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 إعداد مهندس استشاري  

  معية الحفاظ على الثروة العقاريةرئيس ج         

 والتنمية المعمارية    



 - ٥ -

  داءداءــــإهإه

 …إلى صــــديق العـــمر

 …وصاحب المثل العليا والقـيم

 …العمل الهندسـيسواء في 

 …أو العـــمل االجتماعي 

 …أو في الحــــياة عـموما

 …إلى القـــدوة الحســـنة
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من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلـى            (

يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرهـا ووزر مـن            

 )عمل بها إلى يوم القيامة

 صدق رسول اهللا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ٨ -

  
إن قطاع العمل األهلي في أي دولة هو المكمـل لعمـل            

حيث أن قطـاع    …  وعمل القطاع الخاص     القطاع الحكومي 

العمل األهلي يتغلغل ويتعمق داخل مشاكل القاعدة الشـعبية         

وأصبح هذا القطـاع اآلن يقـتحم       … العريضة من المجتمع    

جميع المجاالت سواء مجال الخدمات االجتماعية أو الخدمات        

 .الصحية أو الخدمات الهندسية أو البيئية أو الهوايات

تنمية في هذا القطاع العـام رأيـت مـن          ودفعا لقاطرة ال  

واجبي كأحد المهتمين بهذا القطاع أن أضع لبنة في صـرح           

العمل األهلي عبارة عن كتاب يحتوي على طـرق تأسـيس           

كـذلك  … وإدارة الجمعيات واالتحادات والمؤسسات األهلية      

بجانب … طرق التمويل ومصادره سواء الدولية أو المحلية        

ع نماذج من الجمعيات والمؤسسـات      طرق إدارة الجمعيات م   

 .األهلية العاملة في مختلف المجاالت
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وأرجو أن يحقق هذا الكتاب الهدف المنشود منه في رفع          

مستوى المعرفة لدى الراغبين في إنشاء أو تطوير أو تمويل          

 .هذا القطاع الهام

   

א

 لعقاريةرئيس جمعية الحفاظ على الثروة ا   

 والتنمية والمعمارية     
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كيفية تنفيذ برنامج التعلم باإلرشاد كيفية تنفيذ برنامج التعلم باإلرشاد 

  والمعايشة في المنظمات األهليةوالمعايشة في المنظمات األهلية

  ::كيفية تنفيذ برنامج التعلم باإلرشاد والمعايشةكيفية تنفيذ برنامج التعلم باإلرشاد والمعايشة
ثة التي  مفهوم التعلم باإلرشاد والمعايشة هو أحد المفاهيم الحدي       

. ظهرت في السنوات األخيرة في مجال إدارة الموارد البشـرية         

تعرف عملية التعلم باإلرشاد والمعايشة أنها مساعدة غير رسمية         

توجه من شخص أو منظمة لديها خبرة في مجال معين لطـرف            

تبنـى  ). فرد أو منظمـة   (آخر من أجل تحقيق تطوير في أدائه        

 على التنمية والعناية والمشاركة     عملية التعلم باإلرشاد والمعايشة   

والمساعدة حيث يستثمر أحد الطرفين وقته ومهنته وجهده فـي          

 .زيادة وتطوير وتنمية معرفة ومهارة الطرف اآلخر

على مدار األعوام السـابقة اكتسـبت المنظمـات غيـر           
. الحكومية في مصر العديد من الخبرات في مجاالت عديـدة         

 من الخبـرة يؤهلهـا ألن       هذه المنظمات أصبح لديها رصيد    
ومن ثـم فـإن     . توجه وترشد منظمات غير حكومية أخرى     

تطبيق منهج التعلم باإلرشاد والمعايشة سوف يحقق العديد من         
 :المزايا لقطاع المنظمات غير الحكومية في مصر كاآلتي 
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سوف يساعد على استغالل الخبـرات والمعـارف         -

 .لةالمحلية التي تم بناؤها عبر فتات زمنية طوي

يساعد في توفير الموارد والتكلفة المخصصة لعملية        -

 .الدعم الفني

يساعد المنظمات غير الحكومية ألن تستعد لمواجهة        -

التطورات الحادثة في مجال التنمية الدولية والـذي        

يهدف إلى تقليص حجم اإلعتماد علـى المعونـات         

الخارجية وتشجيع التعاون المحلي ما بين المنظمات       

ة مما يؤدي إلى اسـتمرارية العمـل        غير الحكومي 

 .التنموي

   : :طرفي عملية التعلم باإلرشاد والمعايشةطرفي عملية التعلم باإلرشاد والمعايشة
المرشد : إن عملية التعلم باإلرشاد والمعايشة لها طرفين        

 .Menteeوالمتلقي  Mentorأو المنظمة الخبيرة 
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  المرشد أو المنظمة الخبيرة المرشد أو المنظمة الخبيرة 
 ،المرشد أو المنظمة الخبيرة يجب أن يكون أكثـر خبـرة   

 وأكثر قوة ويجب أن تكون لديه الرغبة والقـدرة          ،بر سنا وأك

على نقل هذه الخبرة إلى أن يصل المتلقي إلى مرحلة النمـو            

 ،وكذلك يقوم المرشد فـي العـادة بـدور المرشـد          . المهني

 .والمدرب والمستشار والناصح والصديق الحميم للمتلقي

  ::المتلقي المتلقي 
 المتلقي هو شخص أو منظمة أقل خبـرة وأصـغر سـنا           

من المرشد ويكون لديه الرغبة في قبـول النصـيحة          ) عادة(

 .واإلرشاد والتوجيه والتشجيع لتحسين فرص نجاحه

يهدف هذا الدليل إلى عرض كيفية تنفيذ برنـامج الـتعلم           

باإلرشاد والمعايشة لتقديم الدعم الفني من منظمـات لـديها          

خبرة مميزة إلى أخرى أقل خبرة وذلك لتساعدها على تحقيق          

 .جازات وأنشطة مميزة في مجال العمل األهليإن
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مراحل تطور العالقة بين المرشد والمتلقي في       مراحل تطور العالقة بين المرشد والمتلقي في       

ــتعلم باإلرشــاد   ــامج ال ــذ برن ــة تنفي ــتعلم باإلرشــاد  مرحل ــامج ال ــذ برن ــة تنفي مرحل

  ::والمعايشةوالمعايشة
إن عالقة المرشد والمتلقي من خـالل الـتعلم باإلرشـاد           

والمعايشة هي عملية مستمرة تبدأ وتنمو وتتطور حتى تنتهي         

 : تمر بها هذه العالقة وهي كاآلتيوتوجد أربع مراحل متتالية

 .مرحلة البداية -١

 .مرحلة الصقل أو التحسين -٢

 .مرحلة اإلنفصال -٣

 .مرحلة تجديد العالقة -٤

  ::مرحلة البداية مرحلة البداية : : أوال أوال 

تمثل هذه المرحلة بداية العالقة بين المرشد والمتلقي وهي         

 :مرحلة هامة بالنسبة للطرفين حيث أن أهم ما يميزها 

طـرفين ومحاولـة كـل منهمـا        بداية األلفة بين ال    -

الحصول على معلومات عن الطرف اآلخر وذلـك        

للتغلب على أيـة معوقـات قـد تواجـه العمليـة            

 .اإلرشادية
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بناء مناخ يتسم بالثقة بين الطرفين مما يسهل مهمة          -

المرشد في التعرف على خبرات وتجارب المتلقـي        

 .السابقة

تزويد المتلقي بالمعلومـات التـي تسـاعده علـى           -

رف على أهم المعلومات المرتبطة بسري العمل       التع

تعريف المتلقي  . في مختلف جوانب العمل بالمنظمة    

بمناخ وثقافة العمل المثالية في المنظمة بما في ذلك         

 .السياسات والقيم المتعارف عليها

يساعد المرشد المتلقي في التعرف على إمكانياتـه         -

وقدراته الشخصية مما يساعد المرشد في اكتشـاف        

 .نواحي القوة والضعف في المتلقي

مساعدة المتلقي في التعرف على قنوات االتصـال         -

داخل وخارج المنظمة وكيفية استخدامها والتعامـل       

 .معها

وجدير بالذكر أن نجاح المرشد في توطيد العالقـة مـع           

المتلقي في هذه المرحلة المبدئية يؤثر بشكل مباشـر علـى           

هذا النجاح مبني على تنمية     و. نجاح برنامج التعلم بالمعايشة   

العالقة مع المتلقي من خالل اسـتخدام مهـارات أساسـية           
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 مهارة اإلنصـات    ، مهارة االتصال  ،مهارة التدريب : وأهمها

والمهارات القيادية مما تعمل على تنمية الكفاءة والثقة بالنفس         

 .للمتلقي وتساعد على تطوير العالقة بين الطرفين

   : :التحسينالتحسينمرحلة الصقل أو مرحلة الصقل أو : : ثانيا ثانيا 

من خالل هذه المرحلة تظهر بوضوح األنشطة التنمويـة         

أو التطويرية لعملية التعلم باإلرشاد والمعايشة حيـث يقـوم          

المرشد بممارسة الوظائف المرتبطة بتنمية المسار المهنـي        

 .للمتلقي وكذلك الوظائف النفسية االجتماعية

 :تنمية المسار المهني يعتمد على اآلتي 

 :لتدريب التعليم وا

في هذه المرحلة يبدأ التدريب والتعليم الفعلي فبما أنه في          

المرحلة المبدئية تم التعرف على الجمعية واحتياجاتها وعلى        

. هذا األساس يتم تدريب المتلقي على المهارات التي تنقصـه         

وفي هذه المرحلة يقوم المرشد بتدريب المتلقي علـى كافـة           

 .كفاءتهالمهام المكلف بها بهدف زيادة 
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 :الرعاية 

يعمل المرشد عن قرب مع المتلقي ألنه في وضع يسـمح           

بحث مواهب ومهارات المتلقي وإقـرار أي إنجـازات لـه           

 .ووضع التوصيات لتحقيق التقدم عند اللزوم

 : توفير الرؤية 

المرشد مسئول عن إعطاء الفرصة للمتلقي للتعرف على        

 أن المتلقي يحتاج    جوانب المنظمة المختلفة هذا باإلضافة إلى     

أيضا إلى التعرف على أعضاء المنظمة اآلخرين والمجتمـع         

المهني من حوله ويحقق المرشد ذلك عـن طريـق دعـوة            

 .ومرافقة المتلقي في االجتماعات والمناسبات الهامة

 :الحماية 

المرشد في موقف يسمح له بتحمل المخـاطر وأن يجيـز        

دى المرشد القدرة   للمتلقي أن يخطئ وبالطبع يجب أن يكون ل       

 .والرغبة على تحمل اللوم على هذه األخطاء إن لزم األمر

وهي التي تعمـل علـى      : الوظائف النفسية االجتماعية    

تنمية الثقة بالنفس لدى المتلقي وتساعده على تحديد الهويـة          

وتتمثل الوظائف النفسية االجتماعية في أربعة وظائف كمـا         

 :يلي 
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 :المثل األعلى 

د أن يعطي المتلقي الفرصة وأن يراقبه عـن         على المرش 

قرب حتى يتثنى له الفرصة أن يالحظ أسلوب التعامل لحـل           

الصراعات وأيضا لمراقبة أسلوب التفاعـل مـع العـاملين          

 .بالمنظمة

 :التشجيع 

من أهم وظائف المرشد هو توفير الدعم الالزم لتشـجيع          

يـوفر  المتلقي لبذل أقصى ما بوسعه وبناء ثقته بنفسـه وأن           

التعليقات اإليجابية والبناءة للمتلقي وإظهار الثقة في إمكانياته        

 .وقدراته يساعد أيضا على النمو الشخصي والمهني له

 :اإلستشارة 

لتحقيق أقصى إستفادة من العالقة يجب على المرشـد أن          

يوفر المتلقي مجال للنقاش المفتوج عن القضـايا الشخصـية          

 كما يحتاج المتلقـي أن      ، المهني والقضايا المتعلقة بالمستقبل  

يتحدث عن مخاوفه الداخلية والهامة في بيئة سرية وخاليـة          

 .من أي تهديد أو توتر
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 :النقطة اإلنتقالية 

في بداية العالقة بين المرشد والمتلقي يعتبر المرشد فـي          

مقام أعلى من المتلقي وعلى مر الوقت تتطور هذه العالقـة           

شد فيها الفرصة للمتلقي للبدء فـي       إلى النقطة التي يوفر المر    

 فيبدأ المتلقي في رؤية نفسه كمثيل أو زميل         ،مالحظة النفس 

أو صديق لـه ذات أفكـار ومسـاعدات يقـدرها المرشـد             

 .والمخصصين اآلخرين

  ::مرحلة اإلنفصال مرحلة اإلنفصال : : ثالثا ثالثا 

في هذه المرحلة يحدث تغير فـي هيكـل العالقـة بـين             

مة أو قد ال يرغب في   الطرفين قد ينهي المرشد عالقته بالمنظ     

أو قد يكون المرشد غير     . استمرار العالقة بالمتلقي ألي سبب    

أمـا بالنسـبة    . قادر نفسيا وبدنيا على القيام بوظائفه كمرشد      

للمتلقي فقد يشعر بالرغبة في اإلستقاللية واإلعتمـاد علـى          

النفس وهو بالتالي يشعر أنه ليس فـي حاجـة ملحـة إلـى              

ك تنتهـي عمليـة الـتعلم باإلرشـاد         التدريب والمساندة ولذل  

 .والمعايشة عند ذلك الحد
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   : :مرحلة تجديد العالقةمرحلة تجديد العالقة: : رابعا رابعا 

في هذه المرحلة تأخذ العالقة شكال مختلفا فهـي تكـون           

أقرب إلى عالقة الزمالة أو الصداقة وتتسم بدرجة من الندية          

بين المرشد والمتلقي وقد تتجدد العالقة بنـاء علـى رغبـة            

ما وقد يحدث هذا بسبب انتهاء األسباب التي        أحدهما أو كاله  

 . أدت إلى االنفصال في المرحلة السابقة

  ::خصائص المرشد الفعال خصائص المرشد الفعال 
ان نجاح التعلم باإلرشاد والمعايشة يعتمد بشكل كبير على         

مدى فاعلية المرشد ولذلك فان الدراسات أثبتت أهمية تـوافر     

 :الخصائص اآلتية في المرشد

 :الرؤية اإلدارية  -١

ب أن تكون للمرشد خبرة في مجال اإلدارة سواء كانت          يج

خبرته الشخصية كمدير أو خبرته في العمل مـع مـديرين           

 .آخرين في منظمة أو منظمات أخرى

 :البراعة أو المهارة التنظيمية  -٢

يكون لديه خبرة عن طبيعة العالقات التنظيميـة ومـدى          

 .تأثيرها على العمل داخل الجمعية المتلقية
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  :المصداقية -٣

على المرشد أن يكون لديه مصداقية شخصية ومهنية مما         

 .يزيد من ثقة المتلقي فيه

 :سهولة الوصول إليه  -٤

على المرشد الفعال أن يـوفر نفسـه للآلخـرين عنـدما            

يحتاجون إليه وذلك بتوفير الوقت الكافي باإلضافة إلى جعل         

اآلخرين يشعرون أن استفساراتهم واهتماماتهم لهـا اهميـة         

 .ة لهبالنسب

 :التوجه نحو التمكين  -٥

يجب على المرشد الفعال ان يـوفر المنـاخ المسـاند أو            

الظروف اآلمنة للمتلقي مما يسهل على المتلقي تجربة طرق         

 ويسمح لهم بالمشاركة في كل ما يجرى        ،مختلفة ألداء العمل  

داخل الجمعية المتلقية مما قد يساعدهم على القيـام بـأدوار           

 .تحدى قدرتهم

 : على االتصال القدرة -٦

على المرشد الفعال أن يكون قادرا على القيام باالتصاالت         

الفعالة ويكون قادرا على االنصات الجيد وتوصـيل أفكـاره          

 .ومعلوماه لآلخرين واحترام آرائهم ومشاعرهم
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 :االهتمام بالتوجه نحو التطوير  -٧

والمقصود أن يكون لديه إهتمام بعمليـة تنميـة قـدرات           

 أدائهم ويكون لديه القدرة علـى تفـويض         اآلخرين وتطوير 

باإلضافة إلى أنه يخصص جزء     . الكثير من سلطاته لآلخرين   

من وقته لتدريب وتوجيه اآلخرين وكذلك يكون حريص على         

 .تزويد اآلخرين بنتائج أعمالهم

 :اإلبداعية أو اإلبتكار  -٨

المرشد الفعال يشجع المتلقي على التفكير بطرق مبتكـرة         

 الجيدة باإلضافة إلى أنه يكون لديه دراية كبيرة         ويقبل األفكار 

 .بكيفية حل المشكالت وعرض البدائل وإقتراح الحلول

  ::عناصر نجاح التعلم باإلرشاد عناصر نجاح التعلم باإلرشاد 

لبرنـامج  ) المرشد والمتلقي ( فهم طرفي البرنامج     -١

 .التعلم باإلرشاد والمعايشة

 حصر احتياجات الجمعية المتلقيـة للـدعم الفنـي       -٢

 . والضعف بهاوتحديد نقاط القوة

 توفر مناخ التعلم المستمر في كل مـن المنظمـة           -٣

 .الخبيرة والمنظمة المتلقية للدعم الفني
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 فاعلية المرشد في تأدية مهمته كمعلـم ومستشـار          -٤

 .وصديق المتلقي

 . يكون لدى المتلقي الرغبة الحقيقية للتعلم -٥

 يكون لدى المرشد الرغبة فـي المسـاعدة ونقـل           -٦

 .خبراته

 بين المرشد على أسـاس العالقـة مـع           بناء الثقة  -٧

 .المتلقي مما يوفر للطرفين اعلى النتائج

 محافظة المرشد على العالقة مع المتلقي مما يوفر         -٨

 .للطرفيين أعلى النتائج

 إعطاء المتلقي المساحة للتعبير عن آرائه وطـرح         -٩

 .األفكار الجديدة بحرية

 .توفير الدعم النفسي والتشجيع المتلقي -١٠

د بصفة مستمرة وتوفير الوقت الكـافي       واجد المرش  -١١

 .للمساعدة

أن يكون المرشد ماهرا في التوازن بـين إعطـاء           -١٢

 .المعلومات وبين بحث المتعلم عن المعلومة بنفسه
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إعطاء المتلقي الفرصة لمحاولـة تجريـب طـرق          -١٣

جديدة إلنجاز األعمال ودعمه في حالـة حـدوث         

 .أخطاء

 الصراحة  إعتماد العالقة بين المرشد والمتلقي على      -١٤

 .واإلحترام المتبادل

  ::التحديات والمعوقات وكيفية التغلب عليها التحديات والمعوقات وكيفية التغلب عليها 

قد يقوم المرشد الدعم للمنظمة المتلقية للدعم الفنـي          -

من خالل الكالم فقط وقـد ال يبـدى أي إهتمـام            

 .حقيقي

على المرشد أن يظهر إهتمام حقيقي بالمتلقي مـن          -

 خالل بناء الثقة معه من خالل اإلنصات والتشجيع       

 .وتوفير الوقت الكافي لإلرشاد والتدريب

عدم تقبل المرشد ألفكار المتلقي والتحدث عن نفسه         -

 .بصفة مستمرة

على المرشد أن ينصت باهتمام للمتلقي ويحثه على         -

التفكير بطرق مبتكرة وعليه أن يوازن بـين نقـل          

 .خبراته للمتلقي واإلكثار في التحدث عن نفسه
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ي مما قد يتسبب فـي    ضيق المرشد بتساؤالت المتلق    -

 .فشل العالقة بينهم

على المرشد أن يتحلى بالصبر في التعامـل مـع           -

 .تساؤالت واستفسارات وأخطاء المتلقي

 .عدم رصد نقاط القوة والضعف لدى المتلقي -

على المرشد أن يبحث نقاط القوة والضـعف لـدى     -

المتلقى قبل بداية مرحلة التدريب وذلك للتأكد مـن         

 وتصميم برنامج التعلم باإلرشـاد      احتياجات المتلقي 

 .والمعايشة بناء على هذه االحتياجات

وجود صعوبات لدى المرشد في لعب دور قيـادي          -

 .وتوفير حلول سريعة ومبتكرة لحل مشاكل المتلقي

على المرشد أن يكون لديه كم كبير مـن الخبـرة            -

ويكون لديه القدرة على تحدي المواقـف بمهـارة         

وقـات بمـد يـد العـون       ويكون مستعد في كل األ    

 .للمتلقي

عدم تقبل المتلقي لعمليـة الرعايـة قـد تعـرض            -

 .البرنامج للفشل
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يبذل المرشد جهدا في محاولة دراسة األسباب وراء         -

رفض المتلقي للبرنامج ويحاول مساعدته للتغلـب       

 .عليها

قائمة تنفيذ برنامج التعلم باإلرشاد والمعايشة      قائمة تنفيذ برنامج التعلم باإلرشاد والمعايشة      

  ::في الجمعيات األهلية في الجمعيات األهلية 
 المنظمة الخبيرة حتى يتـوافر لـديها        حسن اختيار  -١

الخبرة الكافية ويسهل عليهـا نقـل خبرتهـا إلـى           

 .الجمعية المتلقية

حسن اختيار المتلقي بحيث يكون لديه الرغبة فـي          -٢

 .التعلم وقبول النصيحة واإلرشاد

التركيز على إنجاح مرحلة البداية حيـث أن هـذه           -٣

لـى  ع: المرحلة تبدأ العالقة بين المرشد والمتلقي       

أساس نجاح هذه المرحلة يعتمد نجاح برنامج التعلم        

 .باإلرشاد على المعايشة ككل

توافر األلفة وبناء مناخ يتسم بالثقة بـين الطـرفين           -٤

 ).المرشد والمتلقي(
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تزويد المرشد بالمعلومات الالزمة عن سير العمـل       -٥

بالمنظمة حتى يتثنى له فرصة نقل خبراته للمتلقـي    

ثقافة العمل المثاليـة فـي      وتعريف األخير بمناخ و   

 .المنظمة

على المرشد أن ينمي المسار المهني لدى المتلقـي          -٦

 :من خالل 

 .التعليم والتدريب -أ 

 .الرعاية -ب 

 .توفير الرؤية -ج 

 .الحماية -د 

 .المثل األعلى -ه 

 .التشجيع -و 

 .اإلستشارة -ز 

تحديد شكل العالقة بين المرشد والمتلقي في مرحلة         -٧

ة العالقة  اإلنفصال حتى يتم تحديد تطور واستمراري     

 .بين المرشد والمتلقي

توافر خصائص المرشد الفعال هي أسـاس نجـاح          -٨

 .برنامج التعلم باإلشاد والمعايشة
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  كيف تنشئ مكتبة بالجمعيةكيف تنشئ مكتبة بالجمعية

   : :؟؟ كيف تنشئ مكتبة كيف تنشئ مكتبة--١١
تسعى الجمعيات األهلية والمنظمـات غيـر الحكوميـة         

بإعتبارها الممثل الشرعي للمجتمع المدني إلى دعم المشاركة        

 ولما كـان دعـم      ،ية التنمية على اختالف محاورها    في عمل 

المشاركة في عملية التنمية هدف من أهدافنا كجمعيات فاعلة         

من هنـا جـاء     . فإن علينا أن ندعم كل ما يعضد هذه العملية        

اهتمامنا بالمعلومات فال مشاركة فعالة بدون معلومات يعتمد        

 .عليها

شـاركة  ولما كانت المعلومات هي سـبيلنا األساسـي للم        

الفعالة ودعم القدرات والمشاركة في عملية صـنع القـرار          

واإلدارة والحكم الداخلي والتنمية المستجامة فقد جاءت فكرتنا        

هذه لتحث الجمعيات والمنظمات غير الحكومية على وجـود         

طريقة سليمة تصون بها هذه المعلومات هذه الطريقـة هـي           

المعلومـات أو    فيما يعرف بمرافق     ،السبيل لحفظ المعلومات  

من هنا جاءت دعوتنا إلنشاء مكتبة تحتوي علـى         . المكتبات

أوعية المعلومات التي بدورها تدعم عملية المشاركة الفعالـة         
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 أضف إلى ذلك أنهـا تعمـل        .وتساند الحكم الداخلي واإلدارة   

على تفعيل عملية التشبيك خاصة فيما يعرف بتبادل أوعيـة          

البعض أو بين الجمعيـات     المعلومات بين المكتبات وبعضها     

 .وبعضها البعض

وسنتعرض الحقا لكيفية إلنشاء مكتبة من خالل عنصرين        

أساسيين أولهما العمليات واإلجراءات الفنية التي تـتم فـي          

اإلقتناء أو التزويد   (المكتبة والتي بها العاملين بالمكتبة وهي       

أما عـن   )  خدمات المعلومات  – التجهيز أو المعالجة الفنية      –

لعنصر الثاني فهو المتطلبات التي ينبغي توافرها للبدء فـي          ا

 :إنشاء مكتبة وهي كالتالي 

  ::العمليات واإلجراءات العمليات واإلجراءات 

 .اإلقتناء أو التزويد -

 .المعالجة الفنية: التجهيز  -

 .خدمات المعلومات -
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   : :متطلبات اإلنشاءمتطلبات اإلنشاء

 .موقع المكتبة -

 .مجتمع المستفيدين -

 .المقتنيات -

 .الحاسبات -

 .العاملون -

 .نيةالميزا -

 .األثاث -

 .الخدمات التي تقدمها المكتبة -

 .الفهارس وأدوات العمل -

 .أجهزة أخرى -

 .النظم اآللية -

 .البرنامج الزمني -
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  علوماتعلوماتمركز الم مركز الم (( ما هو مرفق المعلومات       ما هو مرفق المعلومات      --٢٢

   : :؟؟))المكتبةالمكتبة//
مرفق المعلومات هو الوسيط بين حلقات إنتـاج أوعيـة          

 حلقات  المعلومات وبين المستفيدين من هذه المعلومات وتبدأ      

إنتاج أوعية المعلومات بـالمؤلف سـواء كـان شخصـا أو            

مجموعة أشخاص أو هيئة ثم الناشر حتى مرحلة اقتناء مرفق          

المعلومات لهذا االنتاج الفكري والذي بدوره يعمل على اتاحة         

 .هذا االنتاج لمجتمع المستفيدين

  : : المكتبة المكتبة / /  مكونات مرفق المعلومات  مكونات مرفق المعلومات --٣٣
وره من ثالثة مكونات رئيسية     يتكون مرفق المعلومات بد   

 :هي 

وهي الموارد المختلفـة مـن بشـرية        : المدخالت   -أ 

ومادية داخل المرفق من عمالة وأجهزة ومعـدات        

 .وأوعية معلومات

وهو التفاعل الذي يـتم بـين عناصـر         : التجهيز   -ب 

 .المدخالت لكي تؤدي بدورها إلى إنتاج المخرجات
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مـن  وتتمثل فيما يقـدم للمسـتفيدين       : المخرجات   -ج 

 .خدمات معلومات

 ما هي العمليات واإلجراءات التي يضطلع        ما هي العمليات واإلجراءات التي يضطلع       --٤٤

   : :؟؟المكتبةالمكتبة/ / بها مرفق المعلومات بها مرفق المعلومات 

عمليـة االقتنـاء وتزويـد مرفـق        عمليـة االقتنـاء وتزويـد مرفـق        : :  المدخالت    المدخالت   --أأ

    ::المعلومات بأوعية المعلومات المعلومات بأوعية المعلومات 

كما سبق أن أشرنا أن مرافق المعلومات هي الوسيط بين          

معلومـات  حلقات إنتاج أوعية المعلومات والمستفيدين من ال      

والمقصود باإلقتناء هنا هو عملية تزويد مرفـق المعلومـات        

وإمداده بالوثائق والكتب والمراجع وما إلى ذلك من وسـائط          

 .وأوعية معلومات

ويعتبر االقتناء أحد عناصر المدخالت التي سبق اإلشارة        

إليها والقائم بعملية االقتناء يبنغي أن يراعي عـدة عناصـر           

ديين من مرفق المعلومات واحتياجـاتهم      أهمها مجتمع المستف  

 .الموضوعية والجغرافية واللغوية
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إال أن القائم بهذه العملية غالبا ما يواجه مجموعـة مـن            

المعوقات والقيود كالقيود المكانيـة وقلـة المـوارد الماليـة           

المخصصة لالقتناء وهناك بعض السبل للتغلب على مثل هذه         

 :القيود وهي 

إلقتناء السلبي بحيـث تـتم عمليـة        اإلنتقاء يجنبنا ا   -

اإلقتناء على أساس من اإلنتقاء لما هـو أساسـي          

وضروري في ظل نقص الموارد المالية وصـغر        

 .المساحة المكانية المخصصة لمرفق المعلومات

بعض السياسـات التـي     : تبادل أوعية المعلومات     -

تتبعها المكتبات تعمل علـى تـوفير الكثيـر مـن           

ا أوعية المعلومات بينها وبين     مواردها المالية ومنه  

 .مرافق معلومات أخرى

واإلعتماد على اإلهداء والحصول علـى      : اإلهداء   -

الكتب من خالل هذا النظام يوفر الكثير من الموارد         

المالية المخصصة لمرفق المعلومات وتقوم بعـض       

المكتبات بما يسمى االستهداء أي طلب اإلهداء من        

 . األشخاصالهيئات والمكتبات بل أحيانا
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ويهدف إلى التنقية واإلسـتبعاد     : الجرد واإلستبعاد    -

للكتب التي تتقـادم والتـي يالحـظ عـدم إقبـال            

المستفيدين عليها مما يشكل إشغال للحيز المكـاني        

لمرفق المعلومات دون نفع وفي هذه الحالة يكـون         

التخلص من هذه الكتب من خـالل اإلهـداء إلـى           

 لها مما يوفر مكانا     مكتبة أخرى تكون أكثر احتياجا    

للكتب أو ألوعية المعلومات األكثر نفعال أو األكثر        

هناك بعض العمليات الفرعية لعملية االقتناء      . حداثة

باعتبارها أحد اإلجراءات التي تـتم فـي مرافـق          

 -:المعلومات وتتلخص في اآلتي 

تبدأ بوضـع سياسـة     : عمليات فكرية تخصصية     -

عبارة عـن وثيقـة     التزويد وتنمية المقتنيات وهي     

تتناول األسس والسياسات التي تتبعها المكتبة لتنمية       

 :مقتنياتها ويتم فيها تحديد لمجموعة عناصر هي 

 .تحديد مواصفات واحتياجات مجتمع المستفيدين 

تحديد الموضوعات ونوعيات أوعيـة المعلومـات        

 .التي تتفق مع مواصفات هذا المجتمع

 تحديد موارد التمويل 
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 التبـادل   ، اإلهـداء  ،الشراء(ر اإلقتناء   تحديد مصاد  

…( 

 تقييم المقتنيات واالستبعاد 

تشتمل علـى تحديـد     : عمليات تنظيمية أو إدارية      -

ــة  ــام المالي االختصاصــات والمســئوليات والمه

/ والمحاسبية الخاصة بالتعامل مـع سـوق النشـر        

وربما يكون القسم القائم بهذه المهمة ليس فقط قسم         

ية المقتنيات ولكن باإلشتراك مع     التزويد أو قسم تنم   

 .قسم الحسابات أيضا

وهي كل العمليـات المتعلقـة      : العمليات التنفيذية    -

بطباعة المراسالت التي تتم مع مؤسسـات سـوق         

كدور النشر ومكتبات بيع الكتب على سبيل       (النشر  

ووضعها في الملفات الخاصة بها وتسجيلها      ) المثال

لروتينيــة وحفظهــا وتســمى كــذلك بالعمليــات ا

 .التكرارية

وتنتهي عملية االقتناء بتسجيل المقتنيات الجديدة وتحويلها       

إلى اإلجراء التالي من إجراءات مرافق المعلومـات وهـو          

 .التجهيز
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  ::المعالجة الفنية المعالجة الفنية : :  التجهيز  التجهيز --بب

وهو المكون الثاني من مكونات مرفق المعلومات ويشمل        

لتجليـد والصـيانة    التجهيز على العمليات الفنية والتي تبدأ با      

والترميم واألستنساخ والتي من الممكن أن يكون القائم بهـا          

غير متخصص إال أن هذه المرحلة تشتمل أيضا على بعض          

العمليات التي تحتاج دراسـة متخصصـة مثـل المعالجـة           

 .الوصفية والموضوعية ألوعية المعلومات

وهي كل ما يتعلـق بوصـف       : المعالجة الوصفية    -

 المعلومات لكي يتم تمييـزه عـن        الكتاب أو وعاء  

غيره من أوعية المعلومات ويحدد فيها مجموعـة        

من العناصر سواء كان الوعاء منفردا كالكتـاب أو         

تقرير أو كان جزءا من عمل آخر كالمقال في أحد          

الدوريات أو فصل في كتاب أو بحث في مـؤتمر          

وكذلك شكل الوعاء سواء كان مطبوعا أو مخطوطا        

مرئيا أو إلكترونيا وما إلى ذلك من       أو مسموعا أو    

كذلك تحديد بيانات   . وصف للجوانب المادية للكتاب   

المسئولية الفكرية كتحديد المؤلف والعنوان وسـنة       

ومكان النشر والطبعة وعـدد الصـفحات وعـدد         
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المجلدات وطول الوعاء بالدقيقة إذا كان مسـموعا        

