوى  الكيفية اليت سيتم من خالهلا مجع  5. حتديد 
 يف حتقيق النتائج واألهداف.

اخلطوة الثانية: مجع املعلومات واالستفادة منها يف تطوير نظام املراقبة مبا يف ذلك ما يلي:
املعلومات املطلوب توافرها.  .1

املعلومات. 2. كيف سيتم مجع تلك 
على  املهام  تلك  وتوزيع  نوعها  حبسب  املعلومات  تلك  مجع  مسئولية  سيتحّمل  من   .3

املتخصصني يف خمتلف اجملاالت داخل اجلمعية/املؤسسة األهلية .
النتائج املطلوبة بشكٍل متواصل. املعلومات اليت تؤكد حتقّق  4. ما هي 

اخلطوة الثالثة: حتديد اخلطة الزمنية ملراجعة املعلومات )شهرية، مرحلية، وهكذا( واالتفاق 
عليها مع الفريق.

األداء  حول  اليومية/الدورية/الشهرية  التقارير  وإصدار  وحتليل  مجع  الرابعة:  اخلطوة 
والنتائج واآلثار املباشرة.

تصميم نظام التقييم:
عند البدء بتصميم نظام التقييم فإنه جيب إعداد الشروط املرجعية هلذه العملية حتى تتمكن 
الشروط  وتشمل  املرحلة.  تلك  خالل  احتياجاتها  معرفة  من  األهلية   اجلمعية/املؤسسة 

املرجعية ما يلي: 
التقييم. السياق داخل اجلمعية/املؤسسة األهلية  الذي ستحصل فيه عملية  1. نبذة عن 

التقييم. 2. اهلدف من 
التقييم؟ 3. ملاذا عملية 

النشاط/الربنامج/املشروع إىل حتقيقها؟ النهائية اليت يسعى  النتيجة/النتائج  4. ما هي 
5. أسئلة رئيسية للتقييم )أمثلة(:
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املشروع؟ وما هي طرق استفادته؟ 1. من هو املستفيد حاليًا من 
البشرية،...اخل(؟ املوارد  املعدات،  املالية،  )املوارد  امُلدخالت للربنامج/للربامج  2. ما هي 

أنشطة  من  مباشرًة  احملقّقة  )النتائج  الربنامج/املشروع  من  املتوقّعة  امُلخرجات  هي  ما   .3
الربنامج/املشروع(؟

4. ما هي النقاط احلرجة يف تنفيذ املشروع واليت حتتاج إىل مراجعة ومراقبة دقيقة يف 
أوقاٍت حمدّدة ووفقًا ملنهجية متفق عليها مسبقًا؟

معايري  التكلفة،  التنفيذ،  )فرتة  األهداف  تنفيذ  يف  الرئيسة  التقييم  خصائص  هي  ما   .5
والتقييم،  واملراقبة  التنفيذ  يف  املسئوليات  حتديد  املخرج،  مواصفات  أو  املطلوبة  اجلودة 
النشاط، أوقات تنفيذ  املوارد احملددة املطلوب توافرها لتنفيذ  املكان،  املستهدفني بالتحديد، 

اإلجراءات التقييمية املختلفة،... اخل(؟

مجع املعلومات:
  o  يوجد أنواع خمتلفة من املعلومات )بعضها كمّي وآخر نوعي(:

 1. املعلومات الكمّية: تعطي هذه املعلومات اجلمعية/املؤسسة األهلية  جمموعة من األرقام 
املفيدة عن املشروع أو النشاط مثل )عدد املتدربني، عدد ورش العمل اليت قامت اجلمعية/

املؤسسة األهلية  بتنظيمها، عدد اللقاحات اليت قامت اجلمعية/املؤسسة األهلية  بتقدميها 
للمستهدفني، اخل(. وعادًة ما يتم التعبري عن تلك املعلومات على شكل أرقام )1، 2 ،... ( أو على 
شكل نسب مئوية وما شابه. كما قد يتم التعبري عنها باستخدام احلّصص العادلة )دكتور 

واحد لكل 300 مريض، وهكذا(.
أو  معني  وضع  حول  الناس  انطباعات  عن  املعلومات  هذه  ختربنا  النوعية:  املعلومات   .2  
االستفادة املعنوية اليت قد يصعب قياسها مباشرًة مثاًل. فيمكن القول أن هناك، على سبيل 
%30 من  أو  املدارس حيتاجون إىل وسائل تدريبية،  املدرسني يف إحدى  %50 من  املثال، 
العام األول بعد  %20 خالل  املستفيدين من الربامج حتّسن دخلهم مبعدل متوسط يبلغ 
التخّرج من برنامج بناء مهارات. وبهذه الطريقة ميكن حتويل املعلومة النوعية اهلاّمة إىل 
الوقت  مرور  مع  ومقارنتها  قياسها  على  يساعد  بشكل  األقل  على  توصيفها  أو  أرقام  شكل 

ومقارنتها أيضًا بني فرتٍة وأخرى وبني مشروٍع وآخر.

- البيانات القاعدية )الوضع قبل تدّخل اجلمعية/املؤسسة األهلية (: 
وهي املعلومات اليت متتلكها اجلمعية/املؤسسة األهلية  حول الوضع أو احلالة قبل التدّخل. 
وترّكز تلك املعلومات على املشكلة والوضع قبل التدّخل ليصبح باإلمكان مقارنة الوضع 
قبل وبعد التدّخل. حيث أنه ما مل يتم حتديد الوضع قبل التدّخل، فلن يتبنّي عند التقييم 
طبيعة التغيري الذي حصل بسبب برامج/أنشطة اجلمعية/املؤسسة األهلية  وما إذا كان 

التغيري قد جتاوز املعارف املطلوبة لتلك املرحلة قبل االنتقال إىل املرحلة اليت بعدها.
أما لو مل يتم إجراء حتديد مستوى فلن يكون باإلمكان التأكد من أن التحّسن احلاصل هو 

بسبب الربنامج التدرييب أو بسبب مستوى الشخص يف اللغة قبل تلقي الدروس.
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وهناك جوانب خمتلفة مشمولة ضمن البيانات القاعدية:
التدّخل. الراهن قبل  الوضع  العاّمة حول  املعلومات   o

أو فئات أخرى هلا عالقة  الفئات املستهدفة  آراء  o معرفة معلومات خاّصة تعتمد على 
بالفئات املستهدفة أو تقييم لوضعهم اخلاّص.

آراء  أو  املدّونة واملسّجلة )كمراجعة استبيانات موثقة سابقًا  املعلومات  o دراسة بعض 
مستفيدين من برنامٍج سابق أو بيانات شخصية عن الفئة املستفيدة من سجالت رمسية 

)فيما يتعلق باإلحصائيات السكانية مثاًل(، وغريها.

- إعداد التقارير
تعترب جودة التقارير من أهم العوامل اليت تؤدي إىل جناح عمليات املراقبة والتقييم. 

فالتقارير تؤثر بشكٍل كبري يف اختاذ القرارات وهي اليت ُتظهر جناح النشاط/الفريق 
من عدمه.

املراقبة والتقييم: o مكونات تقارير 
-  ملّخص تنفيذي/عاّم للتقرير: جيب أال يزيد ذلك امللّخص عن مخس صفحات، حيث 

أن خري الكالم ما قّل ودّل. ويهدف امللّخص إىل تقديم خالصة خمتصرة للقيادات أو املاحنني 
أو املهتمني اآلخرين مّمن ال جيدون يف كثرٍي من األحيان الوقت الكايف لقراءة حمتويات 

التقرير كاملًة.
- مدخل: رغم أن املدخل ليس متطلبًا أساسيًا يف كل تقارير التقييم إال أنها متّثل فرصة 

لتقديم الشكر والعرفان لألشخاص الذين ساعدوا يف إعداد التقرير ووضع مالحظات عامة 
حول العمليات والنتائج وغريها.