وتـم عمليـة    … أو مرئيا وعدد اللقطات ولونهـا     

 أو المعالجة الوصفية وفقا لمعايير دوليـة        الفهرسة

وتعتمد على مواصفات موحدة تحدد ورود عناصر       

 وتعتمد بعض المكتبات على     ،الوصف سالفة الذكر  

قوائم تسمى بقوائم استنادية وهـي قـوائم تحـدد          

األشكال المختلفة السم المؤلف على سبيل المثـال        

وقد تطـورت   . وكيفية وشكل وروده في الفهارس    

 الفهارس الوصفية من السجالت الدفترية إلى       أشكال

الفهارس البطاقية إلى أن وصلت إلى نظم استرجاع        

المعلومات اآللية والتي تعتمد على نظم معلومـات        

 .المكتبة اآللية

: المعالجة الموضوعية أو الفهرسـة الموضـوعية         -

تبدأ هذه المرحلة بعد االنتهاء من المرحلة السـابقة         

 ومن خالل   ،المادي للوعاء والتي تتضمن الوصف    

هذه المرحلة يتم التعرف على الكتاب مـن خـالل          

محتواه الموضوعي وتنطوي هذه المرحلـة علـى        

مجموعة عناصر فرعية هي الفهرسة الموضوعية      
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واستخدام قوائم رؤوس الموضوعات والتصـنيف      

والتكشيف وسيتم التعرف على هذه العناصر بشكل       

ــا أن ال. ســريع ــبق أن ذكرن ــا س ــة وكم فهرس

الموضوعية هي التعبير عن هوية الوعاء من خالل        

موضوعه وهذه العملية تتم من خالل التعرف على        

محتوى وموضوع الوعاء ثم محاولة انتقاء رؤوس       

الموضوعات التي تعبر عن هذا الموضوع ليس من        

ولكن ) المفهرس(وجهة نظر القائم بهذه العملية فقط       

مل مـن هـذا     أيضا من وجهة نظر المستفيد المحت     

الوعاء ويعتمد المفهرس على مجموعة من القـوائم        

وتظهـر  . االستنادية كقوائم رؤوس الموضـوعات    

فائدة الفهرسة الموضـوعية بشـكل واضـح فـي          

 – Recallاالسـتدعاء   (عنصرين أساسيين همـا     

والمقصود بهما القدرة على    ) Precisionوالتحقيق  

استرجاع الوثـائق المتصـلة بموضـوع البحـث         

بعاد الوثائق غير المناسبة والتـي لـيس لهـا          واست

 .عالقة بهذا الموضوع



 - ٣٩ -

هي أحد أدوات العمل    : قوائم رؤوس الموضوعات     -

بالنســبة للمفهــرس أو القــائم بعمليــة الفهرســة 

الموضوعية وهي على العكس من خطط التصنيف       

فبينما ال يتم إعطاء رقم تصنيف واحد لكل كتـاب          

وضـوع ليـدل    فإنه يمكن إعطاءه أكثر من رأس م      

 ،على الموضوعات الفرعية التي تناولهـا الكتـاب       

وحتى يتم تغطية جميع الجوانب الموضوعية التـي        

 .تناولها الكتاب

وربما يقوم المفهرس بإعداد قائمـة رؤوس موضـوعات         

 من خالل تجميع المفردات والمصطلحات المرشحة       ،استنادية

موضوع للدخول في هذه القائمة والتي ينبغي أن تتناسب مع          

وفي هـذه الحالـة ينبغـي علـى         . اهتمام مرفق المعلومات  

تعـدد  (المفهرس مراعاة الكثير من الجوانب كتجنب الجناس        

أي استخدام أكثر من كلمـة      (والترادف  ) معاني اللفظ الواحد  

 ).للداللة على نفس المعنى

قائمـة مكتبـة    : ومن أمثلة قوائم رؤوس الموضـوعات       

ـ  ، قائمـة سـيزر    ،الكونجرس ة رؤوس الموضـوعات     قائم

 .العربية
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والتي من خاللها يـتم تصـنيف       : خطط التصنيف    -

األوعية وفقا لوجهة نظر معينة وتأتي هذه الخطـط         

في شكل فئات مقسمة إلـى أرقـام تعتبـر بـديال            

مختصرا لعبارات اللغة بحيث تعبر مجموعة أرقام       

معينة عن فرع معين من فروع المعرفـة والتـي          

عة مـن الفـروع وهكـذا       تنقسم بدورها إلى مجمو   

بحيث يأخذ الفرع الرئيسي من فروع المعرفة رقم        

رئيسي يتفرع منه مجموعة مـن األرقـام تعبـر          

بدورها عن الموضوعات الفرعيـة لهـذا الفـرع         

الرئيسي وفي خطط التصنيف يتم إعطاء الكتـاب         

وهنـاك  . رقم تصنيف واحد يعبر عن موضـوعه      

 العديد من خطط التصنيف كخطة تصـنيف ديـوي      

 .العشري وخطة التصنيف العشري العالمي

وهناك نوع من الكشافات وهو ما يوجـد   : الكشاف   -

في نهاية الكتاب وهذا النوع من الكشافات يشمل في         

ــى   ــة عل ــطلحات الدال ــائي المص ــل هج تسلس

الموضوعات أو أسماء االعالم التي وردت في ثنايا        

الكتاب وربما لم تظهر في قائمة المحتويـات ممـا          
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ن عملية الوصول إلى التفاصـيل الدقيقـة        يسهل م 

لموضوع الكتاب ويرد فيها الموضـوع مصـحوبا        

برقم الصفحة في الكتاب وربما يرد في أكثر مـن          

 .صفحة فيتم ذكر هذه الصفحات

وهناك نوع آخر من الكشافات مثل كشاف النصـوص أو          

في بعض الكتب ذات األهمية      معاجم النصوص وهذا ما نجده    

المعجم المفهرس أللفاظ القرآن    (لمقدسة مثل   الخاصة كالكتب ا  

) المعجم المفهرس أللفاظ الحديث النبوي الشريف     (و  ) الكريم

وهي تشتمل على جميع األلفاظ التي وردت في الـنص مـع            

 .تحديد الصفحات التي وردت بها

هـو اسـتخراج أكبـر قـدر مـن          : االستخالص   -

المعلومات المطلوبة والتعبير عنها بأقل عدد مـن        

لمات ونـاتج هـذه العمليـة هـو المسـتخلص         الك

وهوعبارة عن عرض مركز للمحتوى الموضوعي      

لوعاء المعلومات وللمستخلص أهمية كبيرة خاصة      

في توفير وقت الباحثين مما يعتبر بدوره خدمة من         

 .خدمات المعلومات
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  ::خدمات المستفيدين خدمات المستفيدين : :  المخرجات  المخرجات --جج

المكتبة  (هي العملية األخيرة من عمليات مرفق المعلومات      

وهي الناتج النهائي للعمليتان السابقتان     ) أو مركز المعلومات  

وتعتبر بدورها المكون الثالث واألخير من مكونـات مركـز       

المعلومات آال وهو المخرجات وتشمل خدمات المعلومات ما        

 -:يلي 

 .اإلطالع الداخلي -

 .إرشاد المستفيدين والرد على استفساراتهم -

 .اإلعارة وما يرتبط بها -

 .الترجمة العلمية -

 .بحث اإلنتاج الفكري -

 .خدمة البحث على اإلنترنت -

 .الندوات والمعارض وتدريب المستفيدين -
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 هي خدمة اإلطالع على الكتـب       :اإلطالع الدخلي    -

داخل المكتبة وتعتبر من أكثر الخدمات تقليدية كما        

 وينبغي  ،أنها من أدق الخدمات التي قدمتها المكتبة      

ة مراعاة عنصـرين غايـة فـي        لتقديم هذه الخدم  

 وجود مجموعة مـن المقتنيـات ذات        ،األهمية هما 

أهمية لمجتمع المستفيدين منظمة بشكل يسهل مـن        

عملية استرجاعها، ووجود مكان مناسب ومـريح        

للقراءة يتسع لعدد القراء المحتملين ويتـوافر فيـه         

اإلضاءة الكافية والمقاعد المريحة والتهوية والهدوء      

طالع الداخلي يعتبر أحيانا معوقا بالنسـبة       إال أن اإل  

لبعض المستفيدين حيث أنه يتم في إطـار المكـان          

والزمان الذي تحدده المكتبة أو مرفق المعلومـات        

حيث أنه يتحدد وفقا لمواعيد عمل المكتبـة والتـي    

 وللتغلـب  ،ربما ال تكون مناسبة لمجتمع المستفيدين    

تاحة خدمة  على هذه المشكلة تقوم بعض المكتبات بإ      

 .اإلستعارة الخارجية
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هـي  : اإلرشاد والرد على استفسارات المستفيدين       -

خدمة إرشاد المستفيدين على ما يمكـن أن يلبـي          

 وال يقتصر تلقي استفسارات المستفيدين      ،احتياجاتهم

على الزيارة الشخصية فقط ولكن ربما يكون مـن         

 .خالل التليفون أو البريد أو البريد اإللكتروني

 هي عملية إتاحة الكتـب للمسـتفيد فـي          :عارة  اإل -

 الـذي يحـدده وخـارج جـدران         المكان والزمان 

وينبغـي أن تحتـوي الئحـة ودليـل         . …المكتبة

إجراءات المكتبة على سياسات اإلستعارة من حيث       

فترة اإلستعارة ونوع األوعية التي يتم اسـتعارتها        

واألوعية التي يمنع استعارتها كالمراجع والتقارير      

 ،ات الطبيعة السرية أو النادرة وكذلك الـدوريات       ذ

وكذلك فتـرة اإلسـتعارة والتجديـد والجـزاءات         

والغرامات التي يتم توقيعها في حالـة تـأخير رد          

وقد تتعدد طـرق    . …الكتاب أو في حالة اإلتالف      

تسجيل اإلستعارة وتختلف من مكتبـة ألخـرى إال         

ؤال أنها جميعا على اختالفها ينبغي أن ترد على س        

) من استعار ماذا ومتى يـرده؟     (ثالثي األبعاد وهو    
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أي تسجيل اسم المستعير والوعاء المستعار وفتـرة        

ومع استخدام نظم معلومات المكتبـات      . اإلستعارة

اآللية أصبح من السهل جدا تسجيل عملية اإلستعارة        

بل وطباعة اإلستعجاالت من نظم المعلومات اآللية       

ت المتعلقـة بخدمـة     وهناك بعض الخدما  . مباشرة

االستعارة كالتصوير واالستنساخ وتبادل اإلعـارة      

والتصوير هنا يتم خاصة لألوعيـة      . بين المكتبات 

الممنوعة من االستعارة الخارجية حيث تتيح المكتبة       

تصوير جزء فقط من الوعاء بحيث ال يتعدى ذلـك         

أما تبادل اإلعـارة    . على حقوق المؤلف أو الناشر    

 ،ثالثة عناصر هي االستعداد للتبادل    فيتم بعد توافر    

واتفاقية تنظم هذا النشاط بين المرافق الراغبة فـي         

تنفيذ هذا النشاط ووجود وسيلة للتعريف بمقتنيـات        

 .المكتبات المتعاونة

 وهو البحث فـي أوعيـة       -:بحث اإلنتاج الفكري     -

اإلنتاج الفكري من كتب ودوريات ومقـاالت ومـا         

بحـث فـي االنتـاج      إلى ذلك وهناك نوعين من ال     

 . البحث الراجع والبحث الجاري،الفكري
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أما البحث الراجع فهو البحث الذي يتم في حالة الرد عل           

استفسار مستفيد يبحث في موضوع معـين أو عـن كتـاب            

 أو المستفيد الذي يوشك على اتخاذ قرار معين فينبغي          ،معين

لك عليه اإللمام بجميع جوانب الموضوع القديمة والحديثة وكذ       

أمـا البحـث    . المستفيد الذي يهتم بالتاريخ لموضوع معـين      

 الجاري أو اإلحاطة الجارية 

Current Awareness   فهو عبارة عن إحاطة للمسـتفيد

بكل ما يستجد في مجال اهتمامه ومن شأن هذه الخدمة تـوفير            

وقت المستفيد المستنفذ في البحث وراء كل ما يجد في مجـال            

ذات أشكال عديدة وهـي تعتمـد علـى     اهتمامه، وهذه الخدمة    

موارد مرفق المعلومات المحلية والخارجيـة، وتـرتبط هـذه          

ــائي   ــث اإلنتق ــة الب ــا بخدم ــة أيض  Selectiveالخدم

Dissemination of Information (SD) فعلى سبيل المثال 

تقوم بعض المكتبات أو مرافق المعلومات بتجميع كل المقاالت         

ستفيدين وتصدر نشرة جديدة تجمع     الحديثة في مجال اهتمام الم    

هذه المعلومات المقاالت فيما يعرف بخدمة البث اإلنتقائي أي ما   

ـ         ات يعتمد على انتقاء أخصائي المعلومات من مقاالت ومعلوم

 .المعلومات تهم مجتمع المستفيدين من مرفق
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 تـوفر بعـض     -:خدمة البحث علـى اإلنترنـت        -

خدمـة  المكتبات ومرافق المعلومـات للمسـتفيدين       

البحث واستخدام شبكة المعلومات الدولية اإلنترنت      

كما يحدث في مركز المعلومات بمركـز خـدمات         

 .المنظمات غير الحكومية

 كـذلك   -:النداوت وتدريب المستفيدين والمعارض      -

تقوم بعض مرافق المعلومـات بـبعض األنشـطة         

األخرى كعقد الندوات وتدريب المستفيدين والقيـام       

ود هنا تجميع بعض المقـاالت      بالمعارض والمقص 

والكتب التي تتحدث عن حدث حالي مثال وعمـل         

 .معرض يتاح للمستفيدين

اإلحتفـال  –يوم المرأة العالمي في شهر مـارس      ( : مثال

فمن الممكن أن تقوم    ) بيوم البيئة العالمي في يونيو    

المكتبة بعمل معرض تضم فيه الكتب والمقـاالت        

هذا الشهر احتفاال   التي تناولت هذا الموضوع خالل      

 .ومشاركة منها في هذا االحتفال العالمي
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كما أن بعض مرافق المعلومات تقوم بتدريب المسـتفيدين         

على استخدام النظام اآللي للمكتبة مثال وأحيانا على استخدام         

اإلنترنت كما هو الحال في مركز معلومات مركز خـدمات          

 .المنظمات غير الحكومية

هناك كتيب للمكتبة يعرف بنوعيـة      هذا وينبغي أن يكون     

وطبيعة الخدمات التي تقدمها من ضمن الخدمات سابقة الذكر         

وكذلك سياسات االستعارة والئحة استخدام المكتبـة والتـي         

تنص على وجود الخدمات الفرعية من تصـوير وطباعـة          

 .وأسعار الطباعة والتصوير وما إلى ذلك

  --:: الئحة المكتبة الداخلية  الئحة المكتبة الداخلية --٥٥
تعد المكتبة الئحة داخلية تنظم العمل بين األفراد        ينبغي أن   

القائمين بأعمال المكتبة لتعريف مسئوليات ومهام كـل فـرد          

منهم بحيث تشتمل هذه الالئحة على تخصص كـل عامـل           

داخل المكتبة والمهام التـي توكـل إليـه ضـمن المهـام             

 خدمات  – التجهيز   –اإلقتناء  (واإلجراءات التي سبق ذكرها     

بحيث يتم تحديد مسئوليات القائم بعملية التزويـد        ) المعلومات

أو اإلقتناء فهو المسئول عن تزويد المكتبة بالمقتنيات التـي          
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تخدم مجتمع المستفيدين ومحاولة البحث عن طرق لإلهـداء         

أو التبادل بين المكتبات كذلك فهو القـائم بعمليـة تسـجيل            

ا ورد فـي    الفواتير ومراجعة األوعية التي تم شراءها وفقا لم       

امر الشراء والتأكد من عدم تكرار الوعاء أو عـدم وجـوده            

بشكل مسبق في المكتبة إال إذا كان هناك ما يـدعو لوجـود             

أكثر من نسخة في مرفق المعلومات كاإلقبال علـى الكتـاب         

 كـذلك   ،مثال ووجوده في اإلستعارة الخارجية لفترات متتابعة      

عـة الـدوريات   فإن أحد مسئوليات مسئول هـذا القسـم متاب   

 .والسالسل وأعدادها واألعداد الناقصة

أما عن المسئول عن عملية التجهيز فهو القائم بعمليـات          

المعالجة الوصفية والموضوعية للوعاء كالفهرسة والتصنيف      

وعمل المستخلصات، كذلك فإنه يقوم بعمل ملصقات الكتـب         

والتي تحتوي على رقـم تصـنيف       ) ملصقات كعب الكتاب  (

كما أن عليه كتابة هذه األرقام داخـل الكتـاب فـي        الكتاب،  

صفحة العنوان ضمانا لوجود هذه األرقام في حـاالت فقـد           

 كذلك فإن من مهامه متابعة صـيانة        ،صفحة العنوان أو تلفها   

 .النظام اآللي للمكتبة في حالة وجود نظام معلومات آلي
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أما عن مسئول خدمات المعلومات فهو القـائم باألعمـال          

بق ذكرها في خدمات المعلومات كإرشاد المسـتفيدين        التي س 

والرد على اإلستفسارات والقيام بإجراء عمليات اإلسـتعارة        

أضف إلى ذلك أنه هو المسئول عن الشكل العـام للمكتبـة            

والمسئول عن ضمان وجود الكتب على األرفف في المكـان          

 كذلك فهو الضابط على سياسات االسـتعارة مـن          ،الصحيح

دد الكتب التي يتم استعارتها في المرة الواحدة        حيث ضبط ع  

ومدة استعارتها والتجديد والحجز والحجز ومنـع اسـتعارة         

الكتب الغير منصوص على إتاحتها لإلسـتعارة الخارجيـة         

كالمراجع والدوريات، كذلك فهو الضـابط لعمليـة توقيـع          

الغرامات على المتأخرين في رد الكتب أو إتالفها وما إلـى           

 .ذلك

هنا نكون قد تعرفنا على إجراءات العمل في مرفـق          من  

المعلومات والئحة العمل واإلجراءات وتخصص كل فرد من        

 . العاملين بالمكتبة
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  --:: متطلبات إنشاء مكتبة  متطلبات إنشاء مكتبة --٦٦
في هذا الجزء سنتعرف على االحتياجات الالزمـة لبـدء          

العمل على إنشاء مكتبة داخـل الجمعيـة وسـيتم العـرض            

التي من شأنها توضيح بعض النقـاط       بمجموعة من األسئلة    

الهامة ولفت األذهان إلى النقاط الرئيسية التي ينبغي التفكيـر          

فيها في كل مرحلة من مراحل اإلنشاء بدايـة مـن تحديـد             

المكان الذي سيتم إنشاء المكتبة به وحتى البرنامج الزمنـي          

 .للتنفيذ

  ::موقع المكتبة موقع المكتبة : : أوال أوال 

 .؟أين تقع المكتبة بالجمعية -١

ذا الموقع مناسب في المساحة ألعداد الكتـب        هل ه  -٢

 .؟التي ترغب المكتبة في اقتنائها

 .؟هل هذا الموقع جيد التهوية -٣

 .؟هل هذا الموقع جيد اإلضاءة -٤

 .؟هل تقع المكتبة في دور قريب لمجتمع المستفيدين -٥
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وباإلجابة على هذه األسئلة نستطيع القـول أنـه ينبغـي           

م الكتب اتـي ترغـب      مراعاة تناسب المساحة مع عدد وحج     

المكتبة في اقتنائها والعدد المتوقع للزائـرين مـن مجتمـع           

المستفيدين بخدمة اإلطالع الداخلي وكذلك يراعـى جـودة         

 .التهوية واإلضاءة في قاعات اإلطالع والقراءة

كما أنه ينبغي أن يكون موقع المكتبة في مكـان يسـهل            

ـ           ي أدوار عمليه الوصول له من قبل المستفيدين فال يكـون ف

 .عليا بينما ال يوجد مصعد مثال

  ::األثاث األثاث : : ثانيا ثانيا 

هل ستتعامل المكتبة مع مسـتفيدين مـن خـارج           -١

 .؟الجمعية

هل ستقوم المكتبة بتقديم خدمة اإلطالع والقـراءة         -٢

 .؟داخل المكتبة أو داخل مقر الجمعية

هل يتوافر للمكتبة األثاث الالزم لتقديم مثـل هـذه           -٣

 .؟أرفف للكتبالخدمة من كراسي ومناضد و
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يجب مالحظة أنه في حالة إذا كانت المكتبة تتعامل مـع           

مستفيدين خارجيين وتوفر لهم خدمة اإلطالع الداخلي فالبـد         

من توافر األثاث الالزم لتوفير مثل هذه الخدمة مـن حيـث            

 .وجود مناضد لإلطالع وكراسي وأرفف ألوعية المعلومات

  ::ين ين مجتمع المستفيدمجتمع المستفيد: : ثالثا ثالثا 

 .؟مع المستفيدين المستهدفما هو مجت -١

هل المستفيدين من المكتبة هم أعضـاء الجمعيـة          -٢

 .؟فقط

 .؟هل ستقدم المكتبة خدمتها للمستفيدين الخارجيين -٣

 جمعيـات   ، باحثين ،طلبة(من هم هؤالء المستفيدين      -٤

 .؟)أهلية أخرى

ما هي اهتمامات هذا المجتمع وما هي موضوعات         -٥

 .؟مجتمعالبحث التي ينصب عليها اهتمام هذا ال

يعتبر تحديد مجتمع المستفيدين من أول وأهم المهام التـي         

 عاملين  ، باحثين ،تقوم بها المكتبة سواء كان المستفيدين طلبة      

 عـاملين فـي منظمـات       ،في المنظمة التي تخدمها المكتبة    

أخرى، أو كانوا أفراد عاديين وهي خطوة أساسية في تحديد          

 ستقتنيها المكتبـة    موضوعات ونوعية أوعية المعلومات التي    
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فإذا كانت الجمعية تعمل في مجال حماية البيئة على سـبيل           

المثال وتستهدف خدمة أعضاء الجمعية والجمعيات األخرى        

التي تعمل في نفس المجال أو الباحثين في هذا المجال فإننـا            

 .بصدد مكتبة متخصصة بشكل أساسي في مجال البيئة

  ::بة بة قدمها المكتقدمها المكتالخدمات التي تالخدمات التي ت: : رابعا رابعا 

 .؟ما هي الخدمات التي ستقدمها المكتبة -١

هل تتيح المكتبة االستعارة الداخلية فقط أو ما يسمى          -٢

 .؟باالطالع الداخلي فقط

هل تتيح المكتبـة خدمـة االسـتعارة الخارجيـة           -٣

 .؟للمستفيدين

في حالة اإلجابة بنعم هل حددت المكتبـة نوعيـة           -٤

وأعداد الكتـب التـي تسـتعار ونوعيـة أوعيـة           

 .؟ات التي ال تستعارالمعلوم

هل حددت المكتبـة سياسـة االسـتعارة وفتـرة           -٥

 .؟االستعارة وغرامات تأخير اإلرجاع واإلتالف

هل حددت المكتبة المدة المسـموح بهـا لتجديـد           -٦

 .؟الكتب
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في حالة عدم السماح باالستعارة الخارجية هل تقوم         -٧

 .المكتبة بتقديم خدمة التصوير؟

مـن الـورق    هل حددت المكتبة العـدد المسـوح         -٨

بالتصوير بما ال يخل بحقوق المؤلف والناشر وهل        

 .؟حدت ثمن هذه الخدمة

في حالة اإلجابة بنعم هـل وفـرت المكتبـة آلـة             -٩

 .؟التصوير

هل ستقوم المكتبة بإتاحـة خدمـة البحـث علـى            -١٠

 .؟اإلنترنت

في حالة اإلجابة بنعم هل قامت المكتبة بتوفير خط          -١١

 .؟رنتتليفون إلتاحة خدمة االتصال باالنت

في حالة اإلجابة بنعم هل قامت المكتبة باالشـتراك          -١٢

 .؟في هذه الخدمة

هل توفر المكتبة خدمـة طباعـة مكملـة لخدمـة            -١٣

 .؟االنترنت

هل تقوم المكتبة بتقديم خدمـة اإلحاطـة الجاريـة           -١٤

بحيث تحيط المستفيدين علما بكل ما يجد في مجال         

 .؟اهتمامهم
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دين هل تصدر المكتبة أي نشرات تتـاح للمسـتفي         -١٥

وتخدم مجاالت اهتمامهم من خالل تجميع المقاالت       

المهمة وبثها لمجتمع المستفيدين فيما يعرف بخدمة       

 .؟البث االنتقائي

هل حددت المكتبة السياسات المتبعـة فـي دليـل           -١٦

 .؟مكتوب باإلجراءات والخدمات

في حالة اإلجابة بنعم هل أعلنت المكتبة عن هـذا           -١٧

ن للمسـتفيدين   الدليل أو تم وضعه في مكان يضـم       

المترددين على المكتبة الوصـول لـه واإلطـالع         

 .؟عليه

من خالل اإلجابة على األسئلة السابقة يمكننا القول بأنـه          

على كل مكتبة وضع قائمة تحتوي على الخدمات التي تقدمها          

تفصيليا وتضمن هذه القائمة قواعد تقديم لخدمات والسياسات        

 .مستفيدين من هذه الخدمةالتي تحددها المنظمة أو المكتبة لل

فمثال تقوم بعض المكتبات بتقديم خدمة اإلطالع الداخلي فقط         
بينما تقوم بعض المكتبات بتقديم هـذه الخدمـة إلـى جانـب             
االستعارة الخارجية كما أن بعض المكتبات تتيح خدمة استخدام         

باإلضـافة إلـى خدمـة     ) االنترنـت (شبكة المعلومات الدولية    
 . والبعض اآلخر ال يتيح مثل هذه الخدمةالتصوير والطباعة
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كذلك فإن اصدار النشرات وانتقاء المقـاالت التـي تهـم           

مجتمع المستفيدين يعتبر من الخدمات التي لها فائدة كبيـرة          

بالنسبة للمستفيدين منا أنها توفر وقت الباحث في اإلطـالع          

على مصادر المعلومات المختلفـة والدوريـة فـي مجـال           

 .اهتمامه

  ::المقتنيات المقتنيات : : ا ا خامسخامس

هل حددت المكتبة الموضوعات التي تهم مجتمـع         -١

 .؟المستفيدين الذي تم التعرف على احتياجاته

هل حددت المكتبة طرق وسـبل الحصـول علـى           -٢

 .؟الكتب أو أوعية المعلومات بشكل عام

هل ستقوم المكتبة بتطبيق نظام التبادل مع المكتبات         -٣

 .؟األخرى

ت المكتبة سياسة هذا    في حالة اإلجابة بنعم هل حدد      -٤

التبادل بشكل مقنن ومكتوب مع المكتبة التي سـيتم         

 الكتب ومدة التبـادل ومـا إلـى         التبادل معها عدد  

 .؟…ذلك

هل حددت المكتبة الميزانيـة الخاصـة بالتزويـد          -٥

 .؟وتنمية مقتنياتها
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هل حددت المكتبة سياسات أخرى لتنمية مقتنياتهـا         -٦

 .؟كاإلهداء مثال

هل سيتم بشـكل    (واعيد الجرد   هل حددت المكتبة م    -٧

واالستبعاد للكتب التالفة أو    ) سنوي أم نصف سنوي   

 .؟التي ال يوجد إقبال عليها

ما هي سياسات المكتبة في إعادة تـرميم الكتـب           -٨

 .؟التالفة وما هي الوحدة المسؤولة عن هذا الترميم

في حالة االستبعاد هل حددت المكتبة األخـرى أو          -٩

داء هذا الكتاب لها إن كان      المكتبات التي ستقوم بإه   

 .؟ذو قيمة بالنسبة للمكتبة األخرى

هل قامت المكتبة بإعداد دليل إجراءات يحدد سـبل          -١٠

وطرق تنمية مقتنياتها بما في ذلك من ميزانية وإهداء         

 .؟وتبادل وشراء للكتب واألوعية وما إلى ذلك

مما سبق يتضح لنا أن أنواع المقتنيـات تختلـف وفقـا            
كتبة ومجتمع المستفيدين منها وتتـراوح هـذه        الهتمامات الم 
)  تقـارير  ، إحصائيات ، دوريات ، مراجع ،كتب(األنواع بين   

ومن الممكن أن يكون شكل هذه المقتنيـات متناسـب مـع            
استخدامات التكنولوجيا الحديثة كالميكروفيش والميكـروفيلم      

 .واالسطوانات المضغوطة
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مها هـذه   وكذلك تتنوع الموضوعات والمقتنيات التي تقـد      

المكتبة وفقا الهتمامات المكتبة واهتمامات مجتمع المستفيدين       

منها ومن هنا يتضح لنا أنه من الالزم وجود سياسة واضحة           

تعتمد عليها المكتبة لتنمية مقتنياتها ربما يكون وضـع هـذه           

 .السياسة أسهل في حال استخدامنا لألسئلة السابقة كدليل

  ::س وأدوات العمل س وأدوات العمل الفهارالفهار: : سادسا سادسا 

هل أعدت المكتبة أدوات العمل من فهارس وخطط         -١

 .؟تصنيف

 .؟ما هي خطة التصنيف التي ستعمل بها المكتبة -٢

ما هي قائمة رؤوس الموضوعات التي ستعمل بها         -٣

 .؟المكتبة

هل ستقوم المكتبة بوضع قائمة استنادية لـرؤوس         -٤

 .؟الموضوعات التي ستستخدمها بنفسها

 المكتبات بعمل   لضمان سرعة الوصول للموضوعات تقوم    

الفهارس وتتنوع الفهارس في المكتبات بين فهـرس مؤلـف          

والذي يتضمن الترتيب الهجائي بالمؤلفين وفهـرس عنـوان         

والذي يتضمن الترتيب الهجائي للعنـاوين وكـذلك هنـاك          

الفهرس الموضوعي والـذى يتضـمن الترتيـب الهجـائي          
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بالموضوع وما إلى ذلك من فهارس والتي بـدورها تسـهل           

لية البحث عن أوعية المعلومات وتضمن الوصول لكتاب        عم

معين ضمن مجموعة كتب على الرفوف كمـا أن الفهـارس           

اآللية والتي يتم استخدامها في نظم معلومات امكتبات اآلليـة          

تسهل من هذه العملية بشكل كبير باإلضافة إلى سرعتها فـي      

 .التخزين والبحث عن هذه األوعية

خدمة في عملية الفهرسة كـأداة      ومن ضمن الوسائل المست   

خطة التصـنيف وقائمـة رؤوس      (من أدوات العمل بالمكتبة     

 ).موضوعات

  ::خطوط االتصال خطوط االتصال أجهزة الحاسبات وأجهزة الحاسبات و: : سابعا سابعا 

في حالة استخدام المكتبة لنظام آلي هـل وفـرت           -١

 .؟المكتبة الجهاز الالزم لذلك

في حالة قيام المكتبة بتقديم خدمـة البحـث علـى            -٢

 المكتبة بتوفير خطوط االتصال     اإلنترنت هل قامت  

 .؟الالزمة لذلك

في حالة إتاحة المكتبة لخدمة اإلنترنت هل سـتتيح          -٣

المكتبة جهاز خاص للمستفيدين منفصل عن الجهاز       

 .؟المتاح للقائم بأعمال المكتبة
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يفضل وجود على األقل حاسب واحد ألمـين المكتبـة أو           

ات تحتـوي   القائم على انشطة المكتبة بحيث يضم قاعدة بيان       

 وتفضل بعض المكتبـات     ،على األوعية التي تضمها المكتبة    

التي تقدم خدمة اإلطـالع الـداخلي وجـود حاسـب يتـاح         

للمستفيدين ويكون متصل بشبكة اإلنترنت كخدمة متميزة تقدم        

 .للمستفيدين

أهمية وجود خط التليفون ترجع لعنصرين همـا تسـهيل          

ـ       التليفون وكـذلك   عملية الرد على استفسارات المستفيدين ب

 .ضمان إتاحة خدمة اإلنترنت

  ::أجهزة أخرى أجهزة أخرى : : ثامنا ثامنا 

في حالة تقديم المكتبة لخدمة اإلطالع الداخلي على         -١

 .؟سبيل المثال هل أتاحت خدمة التصوير

في حالة اإلجابة بنعم هل وفرت المكتبـة ماكينـة           -٢

 .؟للتصوير

ينبغي توافر ماكينة تصوير في حالة عدم إتاحة المكتبـة          

 االستعارة الخارجية مما يعمل على االستعاضة عـن         لخدمة

قراءة الكتاب خارج المكتبة من خالل تصوير أجـزاء منـه           

 .وليس الكتاب كله لكي ال يخل هذا بحقوق المؤلف أو الناشر
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ويفضل وجود طابعة خاصة في حالة ما إذا كانت المكتبة          