- القسم األول )املقدمة(: ويتم فيها كتابة خلفية عن املشروع أو اجلمعية/املؤسسة 
األهلية ، وخلفية عن عملية التقييم وعن الفريق الذي قام بعملية التقييم، ومنهجية 

وطريقة عمل التقييم، وكذلك طرح املشاكل واملعّوقات اليت واجهت فريق املراقبة
 أو التقييم. 

- القسم الثاني )النتائج(: هي املساحة اليت يتم فيها كتابة األرقام والرسوم البيانية 
التوضيحية ومعايري الكفاءة والفعالية جلميع مكّونات التقييم.

- القسم الثالث )االستنتاجات(: يتم من خالهلا كتابة التفسريات واالستنتاجات اليت مت 
استخالصها من خالل النتائج اليت خرجت بها عملية التقييم.

- القسم الرابع )التوصيات(: تقّدم التوصيات توضيحًا باإلجراءات احملدّدة اليت جيب إتباعها 
ملعاجلة املشاكل اليت تعيق حتقيق أفضل النتائج وفقًا للخطط.

- امللحقات: يتم فيها إضافة الشروط املرجعية لعملية التقييم وقائمة باألشخاص اليت 
جرت مقابلتهم أثناء عملية التقييم ومناذج االستبيانات اليت مت استخدامها وخرائط 

للمناطق اليت مت استهدافها وأي تفاصيل هاّمة قامت على أساسها عملية املراقبة والتقييم.
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         الورقة املرجعية )20(:  

وعند مراجعة وتطوير اهليكل التنظيمي، يتم أخذ األمور التالية بعني االعتبار:
السابق. التنظيمي  • قد يظهر احتياٌج جديد ملهمٍة/عمٍل ما مل يكن مشمواًل يف اهليكل 

• قد تستنتج اجلمعية/املؤسسة األهلية  بأن هنالك وظائف زائدة عن احلاجة يف اهليكل 
التنظيمي بناًء على حتليل البيئة الداخلية.

وطريقة  املختلفة  اإلدارات  بني  وتوزيعها  املهام  ترتيب  إعادة  إىل  احلاجة  تتبنّي  قد   •
ارتباطها ببعضها البعض أو باإلدارة التنفيذية.

تتطلب  األهلية   اجلمعية/املؤسسة  داخل  املهام  بعض  أداء  يف  مشاكل  تظهر  قد  • كما 
نقل أو استبدال بعض املوظفني أو إعادة توصيف وظائفهم.

التواصل والتفاعل اإلداري بني اإلدارات املختلفة. • قد تظهر مشاكل يف عملية 
املسؤوليات والصالحيات. أو تداخالت يف  • قد تظهر اختالالت 

العاملني. • قد يتبنّي ضرورة إضافة مهام جديدة لبعض 
البعض اآلخر. • وباملقابل، قد يتبنّي ضرورة حذف مهام عن 
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ملحق رقم )1(: التقييم القبلي 

التقييم القبلي والبعدي ملستوى معارف املشاركني:

عزيزي املتدرب هذا ليس اختباراً لشخصك بل ملدى معرفتك وإملامك بهذا اجملال كي 
نتمكن من الرتكيز على النقاط اليت تهمك.

أواًل: اجلزء النظري:
ماذا تعرف عن اخلطة؟

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

ماذا تعرف عن االسرتاتيجية؟
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

ماذا تعرف عن اخلطة االسرتاتيجية؟
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

ما هو الفرق بني اخلطة االسرتاتيجية واخلطة السنوية؟ 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

  
ماهي مراحل حياة املنظمات؟ أذكرها بالرتتيب ؟

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

مالفرق بني الرؤية والرسالة؟ 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

ما هو الفرق بني األهداف العامة واالسرتاتيجية؟
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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حدد اهلدف واملؤشر واملخرج من العبارات التالية: 
- عدد االطفال املعاقني امللتحقني باملدراس الريفية.

- عدد 200 طفل يدرسون يف املدارس.
- دمج 200 طفل معاق يف املدارس األساسية عام 2011م 
- عدد 200 طالب يف الصف الثاني االبتدائي عام 2012م

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

ماهي أهمية اإلطار املنطقي يف اخلطة االسرتاتيجية؟ 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

أهم األشياء اليت حتتاج إىل تطويرها )قبل الدورة(/ أو طورتها بعد الدورة يف املستويات 
التالية:

- املستوى املعريف/ املعلوماتي يف جمال التخطيط االسرتاتيجي للجمعيات /للمؤسسات 
األهلية ؟

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

- مستوى املهارات يف التخطيط االسرتاتيجي:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

- مستوى العمل والسلوك للتخطيط االسرتاتيجي :
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

- ماهي األشياء / الوضع الذي جيب أن يتحسن يف مجعيتك/ مؤسستك األهلية لتنفيذ 
اخلطة االسرتاتيجية بكفاءة؟

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

ثانيًا: اجلزء العملي:
على املشاركني تسليم ملف كامل يشمل الوثيقة وملحقاتها خالل فرتة يتم االتفاق 

عليها مع املدرب.
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ملحق رقم )2(استمارة معلومات املشارك

االسم:

العمر:

الوظيفة/املنصب:

فرتة العمل مع اجلمعية/املؤسسة األهلية :

املؤهل الدراسي:

التخصص العلمي:

الدورات اليت حضرتها أو شاركت فيها:

مهارات وقدرات تتميز بها:

أي إضافات أخرى:
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ملحق رقم )3(:
)منوذج االستبيان ( قبل إجراء عملية التخطيط االسرتاتيجي

)1( أعتقد أن قيادات املنظمة ستواصل العمل يف عملية التخطيط االسرتاتيجي.
   أوافق بشدة                  أوافق                     الأدري                    ال أوافق                ال أوافق بشدة

)2( أنا مقتنع متامًا بضرورة مراجعة أعمال منظمتنا وأولوياتها من أجل حتقيق رسالة 
املنظمة واألهداف اليت قامت من أجل حتقيقها.

    أوافق بشدة                أوافق                     الأدري                   ال أوافق               ال أوافق بشدة

)3( التزم باختاذ القرارات الالزمة اليت قد تتطلبها عملية التخطيط االسرتاتيجي
 يف حدود صالحياتي لالستجابة للمعطيات واملعلومات واالستنتاجات اليت خترج بها 

عملية حتليل البيئتني اخلارجية والداخلية واخليارات العليا للمنظمة. 
  أوافق بشدة                  أوافق                     الأدري                    ال أوافق                ال أوافق بشدة

  
)4( ال أظن أن على املنظمة تغيري قناعاتها خالل هذه الفرتة، وملاذا؟

   أوافق بشدة                  أوافق                     الأدري                    ال أوافق                ال أوافق بشدة

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

)5( ميكننا حتقيق أثر أكرب مما هو احلال عليه اليوم من خالل عملية التخطيط 
االسرتاتيجي.

  أوافق بشدة                  أوافق                     الأدري                    ال أوافق                ال أوافق بشدة

     )يرجى طرح أي مقرتحات تعتقد أنها قد يكون هلا أثر يف حتسني أداء املنظمة خالل 
     املرحلة املقبلة(

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
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)6( اعتقد بأن لدينا معلومات كافية عن الفئة املستهدفة الكّلية واملستفيدين من 
خمتلف براجمنا وأنشطتنا.

 أوافق بشدة                  أوافق                     الأدري                    ال أوافق                ال أوافق بشدة

لدينا القدرة واملوارد )املالية والبشرية( إلجراء دراسة متكاملة عن البيئة  	)7( 
اخلارجية والداخلية بشكٍل دقيق.