 .تقدم ضمن خدماتها خدمة الطباعة من اإلنترنت

  ::بة بة ملون بالمكتملون بالمكتالعاالعا: : تاسعا تاسعا 

 .؟هل العاملين بالمكتبة متخصصين -١

في حالة اإلجابة بال هل وفـرت المكتبـة دورات           -٢

 .؟تدريبية للعاملين

في حالة اإلجابة بنعم ما هي المراكز التي سيتم فيها           -٣

 .؟التدريب

 .؟هل القائم على المكتبة فرد واحد -٤

في حالة اإلجابة بال هل حددت المكتبة مسـئوليات          -٥

 .؟كل فرد من العاملينواختصاصات 

في حالة اإلجابة بنعم هل هناك دليل مكتوب بهـذه           -٦

 .؟المسئوليات ومهام القائمين بها

يفضل بالطبع أن يكون العاملين بالمكتبـة متخصصـين         

ولكن في حالة إذا لم يكن العاملين متخصصـين فإنـه مـن             

الممكن تدريبهم على مثل هذه العمليات مثل مركـز بحـوث           

 . معلومات بكلية اآلداب جامعة القاهرةنظم وخدمات ال
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وفي حالة إذا كان نظام المكتبة آلي فإنه ينبغـي تـدريب            

ــوتر    ــتخدام الكمبيــ ــى اســ ــاملين علــ العــ

)Introduction,Windows,Microsoft 

Office,Interet (         في حالة إذا كان المسئول علـى المكتبـة

أكثر من فرد فإنه ينبغي تحديـد السياسـات والمسـئوليات           

 -:سيمها بين العاملين بحيث يكون هناك وتق

 .مدير مكتبة -

 .عاملين بالتزويد -

 .عاملين بالمعالجة الفنية -

 .عاملين بخدمات المعلومات -

إال أن المكتبات الصغيرة غالبا ما يكون القائم باألعمـال          

 .السابقة فيها فرد واحد

   : :آلليةآلليةالنظم االنظم ا: : عاشرا عاشرا 

 .؟هل تستخدم المكتبة نظام معلومات آلي -١

حالة اإلجابة بال هل ترغب المكتبة في استخدام        في   -٢

 .؟نظام معلومات المكتبة اآللي
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في حالة اإلجابة بنعم هل قامت المكتبـة بدراسـة           -٣

السوق لمعرفة نظم المعلومـات اآلليـة المتاحـة         

 .؟للمكتبات

في حالة اإلجابة بنعم هل قامت المكتبة بدراسة هذه          -٤

ة النظم مـن حيـث الكفـاءة والسـعة االسـتيعابي          

 . وأسعار الصيانة للنظام؟،واألسعار

مما سبق يتضح لنا أنه تماشيا مع روح العصـر وإيمانـا            
بأن التكنولوجيا الحديثة قد أصبحت من أساسـيات تسـهيل          

 فإن نظم معلومات المكتبات قد      ،العمل وضمان سرعته ودقته   
انتشرت في اآلونة األخيرة بشكل كبير حيث أصبحت الـنظم          

 التي من شأنها تسـهيل عمليـة تخـزين          اآللية من األدوات  
 .واسترجاع المعلومات

وتتضمن نظم معلومات المكتبة اآللية بشكل أساسي علـى         

 -:اآلتي 

للفهرسـة الوصـفية    (قاعدة بيانـات بيلوجرافيـة       -١

 ).والموضوعية

 .البحث واالسترجاع -٢

 .االستعارة واإلرجاع والتجديد والحجز -٣

 .اإلحصائيات والتقارير -٤
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 . النظام وجود جهاز حاسب آلي بالطبعويتطلب وجود هذا

  ::عشر الميزانية عشر الميزانية : : حادي حادي 

 .؟هل ستعتمد المكتبة على اإلهداء فقط -١

في حالة اإلجابة بال هل حددت المكتبـة الميزانيـة       -٢

 .؟…المناسبة لتزويد المكتبة بالكتب والمراجع 

هل قامت المكتبة بتقسـيم هـذه الميزانيـة وفقـا            -٣

 .؟لالحتياجات الالزم تلبيتها

 راعت المكتبة المبالغ التي يتم دفعهـا بشـكل          هل -٤

 ؟دوري كاشتراكات الدوريات والصحف والمجالت

هل راعت المكتبـة فـي تقسـيم هـذه الميزانيـة        -٥

 .؟تخصيص نسبة لتدريب العاملين

هل راعت المكتبـة فـي تقسـيم هـذه الميزانيـة        -٦

سواء صيانة النظام اآللي    (تخصيص نسبة للصيانة    

 أو صيانة وترميم الكتـب      "نظام معلومات المكتبة  "

 ).واألرفف وما إلى ذلك



 - ٦٦ -

وبشكل تقديري فإن توزيع الميزانية الخاصـة بالمكتبـة         

 :يمكن أن يتم على النحو التالي 

 النوع التكلفة
 )مقتنيات المكتبة من أوعية معلومات(الكتب والمفردات   %٥٠

 اشتراكات دورية  %٢٥

 تدريب العاملين  %١٥

 الصيانة   %١٠

  ::البرنامج الزمني البرنامج الزمني : : اني عشر اني عشر ثث

هل حددت الجمعية برنامجا زمنيا لبدء العمل على         -١

 .؟إنشاء مكتبة

هل خططت في هذا البرنامج لالحتياجات التدريبية        -٢

للعاملين قبل بدء التنفيذ ووضعت اإلطار الزمنـي        

 .؟لها

هل وضعت الجمعية االحتياجـات األخـرى فـي          -٣

ن كمبيـوتر   االعتبار كالتزويد باألجهزة الالزمة م    

 .؟وطابعة وحددت اإلطار الزمني لها
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نظام معلومات  (هل ستعتمد المكتبة على نظام آلي        -٤

ــة ــا ســرعة التخــزين  ) المكتب ــيح له ــي يت لك

 .؟واالسترجاع

في حالة اإلجابة بنعم هل حددت الجمعية الشـركة          -٥

التي سيتم التعامل معها لشراء هذا النظام واإلطـار         

 .؟ظامالزمني الالزم لتحميل هذا الن

هل حددت الجمعية مع هذه الشركة مواعيد ثابتـة          -٦

 .؟لصيانة هذا النظام خالل العام

هل حددت الجمعية تاريخ بـدء العمـل الرسـمي           -٧

 .؟إلدخال أوعية المعلومات



 - ٦٨ -

  ::لمستخدمة في كيفية إنشاء مكتبةلمستخدمة في كيفية إنشاء مكتبةدليل المصطلحات ادليل المصطلحات ا

 التعريف المصطلح
 هو المكتبة أو مركز المعلومات مرفق المعلومات

المقصود بها جميع أنواع اإلنتاج الفكري سـواء         عية المعلوماتأو

 ، مسموع، أو مرئي فهناك الكتـب      ،كان مطبوع 

 ، االسـطوانات المليـزرة    ، الدوريات ،المراجع

وما إلى ذلك   …  شرائط الفيديو    ،شرائط الكاسيت 

 .من وسائط نقل المعلومات

ـ          المقتنيات ن هي كل ما تقتنيه المكتبة في عملية التزويد م

 .أوعية معلومات

المقصود بها الصحف والمجالت وكل مـا لـه          السالسل والدوريات

 .صفة الدورية في النشر

هــم المشــتركين فــي مرفــق المعلومــات أو  المستفيدين

 .المشتركين المحتملين
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تقييم برنامج إعداد المدربين في مجالي تقييم برنامج إعداد المدربين في مجالي 

  والدعوة وكسب التأييدوالدعوة وكسب التأييد  الحكم الداخليالحكم الداخلي

مـدربين فـي مجـال الـدعوة        يعد برنـامج إعـداد ال     

"Advocacy " والحكم الـداخلي" Internal governance" 
من أهم أسس تدعيم االستدامة في مجال تنميـة المجتمعـات           

يهدف برنامج إعداد المدربين إلى توفير كوادر من        . المحلية

الموارد البشرية قادرا على استكمال مسـيرة رفـع وعـي           

مجال التنمية في مجـالي     وتثقيف وزيادة مهارة العاملين في      

 .الدعوة والحكم الداخلي

تهدف العمليات الخاصة بتقييم برنامج إعداد المدربين إلى        

التأكد من كفاءة وفعالية تصميم وتنفيذ البرنامج وذلـك مـن           

خالل قياس رد فعل المشاركين في البرنامج تجـاه تصـميم           

البرنامج وطريقة تنفيذه وقياس مستوى أداء المشاركين فـي         

البرنامج من أجل تحديد قـدرتهم علـى العمـل كمـدربين            

باإلضافة إلى تحديد أوجه التطوير المطلوبة في أداء المدرب         

 .حتى يكتمل إعداده كمدرب
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ـ   ـ  المراحل الس بع الرئيسـية لبرنـامج إعـداد       بع الرئيسـية لبرنـامج إعـداد       المراحل الس

  ::كمدربكمدرب

   : :مراحل عملية التقييممراحل عملية التقييم

تبدأ عملية منذ المراحل األولى في برنامج إعداد المدربين         

 :سبع مراحل اآلتية وتمر بال

 . االختيار األولى من خالل السير الذاتية: المرحلة األولى 

 االختيار وتحديد المستوى مـن خـالل        : المرحلة الثانية 

 .المقابلة واللقاء الجماعي

 وتتكون من ورشـتين عمـل كمقدمـة         : المرحلة الثالثة 

إلعداد المدربين ومفهوم الدعوة أو الحكم      

 .الداخلي

 وتتكون من ورشـتين عمـل األولـى         : الرابعة المرحلة 

متخصصة في إعداد المـدربين والثانيـة       

متخصصة في مفهوم الـدعوة أو الحكـم        

 .الداخلي
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 ، وتتكون من ورشتين عمل متقـدمتين      : المرحلة الخامسة 

األولى في إعداد المدربين والثانيـة فـي        

 .مفهوم الدعوة أو الحكم الداخلي

ارة عن جلسة تجريبية يـديرها    وهي عب  : المرحلة السادسة

المشارك لتحديد المستوى النهائي ألدائـه      

 .كمدرب

 متابعة المشارك بعد تنفيذ برنامج إعداد       : المرحلة السابعة 

 .المدربين

   : :االختيار األولياالختيار األولي: : المرحلة األولى المرحلة األولى 

 من هذه المرحلة هو اختيـار أفضـل العناصـر           الهدف

في )  الموارد ،جهد ال ،الوقت(المتقدمة وضمان جودة استثمار     

العناصر البشرية المختارة وذلك لتقليل المخاطر الناتجة عن        

وعلى هذا األساس يتم فـي هـذه المرحلـة          . سوء االختيار 

 تحتوي علـى شـرح البرنـامج        ،إرسال خطابات للجمعيات  

ومعايير االختيار التي سيتم على أساسها تحديد المشـاركين         

 .من إجمالي المرشحين من قبل الجمعيات
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 التي يمكن أن تستخدم للمفاضلة بين المرشـحين         المعايير

 :من خالل السير الذاتية مثل 

 .خبرة في العمل التنموي على األقل سنة -

أو يخطط لعمـل  "مؤهل عال ويفضل دراسات عليا     -

 ".دراسات عليا

خبرة في حضور برامج تدريبية أو شـارك فـي            -

 .إعداد أو تنسيق أو تنفيذ برنامج تدريبي من قبل

خطاب توصية من جمعية تنمية مجتمـع أو أحـد           -

الهيئات أو المؤسسات التي تعمل في مجال التنميـة         

تفيد بترشيحه لحضور برنامج إعداد مدربين للعمل       

كمدرب على أن يتضمن هذا الخطـاب مبـررات         

 .الترشيح

يطلب من المشارك أن يقوم بإعداد مشروع أولـي          -

 :ط التالية يرفق مع السيرة الذاتية يوضح به النقا

لماذا يريد العمل في جال تدريب المنظمـات         

 .؟غير الحكومية

ماذا يتوقع إضافته للعمل التنموي سواء فـي         

 .؟المنطقة التي يعمل بها أو على نطاق أوسع
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باإلضافة إلى ملئ استمارة الترشيح اتـي يوضـح فيهـا           

رغبته في العمل كمدرب وكذلك يقوم المشارك بكتابة تعهـد          

قت المناسب لحضور برنامج التـدريب أو القيـام         بتوفير الو 

 .بتدريبات بعد ذلك

بعد استقبال الترشيحات من الراغبين في االنضمام        -

لبرنامج إعداد المدربين يتم اختيار أنسب المتقدمين       

للبرنامج وذلك من خـالل اللجـوء إلـى معـايير           

االختيار المذكورة وتتم عمليـة االختيـار األولـى       

ة من المسـئولين عـن تنفيـذ        بواسطة لجنة مشكل  

 .البرنامج

  ::المقابلة واللقاء الجماعي المقابلة واللقاء الجماعي : : المرحلة الثانية المرحلة الثانية 

من هذه المرحلة هو اختيار أفضل العناصر مـن         الهدف  

بين المرشحين من خالل مالحظتهم عن قرب أثناء تفـاعلهم          

كما تهدف هذه المرحلة أيضا إلـى       . مع الزمالء في البرنامج   

 الخاصة بالمشارك والتي جـاءت      تدقيق المعلومات والبيانات  

 .باستمارة الترشيح األولية
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 التي يمكن أن تستخدم للحكم علـى المشـاركين          المعايير

 :أثناء إجراء المقابلة الفردية واللقاء الجماعي كاآلتي 

خبرة المشاركين بأهداف وعملية تنمية     : المعارف   -١

المجتمع وما إذا كان لديهم قراءات وثقافة في مجال         

لمنظمات غيـر الحكوميـة منعكسـة فـي         عمل ا 

 .مناقشاتهم وعرضهم

 -تحـدث   (مبادئ االتصـال األوليـة      : المهارات   -٢

 .لدى المشارك وقدرته على االقتناع) إنصات

قدرة المشارك على العمـل كعضـو       : االتجاهات   -٣

 .فريق ومدى استعداده لتقبل آراء اآلخرين والتغيير

.  إلـى مـرحلتين    عملية التقييم في المرحلة الثنية منقسمة     

األولى من خالل دعوتهم للقاء الجماعي لمدة يوم، لمالحظـة          

أداء المشارك عن قرب لقياس تفاعله مع اآلخـرين ومـدى           

جرأته وثقته بنفسه وقدرته على اإلقناع واستعداداته األوليـة         

للعمل كمدرب واتجاهاته وسلوكه وعمق تفكيـره وسـرعة         

ض ومناقشـة   خالل اللقـاء الجمـاعي يـتم عـر        . البديهة

أهمية التدريب فـي اسـتمرارية الجهـود        : موضوعات مثل 

التنموية ومعوقات التدريب فـي مجـال المنظمـات غيـر           
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الحكومية ومواصفات المدرب في مجـال المنظمـات غيـر          

الحكومية وإعداد وعرض قصة نجاح مجال المنظمات غيـر         

 .الحكومية

الدقيقة أثناء عقد اللقاء المجمع، يقوم المدربون بالمالحظة        

لسلوك المشاركين بشكل فردي من خالل قائمـة المالحظـة          

 ، المعرفة، االتجاهات  ،لرصد معايير مثل المهارات الشخصية    

وأوجه القوة في أداء المتدرب على أن يتم إعطاء المتـدرب           

أو لـم   ) ١(أو ضعيف   ) ٢(أو متوسط   ) ٣(بين جيد   (درجة  

) ليوم التـالي  أو في ا  (وبعد انتهاء اليوم المجمع     )) ٠(تتضح  

 .يتم عمل لقاءات فردية مع الحاصلين على درجات متقدمة

بعد انتهاء اللقاء الجماعي والمقـابالت الفرديـة يرسـل          

المركز للمشاركين خطابات لتعريفهم بالنتـائج وفـي حالـة          

خطابات القبول يتم إخطار المشارك بـإجراءات االتصـال         

يرسل خطـاب    واما في حالة االعتذار      ،إلستكمال اإلجراءات 

يفسر للمتدرب أسباب االعتذار عن قبول ترشيحهم والتأكيـد         

لهم أنه قد تقرر االحتفاظ بطلبهم في قاعدة البيانات الخاصـة           

 .بفريق التدريب
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البرنامج التدريبي األول التمهيدي    البرنامج التدريبي األول التمهيدي    : : المرحلة الثالثة   المرحلة الثالثة   

   : :""إعداد المدربين والبرنامج المتخصصإعداد المدربين والبرنامج المتخصص""

  :إعداد المدربين: أوال 

الجزء األول في المرحلة الثالثة هو التأكد من         من   الهدف

أن المشارك لديه القدرة للفهم واالستخدام الفعال لدورة حيـاة          

العملية التدريبية وقدرته على إدارة جلسـة تدريبيـة بشـكل        

باإلضافة إلى التأكد من انعكاس مبادئ تعلم الكبار        … مرضي

   .في سلوكه وتصرفاته كمدرب

 :ى األول كاآلتي معايير اجتياز المستو

 فهم مراحل العملية التدريبية ومعرفـة       :المعارف   -١

أهمية التدريب في تنمية المجتمع باإلضـافة إلـى         

معرفة مبادئ التعلم عند الكبار وكيف يمكن تطبيقها        

في مراحل العملية التدريبية وقدرة المتدرب علـى        

 .التفرقة ما بين التعليم والتدريب

-١٥ارة جلسة تدريبيـة      القدرة على إد   :المهارات   -٢

ق والقدرة على إدارة الحوار مـع المشـاركين         ٢٠

واإلقناع باإلضافة إلى التحـدث واإلنصـات مـع         

 .اآلخرين وتحديد االحتياجات التدريبية
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 العمل كعضو فـي فريـق وتقبـل آراء          :السلوك   -٣

اآلخرين باإلضافة إلى االقتناع بمبادئ التعلم عنـد        

ـ     اء علـى خبـرات     الكبار وبأهمية المشاركة والبن

 .اآلخرين

 :مراحل عملية التقييم 

قياس مدى التقدم في معارف المشاركين عن طريق         -١

وذلك لمساعدة  ) prelpost(االختبار القبلي البعدي    

المشارك على استذكار بعض المعلومات والخبرات      

 .ذات الصلة بالبرنامج

قائمة مالحظة يستخدمها المدرب من أجل تسـجيل         -٢

ء المشارك أثناء تنفيذ البرنـامج      مالحظاته على أدا  

تتضمن قائمة المالحظة مجموعـة مـن       . التدريبي

العناصر تستهدف مسـاعدة المـدرب الكتشـاف        

 .شخصية المشارك عبر الجلسات المختلفة

في الجلسة األخيرة للبرنامج يطلب من المشارك أن         -٣

يقوم بإعداد خطة عمل يوضح بها الخطوات التـي         

لبرنامج لتعزيز المعارف   سوف يتخذها بعد انتهاء ا    

والمهارات والسلوكيات التي اكتسبها التي اكتسـبها       
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 باإلضافة إلى خطته من أجـل التغلـب         ،بالبرنامج

على مظاهر الضعف وخطته لتطويرها قبل بدايـة        

وإعداد وعرض قصة نجاح فـي      . البرنامج التالي 

 .مجال المنظمات غير الحكومية

يـيم نهائيـة    في نهاية البرنامج توزع اسـتمارة تق       -٤

للبرنامج وذلك لمعرفة وجهة نظر المشـارك فـي         

 .البرنامج التدريبي ككل

 يقوم المدربون بالمالحظة الدقيقة     ،أثناء عقد اللقاء المجمع   

فردي من خالل قائمـة المالحظـة        لسلوك المشاركين بشكل  

   المعرفــة،،لرصــد معــايير مثــل المهــارات الشخصــية

المتدرب على أن يتم إعطاء      وأوجه القوة في أداء      ،االتجاهات

) ١(أو ضعيف   ) ٢(أو متوسط   ) ٣(المتدرب درجة بين جيد     

) أو اليوم التـالي   (وبعد انتهاء اليوم المجمع     ) ٠(أو لم يتضح    

 .يتم عمل لقاءات فردية مع الحاصلين على درجات متقدمة
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 يرسـل  ،بعد انتهاء اللقاء الجماعي والمقـابالت الفرديـة       

بات لتعريفهم بالنتـائج وفـي حالـة        المركز للمشاركين خطا  

خطابات القبول يتم إخطار المشارك بـإجراءات االتصـال         

 واما في حالة االعتذار يرسل خطـاب        ،الستكمال اإلجراءات 

يفسر للمتدرب أسباب االعتذار عن قبول ترشيحهم والتأكيـد         

لهم أنه قد تقرر االحتفاظ بطلبهم في قاعدة البيانات الخاصـة           

 .بفريق التدريب

 )الحكم الداخلي/ الدعوة (البرنامج المتخصص : ثانيا 

 :البرنامج التمهيدي للدعوة  -أ 

الهدف من البرنامج التمهيدي للدعوة هو تزويد المشاركين        

بالمفاهيم والمبادئ األولية إلعـداد وتنفيـذ أنشـطة محليـة           

 .ومحدودة في مجال الدعوة وكسب التأييد

ج التمهيدي للـدعوة    معايير اجتياز المستوى األول للبرنام    

 :كاآلتي 

 اإللمام بالمفاهيم األساسية للدعوة مـن       :المعارف   -١

حيث التعريفات والنتائج المرجوة وأهم الفروق التي       

تميز منهج الدعوة عن غيره من مناهج وأسـاليب         

العمل التنموي والوقوف على المراحـل الرئيسـية        
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لتطور حركة الدعوة باإلضافة إلى معرفة العناصر       

اسية لعملية الدعوة والتعرف علـى خطـوات        األس

 .إعداد وتنفيذ حملة الدعوة

 قدرة المشارك علـى تحديـد وتحليـل     :المهارات   -٢

واختيار قضية الدعوة بإستخدام التحليـل المثلثـي        

وخريطة تدفق التحليل وقائمة المراجعـة وتحديـد        

أهداف الدعوة بإستخدام معـايير اختيـار أهـداف         

رته على صـياغة رسـالة      الدعوة باإلضافة إلى قد   

الدعوة وفقا للعناصر الرئيسية للرسـالة واختيـار        

اإلستراتيجية المناسبة لحملة الدعوة ووضع موازنة      

 .لحملة الدعوة وأخيرا تقييم حملة الدعوة

 تغير اتجاه المشاركين من تبني األساليب       :السلوك   -٣

التقليدية في العمل التنموي إلى تبني منهج الـدعوة         

يد باعتباره أحد المداخل الفعالـة فـي        وكسب التأي 

تمكين أفراد المجتمع وحـل المشـكالت بصـورة         

 .جذرية
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 :البرنامج التمهيدي للحكم الداخلي  -ب  

الهدف من برنامج الحكم الداخلي هو فهم المشارك للقـيم          

الديمقراطية عامة وارتباطها بالعمل داخل الجمعية وتطـوير        

لي وأهميته بالنسـبة    نظرته الشخصية إلى مفهوم الحكم الداخ     

ألجهزة الحكم الداخلي في ضوء المبادئ األساسـية للحكـم          

 .الداخلي في الجمعيات األهلية

 اجتياز المستوى األول لبرنامج الحكـم الـداخلي         معايير

 :كاآلتي 

 فهم األسباب التي دعت لظهور مفهـوم        :المعارف   -١

الحكم ومعرفة القيم الديمقراطية وارتباط كل منهـا        

ها داخل الجمعية ومعرفة مبـادئ الحكـم        وتطبيقات

 .الداخلي للجمعية وتطبيقاتها

 تفسـير القـيم الديمقراطيـة وابتكـار         :المهارات   -٢

 ،أمثلة للقيم الديمقراطية بصـفة عامـة      / تطبيقات  

وداخل الجمعية خاصة باإلضافة إلى التفرقة بـين        

 .وظائف الحكم واإلدارة والتطوع
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قراطية وبتقبـل آراء     االقتناع بالقيم الديم   :السلوك   -٣

اآلخرين ومن خالل المبادرة باإلشارة إلى المواقف       

تعارض مع مبادئ الحكـم الـداخلي       / التي تتوافق   

واالقتناع بالحكم الـداخلي    ) داخل الجلسات / خارج(

 .ودور أساسي لمنظمات المجتمع المدني

 :مراحل عملية التقييم 

 قياس المعرفة لدى المشاركين بإستخدام االختيـار       -١

 .البعدي/ القبلي 

قائمة مالحظة المدرب وذلك للتعرف على عمـق         -٢

فهم المشارك والتي سـوف تتضـح كـم درجـة           

مشاركته والتساؤالت التي يطرحها خالل الجلسات      

 .المختلفة

 .خطة ما بعد التدريب -٣

 .استمارة التقييم النهائية للبرنامج -٤
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  ::البرنامج التدريبي التخصصي البرنامج التدريبي التخصصي : : المرحلة الرابعة المرحلة الرابعة 

  )) البرنامج المتخصص البرنامج المتخصص––مدربين مدربين إعداد إعداد ((

  :برنامج إعداد المدربين: أوال 

 من برنامج إعداد المدربين في هذه المرحلة هـو          الهدف

التأكد من أن المشارك لديه معرفة كاملة بتصـميم المنـاهج           

. التدريبية وقدرته على توظيفها في إدارة الجلسات التدريبيـة        

 أن المشارك لديه  كما يهدف هذا المستوى أيضا إلى التأكد من       

االستعداد الكامل إلدارة المناقشات والجلسات مـع األعـداد         

 ). أفراد١٠أكثر من (الكبيرة من المشاركين 

معايير اجتياز المستوى الثاني من برنامج إعداد المدربين        

 :كاآلتي 

 فهم طرق التـدريب المختلفـة وتحديـد         :المعرفة   -١

مقومات العرض الفعـال باإلضـافة إلـى تحديـد          

 .الوسائل والمعينات التدريبية

 القدرة على تصميم برنـامج تـدريبي        :المهارات   -٢

) ق٩٠(والقدرة على تنفيذ جلسة تدريبيـة كاملـة         

باإلضافة إلى امتالك مهارات إقناع عالية وقـدرة        
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لإلقناع باألفكار الجديـدة والقـدرة علـى وضـع          

سيناريو الجلسة التدريبية واالستخدام الفعال للوسائل      

 .ينات التدريبيةوالمع

 جـرأة المشـارك إلدارة      :االتجاهـات   / السلوك   -٣

 أفراد وتقبـل آراء     ١٠المناقشة لمجموعة أكثر من     

اآلخرين واقتناع المشارك بأهمية التدريب في مجال       

التنمية ولديه اتجاه قوي لتطبيق مبادئ التعلم عنـد         

 .الكبار

 :مراحل عملية التقييم 

 .البعدي/  القبلي قياس المعرفة عن طريق االختبار -١

 .قائمة مالحظة المدرب -٢

قائمة مالحظة العرض وتهدف هذه االستمارة إلـى         -٣

مساعدة المدرب لمالحظة المشارك أثنـاء قيامـه        

 .بعمل عروض تجريبية أمام زمالئه

 .يطلب المدرب من المشاركين تقييم أداء زميلهم -٤

 .يطلب من المشارك أن يقوم بحـل حالـة عمليـة           -٥

ية إلى قياس قدرة المشارك على      تهدف الحالة العمل  
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تطبيق المعارف التي اكتسبها خالل البرنامج فـي        

 .الواقع العملي

الجلسة األخيرة من البرنامج يقوم المشارك بوضع        -٦

 .خطة عمل مستقبلية

في نهاية البرنامج التدريبي يتم توزيـع اسـتمارة          -٧

 .التقييم النهائية

  :البرنامج المتخصص: ثانيا 

  :برنامج الدعوة -أ 

 من برنامج الدعوة هو تنميـة قـدرة المشـاركين           الهدف

لتصميم وتنفيذ حملة دعوة تناقش قضية تتـأثر بهـا البيئـة            

 .المحلية التي تعمل بها المنظمة التي يعمل بها المشارك

 : اجتياز المستوى األول لبرنامج الدعوة كاآلتي معايير

 ، طرق البحـث والمسـح االجتمـاعي       :المعرفة   -١

 العام في مجال الدعوة وأهمية بناء       استطالع الرأي 

القاعدة الشعبية وطرق الوصـول إليهـا وطـرق         

التعامل مـع الحلفـاء والمعارضـين واألسـاليب         

المختلفة للوصول إلى الجمهور وتوظيف وسـائل       

اإلعالم لخدمة قضايا الدعوة باإلضافة إلى طـرق        
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الوصول إلى والتعاون مع صناع القرار والتشـبيك        

ت في مجال الدعوة علـى المسـتوى        وبناء التحالفا 

 .المحلي

 إجراء البحوث للوقوف على الجوانـب       :المهارات   -٢

السلبية واإليجابيـة لقضـايا الـدعوة والتفـاوض         

واإلقناع والقدرة على صياغة الحجـج والتسـويق        

االجتماعي وتعبئة الـرأي العـام باإلضـافة إلـى          

االتصال المباشر واالتصال غير المباشر والقـدرة       

لتخطيط اإلستراتيجي فـي مجـال الـدعوة        على ا 

وتحليل الشخصيات المستهدفة والقدرة على التأثير      

 .عليها

 تحول التوجه من التركيـز    :السلوك واالتجاهـات     -٣

على الشأن الشخصي إلى التركيز على الشأن العام        

تنمية اإلحساس بالمسئولية االجتماعية وشـعور      / 

انية تمكين  إيجابي بالقدرة على إحداث التغيير وإمك     

اآلخرين والتحلي بالمرونة واالستعداد لتفهم الرأي      

 .اآلخر واكتساب روح العمل الجماعي
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  :برنامج الحكم الداخلي -ب  

الهدف هو التأكد على المبادئ الخاصة بالحكم الداخلي في         

تـداول  . المسـاءلة . الشـفافية . المشاركة(الجمعيات األهلية   

لى فهم األسس النظرية     مما يجعل المشارك قادرا ع     ،)السلطة

 والتعرف على تطبيقاتهـا داخـل الجمعيـات         ،لهذه المبادئ 

 .األهلية

 اجتياز المستوى الثاني لبرنامج الحكـم الـداخلي         معايير

 :كاآلتي 

 فهم ميول كل مبدأ من مبـادئ الحكـم          :المعرفة   -١
الداخلي وتحديد عالقة كل مبدأ بنجاح واستمرارية       

 .ينات التدريبيةالجمعية وتحديد الوسائل والمع
 تمييز ممارسات الحكم الداخلي طبقـا       :المهـارات    -٢

للمبادئ وتقديم أمثلة عن تطبيقات مبـادئ الحكـم         
 .الداخلي للجمعية

 اإلقناع بأهمية مبادئ الحكم     :االتجاهات  / السلوك   -٣
الداخلي في نجاح واستمرارية الجمعية والمبـادرة       
بتجميع مادة علميـة متعلقـة بموضـوع الحكـم          

ضافة إلى التمسك بالقيم الديمقراطيـة ومبـادئ        باإل
 .الحكم الداخلي خالل الجلسات وخارجها



 - ٨٨ -

 :مراحل عملية التقييم 

البعدي / قياس المعرفة عن طريق االختبار القبلي        -١

 .لمعلومات الحكم الداخلي

قائمة مالحظة المدرب لتقيم مستوى المدرب أثنـاء         -٢

 .تنفيذ البرامج التدريبية

 .يبخطة ما بعد التدر -٣

 .استمارة التقييم النهائية -٤

إعـداد  إعـداد  ((البرنـامج المتقـدم     البرنـامج المتقـدم     : : المرحلة الخامسـة    المرحلة الخامسـة    

   : :))المدربين والبرنامج المتخصصالمدربين والبرنامج المتخصص

 :برنامج إعداد المدربين : أوال 

الهدف من برنامج إعداد المدربين المتقدم التأكد مـن أن          

المشارك لديه القدرة إلعداد مقترح تدريبي للمنظمات غيـر         

رته على بناء العالقـات لبدايـة حياتـه          وأيضا قد  ،الحكومية

كما يهدف هذا المستوى إلى قياس مدى ثقة        . المهنية كمدرب 

المشارك بنفسه للعمل كاستشاري تـدريب وإنـه مقتنعـا أن          

 .التدريب مهنة للمستقبل
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 : اجتياز البرنامج المتقدم كاآلتي معايير

 تحديد األنماط المختلفة للمتدربين وتحديد      :المعرفة   -١

ر المقترح التدريبي وتحديد عناصر تسـويق       عناص

التدريب باإلضافة إلى تحديد أهمية وأساليب نقـل        

 .أثر التدريب إلى الواقع العملي

 تصميم مقترح للتدريب والقدرة علـى       :المهارات   -٢

إجراء استشارات لتحديـد االحتياجـات التدريبيـة        

 .ووضع خطة لبناء العالقات في مجال التدريب

 لديه ثقة للمناقشـة والعمـل       :هات  االتجا/ السلوك   -٣

كاستشاري في مجال التدريب ومقتنع بـأن يكـون         

التدريب مهنة للمستقبل بالنسبة له ولديه اتجاه لبناء        

عالقات مع المدربين والمكاتب االستشارية في ذات       

 .مجال التخصص
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 :مراحل عملية التقييم 