  أوافق بشدة                  أوافق                     الأدري                    ال أوافق                ال أوافق بشدة

)8( أنا مقتنع بأن املنظمة ستأخذ أي معطيات أو معلومات جديدة حول أنشطتها جبدية 
كاملة وسوف تقوم بإجراء التغيريات الالزمة حبسب احلاجة للتعامل مع تلك املعلومات.
  أوافق بشدة                  أوافق                     الأدري                    ال أوافق                ال أوافق بشدة

)9( أعتقد أن لدينا الكوادر املؤهلة والكافية والقادرة على إعداد اخلطة االسرتاتيجية 
وتنفيذها بشكٍل فاعل.

  أوافق بشدة                  أوافق                     الأدري                    ال أوافق                ال أوافق بشدة

)10( أعتقد بأن الفريق يف املنظمة مشغول بأمور يومية كثرية بشكل ال يساعده على 
إعداد وتنفيذ وتقييم اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة.

  أوافق بشدة                  أوافق                     الأدري                    ال أوافق                ال أوافق بشدة

)11( نسمع يف املنظمة آراء مستهدفينا واملستفيدين من أنشطتنا ونأخذ ذلك بعني االعتبار 
بشكٍل دائم يف أنشطتنا املستقبلية.

  أوافق بشدة                  أوافق                     الأدري                    ال أوافق                ال أوافق بشدة

)ميكنك تقديم توضيح عن طريقة حصول املنظمة من وجهة نظرك على التغذية 
الراجعة من املستهدفني واملستفيدين(

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

   ____________________________________________________
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)12( لدينا يف املنظمة جّو حيّفز على البدء بإعداد وتنفيذ عملية التخطيط االسرتاتيجي.
  أوافق بشدة                  أوافق                     الأدري                    ال أوافق                ال أوافق بشدة

 )13( أنا مقتنع بأن املنظمة ستخصص موارد مالية كافية لتنفيذ ومتابعة اخلطة 
االسرتاتيجية املتفق عليها حتى النهاية.

  أوافق بشدة                  أوافق                     الأدري                    ال أوافق                ال أوافق بشدة

)14( أفهم متامًا الغرض من عملية التخطيط االسرتاتيجي وملاذا اختذت منظميت تلك 
اخلطوة اآلن.

  أوافق بشدة                  أوافق                     الأدري                    ال أوافق                ال أوافق بشدة

)15( أعتقد بأن املنظمة ستستفيد كثرياً من إجراء عملية التخطيط االسرتاتيجي.
  أوافق بشدة                  أوافق                     الأدري                    ال أوافق                ال أوافق بشدة

 
)16( أين أنتم بعد هذه الدورة يف اعتقادك ؟

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

هل لديك أي مالحظات أخرى؟
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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               اخلطة االسرتاتيجية جلمعية/ملؤسسة أهلية للفرتة …-…م
         صنعاء – مقر اجلمعية/املؤسسة األهلية

   من الفرتة ..... إىل........ م

مقدمة:
قامت  سليمة،   أسس  على  رؤيتها  وحتقيق  رسالتها  أداء  بأهمية   … مجعية  من  إميانًا 
اجلمعية/املؤسسة بالتنسيق مع وحدة التدريب املؤسسي بالصندوق االجتماعي  للتنمية 
من  واحملددة  املرجوة  األهداف  حتقيق  إىل  يؤديان  عمل  ومنهج  اسرتاتيجية  خطة  بإعداد 
للجمعية/للمؤسسة  ستحقق  اليت   واألنشطة  واملشروعات   الربامج  من  سلسلة  خالل 

السبق والريادة والتميز.
االسرتاتيجية   التوجهات  للجمعية(  العامة  االسرتاتيجية  )اخلطة  الوثيقة  هذه  ومتثل 
األساسية للجمعية/للمؤسسة  حنو املستقبل ...م-...م، حيث ركزت على حتديد اخليارات 
االسرتاتيجية  وترتيبها حبسب األولوية ومن ثم بلورتها  وحتويلها إىل أهداف اسرتاتيجية 
مؤشرات  وضع  خالل  من  فاعليتها  مدى  وقياس   ، حتقيقها  على  العمل  بتم  لكي  وعامة  
قياس األداء، وقد صيغت مفردات هذه الوثيقة من خالل ورشيت عمل شارك فيها  خنبة من 
اإلداريني والتنفيذيني والعاملني وكذلك املستفيدين من خدمات اجلمعية/املؤسسة  آخذين 
بالتوجهات االسرتاتيجية    اليت هلا عالقة  والعوائق  واملؤثرات  العوامل  االعتبار مجيع  بعني 

للجمعية/للمؤسسة .

وقد ُأعدت اخلطة االسرتاتيجية العامة للجمعية /للمؤسسة لتكون:
1- خارطة طريق متكنها من حتقيق رؤيتها للمستقبل.

2- وثيقة حية تستجيب للمتغريات والتطورات الداخلية واخلارجية.
3-  آلية إلشراك مجيع األطراف املعنية داخل وخارج اجلمعية/املؤسسة  لتكون على علم 

ودراية بأولويات وأهداف اجلمعية /املؤسسة .
4-  أداة لتحقيق التحسني والتطور املستمر لضمان اجلودة  والفعالية  والعمل املؤسسي.

تتألف هذه الوثيقة من مخسة أقسام هي:

القسم األول: 
نبذة عن اجلمعية/املؤسسة  منذ النشأة وحتى اآلن تشمل أبرز النجاحات  واإلجنازات  

اليت حققتها.
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القسم الثاني:
مراحل اخلطة االسرتاتيجية العامة، مستعرضة باختصار خلطوات بناء اخلطة .

نتائج حتليل البيئة الداخلية
                                                                

نتائج حتليل البيئة الداخلية

اخليارات االسرتاتيجية للجمعية/للمؤسسة ألعوام …م _ …م

.............................................................................................. -1

.............................................................................................. -2

.............................................................................................. -3

نقاط القوة
...................................................................... -1

...................................................................... -2

...................................................................... -3

...................................................................... -4

...................................................................... -5

...................................................................... -6

نقاط الضعف
...................................................................... -1

...................................................................... -2

...................................................................... -3

...................................................................... -4

...................................................................... -5

...................................................................... -6

الفرص
...................................................................... -1

...................................................................... -2

...................................................................... -3

...................................................................... -4

...................................................................... -5

...................................................................... -6

التهديدات
...................................................................... -1

...................................................................... -2

...................................................................... -3

...................................................................... -4

...................................................................... -5

...................................................................... -6
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القسم الثالث: 
“يعرض رؤية اجلمعية/املؤسسة اليت تسعى  لتحقيقها من خالل رسالتها ، وفق 

قيم أصيلة تلتزم بها اجلمعية/املؤسسة”

رؤيتنا 

......................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

قيمنا 

......................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

رسالتنا 

......................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

القسم الرابع:
“ التوجهات االسرتاتيجية الرئيسة واألهداف االسرتاتيجية والعامة واخلاصة وما 

يندرج حتتها من برامج ومشروعات وأنشطة واسرتاتيجيات فرعية وتنفيذية”

......................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

القسم اخلامس: 
“مؤشرات قياس األداء وخطط املراقبة والتقييم”

......................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................
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ملحق رقم )4(:
منوذج ملراحل حياة اجلمعيات/املؤسسات األهلية 

املرجع :
 The Five Life Stages of Nonprofit Organizations , Judith Sharken  
.Simon with J.Terence Donovan , Amherst H. Wilder Foundation