 .البعدي/ قياس المعرفة بإستخدام االختبار القبلي  -١

حظة المشارك وسلوكه أثناء تنفيـذ البرنـامج         مال -٢

 .التدريبي بإستخدام قائمة مالحظة المدرب

يطلب من المشارك عمل عرض أمام المشـاركين         -٣

 ويقيم أدائه مـن خـالل مالحظـة         ،)ق٢٠-١٥(

 .المشارك أثناء تنفيذ العرض

تقييم المشارك مـن خـالل أخـذ رأي الـزمالء            -٤

 بـالعرض   المشاركين في البرنامج في أداء القـائم      

 .ومالحظة المشارك أثناء تنفيذ العرض

يطلب من المشارك حـل تمـرين لعمـل مقتـرح            -٥

 .تدريبي

تقوم لجنة مشكلة مـن القـائمين علـى البرنـامج            -٦

التدريب بتقييم أداء المشارك للوقوف علـى أدائـه         

وقدرته على العمل كمدرب من خـالل مالحظـة         

 .المشارك أثناء تنفيذ العرض
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مـل فـي نهايـة البرنـامج        يعد المشارك خطة ع    -٧

التدريبي يوضح بها ما سوف يقوم به بعد التدريب         

من أجل تعزيز المعارف والمهارات والسـلوكيات       

باإلضافة إلى خطتـه    . التي اكتسبها خالل البرنامج   

من أجل التعامل مع الجوانب التـي تحتـاج إلـى           

 .تطوير في أدائه

ج استمارة التقييم النهاية توزع في نهايـة البرنـام         -٨

 .لقياس رد فعل المشاركين

 :البرنامج المتخصص : ثانيا 

 :برنامج الدعوة  -أ 

 من برنامج الدعوة المتخصص إكساب المشاركين       الهدف

 .القدرة على تصميم وتنفيذ حمالت دعوة تناقش قضايا قومية

 اجتيـاز المسـتوى المتقـدم لبرنـامج الـدعوة           معايير

 :المتخصص كاآلتي 

ية للممارسة الديمقراطيـة   المبادئ األساس:المعرفة   -١

واإللمــام بالقواعــد والــنظم األساســية لوضــع 

التشريعات في مصر ومصادر وعالقات القوة فـي        

حمالت الدعوة باإلضافة إلى اإللمام بأهم القضـايا        
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االجتماعية والسياسة المعاصرة علـى المسـتوى       

المحلي واإلقليمي والدولي وكيفية ربـط الشـبكات        

مثيالتها على المستوى اإلقليمي    والتحالفات المحلية ب  

والدولي وكذلك معرفة األطر الثقافية واالجتماعيـة       

وأساليب تقييم  ) األنثروبولوجي(للمجتمعات المختلفة   

 .جهود الدعوة

 البحث والتحليل النقدي للقضايا العامـة       :المهارات   -٢

محور االهتمام والقدرة على إدارة دراسات الحالـة        

 دراسات مقارنـة علـى      والنماذج الناجحة وإجراء  

 .أساس تحليل السياسات واألطر الثقافية المختلفة

 تبني المنظور الشامل لقضايا     :االتجاهات  / السلوك   -٣

 .الدعوة

  :برنامج الحكم الداخلي -ب  

الهدف من برنامج الحكم الداخلي المتخصص هو القـدرة         

على تحليل المشكالت الخاصة بمفاهيم الحكم الـداخلي فـي          

الحكومية ومساعدة المشاركين في الـدورات      المنظمات غير   

التدريبية التي ينفذها المتـدرب لفهـم وتحليـل المشـكالت           

 .المحتمل وجودها في منظماتهم
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 : اجتياز برنامج الحكم الداخلي كاآلتي معايير

 تحديد المشكالت الخاصة بالحكم الداخلي      :المعرفة   -١

في المنظمات غير الحكوميـة وفهـم التطبيقـات         

 للحكم الـداخلي فـي المنظمـات غيـر          المختلفة

 .الحكومية

 تقديم مفاهيم الحكم الداخلي للمشاركين :المهـارات    -٢

في صورة واضحة واإلجابـة علـى استفسـارات         

المشاركين وتقديم أمثلة توضح المفاهيم والمبـادئ       

 .المتضمنة في الجلسة

 تقـديم اقتراحـات بتنفيـذ       :االتجاهات  / السلوك   -٣

لحكم الداخلي خـارج    ورش عمل حول ا   / جلسات  

نطاق المركز والمبادرة بتجميع وتطوير مادة علمية       

متعلقة بموضوع الحكم ومراعاة القيم الديمقراطيـة       

 .ومبادئ الحكم الداخلي مع المشاركين
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 :مراحل عملية التقييم 

قياس التغير في المعارف عـن طريـق االختبـار           -١

 . البعدي،القبلي

 أجل تقييم أداء    يستخدم المدرب قائمة المالحظة من     -٢

المشارك والوقوف على عمق فهمه للمصـطلحات       

 .التي يتم عرضها في البرنامج المتخصص

خطة ما بعد التدريب لتعزيز المعارف والمهـارات         -٣

وتطوير أوجه القصور التي ظهرت أثنـاء تنفيـذ         

 .البرنامج

توزع استمارة تقييم نهائية للبرنامج لقياس رد فعل         -٤

 .المشاركين

  ::الجلسة التجريبية الجلسة التجريبية : : ادسة ادسة المرحلة السالمرحلة الس

يتم تقييم المرحلة السادسة عن طريق إعطـاء المشـارك          

إعـداد  ( ق يتولى إدارتها ٩٠جلسة تدريبية كاملة ال تقل عن       

 ). تقييم-تنفيذ  -
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 من هذه المرحلة هو قياس قدرة المشـارك علـى           الهدف

تطبيق المبادئ التدريبية التـي اكتسـابها طـوال البرنـامج           

ي الواقع العملي وقدرة المشارك أن يعمل بشـكل         التدريبي ف 

مستقل باإلضافة إلى فهم المشارك للتخصص الـذي سـوف          

الحكم الداخلي ويستطيع نقله إلى مستويات      / يعمل به الدعوة    

وقدرة المشارك للتعامل   ) أقل أو أعلى  (مختلفة من المشاركين    

 .مع المواقف غير المتوقعة

 :سادسة كاآلتي معايير االجتياز في المرحلة ال

 الفهم الكامل للمراحل العمليـة التدريبيـة        :المعرفة   -١

ومعوقات تطبيقها في مجال المنظمات غير الحكومية       

واستيعاب وفهم عناصر ومقومات العرض الفعـال       

وتحديد عناصر التسويق الفعال للخدمات التدريبيـة       

 .في مجال المنظمات غير الحكومية

بي فـي مجـال      تصميم برنـامج تـدري     :المهارات   -٢

التخصص موجه إلى المنظمات غير الحكومية وتنفيذ       

يوم تدريبي بشكل مستقل مع االحتياج إلى إشـراف         

قليل من القائمين علـى تنفيـذ البرنـامج التـدريبي           

 .باإلضافة إلى تصميم نظام لتقييم برنامج تدريب
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 توفر الحماس والرغبة فـي      : االتجاهات   ،السلوك -٣

ثقة بالنفس باإلضافة إلى    العمل كمدرب والجرأة وال   

 .االقتناع بمبادئ التعلم عند الكبار

 :مراحل عملية التقييم 

يتم تقييم المرحلة السابقة من خالل لجنـة مشـكلة مـن            

أعضاء القائمين على التدريب وتقـوم اللجنـة بتقيـيم أداء           

 .المشارك أثناء قيامه بتنفيذ جلسة تدريبية

  ::ستقبليا ستقبليا متابعة المشارك ممتابعة المشارك م: : المرحلة السابعة المرحلة السابعة 

على األقـل   (متابعة المتدرب بعد تنفيذ البرنامج التدريبي       

فترة ثالثة أشهر ما بين االنتهاء من برنامج إعداد المـدربين           

 ).والمتابعة

الهدف من هذه المرحلة هو تعزيز المشارك بعد انتهـاء          

برنامج إعداد المدربين والتأكد من قدرته على مواصلة العمل         

ذه المرحلة إلـى تمكـين المشـارك        تهدف أيضا ه  . كمدرب

 .ومساعدته لالنطالق للعمل في مجال التدريب
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 :مراحل عملية التقييم 

بعد ثالثة أشهر من انتهاء البرنامج التدريبي يتم إرسـال          

نموذج متابعة إلى المشارك ويطلب منه ملئ النموذج الـذي          

. يوضح إلى أي مدى استطاع المشارك أن يبدأ العمل كمدرب     

ضل أن يقوم شخص من المنظمين للبرنامج التـدريبي         وقد يف 

بعـد جمـع    . بملء االستمارة من خالل مقابلة مع المشارك      

االستمارات وعمل مقابالت مع المشاركين يـتم عقـد لقـاء           

مجمع لمدة يوم لمناقشة أهم المشكالت التي ظهرت ووضـع          

 .خطة للتغلب عليها

 :تحليل نظام التقييم 

نظام التقييم هو تحديد مستوى أداء      أحد األهداف الرئيسية ل   

المشاركين في البرنامج وذلك لمنحهم تقديرات تستخدم للحكم        

 .على مدى صالحيتهم للعمل كمدربين مستقبال
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 :مسئولية التقييم : أوال 

تتوزع مسئولية تنفيذ تقييم برنامج إعداد المـدربين بـين          

االختيـار  االختبار األولى من خالل السيرة الذاتية ومرحلـة         

وتحديد مستوى المشتركين مـن خـالل المقابلـة واللقـاء           

ومن خالل مراحل ثالثة مختلفة يتناول التـدريب        . الجماعي

 : ثالثة برامج كاآلتي 

 مقدمة إلعداد المدربين ومفهوم الـدعوة أو        : البرنامج األول

 .الحكم الداخلي

 برنامج متخصص فـي إعـداد المـدربين     : البرنامج الثاني

 .م الدعوة أو الحكم الداخليومفهو

 برنامج متقدم في إعداد المدربين ومفهـوم        : البرنامج الثالث

 .الدعوة أو الحكم الداخلي

عملية التقييم في هذه البرامج تكون مسـئولية المـدربين          

فـي المرحلـة    . القائمين على خطة تنفيذ البرامج المـذكورة      

 مسـتقل   األخيرة يقوم المشارك بإدارة جلسة تدريبية بشـكل       

يكون مسئوال عن التقييم فـي هـذه        )  تقييم - تنفيذ   –إعداد  (

المرحلة لجنة من القائمين على التـدريب باإلضـافة إلـى            

أخصائي تدريب لم يشارك كمـدرب فـي برنـامج إعـداد            
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المدربين الذي يشارك فيه المتدرب محـل التقيـيم ويقتـرح           

دربين حضور فريق التدريب الذي قام بتنفيذ برنامج إعداد الم        

 .كمالحظ

 :التقييم الكمي وعالقته بالمراحل المختلفة : ثانيا 

يقترح أن يكون إجمالي الدرجات لجميع مراحـل عمليـة          

 : درجة توزع كاآلتي١٠٠التقييم 

  درجات ٥: المقابلة 

  درجة ١٠: البرنامج األول  -

  درجة٢٠: البرنامج الثاني  -

  درجة٣٠: البرنامج الثالث  -

  درجة٣٥: الجلسة التجريبية  -

ويالحظ أن يالحظ معدل الدرجات يتزايد مع التطور فـي        

البرنامج وذلك إلعطاء فرصة عادلة للمشاركين للتقييم بعد ما         

نتيجة لتعدد مراحل التقييم    . يكونوا أكثر اندماجا مع البرنامج    

وتشعب العمليات الفرعية فإنه يقترح استخدام درجتين للتقييم        

رى من أجل رصد الدرجات أثناء       الدرجة الكب  ،في كل مرحلة  

تنفيذ البرنامج ثم تقسم هذه الدرجة بأسلوب ما لتعطي الدرجة          

 .المقترحة في النظام الكمي المذكور أعاله
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  :التقديرات المقترحة: ثالثا 

بناء على النظام الكمي الموضح أعاله فإنـه يقتـرح أن           

يكون هناك أربعة تقديرات لتقييم المتخـرج مـن البرنـامج           

 :آلتي كا

 .%١٠٠-٨٠ويحصل على " أ " المستوى األول  -١

 .%٧٩-٦٥ويحصل على " ب " المستوى الثاني  -٢

 .%٦٤-٥٠ويحصل على " ج " المستوى الثالث  -٣

 .%٥٠ويحصل على أقل من " د " المستوى الرابع  -٤

وأيضـا  " د " وقد يقترح أن يستبعد الحاصل على مستوى        

 وحصـر   يقترح عمل استمارة لتفريغ درجـات المشـاركين       

 .اإلجمالي من أجل وضع التقديرات
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عناصر نجاح النظام المتكامل لتقييم برنامج إعداد المدربين        

 :في مجالي الحكم الداخلي والدعوة وكسب التأييد 

تحديد أغراض وأهداف التقييم بحيث يكون نظـام         -

 .التقييم منظم من البداية

على المشاركين فهم أهمية التقيـيم وتقـدير نظـام           -

 .يم على أنه نظام تقويم أيضاالتقي

تصميم أدوات تقييم فعالة حتى ال تشـكل عبئـا أو            -

 .تكون صعبة على المشارك

تأسيس قاعدة بيانات أساسية لتجميع البيانات قبـل         -

 .وبعد اكتمال البرنامج وقبل إجراء أية مقارنات

تجميع البيانات في األوقات الصحيحة أثنـاء تنفيـذ        -

 .البرنامج

ين على البرنامج تشجيع المشاركين     يجب على القائم   -

وتأييد مجهوداتهم وأن يكونوا ملتـزمين بمسـاعدة        

 .المشاركين على تحقيق النتائج المتوقعة
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 :التحديات والمعوقات وكيفية التغلب عليها 

التفاوت في خبرات المشاركين قد يؤدى إلى تسرب         -

 .بعضهم أو عدم مشاركتهم الفعالة في التدريب

لـى البرنـامج مراعـاة اختيـار        على القائمين ع   -

المشاركين بناءا على معايير محددة والتدقيق فـي        

مراجعة السير الذاتية الختيـار العناصـر الجيـدة         

الوقـت  (لضمان جودة االستثمار فـي المشـارك        

 ).والجهد والموارد

قد يصعب على منظمي البرنامج مالحظـة جميـع          -

المشاركين من خالل اللقـاء الجمـاعي الختيـار         

 .همأفضل

على منظمي البرنامج تقسـيم مسـئولية مالحظـة          -

المشاركين في البرنامج بينهم واتباع ما جـاء فـي          

 .قائمة المالحظة للقيام بتقييم صحيح للمشاركين

قد يشعر بعض المشاركين في البرنامج بالحرج من         -

إبداء آرائهم في المدرب والبرنـامج مـن خـالل          

 .ليهماستمارات التقييم النهائية التي توزع ع
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على المـدرب تـرك قاعـة التـدريب إلعطـاء            -

المشاركين الحرية في إبـداء آرائهـم دون حـرج          

باإلضافة إلى التأكيد على سرية التقيـيم النهـائي         

 .وأهميته بالنسبة للجهة المنظمة كأداة تقويم

قد يجد المشاركون في البرنامج صعوبة في تطبيق         -

المصطلحات المستخدمة في التدريب مثـل الحكـم        

 .الداخلي والدعوة

القائمين على البرنامج عليهم مالحظة مدى استخدام        -

المشاركين لهذه األساليب ومحاولة تشجيعهم علـى       

استخدام هذه المصـطلحات فـي التعـامالت مـع         

 .الزمالء
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قائمة اعداد النظام المتكامل لتقييم برنامج إعداد المـدربين         

  :في مجالي الحكم الداخلي والدعوة وكسب التأييد

 .تحديد األهداف من نظام التدريب -١

تحديد المسئولين عن التدريب وتقسيم العمل في ما         -٢

 .بينهم

تحديد الموارد المطلوبة لتنفيذ البرنـامج ووضـع         -٣

 .استراتيجية للحصول على هذه الموارد

 .تجهيز المادة العلمية الالزمة للتدريب -٤

 :ة المتعلقة بتنفيذ البرنامج مثال    تنسيق األمور اإلداري   -٥

 . المطبوعات لبداية بالمشاركين في البرنامج،المكان

تحديد الزمن الـالزم لتنفيـذ األنشـطة الرئيسـية           -٦

 .والفرعية

 .تحديد معايير ثابتة ودقيقة الختيار المشاركين -٧

 .اعداد قاعدة بيانات بأسماء المتقدمين -٨

اعداد األدوات الالزمـة لتقيـيم المشـاركين فـي           -٩

 .البرنامج

 باإلضافة إلى مالحظـات     حفظ درجات المشاركين   -١٠

 .القائمين على التدريب



 - ١٠٥ -

كيفية تخطيط وتصميم بحوث حول كيفية تخطيط وتصميم بحوث حول 

  موضوعات الدعوةموضوعات الدعوة

لقد عاشت الجمعيات األهلية في مصر عشرات من السنين       
تحاول دفع عجلة التنمية لألمام فباتت تبذل جهـود مضـنية           
لرفع مستوى حياة أفرادها إلى هذه الجهود لم ينتج عنها كثير           

فأصبحت تبذل كثير من الجهود وتثمر قليل مـن         من النجاح   
وربما ساد اإلعتقاد خالل الستينات والسـبعينات أن        . النتائج

كل ما تحتاجه الدول النامية لتحسين ظروفها هـو المـوارد           
وهذا ما جاءت به بالفعل تطـورات       . المالية والتقنية الحديثة  

ربيـة  األحداث بعد الثورة التكنولوجية من تصدير للتقنية الغ       
وتوصل . الذي لم يضع حال هو اآلخر لمشاكل تنموية كثيرة        

الباحثين في مجال التنمية أنه ربما يكون هناك خلال يكمن في           
عملية ومنهجية عملية التنمية ال في جهود التنمية فـي حـد            

 إذ أن تلك الجهود تحتاج إلى دراستها قبل تنفيذها كما           ،ذاتها
تية والمادية فقط وإنما هـي      أن التنمية ال تستهدف البنى التح     

تخاطب أوال العقول والقوى البشرية القائمـة علـى عمليـة           
صاحب هذا التحليل تطوير أساليب بحثيـة جديـدة         . التنمية

بهدف تحقيق مزيد من الفهـم واإلدراك الشـامل لتعقيـدات           
 .التغيير في المجتمعات الكبيرة أو المحلية المتشابكة المعالم
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   : :؟؟ما هي البحوثما هي البحوث
حوث هي نتاج جمع بيانات ومعلومـات دقيقـة عـن           الب

موضوع ما أو وضع ما في منطقة ما عبـر طـرق جمـع              

بيانات مختلفة ومصادر متعددة وعن طرق جامعي بيانـات         

مدربين ثم تحليل تلك البيانات بشكل علمي وموضوعي عـن          

طريق باحثين متخصصين ودارسين لقواعد تحليل البحـوث        

 على أن يهدف هذا الجمع والتحليل       ،متميزين باألمانة العلمية  

إلى الخروج بنتائج لها صلة مباشرة بالهدف مـن موضـوع           

البحث وبما أن المجتمعات تختلف بإختالق مواقعها وظروفها        

 فبالتالي يتم فهم    ،السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية   

تلك المجتمعات وتفسيرها وتحليلهـا بطـرق مختلفـة ممـا           

مام بمجال البحوث وربطها عضويا بعمليـات       يستدعي االهت 

التنمية المجتمعية بشكل عام، إذ أنها تصف وتفسر ما يحدث          

في تلك المجتمعات كما وكيفا على حدا سواء ليس فقط مـن            

وجهة نظر الباحث بل ومن وجهة نظر المجتمعـات نفسـها           

وقد شهدت السنوات األخيرة اهتماما متزايدا بمجـال        . أيضا

 في االعتبار الحجـم والتنـوع فـي مجـال           البحوث آخذين 

المعلومات وربطها مباشرة بمجاالت العمل التنموي ومرورا       
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بعملية التنمية ذاتها بدءا من تحديد الغـرض مـن الجمعيـة            

ودراسة احتياجات المجتمع ومروا بتنفيذ البرامج المشروعات       

ومشاركة المجتمع عن الجمعية وأنشطتها إلى أن نصل إلـى          

 البحوث في بناء القاعـدة الشـعبية وتخطـيط          أهمية مجال 

حمالت الدعوة مما يدفع بجهود الدعوة ومبادرتها الفعالة نحو         

 .السعي لحل أهم القضايا والمشكالت المجتمعية

  ::أهمية البحوث لنجاح جهود التنمية أهمية البحوث لنجاح جهود التنمية 

دراسة المجتمعات المحلية بأسـلوب علمـي ممـا          -

 .يضمن رصد احتياجات المجتمع الحقيقية

ضوية الجمعيات األهلية لدى المجتمع مما      تسويق ع  -

يزيد من عضـوية الجمعيـات العموميـة ودعـم          

 .المشاركة الشعبية

تجميع عناوين األشخاص الذين يمكن االستعانة بهم        -

كمتطوعين في العمل التنموي العام أو في مجـال         

 .عمل إحدى الجمعيات أو غيرها

تساعد البحوث وجمع المعلومات وتحليلهـا علـى         -

 البدائل المطروحة وتحديد الحلول المقترحـة       تنفيذ

 .الالزمة لصنع والتخاذ القرارات السليمة
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دعم التعليم المجتمعي ورفع مستوى الحـوار بـين          -

فئاته المختلفة مما يساعد أيضا على زيادة فـرص         

اإلقناع مما يؤدي إلى التالحم المجتمعـي المبنـي         

على تداول معلومـات بـين مختلـف القطاعـات          

 .والفئات

عدم تهميش الجهـود السـابقة وإهـدار الجهـود           -

والموارد إذ أن ما يتم التفكير في تنفيذه اآلن أو ما           

يتم تنفيذه بالفعل يمكن أن يبني على الجهود السابقة         

مما يجعل عملية التنمية تراكمية وديناميكية تبنـى        

 .على بعضها البعض

إجراء تقييم مرحلي أو تصحيحي أو نهائي للبرامج         -

 .مشروعات التنمويةأو ال

إال أن مقتضيات التنمية اختلفت في السـنوات األخيـرة          
وتنوعت بين التنمية التي تخدم القوى البشرية والتنمية التـي          

 بمعنى أن يكون الفـرد غايـة        ،تستهدف القوى البشرية ذاتها   
تنتج عن ذلك االهتمام بمنهج الـدعوة       . ووسيلة في حد ذاتها   

فعيل الفرد وزيادة وعيـه تجـاه       الذي يستهدف أوال وأخيرا ت    
المشاكل المجتمعية المحيطة بل وتضـامنه فـي المسـئولية          

    …الجماعية تجاه حل تلك المشكالت
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   : :أهمية البحوث لكسب قضايا الدعوةأهمية البحوث لكسب قضايا الدعوة

التأكيد من أن القضية موضوع الدعوة التـي يـتم           -

بحثها عن قضية عامة وبالفعل تهـم قطاعـات أو          

 .فئات عريضة من المجتمع

وف على الجوانب اإليجابية والسلبية للقضـية       الوق -

موضوع الدعوة وبالتالي يساعد على استقصاء قوة       

 .فرص كسبها أو ضعفها

توثيق البيانات واإلحصاءات الخاصـة بموضـوع        -

الدعوة مما يدعم مصداقية القضية ويزيد الثقة فيمن        

 .يسعون لكسب التأييد لحلها

 إذ أن   ،تضمين الفئة المستهدفة وضمان مشـاركتهم      -

إجراء البحوث بشكل أو بآخر سيتطلب االتصال مع        

 وبذلك يمكـن أن يـؤدي هـذا         ،الفئات المستهدفة 

االتصال إلى دعم المشاركة اإليجابية مـن فئـات         

 .اعتبرت نفسها مهمشة

بناء قاعدة شعبية متنوعة وإمكانية تعبئتها للتحـرك         -

 .في سبيل حل قضايا الدعوة
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تمع للموضوع قضية   يمكن للبحوث إثبات تأييد المج     -

 .الدعوة

اكتمــال عناصــر البحــث العلمــي المنهجــي أو  -

الموضوعي واشتمالها على معلومات وافية يحتـاج       

 .إليها راسمو السياسات وأصحاب القرار
تقديم األبحاث من قبل منظمات أو هيئات موثـوق          -

بها بحثيا ولها سمعة طيبة فـي الكفـاءة وجـودة           
سـمو السياسـات    البحوث مما يدعم موقفها أمام را     

وأصحاب القرار على أن هذه المنظمات أو الهيئات        
 .هي موضع ثقة إلجراء البحوث

عرض النتائج بأساليب وطرق مختلفـة علـى أن          -
 .تناسب جميع التخصصات والمجاالت

 ،نشر النتائج على نطاق واسع وعبر منافذ مختلفـة         -
حيث تستقبل جميع الهيئات والجهات الحكومية من       

ضوع الدعوة للرسالة ذاتها ولكن عبر      المهتمين بمو 
 .منافذ مختلفة

إمكانية عرض نتائج البحوث أمام راسمو السياسات        -
وأصحاب القرار للتأكيد علـى أهميـة الـدروس         
المستفادة أكثر من الحاجة إلى المزيد من األبحـاث         

 .والدراسات
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أوجه المعلومات التي يجب البحث بشأنها لتوظيفهـا    أوجه المعلومات التي يجب البحث بشأنها لتوظيفهـا    

   : :في قضايا الدعوةفي قضايا الدعوة

قضية موضوع الدعوة يجب أن تعبر بالفعل عـن         ال -

إحتياجات المجتمع األساسية، إال أنه يجب إيضـاح        

وهذا ما  . كيف تم التوصل إلى أولوية ذلك االحتياج      

يطلق عليه في مـنهج الـدعوة بصـيغة الرؤيـة           

 .المجتمعية

وصف عام للمنطقة التي تعاني من نتائج القضية أو          -

 .للفئة التي تتأثر بالقضية

ائيات ومؤشرات خاصة بموضـوع القضـية       إحص -

 .وتكون هذه البيانات موثقة وحديثة بقدر اإلمكان

صور فوتوغرافية أو شرائط فيـديو أو أي دليـل           -

 .يصور حياة هذه القضية

جهود الدعوة التي قام بها اآلخرون حـول نفـس           -

 .موضوع القضية

كشف اتجاه الرأي العام بالنسبة للقضية موضـوع         -

ية التأثير عليه لكسب دعمه من      الدعوة وتقصي كيف  

 .أجل السعي لحل القضية
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بحث الشركاء الذين تتوفر لديهم عناصر قوة تدعم         -

وتتوفر لديهم الرغبة في جهود الشراكة من أجـل         

 .حل القضية موضوع الدعوة

دراسة وجهات نظر المعارضين للوقـوف علـى         -

 .أفضل السبل للتعامل معهم

 كيفيـة   دراسة من هم أصحاب القرار مـع بحـث         -

التأثير عليهم سواء تأثير مباشر أو عـن طريـق          

جهود ثانوية وبالتالي المشاركة الفعالـة والتـأثير        

 .بصورة إيجابية في عملية رسم السياسات

الموارد المتاحة للمساهمة في حل قضايا الدعوة بما         -

ــرية   ــة والبش ــة والعيني ــوارد المادي ــمل الم يش

 .الخ… والمعلوماتية 

الم والجماهير وتحفيزها علـى     تشجيع وسائل اإلع   -

المشاركة في الدعوة وخاصة من لديهم القدرة على        

 .التأثير على أصحاب القرار بشكل غير مباشر
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   : :مصادر الحصول على المعلوماتمصادر الحصول على المعلومات

 السجالت العامة -

 اإلحصاءات المنشورة والمسندة -

 الموازنات المعلنة والمعتمدة -

المطبوعات التـي تضـمن القـوانين والقـرارات          -

مهورية والوزاريـة التـي تنشـرها الصـحف         الج

 .الرسمية

المطبوعات التي تصدر عن الهيئات والمنظمـات        -

 .المحلية واإلقليمية والدولية على اختالف أنواعها

الكتب والدوريات والتقارير التي تغطـي القضـايا         -

وهو ما يمكن الحصول عليه من مراكز البحوث أو         

المحليـة  المراكز اإلعالمية أو هيئـات التنميـة و       

 .والدولية أو المكاتب االستشارية

 .التغطيات الصحفية حول موضوع القضية -
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كما أن هناك مصادر اجتماعية أخرى غير المكتوبة تمكن         

الباحث من الحصول على مزيد مـن المعلومـات أو علـى            

 :التحقق منها مثل 

 .المشاهدة المباشرة -

 .مجموعات المناقشة والتحليل -

 .انية المتاحةالخرائط والرسوم البي -

القصص الدارجة واألمثال المستخدمة فـي البيئـة         -

 .المحلية

 .حلقات دراسية -

اللقاءات الغير رسمية في االحتفاالت أو األحـداث         -

 .االجتماعية الجارية
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   : :أساليب جمع المعلومات إلجراء البحوثأساليب جمع المعلومات إلجراء البحوث

   : :المقابالت الشخصيةالمقابالت الشخصية: : أوال أوال 

ـ   ية تتميز المقابالت الشخصية بإضفاء مزيد من الخصوص
والثقة في صحة المعلومات التي يرغب في الحصول عليهـا          

 خاصة إذا كـان اختيـار       ،أكثر منها من المقابالت الجماعية    
الشخص مبنيا على معايير محددة مثل الثقة والصلة المباشرة         
بموضوع البحث ودرجة تجاوب عالية والقدرة علـى فهـم          

شعرون فبما أن المتجاوبين قد ي    . والرد على األسئلة بوضوح   
أن بإمكانهم التحدث بحرية أكثر في عدم وجود آخرين الذين          
لهم سلطة أو نفوذ عليهم أو الذين يتحرجون أمام من إبـداء            

 فمن المحتمل جدا أن تكشف عن صراعات أو         ،رأيهم عالنية 
ولتفـادي  . معارضات قد ال تسفر عنها المقابالت األخـرى       

أحيانـا فإنـه    الشخصانية في الرد على األسئلة أو التضليل        
يفضل أن تنعقد تلك المقابالت مع أكثر من شخص حتى يـتم      

ومن الجـدير بالـذكر وجـوب       . التحقق من صحة اإلجابات   
طمأنة المتجاوب بحفظ سرية اإلجابـات السـتخدامها فـي          

 كما أنـه    ،التحليل أو بإعالنها مع عدم ذكر المصدر بالتحديد       
إشـاعة  من المهم أيضا بناء روح ودية مع ذلك الشـخص و          

 .التواصل والثقة المتبادلة



 - ١١٦ -

   : :المقابالت العامةالمقابالت العامة: : ثانيا ثانيا 

تستخدم المقابالت العامة للحصول على معلومـات علـى         

وللمقابلة االجتماعية ميزات متعددة نـذكر      . مستوى المجتمع 

منها وفرة المعلومات وإتاحة التحقق الفوري من صـحتها إذ          

أكثر مـن   أن وجود عدد كبير يسمح باستقاء المعلومات من         

مصدر وهم نفسهم غالبا ما يصححون إجاباتهم إذ أنه أشـبه           

ويراعي أن يكون حجم    . أن يكون حوار مشترك بين الجميع     

. المجموعة صغيرة مما يصعب على الباحث تنظيم الحـوار        

وعلى القائمين بإجراء المقابلة الجماعية أن يشـجعوا اآلراء         

جموعة علـى  ووجهات النظر المختلفة وأن يتجنبوا ضغط الم  

 كما يمكنه أن يجري حوارا غير رسميا        ،أي فرد من أفرادها   

مع من تشكك في جرأتهم على الحديث المفتوح، وذلك إمـا           

وأخيـرا  . يكون أثناء وقت الراحة أو بعد اللقـاء الجمـاعي         

تتطلب المقابالت الجماعية تخطيط وإعداد مسبق أكثر ممـا         

 .تتطلبه المقابالت األخرى
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   : :وعات البؤريةوعات البؤريةالمجمالمجم: : ثالثا ثالثا 

المجموعات البؤرية هي جماعات صغيرة للمناقشة يدعي       

إليها نخبة من المشاركين يفضل أن يكون بينهم تناسب تبعـا           

يقـود منسـق    . للسن ومحور االهتمام والمكانة في المجتمع     

الحوار المناقشة حول إحدى لقضايا المحددة بوضـوح مثـل          

ل مسـتوى   االتجاهات السائدة حول قضـية معينـة أو حـو         

ويمكن أن تتشكل البؤريـة مـن       . المعيشة القائم في مكان ما    

النساء والرجال أو من كالهما معا، كما يمكن أن تدار هـذه            

الحلقات النقاشية بمعرفة مسئولين متدربين أو أحـد األفـراد          

ويجب على هـؤالء إثـارة      . المسئولين عن موضوع البحث   

 الحوار بـدال مـن      المناقشة بإستخدام األساليب التفاعلية في    

إتباع أسلوب المحاضرة أو فرض صيغة صارمة وحلقـات         

 إذ كلما زادت نسـبة المشـاركة والتفاعـل بـين            ،المناقشة

المشاركين وبعضهم أو بين المشاركين والميسر كلما أتيحت        

فرصة أكبر لدى الميسر أن يرصد ملحوظات أكثر مما يثري          

 رؤية اجتماعية   بحثه في النهاية ويكون بالفعل بحث يعبر عن       

 .واضحة
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   : :المسوح المجتمعيةالمسوح المجتمعية: : رابعا رابعا 

تبرز أهمية البحوث في إمكانية توفير البيانات اإلحصائية        

الالزمة لدعم برنامج الحملة، فكلمـا تـم تـدعيم البيانـات            

بإحصاءات ومعلومات رقمية كلما أدى ذلك إلى رسم صورة         

وتمر المسوح المجتمعية بمراحـل     . واقعية لموضوع القضية  

عدة بدءا تحديد حجم ومجال المسح واختيار أنسب الطـرق          

لجمع المعلومات وإعداد استمارة االستبيان والحصول علـى        

 .موافقة الهيئات الحكومية ونهاية بتنفيذ المسح ونشره

 ويتوقـف ذلـك علـى       تحديد حجم ومجال المسح    -١

موضوع القضية ومنطقة حصرها كما يتوقف على       

 .الموارد المالية المتاحة

ختيار أنسب الطرق لجمع المعلومات الضـرورية       ا -٢

في مقابلة خاصة فـي     للمسح فيمكن إجراء المسح     

مكان العمل أو خالل االجتماعات العامة أو عبـر         

 .الهاتف أو بإستخدام البريد
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وهنا يجدر بنا أن نذكر أهمية      إعداد استمارة المسح     -٣
اختيار وصياغة األسئلة الموجودة فـي االسـتمارة        

سئلة تتناسب مع موضوع القضية وصياغته      فاختيار أ 
بشكل بسيط ومباشر ال يحتمل تعدد التفسـيرات أو         
. صعوبة الفهم من شانه أن يحقق النتائج المرجـوة        

هذا إلى جانب صياغة األسئلة بطريقة حيادية بحيث        
ال تظهر وجهة نظر المنظمة أو واضع األسئلة تجاه         

تبـار   كما يفضل أن يتم عمل اخ      ،القضية المطروحة 
قبل طرح االستمارة وذلك على عينة صـغيرة مـن      
األفراد وذلك للتأكد من أن القارئ يفهم معنى السؤال         

وقد جرت العادة فـي مجـال البحـوث         . المكتوب
المسحية أنه إذا كان القائم بالمقابلة هو الذي يستوفي         
أسئلة االستمارة فإنه يجب اسـتخدام األسـئلة ذات         

 يطلب من قارئ األسـئلة      االختيارات المتعددة بحيث  
وأن تكـون   . وضع عالمة أما اإلجابة التي يختارها     

اإلجابات متدرجة بين مثال عـدم الموافقـة علـى          
) ٣(إلى الحيـاد    ) ٢(إلى عدم الموافقة    ) ١(اإلطالق  

 فإن ذلـك    ،)٥(إلى الموافقة التامة    ) ٤(إلى الموافقة   
يعطي مجال للشخص موضـع المسـح أن يرصـد       

لة ودقة والتي يتم تكويدها وترجمتها      اختياراته بسهو 
 .فيما بعد بنتائج كمية جاهزة للتحليل
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يجـب أن   الحصول على موافقة الجهات الحكومية       -٤

تحصل المنظمات األهلية غير الحكومية من موافقة       

الجهات الحكومية المالئمة والتي لها عالقة مباشرة       

بمجال البحث وذلك حتى تقوم بمسـح اآلراء دون         

 .ة علمية أو أمنيةأية مسائل

 ينصـح   ،ما أن ينتهي المسح   تنفيذ المسح ونشره     -٥

بترتيب اجتماعات عامة إلعالن ما تم التوصل إليه        

 إذ اإلعالم عن نتائج هذا المسح يمثل        ،من معلومات 

خطوة مهمة في احترام من تم إجراء البحوث معه         

وإكتساب ثقتهم كما يمثل خطوة هامة أيضـا فـي          

 تستهدف بنـاء قاعـدة شـعبية    التوعية العامة التي  

واعية ينتظر منها دور إيجابي في دعـم حمـالت          

 .الدعوة حتى تؤتي ثمارها

تتركز أهمية هذه الخطوة    تحليل استجابات المجتمع     -٦

في تحديـد العناصـر المؤيـدة لحملـة الـدعوة           

واألشخاص الذين لديهم السلطة لتـوفير المـوارد        

يضا علـى   كما تساعد هذه العملية أ     ،الالزمة للحملة 

 .تجميع أسمائهم وعناوينهم
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   : :مراكز إستطالع الرأي العاممراكز إستطالع الرأي العام: : خامسا خامسا 

تتطلب عملية إستطالع الرأي العام مهارات متخصصـة        

حيث يلزم أن تصاغ األسئلة بطريقة حيادية بحيث ال تشـير           

وتعد عمليات إستطالع الرأي العام مقياسـا       . إلى إجابة معينة  

 فعلـى سـبيل     ،لدعوةفعاال لمستوى الدعم والوعي بقضية ا     

المثال إذا أشارت نتائج إستطالع رأي عـام عـن مشـروع          

قانون مقترح للجمعيات األهلية إلى عـدم رضـى الغالبيـة           

العظمى من الجمعيات األهلية عن ذلك القانون فإن ذلك يعني          

ضرورة إعادة النظر في القانون المقترح أو بذل المزيد مـن           

وقـد  . لجديد وإقناعهم به  الجهد لتعريف الجمعيات بالقانون ا    

تشير النتائج إلى أن المجتمع ال يعتقد في أهمية تغيير القانون           

الحالي لحماية الجمعيات األهلية وإنما المطلوب هـو مجـرد     

إعادة النظر في بعض اإلجراءات واللوائح التنفيذية الخاصة        

إن جمع البيانات من خالل عمليات استطالع الرأي مـن          . به

رعية لقضية الـدعوة وإبـراز أهميتهـا أمـام          شأنه بناء الش  

 .الجمهور العام
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   : :البحث السريع بالمشاركةالبحث السريع بالمشاركة: : سادسا سادسا 

البحث السريع بالمشاركة هو نوع من أنواع البحث الريفي         

وهـو  ). وقد يستخدم في البيئات الحضرية أحيانـا      (السريع  

أسلوب بحثي قام الباحثون في مجال التنمية الدولية بتطويره         

 وقـد   ،لثمانينات كمكمل لعينات المسـح التقليديـة      في بداية ا  

يشتمل أيضا على كثيـر منهـا مثـل المقـابالت الجمعيـة             

والبحث السريع بالمشاركة هو وسيلة     . والمجموعات البؤرية 

مكثفة للتعلم يقوم بتنفيذها فريق متعدد التخصصات ويشـتمل         

على مشاركة أعضاء المجتمع متبعا في ذلك أسلوب تنظيمي         

. ي ولذلك فإنه يتميز بالمرونة وكبر حجم المشاركة       غير هرم 

وما يميز ذلك النوع من البحث هو زيادة فرص التعلم مـن            

ومع أعضاء المجتمع الستكشاف وتحــليل وتقييم المعوقات       

والفرص المتاحة بل هو يسـمح أيضـا بتقصـي السـلوك            

والمواقف واآلراء وليس فقط الحقائق المكتوبة وبذلك يساعد        

 .اذ قرارات موضوعية تجاه المشروعات التنمويةعلى اتخ
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ويعتبر البحث السريع بالمشاركة وسيلة منظمة ومحددة       

تحديا تحديدا كامال مما يمكـن فريـق البحـث أن يجمـع             

 :المعلومات بسرعة وبأسلوب منظم الستخدامها في أيا من 

إجراء تحليل عام لموضوع أو مشـكلة أو قضـية           -
 .معينة

 .تقدير االحتياجات -
 .دراسة الجدوى -
 .تحديد المشروعات وترتيبها حسب األولوية -
 .إجراء تقييم للمشروعات أو للبرامج -

والجدير بالذكر أن هناك فارق موضوعي بـين البحـث          
بالمشاركة وبين البحوث المسحية حيث أن يهـدف السـريع          
بالمشاركة إلى الفهم أوال لتعقيدات موضـوع محـدد وفهـم           

 أكثـر مـن اهتمامـه بجمـع         الفروق الموضوعية الدقيقـة   
 .إحصائيات دقيقة

فعلى سبيل المثال عند إجراء دراسة حول الحالة الصحية         
لمجتمع ما يمكن استخدام عينات المسـح للحصـول علـى           
إحصائيات دقيقة عن عدد قليل من المتغيرات السائدة التي تم          
انتقائها بعناية بينما قد تسـتخدم أسـاليب البحـث السـريع            

صول إلى فهـم متميـز ومتخلـف لمواقـف          بالمشاركة للو 
 .ومعتقدات وسلوك السكان تجاه األمراض والرعاية الصحية
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إرشادات يراعـى االلتـزام بهـا للحصـول علـى           إرشادات يراعـى االلتـزام بهـا للحصـول علـى           

  ::المعلومات في البحوث الميدانية المعلومات في البحوث الميدانية 

يجب مراجعة األسئلة التي تبدأ بالمساعدات السـتة         -١

ولـيس  ) ؟ أيـن  ؟ كيـف  ؟ متـى  ؟ لماذا ؟ من ؟ماذا(

ا كلها إال أنها عادة ما تسـاعد        بالضرورة استخدامه 

على توضيح الصورة األساسية وتؤكد على عـدم        

 .إغفال جوانب معينة من البحث

مراعاة الدقة وتحديد األسئلة بوضوح دون لبس أو         -٢

ازدواجية حتى تكون األسئلة محددة وغيـر عامـة         

مما يترك مجاال لخطأ المتجاوبين أو الباحثين حين        

تضمين أسئلة مفتوحة التي    هذا مع إمكانية    . التحليل

تتيح وفرة معلومات والحصول على إضـافات لـم         

 .تكن في الحسبان

تعامل مع األسئلة بشكل موجه نحو إجابة معينة فإن          -٣

ذلك يؤثر على مصداقية اإلجابة وعدم موضـوعية        

 .البحث

تعامل مع األسئلة الحساسـة بشـكل خـاص وال           -٤

 .تطرحها مباشرة بشكل يثير القلق أو الحرج
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إذا كنت تستخدم استبيان أو استمارة استطالع رأي         -٥

 فقم باختصارها واطرحهـا فـي       ،أو استمارة مسح  

آخر المقابلة بعد إيضاح الهدف منها وكسـب ثقـة          

 مع تفضيل أن تكون االستمارات غيـر        ،المجموعة

 .معلومة اسم المتجاوب

كن مستمعا جيدا وراعي إعطاء فرصة للمتحـدث         -٦

 حتى ال تورطه في نطاق      وال تستنج سريعا إجاباته   

إال أنه بعد ما ينتهي من تعليقه يمكنـك أن      . تفكيرك

تتأكد من مقصده عن طريق التعبير الموضوعي لما        

قيل إلى أن يوثق على النتيجة التي تـم الوصـول           

 .إليها

عن " المفيدة"قم بالحصول على مزيد من التفاصيل        -٧

طريق األسئلة الفرعية تفيدك بطرق تحقق كما أنـه     

كن طرح أسئلة متناقضة مع األولى حتـى يـتم          يم

 .قياس اتجاه رد فعل المتجاوب
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يمكن اصطحاب بعض الدراسات السـابقة وذكـر         -٨

أمثلة مشابهة وإذا أمكن خطاب من جهـة البحـث          

فإن كل تلك اإلجراءات تزيـد ن       . وتعريف الهوية 

اطمئنان المتجاوب خاصة وأن البيئة المحلية بهـا        

عبير المعلومات أو إصـدار     كثير من التشكك في الت    

 .بيانات

كن شديد المالحظة وراقب ما يحدث فـي البيئـة           -٩

المحيطة فإن السلوك والممارسـة تضـيف إلـى         

البيانات وتساعد أكثر في مرحلـة التحليـل، إذ أن          

 !العين أصدق في التعبير أحيانا من األذن 

حاول الظهور بشـكل متناسـب مـع المجموعـة           -١٠

 ،دم لغة متناسبة أيضـا    المستهدفة من البحث واستخ   

 .وتعامل بدماثة خلق وود وبسلوك مهني محايد
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   : :وضع الهيكل العام للبحثوضع الهيكل العام للبحث

 .ضع خطة البحث -١

قم بتوفير وإعداد جميع مستلزمات العمل الميـداني         -٢

خرائط مجتمعية، نسخ من اسـتمارات أو نمـاذج         (

 برنـامج البحـث     ، رسـومات أو جـداول     ،فارغة

 أرقام تليفونـات    ،ن إرشادات لعمل الباحثي   ،الميداني

 تفويض رسمي مـن     ،األفراد المستهدفين الرئيسيين  

 ).الجهة المفوضة

اتصل بالجهة المستهدفة أو قادة المجتمع المحلـي         -٣

واشرح لهم أسباب القيام بالبحث أو الدراسة وأعمل        

الترتيبات الالزمة والمسبقة للقـاءات الفرديـة أو        

 .الجماعية أو المجموعات البؤرية

 أفراد  ٤-٢الباحثين إلى مجموعات من     قسم فريق    -٤

وفوض إلى كل رئيس فريق بعض المهـام حتـى          

 .يسهل التواصل ويرتب المساءلة

قم بترتيبات االنتقال أو السفر ويتم االنطالق إلـى          -٥

 .العمل الميداني
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يجتمع الفريق بعد استكمال الجولة األولى من جمع         -٦

ة المعلومات لمناقشة وتحليل النتائج األولية وإعـاد      

 .تقييم المهام

يستمر الفريق في مجموعة مناقشة وتحليل لمناقشة        -٧

وتلخيص نتائج البحث ووضع خطة عمل وإصدار       

 .توصيات

 .يقوم الفريق بإعداد تقرير موجز وملخص -٨

   : :خطوات تخطيط وتصميم البحثخطوات تخطيط وتصميم البحث

   : :وضع أهداف البحثوضع أهداف البحث: : الخطوة األولى الخطوة األولى 

كلما كانت أهداف البحث محددة وواضحة كلما ساعد ذلك         

لى توفير قدر أكبر من الوضوح والكفاءة في بقية خطوات          ع

تحديد الهدف األساسي أو الغرض واألهداف الفرعية       . البحث

يسهل على التركيز على النقاط معينـة تسـتوجب االهتمـام           

وال يخفى  . ويكون لها األولوية في توجيه الموارد واإلمكانات      

ـ          اس قابلـة   علينا أن تكون األهداف بقدر اإلمكان قابلـة للقي

 ولها إطار زمني بقدر اإلمكان حتى ولو اتسع ذلـك           ،للتحقق

 .اإلطار خاصة في قضايا الدعوة
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تحديد المشكالت البحثيـة ووضـع      تحديد المشكالت البحثيـة ووضـع      : : الخطوة الثانية   الخطوة الثانية   

   : :الفروض المختلفةالفروض المختلفة

 ،هل سيكون وحدة التحليل التي يتناولها الباحث هي فـرد         

ما هـي   . الخ…  قانون   ، موضوع، مؤسسة  ، منطقة ،جماعة

 وهل هذه األسـئلة     ،ئلة المحورية التي يبنى عليها البحث     األس

 بيانات  ، إحصائيات ، آراء ، سلوك ،تستهدف معرفة معلومات  

يجب أن يتم التأكد أن األسـئلة البحثيـة         ؟صماء أو تحليالت  

تأتي بعد ذلـك    . الموضوعة تعني نفس الشيء بالنسبة للجميع     

حث بـين   وضع الفروض البحثية وهي العالقة التي يبنيها البا       

المتغيرات المختلفة ويحاول بناء عالقة سـببية أو ارتباطيـة          

 .بين تلك المتغيرات

ضع قضية الدعوة نصب أعينك وقم بعمل التحليل الثالثي         

 واستنتج أي من ضلعين من أضالع المثلث ترى أن لهم           ،لها

 أي ماذا نحاول    ،عالقة مباشرة سببية في قضيتك محل البحث      

 .؟أن نعرفه أو نجده
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حـدد مصـادر المعلومـات لكـل        حـدد مصـادر المعلومـات لكـل        : : الخطوة الثالثة   الخطوة الثالثة   

   : :موضوع من الموضوعات الفرعيةموضوع من الموضوعات الفرعية

ارجع إلى مصادر الحصول المعلومات الموجودة في أول        

 :ولكن عليك أن تسأل نفسك األسئلة التالية . الدليل

 .؟ما نوع المعلومات التي نحتاج إليها -

ما هو نطاق ومدى عمـق المعلومـات الالزمـة           -

 .؟لدعوةلمعالجة موضوع ا

كيف يمكن ألعضاء المجتمع أن يشاركوا في عملية         -

 .؟البحث

 .؟هل المصادر التي حددتها موثوق منها -

هل أخذت الموافقة المبدئية والرسمية علـى هـذه          -

 .؟المصادر حتى تجمع معلوماتك

 .؟ما هي الموارد التي تملكها -
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اختر أساليب جمع المعلومات وأعد اختر أساليب جمع المعلومات وأعد : : الخطوة الرابعة الخطوة الرابعة 

   : :ائي لمرحلة التجميعائي لمرحلة التجميعالتقرير النهالتقرير النه

. ارجع إلى أساليب جمع المعلومات المذكورة مـن قبـل         

 :ولكن عليك أن تسأل نفسك األسئلة التالية 

 .؟كيف سيتم جمع المعلومات -

هل قمت بتصميم أدوات البحـث مـن أسـئلة أو            -

 .؟استمارات أو غيرها

 هـل  ،إذا كنت ستستعين بإستمارات أو استقصاءات    -

 .؟م علميا واختبارهمقمت بإعدادهم ومراجعته

من سيقوم بجمع المعلومات وهل قمـت بتـدريبهم          -

 .؟على ذلك وصقل مهاراتهم

هل قمت بعمل تقرير نهائي يلخص ما قمت بجمعه          -

 .؟من بيانات مثبتة أو محسوسة
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تحليل البيانات والمعلومات التي    تحليل البيانات والمعلومات التي    : : الخطوة الخامسة   الخطوة الخامسة   

   : :تم جمعهاتم جمعها

 كـل هـذه      فإن ،إذا تم التوقف عند مرحلة جمع البيانات      

المراحل ال معنى لها، إذ أنها ستكون بمثابة بيانات صماء لم           

تم توصيفها لخدمة موضوع البحث وهو ما يخل بالمرحلـة          

. األولى في المراحل التي نتناولها وهو الهدف مـن البحـث          

يستدعي الهدف من البحث الوصول إلى نتيجة معينة أسـعى          

كانت فرضـا منـذ     إليها أو أبحث عنها أو أحاول إثباتها إذا         

 وبناءا عليه فإن توظيف هذه البيانات والمعلومات يتم         ،البداية

يعتمد ذلك على طبيعة األسـئلة      . عن طريق تنفيذها وتحليلها   

 :محل البحث 

إذا كانت أسئلة مغلقة فإنه يتم تكويدها أي اعطـاء           -

إلى تحليل كمي    لكل منها كود وترقيمها حتى نصل     

 .ويدمبني على ذلك التفريغ والتك

إذا كانت أسئلة مفتوحة فإنه يتم تفريغها مـن قبـل            -

باحث متمكن لديه مهارة وضع معايير لهذه األسئلة        

المفتوحة ومحاولة ترجمتها إحصائيا أو نوعيا بناءا       

 .على المعايير الموضوعة مسبقا
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ويفضل أن يكون هناك مزيج من األسئلة المغلقـة          -

 تسجيلها  والمفتوحة هذا إلى جانب المالحظة التي تم      

 .من قبل جامعي البيانات

يتم تسجيل تحليل المعلومات على الحاسب اآللـي         -

وربط نتيجة التحليل بهدف البحـث أو بموضـوع         

 .قضية الدعوة

إعداد الجداول والرسوم التوضيحية التـي تسـاعد         -

 .على ترجمة األفكار المعقدة إلى مفاهيم بسيطة

   : :الخروج بتوصيات وبخطة عملالخروج بتوصيات وبخطة عمل: : الخطوة السادسة الخطوة السادسة 

تؤدي التحليالت إلى نتائج نربطها بالهدف األساسي مـن         

وعليه يتم وضع خطة عمل للتعامـل مـع النتـائج           . البحث

 هذا مع وضع خطة متابعة الحتفـاظ بتلـك          ،المتوصل إليها 

المعلومات والنتائج ومراجعتها دوريا للتأكد أن األوضاع إما        

افدة مـن   في تقدم أو أنها تحتاج إلى تعديل في المعلومات الو         

النتائج أو إنها تستدعي بحثا آخر بعد فترة من الوقت لقيـاس            

يمكن لهذه التوصيات . نسبة ومدى التغير في موضوع الدعوة   

 وفي التخطيط لتنفيـذ     ،أن تستخدم في صياغة رسالة الدعوة     

 .حملة دعوة بل وفي جهود تدبير التمويل أيضا
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استخدام نتائج البحـوث وخطـط      استخدام نتائج البحـوث وخطـط      : : الخطوة السابعة   الخطوة السابعة   

   : :عمل في حمالت الدعوة المكثفةعمل في حمالت الدعوة المكثفةالال

تعد البحوث والنتائج التي تـم التوصـل إليهـا بمثابـة            

االنطالقة األولى في حملة الدعوة وبقدر ما كانت البحـوث           

قوية ولها عالقة وثيقة بالموضوع محل الدعوة كلما كانـت          

فأول مستهدف من هذه البحـوث      . هناك فرص أكبر للكسب   

 :هو اآلتي 

ذي يسعى القائمون على حل قضية      المجتمع نفسه ال   -

الدعوة إلى استهدافه وإلى بناء القاعدة الشعبية منه        

 .وكسب دعمه

أجهزة اإلعالم التي ستساعد إلى التأثير الجماهيري        -

 .فيما يخص موضوع القضية

صناع ومتخذي القرار حيث يجدون أمامهم الحقائق        -

تم بحثها وتفنيدها وتحليله بل والوصول إلى بعض        

ات بشأنها مما يطرح أمامهم بـدائل عـدة         التوصي

 .ويؤثر على اتخاذهم لقرار دون اآلخر



 - ١٣٥ -

 فـإذا تـم إقنـاعهم       ،المعارضين لموضوع الدعوة   -

تحققت بعض النتائج اإليجابية وإن لم يتم إقنـاعهم         

فينبغي العمل على تحييدهم أو إجراء جهود بشـأن         

 .دحض محاولتهم المضادة

ة في نفس المجـال     الجمعيات األهلية األخرى العامل    -

حيث يوجد فرص أعلى للتشبيك معهـم أو لتبـادل          

المعلومــات والبحــوث أو لتقســيم العمــل نحــو 

 .إستراتيجيات مشتركة

الممولين المحليين والدوليين حيث تربح المنظمـة        -

مصداقية أعلى وشرعية العمل في قضـايا معينـة         

 .مبنية على جهود موثقة ونتائج مثبتة
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   : :ض النتائجض النتائجعرعر: : الخطوة الثامنة الخطوة الثامنة 

عند عرض النتائج علـى أي مـن الفئـات المسـتهدفة            

المذكورة في الخطوة السابقة سواء في اجتماعات خاصـة أو          

 : يجب أخذ اآلتي في االعتبار ،عامة أو غيرها

 .؟من هم الحاضرون -

 فليس  ؟أي نوع من المعلومات يهتم بها الحاضرون       -

 بل يمكن انتقاء    ،من الضرورة عرض البحوث كلها    

… زاء دونا عن غيرها أو إحصائيات أو صور         أج

 .الخ

 .؟من هو أنسب شخص لعرض تلك النتائج -

 .؟ما هي أنسب الطرق للعرض واإلقناع بالنتائج -

 .؟ما هو ترتيب األولويات في العرض -

ما هي التفسيرات المختلفة لألسئلة المحتملة خاصة        -

 وهل فندت الحجج بشـأن الـرد        ؟من المعارضين 

 .؟ومبني على حقائقعليهم بشكل مقنع 

 .؟كم من الوقت سيستغرق عرض النتائج -
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  التحديات المتوقعة أمام استخدام البياناتالتحديات المتوقعة أمام استخدام البيانات

وعمل البحوث في مجال الدعوة وكيفية وعمل البحوث في مجال الدعوة وكيفية 

  مواجهتهامواجهتها

 طريقة الرد عليها التحديات المتوقعةم
اشتمال تلك األبحـاث علـى       ١

مجموعــة مــن األســئلة أو 

النتائج التـي ال عالقـة لهـا        

 .عوةبموضوع الد

الهدف من البحث يجب أن يتوافق مع موضوع الـدعوة          

فيجب التأكد أن األسئلة المحورية في البحث تشتق مـن          

التحليل الثالثي للدعوة الذي يجب أن يسبق عملية البحث         

نفسها إن تعذر على أعضاء الجمعية القيام بهذه المهمـة         

فإنه يمكنها إما عقد ورشة عمل يحضـرها المهتمـون          

 للمساعدة في التحليل الثالثي وصياغة أسئلة       والدارسون

البحث أو االستعانة بإستشاري متخصص فـي مجـال         

الدعوة في تصميم خطوات البحث وصـياغة األسـئلة         

 .المحورية

قدم األبحاث والدراسات حيث     ٢

تعرض األبحاث إحصـاءات    

وبيانات سابقة لم يتم لهـا أي       

تحديث أو تقوم بعرض نتائج     

عليها زمن  أبحاث سابقة عفى    

عدم استخدام أي بيانـات جزافيـة أو غيـر معلومـة            

 هذا إلـى جانـب تـوخي اختيـار بيانـات            ،المصدر

إن لم يتوفر للباحـث      .واحصائيات حديثة قدر اإلمكان   

بيانات حديثة فيجب عدم القفز إلى النتائج استنادا إلـى          

يمة إن تعذر الحصول على بيانـات       بيانات خاطئة أو قد   
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 طريقة الرد عليها التحديات المتوقعةم
ثم تنطلق من هـذه النتـائج       

 .كقاعدة للبحث الجديد

حديثة فإما السعي إلى تحديثها قبل البحث أو اإلعالن أن          

 .هذه البيانات غير حديثة أو إنها تستخدم فقط كمؤشر

تقــديم األبحــاث مــن قبــل  ٣

منظمات أو هيئات أكد راسمو     

السياسات وأصحاب القـرار    

على أنها ليست موضوع ثقة     

إلجرائها أو أنها غير مؤهلـة      

فنيا أو بشريا للقيام بمثل هـذا       

 .العمل

مصداقية المنظمة أو الهيئة القائمة على البحث أهم مـن          

اختيار المنظمة يجب   . البحث ذاته في كثير من األحيان     

أن يخضع لمعايير موضوعية إذ أن شـرعية البحـث          

ونتائجه تستقي من المصداقية في المنظمة المسئولة عن        

ن الحل هو العمـل مـن       إجراء تلك البحوث حتى لو كا     

خالل منظمة أخرى قادرة على ذلك فنيا وبشريا وأيضا         

 .ذات سمعة طيبة

عرض النتائج بصورة تؤدي     ٤

إلى فهمها أو تفسيرها بطرق     

مختلفــة لــيس لهــا عالقــة 

 .بالمشكلة موضوع البحث

حسن اختيار من يقوم بعرض النتائج على أن يكون ذو          

ـ        راجـع  . (اعمهارة عرض وتقديم وقدرة علـى اإلقن

 )الخطوة الثامنة في خطوات تصميم البحث

خروج األبحاث ببعض النتائج     ٥

السلبية التي ال يمكن االستعانة     

بها إليجاد الحلول المناسـبة      

للمشكلة القائمة مما يؤدي إلى     

ــى   ــلبية إل ــذه الس ــل ه نق

المضطلعين على هذه البحوث    

مما يمكنه أن يدحض المحاولة     

الدعوة هي منهج أو منظور إيجابي في تناول المشكالت         

والسعي إلى الوعي بها وكسب التأييد من أجل حل تلك          

سلبية بعض النتائج يجب أن تعرض بشـكل        . المشكالت

يمكن التعامل معه مرحليا أو جزئيـا أو تشـبيكا مـع            

. مشكلةأطراف يمكنها أن تكون أقوى في التعامل مع ال        

كما يمكن أن يتم تناول تلك السلبية كمبـرر لضـرورة           

التعامل مع الظواهر السلبية ولشحذ الجهود والحلول من        
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 طريقة الرد عليها التحديات المتوقعةم
ي أو يضعف األمل في السـع     

 .إليجاد الحلول المناسبة

أجل حلها إذ أن السلبية وإن كانت قاصرة ومحدودة فإن          

السكوت عنها سيؤدى إلى تفاقمهـا وإصـابتها لفئـات          

 .أعرض من المجتمع

استثناء الفئات المسـتهدفة أو      ٦

الشعبية فـي مجـال     القاعدة  

المسح أو مواقع جمع البيانات     

ــة دون عــن  أو تهمــيش فئ

األخرى مثـل السـيدات أو      

المسنين أو األطفـال ممـا ال       

يعكس رؤية حقيقـة وشـاملة      

 .للمجتمع موضوع البحث

استثناء القاعدة الشعبية ليس فقط يفقد قضـية الـدعوة          

علـى  . مؤيديها بل ويشكك في موضوعية البحث نفسه      

 بالتخطيط في بداية البحث وتصميمه أن يراعي        من يقوم 

تضمين المجتمع بفئاته المختلفة إذ أن تهميشهم ليس في         

 .صالح حل القضايا المجتمعية، بل إلى إيجادها وتفاقمها

عدم صالحية بعض النتـائج      ٧

 .للتعميم

إما ذكر أنها نتائج تصـح لحـاالت خاصـة ويمكـن            

 .القاإلستشهاد بها أو عدم عرضها على اإلط

صياغة البحوث فـي شـكل       ٨

أكاديمي مركـب أو عـرض      

النتائج في صورة تقارير فنية     

 .مطولة يصعب فهمها

يمكن تبسيط وإيجاز نسخة من نفس البحوث تبعا للفئـة          

المستهدف العرض عليها وأيضا تبعا للوقت المتاح لهـا         

 .في ذلك

عدم إمكانية نشر النتائج على      ٩

 .نطاق واسع

معية من نشر النتائج على نطاق واسـع        إن لم تتمكن الج   

بما يخدم نجاح جهود الدعوة سواء ألسباب مادية أو فنية          

الشركة مـع   / فيمكنها أن تستهدف التنسيق     . أو سياسية 
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 طريقة الرد عليها التحديات المتوقعةم
إما جهة قوية حكومية أو غير حكومية لها من النفوذ ما           

 أو جهة لها اإلمكانيات المادية ما يمكنها        ،يسمح لها بذلك  

االتصال الواسع واالنتشـار أو جهـة       من اإلنفاق على    

إعالمية تتعاون مع الجمعية في نشر النتائج على نطاق         

 واسع
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  إدماج النوع االجتماعيإدماج النوع االجتماعي

كيفية إدماج النوع االجتماعي فـي سياسـات        كيفية إدماج النوع االجتماعي فـي سياسـات        

   : :وأنشطة المنظمات غير الحكوميةوأنشطة المنظمات غير الحكومية
أصبح لمبدأ النوع االجتماعي األهمية القصوى في التنمية        

نها أن تؤدي إلى أوضاع حياتيـة أفضـل         التي من المتوقع م   

وهو مفهوم ثقافي نسـبي ألنـه       . للجميع وفي كافة المجاالت   

يختلف من زمان لزمان ومن مجتمع آلخر ويشـكل نظـرة           

المجتمع ألدوار وإمكانيات وحقوق وواجبات كل من المـرأة         

 .والرجل

  :ويتم استخدام مفهوم النوع االجتماعي

احة الفرص والمـوارد    كاستراتيجية للتنمية تعني إت    -١

لجميع فئات المجتمع للوصل العادل والتمكن الفعال       

 .من مجهودات التنمية

كمكون مـؤثر فـي فهـم احتياجـات المجتمـع            -٢

والمدخالت المتبعة فـي تلبيتهـا وقـدرة أفـراده          

 .ومؤسساته على المشاركة الفعالة
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لذا فإن إدماج النوع االجتماعي هو استراتيجية عمل فـي          

 .س هدفا في حد ذاتهالتنمية ولي

   : :ما هو النوع االجتماعيما هو النوع االجتماعي: : ثانيا ثانيا 

فـالجنس  : يختلف مفهوم النوع عن المفهوم العام للجنس        

يعني األحوال البيولوجية والتي تقود إلى تحديد نوع أو جنس          

 بينما يعني النوع االجتماعي الهويـة       ،كل من المرأة والرجل   

و يختلف مـن     وه ،والكيان اإلنساني الذي يتم تشكله اجتماعيا     

 .مجتمع آلخر ومن ثقافة إلى أخرى

 فـإن   ،وبينما يتصف الجنس بكونه عنصرا ثابتا ال يتغير       

الدور والهوية االجتماعية هي عناصر قابلة للتغير من خالل         

عمليات التنشئة االجتماعية التي تبدأ منذ اليوم األول في حياة          

ر علـى   وتستمر طوال فترة التنشئة االجتماعية وتؤث  ،المولود

الطرق التي يتخذها األوالد والبنات في تفكيرهم وتصرفاتهم        

 كما تنعكس علـى نظـرة المجتمـع لـألدوار           ،وسلوكياتهم

والوظائف واألعمال التي يتم تشجيعهن على القيام بها عنـد          

 ، كما أنها تتأثر باالنطباع العام المكون لدى المجتمع        ،النضج

والصور اإلعالمية عن    ،والصور التقليدية النمطية عن المرأة    

ومن العوامل التي تؤثر على أوضاع وأدوار       . المرأة والرجل 
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كل من الرجال والنساء في المجتمع نجد العمـر ومسـتوى           

التعليم والتقاليد المجتمعية والزمن والموقع الجغرافي وغيرها       

وفقا للعوامل االقتصادية واالجتماعية والثقافية الخاصة بكـل        

 .مجتمع

   : :؟؟ أهمية النوع االجتماعي في التنمية أهمية النوع االجتماعي في التنميةماما: : ثالثا ثالثا 