المراجعة التجديد

النضوج و الثبات

النشوء و التكوين

النمو

الخيال واإللهام
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أعد الدليل:
األستاذ/ امحد حممد عباس إسحاق

فريق تطوير الدليل  )بحسب الهجائية(

- األستاذ/ أمحد حممد إسحاق

- األستاذه / خلود احلاج / ضابط مشاريع أول يف الصندوق االجتماعي للتنمية

- األستاذه / سالم الشهري

مراجعة لغوية 

- مستشار / علي صاحل اجلمرة

تم تطبيق الدليل مع :

- مؤسسة صناع احلياة 

- مجعية األمان لرعاية الكفيفات

الناشر:
 الصندوق االجتماعي للتنمية- مجيع حقوق الطبع حمفوظة .

التصميم:
rawnaa.adv@gmail.com  /  01_ 212205  الغالف اخلارجي: روناء لالعالن

sana21ahmed2008@yahoo.com  الصفحات الداخلية:  سناء أمحد احلكيمي
                                                     

الحقوق الفكرية:
 يسمح بنسخ أي جزء من الدليل دون اشرتاط أي إذن مسبق من الناشر، شرط أن يتم توزيع 

النسخ جمانًا، كما ميكن االقتباس من الدليل دون اشرتاط أي إذن مسبق من الناشر مع االشارة 
إىل املصدر، وعليه ال يسمح بإستخدام هذا الدليل أو جزء منه  لألغراض التجارية  إال بإذن خطي 

مسبق من الناشر.



الصندوق االجتماعي للتنمية: 

أنشيء عام 1997م  مبوجب القانون رقم 10 لنفس العام كهيئة  مستقلة ماليًا و إداريًا     

للمساهمة يف تنفيذ خطط احلكومة يف التنمية االجتماعية واالقتصادية. 

يتم اإلشراف على الصندوق من قبل جملس إدارة برئاسة رئيس جملس الوزراء، يُضم اجمللس 

يف عضويته ممثلني عن احلكومة والقطاع اخلاص ومؤسسات اجملتمع املدني، يقوم اجمللس 

بتحديد واعتماد السياسات واخلطط العامة للصندوق، ويراقب مدى إجناز األهداف واألداء 

العام للصندوق.

يهدف الصندوق إلى: 

   املساهمة يف التخفيف من الفقر وحتسني الظروف املعيشية للفئات الفقرية من اجملتمع  من   

خالل العمل على زيادة اخلدمات األساسية، وتسهيل وصول اجملتمعات احمللية الفقرية إليها.... 

كما يعمل على املساهمة يف بلورة وتطوير منهجيات العمل املتعلقة بتوفري اخلدمات 

االجتماعية، ومتكني اجملتمعات احمللية واجملالس احمللية من تنفيذ املهام التنموية يف مناطقها.

يسعى الصندوق إلى تحقيق أهدافه من خالل 4 برامج رئيسية، وهي كالتالي: 
يف  األساسية  واالقتصادية  االجتماعية  اخلدمات  إىل  الوصول   وتسهيل  اجملتمع   تنمية    •

املناطق الريفية احملتاجة هلذه اخلدمات، وأيضًا بعض األحياء يف احلضر.

وتنظيم قدرات التجمعات احمللية وبعض اجلهات  ودعم  احملليني،  للشركاء  القدرات  •  بناء 
احلكومية واملنظمات غري احلكومية.

•  تنمية املنشآت الصغرية واألصغر، اليت تهدف  إىل تنمية خدمات التمويل الصغري واألصغر 
من خالل دعم قدرات جهات وسيطة كاملنظمات غري احلكومية ومؤسسات التمويل، وتنمية 

قطاع األعمال لتقديم اخلدمات املالية وغري املالية لصغار املستثمرين. 

•  برنامج األشغال كثيفة العمالة الذي يهدف أساسًا إىل توفري فرص المتصاص العمالة 
غري املاهرة بشكل مؤقت.
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