هناك العديد من العقبات المرتبطة بالواقع المجتمعي للمرأة        
والتي تضعف وتحد من قدرتها على االسـتفادة مـن التنميـة            

وبما أن االختالف في النوع ينتج عنه       . والمشاركة الفعالة فيها  
اختالفا في اهتمامات وأولويات كل من المرأة والرجـل فـان           
ذلك يؤكد ضرورة أن يتم مراعاة احتياجات النساء والرجـال          

 لذا فإن رؤية النوع االجتماعي تسـعى إلـى          .على حد سواء  
التأكد من أن الفوائد العائدة من التنمية تصـل إلـى الفئـات             
المستهدفة وال تقف عند أولئك الذين هم فـي مركـز أفضـل             

وف تؤدى   وأن مجهودات التنمية س    ،يسمح لهم باالستفادة منها   
باإلضافة إلى  . إلى أوضاع اجتماعية أفضل في كافة المجاالت      

أنها تعمل على أن تكون التنمية مشاركة من الجميع حيـث أن            
المشاركة ستؤدي إلى الشعور باالنتماء وبالتالي االلتزام بمـا         

ومن خالل  . يتم عمله والرغبة في إنجاحه وبالتالي استمراريته      
 :ل على ما يلي الرؤية النوعية يمكن العم
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مشاركة كل فئات المجتمع في االستفادة من برامج         -

 .التنمية

مواجهة حاالت عدم المساواة في الوصـول إلـى          -

 .الموارد والتمكن منها

تعزيز التنمية المستدامة القائمـة علـى الفـرص          -

 .المتكافئة في صنع واتخاذ القرار

توفير المعلومات واإلحصائيات وتصـنيفها طبقـا        -

جتماعي وذلك بهدف تحليلهـا والوقـوف       للنوع اال 

على جذور المشكالت التي تعوق تحقيـق التنميـة         

 .الشاملة المستدامة

التعرف على احتياجات كافة الفئات والمجتمعـات        -

والوصول إلى احتياجات الفئات المهمشة وتلبيتهـا       

 .وربطها بآليات صنع القرار

 رغم  –العمل على قطاعات قد تكون غير مطروقة         -

 لعدم الدراية بها أو باحتياجات المجتمـع        –ا  أهميته

 .لها
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المسـتويات المختلفـة لسياسـات النـوع        المسـتويات المختلفـة لسياسـات النـوع        : : رابعا  رابعا  

  ::االجتماعي االجتماعي 

إن مشاركة جميع فئـات المجتمـع فـي العمـل داخـل             

المؤسسات االجتماعية والمنظمات غيـر الحكوميـة يعتبـر         

عامال هاما في إنجاح ما تقوم به تلك المؤسسـات وتأكيـدا            

ك فعال ومؤثر في عملية صنع وإتخاذ القرار        لدورها كمشار 

وللتعرف علـى حجـم     . حتى تكون التنمية مستدامة وشاملة    

المشارك وقوتها فإنه يتم العمل بمنظور النوع في السياسـات      

 .الداخلية للمنظمات وسياسات األنشطة التي تقوم بها

  :: منظور النوع على المستوى الفردي  منظور النوع على المستوى الفردي --١١

جتماعي واإلعتـراف مـن     يعني البعد الشخصي للنوع اال    

األفراد داخل المنظمات أو في مواقع العمل بوجود قيمة هامة          

في التنمية وهي إتاحة الفرصة لجميع فئات المجتمع للوصول         

العادل واإلنتفاع الكامل والتمكن الفعال من مجهودات التنمية        

 :على اختالف 
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 .) نساء-رجال (الجنس  -

 – كبيرة    مدن – حضر   –ريف  (التوزيع الجغرافي    -

 ...)…مناطق عشوائية 

 .) مسنين– شباب –أطفال (العمر  -

 - بـدوي    - صحراوي   –زراعي  (طبيعة المجتمع    -

 ...)… سياحي –ساحلي 

ــيم  - ــ(التعل ــين –ين متعلم ــين – أمي  – مثقف

 ...)…أكاديميين

 ذوى احتياجـات    - مرضـى    –أصـحاء   (الصحة   -

 ...)…خاصة ذهنيا أو بدنيا 

لمؤسسـة أو   لمؤسسـة أو    منظور النـوع علـى مسـتوى ا         منظور النـوع علـى مسـتوى ا        --٢٢

  ::المنظمة المنظمة 

يعني أن تكون المنظمـة أو المؤسسـة واعيـة بـالنوع            

االجتماعي في رسالتها والحكم الداخلي فيها وإدارتها بحيـث         

ومنهـا مسـتوى    . تفسح المجال للجميع للمشـاركة الفعالـة      

 .السياسات واإلجراءات
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 :مستوى السياسات وتعني 

السياسات التنظيمية التـي تقـوم بهـا المنظمـات           -

 ،التوظيـف : مثـال   (لتضمين النوع االجتمـاعي     

 )الخ…  الفرص المتكافئة للترقية ،التوظيف

سياسات األنشطة التي توجه التـدخالت الرئيسـية         -

للمنظمات وعالقتها بمجموعات المستفيدين والقاعدة     

 .الشعبية

 :مستوى اإلجراءات ويعني 

اإلجراءات الرسمية وغير الرسـمية التـي تـتحكم فـي           

 . الداخلية للمنظمةاألنشطة 

). رسالة المنظمة أو األهداف الخاصة باألنشـطة      : مثال  (

اإلجـراءات العامـة    : مثال  (أو األنشطة الخارجية للمنظمة     

 ).للمنظمات وخاصة في تنمية الموارد المالية

  :: منظور النوع في تنمية الموارد البشرية  منظور النوع في تنمية الموارد البشرية --  ٣٣

يعني التعرف على فرص تنمية قدرات مجـالس اإلدارات     

العاملين والمتطوعين من النساء والرجال ووضع خطة لبناء        و

 :وتنمية مهارات األفراد من خالل 
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سياسة التوظيف الواعية بالنوع وتشـمل تعريـف         -

وتوجيه العاملين الجدد بسياسة النوع داخل المنظمة       

 ورفـع   ،)من خالل أدلة لإلجراءات والسياسـات     (

  والمساواة بينهم في الفـرص وسياسـات       ،كفاءتهم

 وتحفيز وإدارة المتطـوعين مـن النسـاء         ،التقييم

 .والرجال

استراتيجية الحكم الداخلي التي تعتمد على المشاركة        -

في اتخاذ القرار والشـفافية والمسـاءلة والتمثيـل         

المتوازن لجميع الفئات والعمل من خالل المشاركة       

 .مع القاعدة الشعبية

 إجراء الدراسات والبحوث وجمع وتحليل البيانـات       -

بهدف دراسة االحتياجات مع اختالف النوع والسن       

 .والثقافة والتوزيع الجغرافي وتصنيفها طبقا للنوع

البدء من حيث انتهى اآلخرون من خالل الـدروس          -

 .المستفادة وتبادل الخبرات والتعاون والتشبيك
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  :: منظور النوع على مستوى األنشطة  منظور النوع على مستوى األنشطة --٤٤

 :التخطيط وتنفيذ األنشطة من خالل  -أ 

 .والتنفيذ بالمشاركةالتخطيط  -١

 .تقييم األثر وخاصة بالنسبة للمرأة والشباب -٢

استراتيجيات األنشطة من الـدعوة وكسـب        -٣

وفيما يلي بعض النقـاط     . التأييد أو التشبيك  

التي تجيـب علـى كيفيـة إدمـاج النـوع           

 .االجتماعي على مستوى األنشطة

التعرف على تقسـيم العمـل بالنسـبة لـألدوار           -ب  

دوار المختلفة للنوع التي يؤثر     االجتماعية وهي األ  

بها النشاط بشكل مباشر أو بشكل غيـر مباشـر          

 :المتمثلة في 

تأثير النشاط على الدور اإلنجابي لكل من الرجـل          -

والمرأة والتي تتمثل في مسئوليات الحمل وتربيـة        

 .األطفال والواجبات العائلية

تأثير النشاط على الدور اإلنتاجي لكل من المـرأة          -

الذي يتمثل في العمـل إلنتـاج السـلع         والرجل و 

والخدمات القابلة لالستهالك والتجارة أو األعمـال       
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وهو نوع العمل الذي يعترف بـه ويقـيم         (األخرى  

اجتماعيا واقتصاديا ألنه يتم حصره فـي أنظمـة         

 ).الحسابات القومية

تأثير النشاط على الدور االجتماعي أو المجتمعـي         -

شاطات يقوم بهـا    لكل من المرأة والرجل ويشمل ن     

كل األطراف على المسـتوى المجتمعـي لتـوفير         

الخدمات أو الموارد الخاصة باالحتياج المجتمعـي       

 ويعتبر عمال تطوعيا    ،مثل الرعاية الصحية والتعليم   

 .غير مدفوع األجر

تأثير النشاط على الدور السياسي لكل من المـرأة          -

والرجل وهو النشاطات التنظيمية علـى المسـتوى       

سي الرسمي في إطار العمل السياسي القـومي        السيا

وهو عمل قد يكون مدفوع األجر بطريقة مباشرة        (

أو غير مباشرة مستمدا من خالل السلطة المخولـة         

 ).لكل صاحب مركز

تقسيم العمل بالنسبة للنوع في القطاع الـذي سـيتم           -

العمل به والتعرف على االحتياجات النوعية التـي        

 .تنشأ من تقسيم العمل
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راء الدراسات أو قواعد البيانات الخاصة بهـذا        إج -

القطاع وجمع البيانات المعلومات التي قـد تكـون         

 .متوافرة وتصنيفها طبقا للنوع

التواصل مع المجموعات المختلفـة مـن القاعـدة          -

 .الشعبية أو الفئات المستهدفة للنشاط

 :الوصول إلى الموارد والتمكن منها وتشمل  -ج  

ون لها تأثيرا غير مباشرا     األنشطة التي يمكن أن يك     -

على وصول المجتمع رجاال ونساءا إلى المـوارد        

والوصول يعني فرصة استخدام المـوارد دون أن        (

يكون لدى المستخدم لهـا سـلطة تحديـد كيفيـة           

 ).استخدامها

األنشطة التي يمكن أن يكون لها تأثيرا مباشـرا أو           -

غير مباشرا على تمكن المجتمع رجاال ونساءا من        

والتمكن يعني أن يكون لـدى المسـتخدم        (رد  الموا

سلطة تحديد كيفية اسـتخدامها وفـرض طريقـة         

 ).استخدامها على الغير

درجة الوصول إلى الموارد لكـل مـن الرجـال           -

 .والنساء على حدة
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درجة التمكن من الموارد لكل من الرجال والنسـاء    -

 .على حدة

العوامل الخارجية المؤثرة فـي النشـاط ودرجـة          -

 .لتأثير المطلوبتحقيقه ل

تأثير هذه العوامل على المشاركة الفعالـة للمـرأة          -

 .والرجل كقاعدة شعبية

 :االجتماعي العملية واالستراتيجيةاحتياجات النوع  -د 

األوليـة أو   (احتياجات النوع االجتماعي العمليـة       -

 .التي يقوم النشاط بالوفاء بها) السريعة

التـي  احتياجات النوع االجتماعي العملية الواضحة       -

 .لم يفي النشاط بها

ذات (احتياجات النوع االجتمـاعي االسـتراتيجية        -

 .التي تم الوفاء بها) التأثير الممتد

احتياجات النوع االجتماعي االستراتيجية التي يـتم        -

 .الوفاء بها
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 :المشاركة  -ه 

درجة التفاعل بـين أفـراد النشـاط والمجموعـة           -

 .المستهدفة عند تصميم وتنفيذ النشاط

شاركة في تخطيط وتنفيذ النشاط من جانب       حجم الم  -

 .الرجال والنساء

 .المشاركة في صنع واتخاذ القرار -

 منظور النـوع االجتمـاعي علـى المسـتوى           منظور النـوع االجتمـاعي علـى المسـتوى          --٥٥

  ::االجتماعي والسياسي االجتماعي والسياسي 

يساعد على كشف األسباب الحقيقية الكامنـة وراء عـدم          

) التشريعي(المساواة سواء على المستوى القومي أو القانوني        

والممارسـات اإلداريـة    ) األعـراف ( التقليـدي    أو القانون 

للمؤسسات والممارسات االجتماعية كوسائل للتعـرف علـى        

نوعية السياسات المطلوبة وطرق العمل بها والتغلـب علـى         

ومن هنا تأتي أهمية العمل على قضايا النوع مـن    . مشكالتها

منظور الدعوة وكسب التأييد الذي يلقي الضوء على المستوى        

مـا هـو    (ي والسياسي واالختالفات القائمـة بـين        االجتماع

 : مثال –والعوامل التي تؤثر فيه ) ما هو قائم(و ) مفروض
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 مثل االتفاقية الدوليـة لمنـع       :المؤتمرات الدولية    -١
 ١٩٨٩ ومـؤتمر    ١٩٧٩التمييز ضد المرأة عـام      

التفاقية حقوق الطفل والتي تم التوقيع عليهما مـن         
التطبيقي غير معمول   دول عديدة ولكن يبقى الجزء      
 .به بشكل كامل في بعض الدول

 قد يوفر العديد مـن الدسـاتير        :الدساتير الوطنية    -٢
القومية الكثير من االمتيازات ولكن ال يتم العمل بها         

وقد تحقق بعض الدسـاتير     . في الممارسات العامة  
كثير من المساواة للنوع في الحقـوق والحريـات         

 .ملزمة لتطبيقهالكنها ال تضع إجراءات واضحة و
 سمة مجال آخر لالختالف هو      :القانون التشريعي    -٣

الدستور والقانون التشريعي، حيث قد تسمح بعض       
 وتتخذ أحيانا شكل    ،القوانين بالمعاملة المميزة للمرأة   

فيحظر بعضها مثال علـى اإلنـاث   " حماية المرأة   "
التقدم للخدمات العامة مثـل جـوازات السـفر أو          

مال كما أنه عند الممارسة قـد     ترخيص لبعض األع  
 .يضع صعوبات تعوق حصول المرأة حقوقها كاملة
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 في العديد من البلدان ال زلنا نجد        :القانون العرفي    -٤
حيـث يسـري القـانون      " نظاما مزدوجا للقوانين  "

 كحقـوق   ،العرفي في مجال الشـئون الشخصـية      
 ونظـرا   ،الزواج والتملك أو الحصول على اإلرث     

قانون العرفي من منظمة ألخـرى      الحتمال تغير ال  
 ونظرا ألنه القانون قد يكون غير       ،داخل نفس البلد  

 ،مكتوب وأوجدته المحاكم التقليدية وشيوخ القـرى      
فغالبا ما يستحيل التأكد مما هو مبـاح ومـا هـو            

وغالبا ال توجـد    . محظور في ظل القانون العرفي    
. تفرقة واضحة بين القانون العرفي ومجرد العـادة       

ير من القوانين العرفية يخـتص بـالقرارات        والكث
االجتماعية التي تقوم بتشريعات تبيح بعض العادات       
االجتماعية الغير سليمة دون محاولة للتفكيـر فـي         

. جدواها ونتائجها أو حتى معرفة جذورها وأسبابها      
وفي مجال حقوق المرأة، فـإن بعـض القـوانين          
العرفية لها نزعة عامة قد تسـلب بهـا الحقـوق           

 لـذلك فـإن     ،المعطاة بالقانون التشريعي والدستور   
دور القضاء هو إلقاء الضوء على القوانين المسـلم         

 .بها في الدستور القومي والقانون التشريعي
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 في حاالت كثيرة قـد تحـافظ        :الممارسة اإلدارية    -٥
اإلدارات الحكومية في تخطيطها وتنفيذها للبرنامج      

 أو  على بعض ممارسات التفرقـة إمـا صـراحة        
 فمثال قد ال يكون القانون صريحا في بعض         ،ضمنيا

البلدان في منع المرأة من تولي بعـض المناصـب          
مثال ولكن يـتم االلتـزام      " المحافظ"العليا كمنصب   

 .غير المعلن به أثناء الممارسات اإلدارية
 على مستوى إدارة األسرة     :الممارسات االجتماعية    -٦

 ال حصر لها    والمجتمع يمكن أن نجد تقاليد راسخة     
تعمل على التفرقة ضد الفتيات والنساء وبخاصـة        
في حق التعليم وتقسيم العمل وعدم المسـاواة فـي          
تقسيم المزايا والحصول على لموارد وحتـى فـي         

ففي بعض المجتمعات تكـون     . تقسيم الغذاء أحيانا  
النساء والفتيات آخر من يأكلن مما ينـتج عنـه أن           

 غير الصحي الذي يزيد     تأكل النساء النذر اليسير أو    
من ضعفهن البدني وحالة سوء التغذية لـديهن دون      
النظر إلى تبعة هذا األمر من وجود أجيال جديـدة          
من األطفال الضعفاء أو غير األصحاء بدنيا وأحيانا        

 .ذهنيا



 - ١٥٧ -

بعض التطبيقات العملية حـول إدمـاج االجتمـاعي داخـل           

 :المنظمات 

رجل معا فـي     المرأة وال  مشاركةاالهتمام بتشجيع    -١

تصميم وتنفيذ وإدارة األنشطة المختلفـة للجمعيـة        

 ويجب أن تتم استشارة المرأة واسـتطالع        ،األهلية

آراءها في تلك األنشطة منذ بداية مرحلة التخطيط        

للبرامج حتى تكون السياسات المنظمة لتلك البرامج       

قائمة على فهم االحتياجات مـن منظـور النـوع          

 .االجتماعي

توظيـف متوازنـة داخـل      يق سياسـة    القيام بتطب  -٢

 سواء  ،المؤسسات األهلية تراعي النوع االجتماعي    

في التعيين أو في التدريب الموجه للعاملين سـواء         

الفنيين أو اإلداريين أو المتطوعين داخل المؤسسات       

االجتماعية، كما يجب التركيز على زيادة العضوية       

 .من السيدات في الجمعيات العمومية
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لتبادل السلطة وتفويض    إتاحة الفرصة    العمل على  -٣

داخل الجمعيـات   المسئوليات بين الرجال والنساء     

 وذلك حتى يتم ضمان الجنسين في المواقـع         ،ذاتها

 .المحورية وفي اللجان الفرعية المختلفة

 لكل من الرجال    الفرص المتساوية التخطيط إلتاحة    -٤

والنساء للوصول إلى الموارد المختلفة واالسـتفادة       

ا في تنمية المهارات على كافة المستويات وذلك        منه

حتى تتمكن المرأة مثل الرجل من المشـاركة فـي          

ومن أمثلة ذلك االهتمام بوجود     . عملية صنع القرار  

المؤسسات التعليمية في أماكن قريبة من المنـاطق        

السكنية حتى ال يتم تقليص فرص الفتيات من التمتع         

 .لسفر بعيدابالعملية التعليمية إذا اضطررن ل

توفير معلومات دقيقة وكافية ومصنفة طبقا للنوع        -٥

 حيث يجب على الجمعيات األهليـة أن        االجتماعي

تقوم بعمل تصنيف إحصائي عن جميع مسـتويات        

 وأن يراعي هذا التصنيف التقسـيم بحسـب         ،أدائها

 وذلك حتى يمكن التعرف على مدى وصول        ،النوع

 . والخدماتوتمكن األطراف المختلفة إلى الموارد
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وتكون أيضا مصنفة    المتابعة والتقييم وقياس األثر    -٦

 حيث تقوم المنظمـة بقيـاس اآلثـار         ،طبقا للنوع 

المختلفة لمشروعاتها وبرامجها على قضايا النـوع       

في المجتمع وخاصة فيما يتعلق بمدى التأثير الذي         

تتركه البرامج التنموية على المـرأة عنـد قيامهـا          

ــة  ــا المختلف ــة: بأدواره ــة واإلنتاجي  ،اإلنجابي

 . والسياسية،والمجتمعية

لخلق الـروابط بـين     تشجيع بناء وتكوين شبكات      -٧

الجمعيات األهلية والمنظمات المختلفـة والمهتمـة       

بالعمل على تعزيز حالة ودور المرأة المصرية في        

 ويمكن لهذه الشبكات أن تعمـل كمنتـدى        ،المجتمع

لمـدخالت   كما تساعد على تقييم ا     ،لتبادل الخبرات 

 وتقدير األساليب الجديدة المستخدمة فـي       ،المتنوعة

تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية التـي تتمتـع        

ويمكـن تطبيـق أدوات     . برؤية للنوع االجتماعي  

التحليل التالية على الموقف الميداني واسـتخدامها       

 .للتحليل الكمي والكيفي لدرجة ومستوى المشاركة
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  الباب الثانيالباب الثاني

  نماذج مشروعاتنماذج مشروعات

نموذج مشروع إنشاء مراكز صيانة معمارية لتشـغيل         ١-٢

 .الفنيين والحرفيين في المجال المعماري

نموذج مشروع ورشة إنتـاج مسـمار التنجيـد مـن            ٢-٢

 .المخلفات المعدنية

كراسـي  (نموذج مشروع ورشـة أشـغال معدنيـة          ٣-٢

 .)وترابيزات

 تصنيع شكمانات حديثة ومطابقة لمواصـفات       مشروع ٤-٢

 .سيارات الركوب

 . نموذج مشروع إنتاج كرتون من مخلفات الورق٥-٢

 .نموذج مشروع إنتاج وسائل اإلضاءة الخارجية ٦-٢

 .نموذج مشروع صناعة األثاث النمطي ٧-٢

نموذج مشروع إنتاج البالط مـن مخلفـات مصـانع           ٨-٢

 .األسمنت

 .مات الطفل نموذج مشروع مستلز٩-٢
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نموذج مشروع ورشة إلنتـاج أدوات المائـدة مـن           ١٠-٢

 .الخزف والسيراميك

نموذج مشروع إنتاج الشحوم من تـدوير مخلفـات          ١١-٢

 .زيوت المصانع

 .نموذج مشروع تجهيز وقص الورق ١٢-٢

نموذج مشـروع إنتـاج عجـوة الـبلح المحشـوة            ١٣-٢

 .بالمكسرات

 .شمسيةنموذج مشروع صناعة السخانات ال ١٤-٢

نموذج مشروع عن المواد المعمارية الغير متوافقـة         ١٥-٢

 .مع البيئة وأثرها في التلوث البيئي

مشروع التوعية بالقضايا الحفاظ على الثروة العقارية        ١٦-٢

 .وأهميته في الحفاظ على البيئة
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نموذج مشروع إنشاء مراكز صيانة نموذج مشروع إنشاء مراكز صيانة   ١١--٢٢

معمارية لتشغيل الفنيين والحرفيين في معمارية لتشغيل الفنيين والحرفيين في 

  المعماريالمعماريالمجال المجال 

  ::مقدم المشروع مقدم المشروع 
جمعية الحفاظ علـى الثـروة العقاريـة والتنميـة           -

 .المعمارية

 ش سـليم األول     ٤٨  القـاهرة  ٤٨٢٤ رقم اإلشـهار      

.الزيتون

 .مؤسسة الفجر الجديد لألعمال الخيرية -

 ش محمد مهـدي  ٢ (٢٠٠٣ لسنة  ١٨٧٢ مشهرة برقم     

ع  ش جـام   ٤/السرايات الـدقي    بين – خلف مرور الجيزة     –

 .) الزمالك–نشأت 
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  ::مة مة  مقد مقد--١١
يهدف هذا المشروع إلى تفعيل دور العمل األهلـي فـي           

التصدي لمشاكل المجتمع ومشاركة القطاع الحكـومي لحـل         

ومشكلة صيانة العقارات والحفـاظ علـى       . .مشاكل البطالة 

وإيجاد الحرفيين المؤهلين لتنفيذ ذلك مـع       . .الثروة العقارية 

 .فيذ الصيانةعمل التدريب الالزم لتن

كما أن هذا المشروع يدعم عمل القطاع األهلي في تفعيل           

القوانين الصادرة مثل قانون العمل الذي صـدر فـي مـايو            

 منه على ضرورة حصـول      ١٤٠ والذي تنص المادة     ٢٠٠٣

كمـا سـيخدم هـذا      . .الحرفيين على رخصة مزاولة الحرفة    

الثروة المشروع القوانين المزمع إصدارها بشأن الحفاظ على        

. .قانون إتحاد الشاغلين  . .مثل قانون البناء الموحد   . .العقارية

 .قانون الحفاظ على الثروة العقارية
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  ::لمشروع لمشروع سم اسم ا  --٢٢
هـادة تحديـد    ( تشغيل الفنيين والحرفيين الحاصلين على    

. .من مراكز التدريب المعماريـة المختلفـة      )مستوى المهارة 

 فـي   )شـاك كأك(وذلك من خالل مراكز صـيانة معماريـة         

 .محافظتي القاهرة والجيزة

  ::ات المشاركة في المشروع ات المشاركة في المشروع  الجه الجه--٣٣

  ::المنفذ الرئيسي للمشروع المنفذ الرئيسي للمشروع   --أأ  

جمعية الحفاظ علـى الثـروة العقاريـة والتنميـة           -

 ٤٨المعمارية في نطاق محافظة القاهرة ومقرهـا        

 .٢٥٦٤٥٥١ف / ش سليم األول الزيتون ت 

بـين  مؤسسة الفجر الجديـد لألعمـال الخيريـة          -

/  الزمالـك ت     – ش جـامع نشـأت       ٤ات  السراي

٧٣٨٣٠٢٠. 
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   : :الجهة المقترحة للتمويلالجهة المقترحة للتمويل  --بب  

 .الصندوق االجتماعي للتنمية 

المانحـة لتـرخيص هـذه      المانحـة لتـرخيص هـذه      الجهات اإلدارية   الجهات اإلدارية     --جج  

  ::المراكز هي المراكز هي 

 .محافظة القاهرة -

 .محافظة الجيزة -

الجهات التي سترشح الكوادر الفنية للفنيين      الجهات التي سترشح الكوادر الفنية للفنيين        --دد  

شـهادة تحديـد    شـهادة تحديـد    ((والحرفيين والتي ستعطي    والحرفيين والتي ستعطي    

   : :))لمهارةلمهارةمستوى امستوى ا

مراكز تدريب الحرفيين التابعة لـوزارة اإلسـكان         -

 .والمرافق والمجتمعات العمرانية

 .مراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة -

  .مراكز التدريب التابعة لوزارة الكهرباء -
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  ::شروع شروع  فكرة الم فكرة الم--٤٤
المشروع عبارة عن تكوين فرق صيانة معماريـة         -أ 

ري ومشـرف   مكونة من مهندس مـدني أو معمـا       

معماري وعدد من الحرفيين المدربين في مجاالت       

السباكة والعزل والترميم والكهرباء مع قيد الحرف       

وهذه . .المعمارية األخرى إلستدعائهم وقت الطلب    

الفرق تعمل من خالل إدارة مركزيـة بكـل مـن           

 .الجمعية والمؤسسة صاحبتا المشروع

نة ستمارس هذه الفرق عملها من خالل مراكز صيا        -ب 

منشأة في األحيـاء المختلفـة بمحـافظتي         )كشاك(

القاهرة والجيزة أو في مقـار بعـض الجمعيـات          

 .ومراكز الشباب وخالفه

ستقوم اإلدارة المركزية بكل من الجمعية والمؤسسة        -ج 

بعمل دورة تدريبية لهذه الفرق بمستوياتها المختلفة       

في موضوع الصيانة المعمارية باإلضافة إلى دورة       

 . تنفيذ هذا المشروع فنيا وإداريا ومالياعن كيفية
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  ::ضيات المشروع ضيات المشروع  مقت مقت--٥٥
الحفـاظ علـى المنشـات      (تفعيل مشروع الجمعية     -أ 

والبيئة من خـــالل حصول عمال البناء علـى        

وهذا المشروع قامت به    . ).ترخيص مزاولة المهنة  

جمعية الحفاظ علـى الثـروة العقاريـة والتنميـة          

معيـات عـددها    المعمارية بالتعاون مع شـبكة ج     

جمعية مؤسسات األعمـال    (خمـس جمعيات أهلية    

 الجمعية  – جمعية كتاب البيئة     –للحفاظ على البيئة    

الجمعية المصـرية   –المصرية إلدارة المشروعات    

وهذا المشروع ممول من مركز     . )للمياه والصرف 

 .خدمات المنظمات الغير حكومية

ريـل  تفعيل تنفيذ قانون العمل الجديد الصادر في إب        -ب 

 الذي تنص ..٢٠٠٣

 منه على ضـرورة حصـول جميـع         ١٤٠المادة   -ج 

 الحرفة بمستوياتها      الحرفيين على رخصة مزاولة   

 .)المختلفة

تنقية سوق العمالة المعمارية من الدخالء والغيـر         -د 

 .متخصصين
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االهتمام والعناية بالصيانة والحفاظ علـى الثـروة         -ه 

  .  العقارية

ـ      -و  ى الفنيـين   سهولة حصول األفراد والشركات عل

 والحاصــــلين علـى    والحرفيين المــدربين 

  تمهيـدا لحصـولهم    )شهادة تحديد مستوى المهارة   (

على رخصة مزاولة الحرفة عند البدء في تنفيذ هذا         

 .النظام

 .. إتاحة فـرص العمـل للحـرفيين والفنيـين         -و -ز 

 .والمهندسين..والمشرفين المعماريين

  ::ائج المرجوة ائج المرجوة  النت النت--٦٦
ـ     -أ   علـى ادات المـالك    سهولة حصــــول إتح

الحرفيين الالزمين ألعمال الصيانة المعمارية فـي       

 .المجاالت المختلفة

 .الحفاظ على الثروة العقارية والبيئة -ب 

تشغيل شباب الحـرفيين والمشـرفين المعمـاريين         -ج 

 .والمهندسين
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تدريب الحرفيين والمشـرفين والمهندسـين علـى         -د 

 تأحدث تقنيات الصيانة المعمارية بإستخدام المعدا     

ومواد البناء المتوافقة مـع البيئـة وذات        . .الحديثة

 . الجودة العالية

  ::شروع شروع  تنفيذ الم تنفيذ الم--٧٧
سيتم عمل إدارة مــركزية بكـل مـن الجمعيـة      -أ 

 مهندس  ٢والمؤسسة صاحبتا المشروع مكونة من      

 –محاسـب   – مهنـدس معمـاري      ٢ –إستشاري  

 خـط   ٢وسيكون بهـذه اإلدارة     ...سكرتيرة تنفيذية 

 سيكون مهمـة هـذه    … طابعة –وتر   كمبي –تليفون  

اإلدارات تنظيم التدريب باإلضافة إلـى المتابعـة        

الميدانية وأعمـال تقيـيم األداء وعمـل التقـارير          

باإلضافة إلى تلقـي أي إستفسـارات أو        . .الدورية

 .مالحظات أو شكاوي

سيتم إختيار العناصر المتميزة من المتدربين مـن         -ب 

العاملـة  مراكز وزارة اإلسـكان ووزارة القـوى        

شهادة (علما بأنه سيتم إستخراج     . .ووزارة الكهرباء 

 لهؤالء الحـرفيين تمهيـدا      )تحديد مستوى المهارة  
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الستخراج رخص مزاولة لهم عند البدء في تفعيـل         

    .قانون العمل الجديد

سيتم عمل زي موحد لهؤالء الحرفيين كمـا سـيتم          -ج 

عمل كارنيه لكل حرفـي بـه بياناتـه وبيانـات           

 .المشروع

سيتم إختيار المهندسـين المـدنيين والمعمـاريين         -د 

والمشرفين المعماريين مـــن ذوي الكــفاءات       

وسـيتم عمـل كارنيهـات      . .والخبرات المناسـبة  

  .وكروت لهم

سيتم عمل دورة تدريبيـة للحـرفيين وللمشـرفين          -ه 

وللمهندسين بمعــرفة الجمعيـة والمؤسســـة      

صاحبتا المشروع في موضوع الصيانة المعماريـة       

وكيفية تنفيذ المشــروع فنيـا وإداريـا وماليـا          

 .وتسويقيا

 :جموعات صيانة معمارية مكونة من سيتم عمل م -و 

 ٢ – مساعد سباك    ٢ – سباك   ٢ – مشــرف   –مهندس  
 مساعد كهربائي كما سيتم قيد باقي الحــرف         ٢ –كهربائي  

المعمارية المختلفة بسجل خاص بمراكز الصـيانة واإلدارة        
 .المركزية للمشروع
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سيتم عمل تصميم حديث لمراكز الصـيانة عبـارة          -ز 

عن أكشاك خشبية أو من األلومنيوم أو من الحوائط         

 ٤الجاهزة المصنعة من الصاج والفوم في حـدود         

وسيتم عمل الفتة بكل مركز به بيانات       . .متر مربع 

 .المشروع والجهات المشاركة فيه

سيتم التنسيق مع محافظتي القاهرة والجيزة لتحديد        -ح 

اكن المراكز المقترحــة في جمــيع أحيـاء        أم

وذلك بناء على الكثافـة الســكانية       . .المحافظتين

لهذه األحـياء ومسـتوى المــعيشة عــلى أن       

يستخرج لكل مركز رخصة من المحافظة التابع لها        

كما سيتم توصيل خط تليفون     . .عن طريق األحياء  

 .وعداد كهرباء لكل مركز

ظـف أو موظفـة بكـل      سيتم تعيين عدد اثنين مو     -ط  

مركز لتلقي طلبات األفراد أو الشركات الـراغبين        

 .في الحصول التخصصات المختلفة من الحرفيين
سيكون بكل مركز العدة واألدوات الخاصة بالحرف        -ي 

واألجهـزة الخاصـة    ..كهرباء. .سباكة. .الرئيسية
ــرفين   ــرفين والمش ــاس للح ــار أو القي باالختب

 .والمهندسين
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معماري لكل خمسـة مراكـز      سيتم تعيين مشرف     -ك 

كما سيتم تعيين مهندس    . .ألعمال المتابعة واالستالم  

  . لكل عشرة مراكز إلعمال اإلشراف العام

سيتم عمل المطبوعات الالزمة لتنفيـذ المشـروع         -ل 

 -:تشمل اآلتي 

 .استمارة تلقي بيان أعمال مطلوبة -

 .شهادة إتمام أعمال -

 .اإليصاالت الخاصة بالحسابات -

ان بأسعار بنود األعمال العامة ليطلـع       سيتم عمل بي   -م 

 .عليها راغبي الخدمة

بالنسبة للخامات التي سيتم إستخدامها سيتم تحديـد         -ن 

 أنواعها وأسعارها بمعرفة الجمعية المؤسسة المنفذة     

للمشروع بالتنسيق مع بعض الشركات المنتجة ذات       

 .الجودة العالية والمتوافقة مع البيئة
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  --:: متابعة المشروع  متابعة المشروع --٨٨
قوم اإلدارات المركزية للمشـروع بكـل مـن         ست -أ 

 الجمعية والمؤسسة بأعمال المتابعة الميدانية وعمل     

التقارير الدورية وتقييم األداء وتلقي االستفسـارات       

 .والشكاوى

ستقوم اإلدارات المركزية للمشروع بالتنسيق بـين        -ب 

المـراكز المختلفة للتعـاون وتبـادل الحـرفيين         

 .والفنيين

تسويق لهذا المشروع بالتنسـيق     سيتم عمل خطة لل    -ج 

 بين الهيئات والـوزارات والمصـالح الحكوميـة       

وعـن  . .والمصانع والشركات واألحياء وغيرهـا    

طريق الصحف وتوزيع المطبوعات وكـذلك عـن        

طريق اإلتصال التليفوني بإتحادات المالك والجهات      

 .  المختلفة األخرى
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  --::مراعاة البعد االجتماعي مراعاة البعد االجتماعي   --٩٩
 . من الموظفين من المعوقين %١٥سيتم تعيين  -أ 

 .من الموظفين من اإلناث % ٢٠سيتم تعيين  -ب 

سيتم عمل الرعاية االجتماعية والصحية والتأمينية       -ج 

للعاملين بالمشروع بالتنسيق مع النقابات المختصـة      

 .والجهات األخرى

  --::فرص العمل المتاحة فرص العمل المتاحة   --١٠١٠
سيكون باإلدارات المركزية بالجمعية والمؤسسـة       -أ 

 -:اآلتي 

 – مهندس معمـاري أو مـدني        ٢ –ندس إستشاري    مه ٢

 .سكرتيرة تنفيذية

 -:سيكون بكل مركز  -ب  

 . موظف أو موظفة إستقبال٢عدد  -

 . سباك٢عدد  -

 . مساعد سباك٢عدد  -

 . كهربائي٢عدد  -

 . مساعد كهربائي٢عدد  -
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وهما الحرفتين الهامتين الذين يحتاجون إلى تلبية فوريـة         

 .إلصالح أي عطل فني

ي المهن المعمارية سـيتم قيـدهم      بالنســـبة لباق  -ج 

في سجل خاص بكـل مركـز وبمقـر الجمعيـة           

والمؤسسة لطلبهم عند الضـرورة بالتنسـيق مـع         

 .اإلدارات المركزية للمشروع

 .سيتم تعيين مشرف معماري لكل خمسة مراكز -د 

 .سيتم تعيين مهندس لكل عشرة مراكز -ه 

+  بالقـاهرة    ٥٠( مركز   ١٠٠فرص العمل المتاحة لعدد     

   -:كمرحلة أولى) جيزة بال٥٠

 -: مركز ١٠٠فرص العمل المباشرة لعدد  -أ 

 :بالنسبة لإلدارات المركزية  -

 ٢×  مهنـدس  ٢عـدد   (مهندس إستشـاري   

 . مهندس إستشاري٤ = )إدارة

 ٢×  مهنـدس    ٢عـدد   (  مهندس معمـاري   

 . مهندس معماري٤ = )إدارة

 ٢×  سـكرتيرة    ١عـدد   (  سكرتيرة تنفيذية  

 . سكرتيرة٢ = )إدارة
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 : مركز ١٠٠بة لعدد النسب -

 ١٠مهندس لكـل    (مهندس مدني أو معماري      

 . مهندس١٠ = )مركز

=  ) مركز ٥مشرف لكل   (  مشرف معماري  

 . مشرف٢٠

 ١٠٠سـتقبال لعـدد     بالنسبة للحرفين وموظفين اإل    -

 :مركز 

= )   لكل مركـز   ٢عدد  (موظفين اإلستقبال    

 . موظف أو موظفة٢٠٠

 .ك سبا٢٠٠= )   لكل مركز٢عدد ( سباك 

 ٢٠٠= )   لكل مركـز   ٢عدد  ( مساعد سباك  

 .مساعد سباك

 ٢٠٠= )   لكـل مركـز    ٢عـدد   ( كهربائي 

 .كهربائي

= )   لكـل مركـز    ٢عدد  ( مساعد كهربائي  

 . مساعد كهربائي٢٠٠

  فرصة عمل ١٠٤٠= إجمالي فرص العمل المباشرة لمحافظتي القاهرة والجيزة 
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 :فرص العمل الغير مباشرة  -ب  

ن سيتم قيـدهم بـاإلدارات المركزيـة        وهم الحرفيين الذي  

لكل محافظة   والمراكز إلستدعائهم عند الطلب والعدد المتوقع     

 :هو 

 .١٠عدد    حداد كريتال-  ١٥عدد  فني عزل -

عـدد      حرفي ألومنيوم  -  ١٠عدد     فني ترميم  -

١٥. 

 .١٥ عدد   بناء-  ٢٥عدد  مبلطين سيراميك -

 عـدد      فني مصـاعد   -  ١٠عدد     حرفي رخام  -

١٥. 

عـدد      فني زجاج  -   ١٥عدد   نجار باب وشباك   -

١٥. 

عـدد      نجار مسـلح   -   ١٠عدد     نجار ديكور  -

١٠. 

 .١٠عدد     حداد مسلح-   ٢٥عدد  نقاشين -

 فني صب   - ١٥مبلطين أرضيات بالط عادي عدد       -

 .١٠عدد  خرسانة
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عـدد     عامل خرسانة  -  ١٥عدد     مبيض محارة  -

١٥. 

    عامل عـادي   -  ١٥مبيض ديكور وكرانيش عدد      -

 .٢٥عدد 

  فرصة عمل١٦١٠= ٥٧٠ + ١٠٤٠= إجمالي فرص العمل المنباشرة والغير مباشرة

= ٢٨٥×  محافظة   ٢=إجمالي فرص العمل الغير مباشرة      

 . فرصة عمل٥٧٠

  ::   قيمة التكلفة التقديرية لعمل المشروع قيمة التكلفة التقديرية لعمل المشروع--١١١١

 إدارة للقاهرة    إدارة للقاهرة   ٢٢(( مستلزمات اإلدارات المركزية      مستلزمات اإلدارات المركزية     --١١

   : :))والجيزةوالجيزة

  جنيه٦٠٠٠= طابعة ليزر +  جهاز كمبيوتر -أ  

  جنيه٢٠٠٠=   خط تليفون٢- ب 

  جنيه ١٠٠٠٠=   ماكينة تصوير- ج 

  جنيه١٠٠٠٠=    مطبوعات تشغيل- ج 

 =  مطبوعات ووسائل دعاية- د 
38000
 . جنيه10000

  جنيه٧٦٠٠٠ = ٣٨٠٠٠ × ٢= اإلجمالي لعدد اثنين إدارة 

 ) ألف جنيهفقط ستة وسبعون(
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   : :))مركز الصيانةمركز الصيانة ( (الكشك الواحدالكشك الواحد تكلفة  تكلفة --٢٢

قيمة إنشاء الكشك الخشبي حسب الرسـم المرفـق          -أ 

 . جنيه٣٠٠٠ )سيتم عمل عروض أسعار(

قيمة العدة واألدوات الالزمـة لمهنتـي السـباكة          -ب 

 . جنيه٢٥٠٠ والكهرباء لكل مركز

رسوم ترخيص وتوصيالت كهرباء وتليفون لكـل        -ج 

 . جنيه٢٥٠٠  مركز

 لفة اليافطةتك
8500
 اإلجمالي   500

ح إنشاؤها كمرحلة تجريبية    ح إنشاؤها كمرحلة تجريبية     عدد المراكز المقتر    عدد المراكز المقتر   --٣٣

  ::أولى أولى 

 . مركز٥٠بمحافظة القاهرة عدد  -أ 

 . مركز٥٠بمحافظة الجيزة عدد  -ب 

  --:: المبلغ المطلوب لتنفيذ هذه المراكز  المبلغ المطلوب لتنفيذ هذه المراكز --٤٤

  تكلفة إنشاء المراكز

  جنيه٨٥٠٠٠٠=  ج ٨٥٠٠×  مركز ١٠٠

  جنيه٧٦٠٠٠ )١-١١بند (اإلدارات المركزية تكلفة 
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إجمالي تكلفـة المشـروع بمحـافظتي القـاهرة والجيـزة          

  جنيه٩٢٦٠٠٠ = ٧٦٠٠٠ + ٨٥٠٠٠٠= 

 )فقط تسعمائة وستة وعشرون ألف(

ديرية لتشغيل المشروع لمـدة  ديرية لتشغيل المشروع لمـدة   القيمة التق  القيمة التق --١٢١٢

  ::شهر شهر 
ــإلدارات المصــروفات والمرت -أ  ــهرية ل ــات الش ب

 :المركزية 
 ٢٠٠٠ × ٢=  إستشـاري    نـدس  مه ٢مرتب عدد    -

 . جنيه٤٠٠٠= 
 ١٠٠٠ × ٢=   مهنـدس معمـاري    ٢مرتب عدد    -

 . جنيه٣٠٠٠= 
 .جنيه ٥٠٠=  ٥٠٠ × ١=   مرتب محاسب -
 .جنيه ٤٠٠=  ٤٠٠ × ١=  مرتب سكرتيرة -
 .جنيه ٢٠٠=  إستهالك كهرباء وتليفون -

  جنيه = إستهالكات وصيانة للعدة واألجهزة    -
8200
100 

 .الياإلجم

ــدد   ــالي لع ــز ١٠٠اإلجم =  ٨٢٠٠ × ١٠٠=  مرك
 . جنيه٨٢٠٠٠٠
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نموذج مشروع ورشة إنتاج مسمار نموذج مشروع ورشة إنتاج مسمار   ٢٢--٢٢

  التنجيد من المخلفات المعدنيةالتنجيد من المخلفات المعدنية

  ::مقدمة مقدمة 
مع اإلرتقاء بمستوى المعيشة يزداد الطلب على تصـنيع         

أطقم الصالونات والكراسي اإلفرنجية وعليه تزداد الحاجـة        

حد أهم هذه المستلزمات هـو      إلى مستلزمات هذه الصناعة وأ    

 .مسمار التنجيد

ويتنوع مسمار التنجيد طبقا ألسلوب التصـنيع والتكسـية         

فمنها مسمار أساسي لشد شريط األقمشة األساسية والخارجية        

ومسمار الديكور ويظهر على اإلطار الخارجي للكرسي بعد        

 .التنجيد

  ::أهداف المشروع أهداف المشروع 
المنـتج  يهدف المشروع إلى تطوير مواصـفات وشـكل         

 وذلك بطـالء    اإلفرنجيخاصة المستخدم في مرحلة التنجيد      

سطح المسمار باأللوان المختلفة التي تناسـب نـوع ولـون           

 .القماش المستخدم
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  ::ية ية ججاإلنتااإلنتا
يتم إنتاج المسمار األساسي من نوعيـة مسـمار الشـك           

 ). ديكور(والعادي والمسمار النهائي 

 .شهر/  طن ٤وتصل إنتاجية المشروع إلى حوالي 

  ::خط اإلنتاج والمعدات المطلوبة خط اإلنتاج والمعدات المطلوبة 
يتم التصنيع وفقا لألسس الهندسية في خطين لإلنتاج الخط         

 مم والخـط الثـاني      ١٠ ، مم ١٣األول إلنتاج مسمار الشك     

 مم ويستخدم بمفرده ومسـمار      ١٣ × ٢إلنتاج مسمار عادي    

مسـمار  ( مم ويدخل في صناعة المسمار النهائي        ١٣ × ١,٥

 ).الديكور

 :خطوات اإلنتاج في عدة مراحل منها وتتلخص 

 .الشريط/ تغذية السلك  -

 .التشكيل -

 .القطع والثقب -

 .تجميع الرأس مع المسمار -

 .الطالء -

 .التعبئة والتغليف -
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  ::دات تشكيل المعادن منهادات تشكيل المعادن منهاويستخدم في ذلك معويستخدم في ذلك مع
 – مقـص طبليـة      – ماكينة تجلـيخ     –مكبس ال مركزي    

طمبات قطـع    أس –ماكينة أوتوماتيكية لتجميع الجزء الكروي      

 .وتشكيل باإلضافة إلى العدد اليدوية

  ::الخامات الخامات 

تتوفر الخامات الالزمة لهذا المشـروع مـن المخلفـات          

 مم إلى   ١المعدنية للورش والمصانع مثل شرائح الصاج من        

مخلفات تطهير الصاج   ( مم وهي تكون في صورة شرائط        ٢

تستخدم مخلفـات ورش الصـاج      ). بشركة الحديد والصلب  

 مـم إلنتـاج     ٢ ويستخدم سلك قطـر      ،سمار الشك لصناعة م 

 ١٣ × ١,٥ مم مسمار    ١,٥ مم وسلك قطر     ١٣ × ٢مسمار  

 ١,٥يستخدم مسـمار  ) ديكور( ولتصنيع المسمار النهائي    ،مم

 مم مع رأس كروية تصنع من مخلفات الصاج سـمك           ١٣× 

 . مم في شكل لفائف٢٠ مم وعرض ١
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  ::المساحة والموقع المساحة والموقع 

 لورشـة   ٢ م ١٠٠ حـدود    يحتاج المشروع مساحة فـي    

 فولت  ٣٨٠التصنيع والتخزين على أن يجهز بطاقة كهربائية        

 . ك وات مع توفير مصدر للمياه والتهوية الجيدة٥٠بقدرة 

  ::العمالة العمالة 

يتميز المشروع بإيجاد فرص عمـل لشـباب الخـريجين      

باإلضافة إلى العمالة الحرفية والفنية ويحتاج المشروع إلـى         

 . أفراد٩حوالي 

  ::ق والمبيعات ق والمبيعات التسويالتسوي

يعتمد أسلوب التسويق على طرح عينات من المنتجات في         

السوق ليتعرف عليها الموزعون والمستهلكون ومن قنـوات        

 المحالت المتخصصة في مستلزمات     –التسويق تجار الجملة    

 التعاقـدات مـع     – العرض من خالل المشـروع       –التنجيد  

 .شركات صناعة األثاث
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ال ال نموذج مشروع ورشة أشغنموذج مشروع ورشة أشغ  ٣٣--٢٢

  ))كراسي وترابيزاتكراسي وترابيزات((معدنية معدنية 

  ::مقدمة مقدمة 
يزداد الطلب على األثاثات المعدنيـة وتجهيـز المكاتـب          

خاصة في المصالح الحكومية والهيئات العامة ولذلك يعتبـر         

األثاث المعدني هو المنافس الحقيقي لألثاثات الخشبية ومـن         

هنا كانت أهمية إقامة مشروعات تعمل في هذا المجال لسـد           

العرض والطلب وبأسعار منخفضة تنافس مثيلتها      الفجوة بين   

 .في السوق المحلي

  ::أهداف المشروع أهداف المشروع 
يهدف المشروع إلى إنتاج الكراسي والترابيزات والمكاتـب        

التي يمكن تصميمها وتصنيعها بسهولة بأسلوب نمطي يناسب        

 .احتياجات السوق
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  ::اإلنتاجية اإلنتاجية 
هناك العديد من المنتجات لورش الصـناعات المعدنيـة         

 :سوف يتخصص المشروع في إنتاج و

 .الكراسي المعدنية المكسية بالجلد أو القماش -

 .المكاتب المعدنية المزودة باإلكسسوارات -

 .الترابيزات المعدنية بمقاسات مختلفة -

الهياكل المعدنية ذات األشـكال الزخرفيـة التـي          -

تستخدم كمنتجات للزينة وبأشكال عديدة مصنعة من       

 ٣٥٠ر إنتاجية المشـروع     وتقد… الحديد الملفوف   

 .شهر/ وحدة 

  ::خط اإلنتاج والمعدات المطلوبة خط اإلنتاج والمعدات المطلوبة 
تختلف مراحل اإلنتاج طبقا لنوع ولكن هنـاك عناصـر          

أساسية ثابتة تشترك فيها جميع المنتجات من الهياكل المعدنية         

والمطعمة ببعض الخامات الخشبية والجلدية وتتلخص هـذه        

 :المراحل فيما يلي 

 الرسومات الهندسية وتحديـد     إعداد التصميم وعمل   -

 .األبعاد لكل منتج
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تقطيـع الخامـات المعدنيـة أو الخشـبية حســب      -

 .الرسومات واألبعاد المطلوبة

 .تشكيل الهياكل المعدنية بإستخدام الحنايات -

 .التجميع باللحام أو مسمار التجميع -

 .التشطيب والتنظيف بحجر التجليخ -

 .الدهانات -

 .كسسواراتتشطيب وإنهاء المنتج وتركيب اإل -

.التغليف بالخامات البالستيكية −

  ::ويستخدم في ذلك العدد اليدوية منها ويستخدم في ذلك العدد اليدوية منها 

 – تنايـة    – منشار صـينية     –منشار دسك قطعية زاوية     

 ماكينة لحام كهرباء    – مثقاب تزجه    –ماكينة تجليخ محمولة    

حـوض  )  أكسـى أسـيتيلين    –أكسجين  ( طقم بوري لحام     –

 .ترسيب كهربائي

  ::الخامات الخامات 

شروع المواسـير متـوفرة بالسـوق المحلـي         خامات الم 

 :ومطابقة للمواصفات القياسية وذات جودة عالية وهي 



 - ١٩٠ -

 ٣٧قطاعات المواسير المربعة من الحديد صـلب         -

 .مقاسات مختلفة

 ٣٧قطاعات المواسير الدائرية من الحديد صـلب         -

 .بأقطار مختلفة

 .ألواح صاج أسود -

 إكسسوارات  – نايلون تغليف    – إسفنجات   –مشمع   -

 . خامات تعبئة– خامات دهان –

  ::المساحة والموقع المساحة والموقع 

 للتصـنيع والتخـزين     ٢ م ٩٠يلزم لهذا المشروع مساحة     

وات ومصـدر   .  ك ٨ فولت بقـدرة     ٣٨٠ومزود بالكهرباء   

 . يوم ومصدر جيد للتهوية٣ م١للمياه 

  ::العمالة العمالة 

يتميز المشروع بإيجاد فرص عمـل لشـباب الخـريجين      

 ٩ويحتاج المشروع إلى حوالي     باإلضافة إلى العمالة الحرفية     

 .أفراد
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  ::التسويق والمبيعات التسويق والمبيعات 

يتميز المشروع بأنه ذو شريحة تسويقية عالية ويتناسـب         

حجم اإلنتاج وبالتالي المبيعات بإختالف نوعية التعاقـدات أو         

 .متطلبات السوق من العرض والطلب

 :ومن العناصر التسويقية 

 .اإلشتراك في المعارض المحلية والخارجية -

 .التعاقدات المسبقة -

 .تجار الجملة والتجزئة -

 .من خالل المشروع -

 .صاالت بيع األثاث -



 - ١٩٢ -

مشروع تصنيع شكمانات حديثة مشروع تصنيع شكمانات حديثة   ٤٤--٢٢

  ومطابقة لمواصفات سيارات الركوبومطابقة لمواصفات سيارات الركوب

   : :مقدمةمقدمة
يعتبر الشكمان جزءا هامـا مـن األجـزاء المسـتهلكة           

بالسيارات وترجع أهميته إلى أنه يخفض معـدل ضوضـاء          

 . ويساعد على تقليل معدل تلوث الجوالمحرك بنسبة عالية

ونظرا للزيادة المضطرة في إعداد السيارات فـإن ذلـك          

يدعو إلى اإلهتمام بصناعة الشـكمانات بأسـلوب هندسـي          

 .يضمن زيادة الكفاءة العامة مع اإلرتقاء بجودة تصنيع المنتج

  ::أهداف المشروع أهداف المشروع 
يهدف المشروع إلى تصنيع الشكمانات بأسـلوب نمطـي         

لمواصفات األصلية والتي تنتجها شركات السـيارات       مطابق ل 

 .للقضاء على الفجوة بين اإلنتاج المحلي والمستورد



 - ١٩٣ -

  ::اإلنتاجية اإلنتاجية 
يقوم المشروع بإنتاج العديد من موديالت الشكمانات التي        

تعتمد أساسا على موديل السـيارة المسـتخدم فيهـا إال أن            

 وتتكـون   العناصر األساسية لمكونات الشكمانات تعتبر ثابتة     

من شجرة مواسير متصلة بعلبة أو أكثر مصـنعة بأسـلوب           

تكنولوجي يساعد على زيادة كفـاءة األداء وقـدر إنتاجيـة           

 شهر /  وحدة ٨٠٠المشروع بحوالي 

  ::خط اإلنتاج والمعدات المطلوبة خط اإلنتاج والمعدات المطلوبة 
يتم إنتاج الشكمانات طبقا للمواصفات الخاصة لكل نوعية        

 مكونـات علبـة     من السيارات حيث أن جميعها مشتركة في      

الشكمانات إال أنها تختلف في األبعـاد وأسـلوب التركيـب           

لتكوين الشكمان النهائي وتتلخص خطوات اإلنتاج في عـدة         

مراحل منها قص الخام مرحلة التشكيل يليها مرحلة التجميع         

 .باللحام ثم التشطيب والدهان



 - ١٩٤ -

  ::ويستخدم لذلك معدات ميكانيكية عامة منها ويستخدم لذلك معدات ميكانيكية عامة منها 

 ماكينة ثني   – دسك قطعية زاوية     – مقص صاج كهربائي  

 مقـص   – حجر تجلـيخ مـزدوج       – مثقاب تزجه    –طولية  

 عدد  – ماكينة لحام كهربائي     – ماكينة درفلة صاج     –دوران  

 .  اسطمبات وفرم تشكيل نهايات علب الشكمان–يدوية 

  ::الخامات الخامات 

تتنوع الخامات المستخدمة في صناعة الشكمانات حسـب        

 ٣٧ ألواح مـن الصـاج صـلب         التصميم ونوع السيارة من   

مم بأقطار مختلفـة    ٣ بسمك   ٣٧مم ومواسير صلب    ٢بسمك  

لتناسب سعة محرك السيارة وهذه الخامات متوفرة بالسـوق         

كمـا يـتم    . المحلي ومطابقة للمواصفات القياسية المصـرية     

 .معالجة السطح الخارجي بالطالء بدهانات مقاومة للتآكل

  ::المساحة والموقع المساحة والموقع 

 للورشـة   ٢ م ١٤٠لمسـاحة حـوالي     يحتاج المشـروع    

 ٣٨٠والمخزن ومزودة بالمستلزمات الخدمية مـن كهربـاء         

 . وات ومصدر مياه وتهوية جيدة. ك١٣فولت بقدرة 



 - ١٩٥ -

  ::العمالة العمالة 

يتميز المشروع بإيجاد فرص عمـل للحـرفيين وشـباب          

 . فرصة عمل بالمشروع١٥الخريجين تصل إلى 

  ::التسويق والمبيعات التسويق والمبيعات 

منتجات ذات شـريحة تسـويقية      يتميز المشروع بتصنيع    

عالية يمكن توزيعها في جميع أنحاء الجمهورية من خـالل          

قنوات التسويق المتعددة منها شـركات تصـنيع السـيارات          

 ورش تركيـب    – ورش صيانة السـيارات      –ومراكز خدمة   

 .وصيانة الشكمانات



 - ١٩٦ -

 نموذج مشروع إنتاج كرتون من  نموذج مشروع إنتاج كرتون من ٥٥--٢٢

  مخلفات الورقمخلفات الورق

  ::مقدمة مقدمة 
رتون ومنتجاته من كبـرى الصـناعات       تعتبر صناعة الك  

الهامة التي تعتمد عليها معظم الشركات اإلنتاجية في تغليف         

وتعبئة منتجاتها وذلك لما يتميز به ورق الكرتون مـن قـوة            

 .تحمل للصدمات ومقاومته للتمزق

ونظرا ألهمية هذه الصناعة وتوافر المواد الخام الالزمـة         

الي فقد زاد حجم المخلفات     فإنها ازدادت توسعا وانتشارا وبالت    

والفضالت والمعيب منها والتي يمكن بسهولة تامـة إعـادة          

تصنيعها بعد إتمام بعض المعالجات الكيميائية المناسبة إلنتاج        

 .نوعيات جيدة من مخلفات الكرتون



 - ١٩٧ -

  ::أهداف المشروع أهداف المشروع 
يهدف المشروع إلى تدوير فضالت الـورق ومخلفـات         

نوعيات مختلفة مـن ورق     الكرتون وإعادة تصنيعها إلنتاج     

الكرتون وبذلك يمكن للمشروع المساهمة في القضاء علـى         

مشكلة التلوث البيئي الناتجة من مخلفـات الـورق والتـي           

تزايدت بشكل كبير باإلضافة إلى فتح آفاق جديـدة لتشـغيل           

الشباب في هذا المجال حيث أنه مـن المشـروعات التـي            

 .تستوعب عمالة كثيفة

  ::اإلنتاجية اإلنتاجية 
روع يمكنه إنتاج جميع منتجات الكرتـون وسـوف         المش

نلحق بالمشروع مكبس أطباق البيض الذي يتميز بالشـريحة         

 .التسويقية العالية

وسوف يتم إدخال صناعات أخرى في مراحـل تطـوير          

 .المشروع



 - ١٩٨ -

  ::خط اإلنتاج والمعدات المطلوبة خط اإلنتاج والمعدات المطلوبة 
 :تتلخص مراحل التصنيع فيما يلي 

رز الكرتون فـي    تتم إذابة مخلفات الورق وعوادم ف      -

 .حوض مياه كبير

 .ينقل المخلوط إلى عجانة خاصة -

تضاف العناصر الكيميائية من الشـبه والقلفونيـة         -

وخليط لب الخشب ويستمر التقليب حتـى تتكـون         

 .عجينة الكرتون

تتدفق كمية العجين تدريجيا من خالل وعاء متصل         -

بماكينة التصنيع لتشكل طبقات الكرتون في صورة       

 .شرائط

وتجفيف شريط الكرتون للتخلص تـدريجيا      عصر   -

 .من الماء

يمرر الكرتون بعد تجفيفه على درافيل الصقل حيث         -

تتم عملية الصقل المطلوبة ويجهز بعد ذلـك فـي          

 .حسب الطلب) أفرخ(صورة لفائف أو مسطحات 



 - ١٩٩ -

وإلنتاج أطباق البـيض تنقـل العجينـة المجهـزة           -

بالعجانة إلى مكابس التشكيل ويتم وضـع عجينـة         

لورق بداخل االسطمبات ثـم تكـبس حتـى يـتم           ا

التخلص من أكبر نسبة مياه متواجـدة بـالمخلوط         

)  خانـة  ٣٠(ويتكون الشكل النهائي لطبق البـيض       

 . جرام١٠٠الذي يزن حوالي 

  ::ويلزم لذلك مجموعة من المعدات هي ويلزم لذلك مجموعة من المعدات هي 

 – عصـارة    – عجانـة خلـط      – درافيل الصقل    –غالية  

 مقص ورق كهربائي    –  أحواض مياه  –ماكينة إنتاج الكرتون    

 . مكبس هيدروليكي–

  ::الخامات الخامات 

الخامات الداخلة في تصنيع الكرتون تعتمد على الخامات        

المحلية من المخلفات وعوادم فرز الكرتون والورق بنسـبة         

 ١٨وخليط لب الخشب طويل وقصير األلياف بنسبة         % ٨٠

ة باإلضافة إلى المنظفات بنسـبة      ومحلول الشبه والقلفوني  % 

٢.% 



 - ٢٠٠ -

  ::المساحة والموقع المساحة والموقع 

 للتصنيع والتخـزين    ٢ م ٨٠٠يلزم لهذا المشروع مساحة     

ومجهزة بقواعد خرسانية لتثبيت المعدات ويلـزم للمشـروع         

 وات ومصدر جيد    . ك ١٠٠ فولت بقدرة    ٣٨٠طاقة كهربائية   

نظـام  (للتهوية ومصدر للمياه وصرف صحي جيـد جـدا          

 ).لمعالجة الصرف الصناعي

  ::العمالة العمالة 

روع بإيجاد فرص عمـل لشـباب الخـريجين     يتميز المش 

 ١٤باإلضافة إلى العمالة الفنية ويحتاج المشروع إلى حوالي         

 .فرد

  ::التسويق والمبيعات التسويق والمبيعات 

 .مزارع إنتاج الدواجن والبيض -

 .األسواق القريبة من مكان المشروع -

 .أسواق الخريجين -

 .المشاركة في المعارض -



 - ٢٠١ -

نموذج مشروع إنتاج وسائل نموذج مشروع إنتاج وسائل   ٦٦--٢٢

  يةيةاإلضاءة الخارجاإلضاءة الخارج

  ::مقدمة مقدمة 
لإلضاءة الصناعية دورا هاما في إبراز النواحي الجمالية        

للشوارع والمساحات العمرانية ونظرا لزيادة الطلب على هذه        

الوحدات خاصة لتجميل المناطق السياحية ومداخل المنشـآت        

العامة والخاصة اتجه المشروع إلى إنتاج وحـدات إضـاءة          

 كفـاءة اإلضـاءة     خارجية ذات طابع مميز تعمل على زيادة      

بالطرق وجمال الميادين والمساحات المفتوحة للمساهمة فـي        

 .ممارسة السكان ألنشطتهم دون إعاقة

  ::أهداف المشروع أهداف المشروع 
يهدف المشروع إلى تلبية جميـع المتطلبـات الجماليـة          

واالستخدامية للمجتمـع مـن أعمـدة اإلضـاءة الخارجيـة         

… ات  المستخدمة في الطرق والميادين والحـدائق والممـر       

حسب المواصفات القياسية المتعارف عليها والمالئمة لطبيعة       

 .استخدام الوحدة المقترحة



 - ٢٠٢ -

  ::اإلنتاجية اإلنتاجية 
 :يقوم المشروع بتنفيذ منتجات متنوعة منها 

 :وحدات إضاءة رأسية منخفضة 

 .وحدات إشارات المرور وعبور المشاة -

 .وحدات لفواصل الطرق -

وأماكن وحدات إضاءة إنذارية في الطرق السريعة        -

 .اإلصالح

 .وحدات إضاءة للممرات والحدائق الخاصة والعامة -

وحدات إضاءة بـالممرات    (وحدات إضاءة جدارية     -

واألنفاق وأسفل الكبـاري والشـوارع الصـغيرة        

 ).وباألسوار للمنشآت العامة

 .وحدات إضاءة رأسية عالية -

أعمدة اإلنـارة بالشـوارع الرئيسـية والميـادين          -

 .والساحات

/  وحـدة    ٢٠٠اجية المشروع إلـى حـوالي       وتصل إنت   

 .شهر



 - ٢٠٣ -

  ::خط اإلنتاج والمعدات المطلوبة خط اإلنتاج والمعدات المطلوبة 
العملية اإلنتاجية للمشروع تتجه إلى األسـلوب النمطـي         

باإلضافة إلى اإلهتمام بالجماليات التصميمية الفنية المقترحة       

مع إستخدام نظام جودة فعال من خالل مراقبة جميع العمليات          

 من ناحية العوامل اإلنشائية والتقنية      وتحديد مواصفات المنتج  

 :ومراحل اإلنتاج تتضمن 

 .قطع وحني المواسير -

 .قطع وتشكيل الشرائح المعدنية -

 .عمليات التجميع -

 .المعالجة السطحية والتغطية بالبويات -

 .عمليات التعبئة والتغليف -

  ::ويستخدم في ذلك معدات تشكيل ومنها ويستخدم في ذلك معدات تشكيل ومنها     
 –اب شـجرة     مثق – مكبس إكسنتريك    –مقص إكسنتريك   

 – ماكينة حني مواسـير      – ماكينة تجليخ    –ماكينة لحام بنطة    

 ماكينة لحام كهربـاء  – فرن تجفيف  –صاروخ قطعية تزجه    

 باإلضافة إلى أسـطمبات متنوعـة للقطـع         – عدد يدوية    –

 .والتشكيل



 - ٢٠٤ -

  ::الخامات الخامات 

الخامات التي يستخدمها المشروع متعددة ويمكن حصرها       

 :في 

 .عات حديد مطاوعقطا+ ألواح صاج أسود  -

 .مواسير حديد أقطار مختلفة -

 ). لدائن-زجاجية (عواكس إضاءة  -

 بويـات تغطيـة     –بويات معالجة   (خامات تغطية    -

 ).خارجية

 حديـد   –ألومنيـوم   (إكسسوارات معدنية متنوعـة      -

 ).زهر

  ::المساحة والموقع المساحة والموقع 

 مغطاة علـى    ٢ م ٢٠٠يحتاج المشروع مساحة في حدود      

ثبيت المعدات ويلزم للمشـروع     أن تجهز بقواعد خرسانية لت    

 وات مـع تـوفير      . ك ٢٤ فولت بقدرة    ٣٨٠طاقة كهربائية   

 .مصدر للمياه والتهوية الجيد



 - ٢٠٥ -

  ::العمالة العمالة 

يتميز المشروع بإيجاد فرص عمـل لشـباب الخـريجين      

باإلضافة إلى العمالة الحرفية والفنية ويحتاج المشروع إلـى         

 . أفراد١٠حوالي 

  ::التسويق والمبيعات التسويق والمبيعات 

المشروع ذو عائد إقتصادي مناسب نتيجة اتسـاع        يعتبر  

الشريحة التسويقية والتي تعتمد على التوزيـع المباشـر أو          

 .المناقصات والتعاقد لدى الغير

 :ومن قنوات التسويق 

 .العرض بالمشروع واألسواق المنظمة -

 .الفنادق والقرى السياحية -

 .المعارض المتخصصة في وسائل اإلضاءة -

 . واألندية والكازينوهات وغيرهاالتعاقد مع الهيئات -



 - ٢٠٦ -

  ذج مشروع صناعةذج مشروع صناعةنمونمو  ٧٧--٢٢

  األثاث النمطياألثاث النمطي

  ::مقدمة مقدمة 
تساهم التكنولوجيا الحديثة في صناعة المنتجات الخشـبية        

في إدخال نظام خطوط تصنيع المنتجات النمطية والتي تتميز         

بأنها سهلة االستخدام وآمنة ومريحة وتؤدي وظائفها بكفـاءة         

جانب تحقيق ذاتية المسـتعمل بوجـه       ودون مشاكل هذا إلى     

خاص من حيث تشكيلها وتكوينها طبقا إلحتياجاتـه الماديـة          

واألماكن المتاحة لديه ويمكن للمستخدم تغيير شكل المنتج أو         

تكبيره وذلك بشراء أجزاء جديدة تضم إلى العناصر األساسية         

 .لتطوير شكل المنتج



 - ٢٠٧ -

  ::أهداف المشروع أهداف المشروع 
ثاث النمطي الخفيف الموائم    يهدف المشروع إلى إنتاج األ    

لمتطلبات االستخدام المتعدد وسهولة اإلنتاج والتخزين والنقل       

والصيانة والفك والتركيب مما يحقـق فـي النهايـة رؤيـة            

تصورية تصميمية تساهم بشكل فعال فـي تطـوير األثـاث           

 .النمطي البسيط في مصر

  ::اإلنتاجية اإلنتاجية 
ميعي لألثاث  تعتمد منتجات المشروع على نظام البناء التج      

وهو فكر تصميمي يقوم على عمل أشكال مختلفة من خـالل           

تجميع المكونات المفردة من العناصـر األساسـية لتكـوين          

منتجات عديدة يمكن فكها مرة أخرى ثـم إعـادة تكوينهـا            

 .بأشكال متنوعة



 - ٢٠٨ -

  ::ومنتجات المشروع متعددة منها ومنتجات المشروع متعددة منها 
 .المقاعد -

 .الطاوالت الركنية -

 .المكتبات البسيطة -

 .األطفالأثاث  -

 .مكمالت الديكور -

  ::خطوات اإلنتاج والمعدات المطلوبة خطوات اإلنتاج والمعدات المطلوبة 
 مراحل رئيسية   ٤تضمن عمليات التصنيع لهذا المشروع      

 :هي 

 .تجهيز وإعداد األخشاب -

 .التجميع والوصل الجزئي -

 .التشطيب السطحي -

 .التجميع النهائي -



 - ٢٠٩ -

  ::ويستخدم في ذلك مجموعة معدات منها ويستخدم في ذلك مجموعة معدات منها 

 ماكينة حلية   –نة تخانة    ماكي – منقار بنطة    –منشار شريط   

 ماكينة قطـع    – ماكينة منشار صينية أفقية      – ماكينة رابوة    –

 ماكينـة   – مسـدس رش بمشـتمالته       – كمبرسور   –صينية  

 . عدد يدوية–مثقاب شجرة 

  ::الخامات الخامات 

تتوافر خامات المشروع في السوق المحلي من األخشاب        

بعض الطبيعية والدهانات والمكمالت المعدنية باإلضافة إلى       

المستلزمات الخاصة باإلنتاج مثل الغراء الطبيعي والصناعي       

 .الخ… والصنفرة 

  ::المساحة والموقع المساحة والموقع 

 للتصنيع والتخـزين    ٢ م ٢٠٠يلزم لهذا المشروع مساحة     

ومجهزة بقواعد خرسانية لتثبيت المعدات ويلـزم للمشـروع         

 وات ومصدر جيد    . ك ٢٨ فولت بقدرة    ٣٨٠طاقة كهربائية   

 .لمياهللتهوية ومصدر ل



 - ٢١٠ -

  ::العمالة العمالة 

يتميز المشروع بإيجاد فرص عمل للشباب باإلضافة إلـى    

العمالة الحرفية مع توافر العنصر البشـري القـادر علـى           

 . أفراد١٠التصميم والتطوير ويحتاج المشروع إلى حوالي 

  ::التسويق والمبيعات التسويق والمبيعات 

المشروع يتجه بمنتجاته صوب شـريحة تسـويقية         -

طلب درجة عاليـة    عريضة من المجتمع والمنتج يت    

من المتانة لمسايرة عمليات االستخدام وتنوع كبير       

 .في الموديالت لمسايرة متطلبات المستهلكين

المنتجات المقترحة من المنتجات التي ال يشـتريها         -

الفرد بحكم العادة ولذلك يجـب إضـافة عناصـر          

 .مبهرة بالتصميم تعمل على زيادة جذب المستهلك

  ::القنوات التسويقية القنوات التسويقية 

 .حالت المتخصصة لألثاثالم -

 .المعارض النوعية -

 .العرض من خالل المشروع ذاته -



 - ٢١١ -

  نموذج مشروع إنتاج البالطنموذج مشروع إنتاج البالط  ٨٨--٢٢

  من مخلفات مصانع األسمنتمن مخلفات مصانع األسمنت

  ::مقدمة مقدمة 
تعتبر صناعة األسمنت من الصناعات الرئيسـية الهامـة         

والمنتشرة لسد اإلحتياجات المتزايدة من الحركـة العمرانيـة      

العالية من األتربة والتي تنتشـر أو       الحالية إال أن المعدالت     

تترسب بكميات هائلة من المصانع سببت بالفعل ضررا على         

 .البيئة وبالتالي على الصحة العامة

لذلك نقدم دراسة إلنشاء مشروع يساهم في التخلص مـن          

الكميات المترسبة أو المجمعة عن طريق الفالتر واإلسـتفادة         

سمنتي الذي سـيتميز    منها في صناعة بعض أنواع البالط األ      

 .بالسعر المنخفض



 - ٢١٢ -

  ::أهداف المشروع أهداف المشروع 
تأتي أهمية صناعة البالط من أنه العنصر األساسي فـي          

تغطية معظم أرضـيات المنشـآت المعماريـة أو رصـف           

الشوارع والتي تحتاج سنويا إلى كميـات كبيـرة كمـا أن             

المشروع سيساهم في تشغيل الشباب في هذا المجال داخـل          

 . أو المجتمعات الجديدةالمدن الصناعية

  ::اإلنتاجية اإلنتاجية 
 :يمكن للمشروع إنتاج منتجات بمقاسات مخلفة منها 

 . سم٢٠ × ٢٠بالط مقاس  -١

 . سم٢٥ × ٢٥بالط مقاس  -٢

 . سم٣٠ × ٣٠بالط مقاس  -٣

  :وعلى حسب نوع كسر الرخام

 .بالط بلجيكي -١

 .بالط كرارة -٢

 .بالط أخضر قناوي -٣



 - ٢١٣ -

  ::خط اإلنتاج والمعدات المطلوبة خط اإلنتاج والمعدات المطلوبة 
احل التصنيع على خلط خامات الطبقة السطحية       تعتمد مر 

المكونة من األسمنت األبيض وبودرة الجير والبودرة العادية        

أمـا الطبقـة    .وكسر الرخام حسب النسب والمواصفات الفنية     

األسمنتية المكونة من تراب أسمنت والرمل فيتم خلطها جيدا         

 سم  ٢ثم توضع طبقة الخلطة السطحية بسمك       . حسب النسب 

والب الصب حسب المقاس المطلوب مع وضع الطبقـة         في ق 

 سم يلي ذلك مرحلة الكبس وتشكيل البالط        ١اإلسمنتية بسمك   

والتجفيف على ألواح خشب مع رش مكونات البالط بكميـة          

من المياه بصفة دائمة أثناء مرحلة التجفيف األولى حتـى ال           

ل يتشقق سطح البالط ثم يترك حتى يتم التجفيف نهائيا ثم ينتق          

البالط إلى مرحلة الصقل والتلميع بإستخدام ماكينـة الجلـي          

 .وتسوية السطح

  ::ويلزم لذلك مجموعة معدات هي ويلزم لذلك مجموعة معدات هي 

 أحـواض   – فرم الكـبس     – جالية   –مكبس هيدروليكي   

 . عدد يدوية– شاسيهات خشب –الخلط 



 - ٢١٤ -

  ::الخامات الخامات 

 .تراب أسمنت -

 .أسمنت أبيض -

 .بودرة جير -

 .بودرة عادية -

 .رمل -

 .ه وأشكاله المختلفةكسر الرخام بأنواع -

  ::المساحة والموقع المساحة والموقع 

 للتصـنيع والتخـزين   ٢م٣٠٠يلزم لهذا المشروع مساحة  

ومجهزة بقواعد خرسانية لتثبيت المعدات ويلـزم للمشـروع         

 وات ومصدر جيد    . ك ١٥ فولت بقدرة    ٣٨٠طاقة كهربائية   

 .للتهوية ومصدر للمياه مع توافر صرف صحي مناسب

  ::العمالة العمالة 

يجاد فرص عمـل لشـباب الخـريجين    يتميز المشروع بإ  

باإلضافة إلى العمالة الحرفية ويحتاج المشروع إلى حـوالي         

 . ألفراد١٠



 - ٢١٥ -

  ::التسويق والمبيعات التسويق والمبيعات 

المشروع يتجه بمنتجاته نحو شريحة تسويقية ذات احتياج        

رئيسي وبالتالي يجب أن يكون على درجة عالية من الجودة          

 .لمسايرة عمليات االستخدام الفعلية

  ::وات التسويق وات التسويق ومن قنومن قن

 .مقاولي أعمال البناء من القطاع العام والخاص -

 .من خالل المشروع -

يمكن المشاركة في بعض معـارض مسـتلزمات         -

 .البناء والتشييد

 



 - ٢١٦ -

   نموذج مشروع مستلزمات الطفل نموذج مشروع مستلزمات الطفل٩٩--٢٢

  ::مقدمة مقدمة 
أدى اإلهتمام بتطوير أساليب العناية بالطفل إلـى إيجـاد          

ات الترفيهية ومن ثم    مدخل جديد لصناعة العديد من المستلزم     

فقد يحقق المشروع مدخل جديد للصناعات الصغيرة سـواء         

من ناحية التصميم أو من ناحية التصنيع لوحدات خفيفة قادرة          

 .على تلبية حاجة الطفل

  ::أهداف المشروع أهداف المشروع 
يهدف المشروع إلى إمكانية تصنيع مستلزمات الطفل في        

 موائمة  مراحل عمره األولى كوحدات نمطية إقتصادية تكون      

من حيث األبعاد وسهولة المناولة في االستخدام باإلضافة إلى         

 .إستحداث المظهر الجمالي



 - ٢١٧ -

  ::اإلنتاجية اإلنتاجية 
يقوم المشروع بتنفيذ منتجات متنوعة منها عربـة طفـل          

 أرجوحة  – مقعد طفل للسيارة     – سرير للطفل متنقل     –خفيفة  

وتقدر إنتاجية المشروع من هذه النوعيات بمعدل       … وغيرها  

 . قطعة شهريا٥٥٠يصل إلى 

  ::خط اإلنتاج والمعدات المطلوبة خط اإلنتاج والمعدات المطلوبة 
ينقسم خط اإلنتاج إلى خمس مراحل يتم خاللها تصـنيع          

وهذه المراحل متمثلة في مرحلة     … جميع منتجات المشروع    

 مرحلة التشطيب   – مرحلة التشكيل اللدائن     –التشكيل المعدني   

غليـف   مرحلة التكسية والتنجيد ثم مرحلـة التجميـع والت         –

ويستخدم في ذلك معدات ميكانيكية عامة غالبا مـا تسـتخدم           

 –مقـص   : بورش تصنيع المعادن منها على سبيل المثـال         

 أحـواض   – أدوات دهان دوكو     – مثقاب   – حناية   –مكبس  

 .معالجة كيميائية باإلضافة إلى بعض العدد اليدوية



 - ٢١٨ -

  ::العمالة العمالة 

 مـن   يتميز المشروع بإيجاد فرص عمل للعمالـة الفنيـة        

شباب الخريجين باإلضافة إلى العمالة الحرفية مـع تـوافر          

 ويحتـاج   .العنصر البشري القادر على التصميم واالبتكـار      

 . فرد١٢المشروع المقترح إلى حوالي 

  ::التسويق والمبيعات التسويق والمبيعات 

تتميز المنتجات بالشريحة التسويقية العالية التـي يمكـن         

كـن لحجـم    توزيعها في جميع أنحاء الجمهورية وبالتالي يم      

ومـن  … اإلنتاج أن يزداد بناءا على اتساع شريحة الطلب          

 محـالت   – البوتيكـات    –منافذ البيع محالت لعب األطفال      

    . المعارض واألسواق الدولية–األدوات المنزلية 



 - ٢١٩ -

نموذج مشروع ورشة إلنتاج نموذج مشروع ورشة إلنتاج   ١٠١٠--٢٢

  أدوات المائدة من الخزف والسيراميكأدوات المائدة من الخزف والسيراميك

  ::مقدمة مقدمة 
ك مـن الصـناعات     تعتبر صناعة الخـزف والسـيرامي     

المعروفة منذ العصور القديمة في مصر ويعرفها كثير مـن          

الحرفيين بجميع مستوياتها وتنتشـر فـي القـرى والمـدن           

وتتوارثها أجيال من الصناع لذا يمكـن القـول أنهـا أحـد             

الصناعات المتوارثة منذ قدماء المصريين بشكل جيـد جـدا          

تجـه  وكذلك على امتداد الحضـارات حتـى اآلن ولـذلك ي          

المشروع المقترح إلى زيادة فرصـة اإلنتـاج بتصـميمات          

مبتكرة لتنافس المثيل المستورد من األسواق العالمية ونظـرا         

لتوافر المواد الخام والعمالة المدربة فيمكن أيضا المنافسة في         

 .األسعار



 - ٢٢٠ -

  ::أهداف المشروع أهداف المشروع 
يهدف المشروع إلى إنتاج أدوات المائـدة مـن الخـزف           

صميمات وجودة متميزة وبإنتاجية تكفـي      والسيراميك ذات ت  

 .األسواق المحلية والخارجية

  ::اإلنتاجية اإلنتاجية 

  ::تتنوع منتجات الخزف والسيراميك فمنها تتنوع منتجات الخزف والسيراميك فمنها 

 – فازات   – أكواب   – طفايات   – أطقم شاي    –أطقم مائدة   

 .منتجات تذكارية وسياحية

 :وتقدر إنتاجية المشروع بنحو 

 .شهر/  طقم مائدة وشاي ٥٠ -

 .شهر/  طفاية ٥٠٠ -

 .شهر/  طقم أكواب ٢٠٠ -

 .شهر/  قطعة تذكارية سياحية ٢٠٠ -



 - ٢٢١ -

  ::خط اإلنتاج والمعدات المطلوبة خط اإلنتاج والمعدات المطلوبة 

يشتمل خط إنتاج أطقم المائدة من الخـزف والسـيراميك          

على خطوات محددة يجب أن تتم بدقة للحصول على أفضل          

 :النتائج وهي 

 .مرحلة التكسير والطحن -

 .مرحلة الخلط -

 .مرحلة الترشيح -

 .مرحلة البثق -

 .مرحلة التشكيل -

 .مرحلة التجفيف -

 .مرحلة التزجيج والزخرفة -

 .مرحلة التشطيب والفرز -

 .مرحلة التعبئة والتغليف -

  ::ويستخدم لذلك مجموعة من المعدات واألدوات منهاويستخدم لذلك مجموعة من المعدات واألدوات منها

 – ماكينة بثـق     – وحدة خلط وترشيح     - مناخل –مطحنة  

 معـدات   – فرن حريق طوب     – فرن حريق معدني     –قوالب  

 . عدد يدوية–  وحدة تجفيف–طالء 



 - ٢٢٢ -

  ::الخامات الخامات 

تتوفر الخامات األساسية الالزمة لصناعة منتجات الخزف       

والسيراميك وهي تتكون مـن الطفلـة والسـليكا والكولينـا           

والفلسبار في أماكن مختلفة من جمهوريـة مصـر العربيـة           

وخاصة في جنوب الوادي وأيضا تتوافر خامـات مكونـات          

يكاالت منها المحلـي    العناصر الفنية والزخرفة من ألوان ود     

 . والمستورد

  ::المساحة والموقع المساحة والموقع 

 لخـط اإلنتـاج   ٢ م١٥٠يحتاج المشروع إلـى مسـاحة    

.  ك ٨ فولت بقـدرة     ٣٨٠والتخزين ويلزم للمشروع كهرباء     

 ٣ م ٢٥يوم ومصدر وقود غاز      / ٣ م ١وات ومصدر للمياه    

 .يوم وصرف صحي وتهوية جيدة/ 

  ::العمالة العمالة 

عمالة الفنية مـن شـباب      يتميز المشروع بإيجاد فرص لل    

الخريجين باإلضافة إلى العمالة الحرفية مع توافر العنصـر         

البشري القادر على التصميم واإلبتكار ويحتاج المشروع إلى        

 . أفراد٥حوالي 
 



 - ٢٢٣ -

  ::التسويق والمبيعات التسويق والمبيعات 

تعتبر منتجات أدوات المائدة المصنوعة من السيراميك أو        

ستخدام المنزلـي   الخزف لها أسواقا رائجة ومجاال واسعا لال      

 :المتكرر عالية عن طريق قنوات تسويقية متعددة منها

 .محالت األدوات المنزلية -

 .المعارض المتخصصة -

 .من خالل المشروع -

التعاقــدات الســابقة لإلنتــاج للفنــادق والنــوادي  -

 .والمطاعم



 - ٢٢٤ -

  ج الشحومج الشحومنموذج مشروع إنتانموذج مشروع إنتا  ١١١١--٢٢

  من تدوير مخلفات زيوت المصانعمن تدوير مخلفات زيوت المصانع

  ::مقدمة مقدمة 
 ومخلفات الزيوت المسـتخدمة فـي تشـغيل         تعتبر بقايا 

الماكينات والمعدات ووسائل النقل مصدرا هاما من مصـادر         

خامات إنتاج الشحوم الصناعية الالزمـة لعمليـات صـيانة          

المعدات وتشحيم مناطق اإلرتكاز والرولمان بلى وال غنـى         

عنها في عمليات الصيانة لتقليل معدالت التآكـل وبالتـالي          

لذلك كان التفكير في تدوير     . فتراضي للمعدات إطالة العمر اإل  

مخلفات هذه الزيوت إلنتاج شحوم ذات مواصفات يمكـن أن          

تستخدم في عمليات الصيانة أو تغطية األجزاء المعدنية مـن          

المعدات المعرضة بصفة دائمة لألجواء الرطبة أو تخزينهـا         

حتى يمكن التغلب على ظهور الصدأ على الماكينـات أثنـاء       

  التخزينفترات



 - ٢٢٥ -

  ::أهداف المشروع أهداف المشروع 
يهدف المشروع إلى إعادة تدوير مخلفات الزيـوت بعـد          

إنتهاء إستخدامها في تشغيل المعدات أو اآلالت وتحويلها إلى         

شحوم صناعية تستخدم في حماية جميع األجـزاء الـدوارة          

 .والمتعرضة لعوامل اإلحتكاك العالية

التي تضطر  وبالتالي يمكن اإلستفادة من مخلفات الزيوت و      

بعض الشركات إلى التخلص منها عن طريق شبكة الصرف         

الصحي مما يسبب تلوث بيئي خطير فضال عـن التكـاليف           

 .الباهظة عند معالجة مياه الصرف

  ::اإلنتاجية اإلنتاجية 
يمكن للمشروع إنتاج جميع أنـواع الشـحوم الصـناعية          

التي تستخدم في تغطية المشغوالت المعدنية      ) كثافات مختلفة (

قبل عملية تغليفها أو تخزينها باإلضافة إلى إنتـاج   ) يةالحديد(

الشحوم التي تستخدم لمنع تآكل األجزاء المتحركة بالمعـدات         

أو اآلالت عند تشغيلها وطبقا للمواصـفات التـي تتطلبهـا           

 .تعليمات الصيانة اليومية أو الدورية



 - ٢٢٦ -

  ::خط اإلنتاج والمعدات المطلوبة خط اإلنتاج والمعدات المطلوبة 
 :تتلخص مراحل التصنيع فيما يلي 

 .ترشيح الزيوت وفصل الشوائب والرمال -

 ١١٠وضع الزيوت في وعاء التسخين لغليها عنـد         -

درجة مئوية للتخلص من كميات الميـاه المتعلقـة         

 .بمخلفات الزيوت عند تجميعها

للزيـوت  ) كربونات كالسـيوم  (إضافة مادة جيرية     -

المغلية للحصول على درجة التماسـك واللزوجـة        

بريت المخفـف مـع     المطلوبة ثم إضافة حمض الك    

 .التسخين والتقليب المستمر لمدة ساعتين

صب المخلوط المتكون في أوعية ثم يترك ليبـرد          -

ويغطى لمدة يومين وبذلك نحصـل علـى الشـحم      

 .المطلوب

إضافة كمية من السوالر أو الكيروسين إلى الشحم         -

بعد عملية التبريد وذلك لتخفيـف القـوام لتسـهيل          

 ).تر لكل طن شحم ل٢٠(عملية التعبئة بنسبة 

 . كجم٥يعبأ الشحم الناتج في عبوات سعة  -

  



 - ٢٢٧ -

  ::ويلزم لذلك مجموعة من المعدات هي ويلزم لذلك مجموعة من المعدات هي 

 – وعاء تسخين وخلـط      – ونش   –وحدة ترشيح للزيوت    

 . حوض صلب–عربة يدوية 

  ::الخامات الخامات 

 .الزيوت المستعملة -

 .كربونات الصوديوم -

 .حمض كبريتيك مخفف -

 .سوالر أو كيروسين -

  ::المساحة أو الموقع المساحة أو الموقع 

 للتصـنيع والتخـزين     ٢ م ٨٠يلزم لهذا المشروع مساحة     

ومجهزة لتثبيت المعدات ويلزم للمشروع طاقـة كهربائيـة         

وات ومصدر جيد للتهوية ومصدر     .  ك ١٥ فولت بقدرة    ٢٢٠

 .للمياه

  ::ة ة للالعماالعما

يتميز المشروع بإيجاد فرص عمل للشباب باإلضافة إلـى    

 . أفراد٥العمالة الحرفية ويحتاج المشروع إلى حوالي 
 



 - ٢٢٨ -

  ::ات ات ععالتسويق والمبيالتسويق والمبي

 :يتم التسويق عن طريق 

 .المناطق الصناعية الجديدة -

 .ورش تصنيع المعدات -

 .ورش صيانة السيارات والمعدات -

 .تجار قطع الغيار للمعدات الثقيلة -

 .اإلشتراك في المعارض -

 



 - ٢٢٩ -

  نموذج مشروع تجهيزنموذج مشروع تجهيز  ١٢١٢--٢٢

  وقص الورقوقص الورق

  ::مقدمة مقدمة 
يقـرب مـن مـائتي      يقدر اإلنتاج العالمي من الورق بما       

مليون طن سنويا وفي المستقبل سوف تكـون الزيـادة فـي            

صناعة الورق وإستهالكه أكثر من أي وقت مضـى وذلـك           

يرجع إلى الزيادة في عدد السكان وزيادة مسـتوى التعلـيم           

واألهم من كل ذلـك زيـادة الطلـب علـى المطبوعـات             

 .والمعلومات

لسجاير فالورق يستخدم في أغراض عديدة بدءا من لف ا        

إلى الورق المستخدم في أثاث المنـازل كالفورميكـا وورق          

 ومن عود الثقاب إلى األطبـاق واألكـواب وورق          ،الديكور

المناديل وورق العبوات المختلفة وورق التصوير والطباعـة        

 .الخ… وكروت األفراح وشرائط اللصق 



 - ٢٣٠ -

  ::أهداف المشروع أهداف المشروع 
ـ          ة يهدف هذا المشروع إلى إعداد وتجهيز الـورق وقطع

بالمواصفات المناسبة لعمليات التصنيع أو الطباعة الالحقـة        

ويعتبر توافر المواد الخـام الالزمـة       . والتصوير الميكانيكي 

لإلنتاج سواء من خالل صناعة الورق الوطنية أو المستوردة         

وإستقرار األسعار النسبي في السوق المحلي والعالمي وتوافر        

رونة تسـويق منتجـات     العمالة الالزمة وسهولة تدريبيها وم    

 .المشروع من أهم العناصر التي ترجح إقامة هذا المشروع

  ::اإلنتاجية اإلنتاجية 
 . جرام٧٠ جرام و٨٠ورق التصوير بأحجامه 

 × ٢٢٩(تصنيع وتجهيز األظـرف بمقاسـات مختلفـة         

 ). مم٢٧٩ × ٢٠٣) ( مم٣٨١ × ٢٤٥) (مم٣٠٥



 - ٢٣١ -

  ::خطوات اإلنتاج والمعدات المطلوبة خطوات اإلنتاج والمعدات المطلوبة 
 :يما يلي تتلخص مراحل التصنيع ف

عمليات قطع عرضي وطولي ألفرخ الورق الكبيرة        -

على مراحل حتى تصل إلـى األبعـاد واألطـوال          

 .المطلوبة

 )رزمة=  ورقة ٥٠٠(عملية العد لرزم الورق  -

 .عملية التغليف والتعبئة -

  ::ويلزم لذلك مجموعة من المعدات وهي ويلزم لذلك مجموعة من المعدات وهي 

 تزجة  – ماكينة تكسير    – مكبس يدوي    –مقص إكسنتريك   

 .اكينة طباعة يدوية م–تشغيل 

  ::الخامات الخامات 

خامات المشروع األساسية هي الورق بنوعياته المختلفـة        

 جـرام   ٧٠،٨٠ومن أهم الخامات المستخدمة ورق التصوير       

 .بإعتباره من أهم الخامات ذات المطلب الكبير للتسويق



 - ٢٣٢ -

  ::المساحة والموقع المساحة والموقع 

 مغطـاة للتصـنيع     ٢ م ١٠٠يلزم لهذا المشروع مسـاحة      

 فولت  ٣٨٠ / ٢٢٠م للمشروع طاقة كهربية     والتخزين ويلز 

 . وات ومصدر للمياه ومصدر جيد للتهوية. ك٣بقدرة 

  ::العمالة العمالة 

يتميز المشروع بإيجاد فرص عمل للشباب باإلضافة إلـى    

 . أفراد٨العمالة الفنية ويحتاج المشروع إلى حوالي 

  ::التسويق والمبيعات التسويق والمبيعات 

 وشركات  المشروع يتجه بمنتجاته نحو التعاقد مع المكاتب      

الكمبيوتر والمطابع والهيئات الحكومية وشـركات التوزيـع        

 .والمكتبات المهتمة بالنشاط



 - ٢٣٣ -

نموذج مشروع إنتاج عجوة البلح نموذج مشروع إنتاج عجوة البلح   ١٣١٣--٢٢

  المحشوة بالمكسراتالمحشوة بالمكسرات

  ::مقدمة مقدمة 
يعتبر البلح من المواد الغذائية عالية القيمة الغذائية فهـو          

ـ          وية يحتوي على نسبة عالية من المواد السكرية والمواد النش

باإلضافة إلى المواد البروتينية كما أن إضافة المكسرات تزيد         

من جودة المنتج ورفع القيمة الغذائية ويمكن للفرد أن يعتـاد           

المعيشة على البلح كمصدر غذائي عـالي القيمـة ويمكـن           

اإلستفادة من البلح في صنع عجوة بالمكسرات وهي غـذاء          

 .سيةهام وحيوي لألطفال خاصة في الوجبات المدر

  ::أهداف المشروع أهداف المشروع 
يهدف المشروع إلى اإلستفادة من نواتج التمر في عمـل          

مشروعات تساهم في تشغيل الشباب باإلضافة إلـى حاجـة          

السوق الخارجي إلى مثل هذه المنتجات ألنها تعتبـر غيـر           

متوفرة في كثير من البلدان معظمها في أوروبـا وأمريكـا           

 .الشمالية



 - ٢٣٤ -

  ::اإلنتاجية اإلنتاجية 
 ١٥ ، جم ١٠٠ في عبوات خاصة تزن      عجوة بالمكسرات 

 . جم مغلفة بطرق تكنولوجية متطورة٢٥٠ ،جم

  ::خطوات اإلنتاج والمعدات المطلوبة خطوات اإلنتاج والمعدات المطلوبة 

 :وتتلخص مراحل التصنيع فيما يلي 

مرحلة اإلعداد وتجهيز الخامات وفيها يتم إضـافة         -أ 

المكونات للعجوة منزوعة النـوى وهـي البنـدق         

واد الحافظـة   والفول السوداني مع اللبن الجاف والم     

 .مثل حمض الستيريك والفانيليا

ويتم خلط المكونات بالخالطة لمدة     : مرحلة الخلط    -ب 

 .ربع ساعة للتأكد من تجانس المخلوط

وفيها يوضع المنتج فـي قوالـب       : مرحلة التقطيع    -ج 

مخصوصة من البالستيك ثم يقطع إلى قطـع ذات         

 .أحجام وأوزان مختلفة حسب اإلنتاج المطلوب

تغلف كل قطعة على حدة حسـب       : يف  مرحلة التغل  -د 

 . جم١٠٠األوزان في صورة عبوات تزن 



 - ٢٣٥ -

  ::ويلزم لذلك مجموعة من المعدات هي ويلزم لذلك مجموعة من المعدات هي 

 خالط  – مفرمة للعجوة    –كسارة للبندق والفول السوداني     

 . قوالب– ماكينة إعداد أكياس التعبئة والتغليف –ميكانيكي 

  ::الخامات الخامات 

 .عجوة منزوعة النوى -

 .لبن جاف -

 .مكسرات -

 . حافظة وفانيليامواد -

  ::المساحة والموقع المساحة والموقع 

 جميـع الحـوائط     ٢ م ١٥٠يلزم لهذا المشروع مسـاحة      

واألرضيات مجهزة بالقيشاني لسهولة التنظيف مع مراعـاة        

تركيب وحدات للتهوية بجميع أماكن الصنيع والتعبئة ويلـزم         

 .وات.ك٢٠ فولت بقدرة ٢٢٠للمشروع طاقة كهربائية 



 - ٢٣٦ -

  ::العمالة العمالة 

إيجاد فرص عمـل لشـباب الخـريجين    يتميز المشروع ب  

 ٥باإلضافة إلى العمالة الحرفية ويحتاج المشروع إلى حوالي         

 .أفراد

  ::التسويق والمبيعات التسويق والمبيعات 

المشروع يتجه بمنتجاته صوب شريحة تسويقية عالية مع        

وجود فرص كبيرة للتصدير بعد تحقيق الشروط العامة مـن          

 .النظافة والمظهر الجيد في المحتوى والتغليف

  ::ن قنوات التسويق ن قنوات التسويق وموم

 .محالت السوبر ماركت -

 .الجمعيات التعاونية اإلستهالكية -

 .المشروع نفسه -

.أسواق الخريجين −



 - ٢٣٧ -

  نموذج مشروع صناعةنموذج مشروع صناعة  ١٤١٤--٢٢

  السخانات الشمسيةالسخانات الشمسية

  ::مقدمة مقدمة 
 مما يجعل الطاقـة     ،تقع مصر في منطقة الحزام الشمسي     

الشمسية من أفضل مصادر الطاقة الغير تقليدية فـي مصـر       

 سـاعة   ٤٠٠٠ – ٣٠٠٠ بسطوع الشمسي مـن      حيث تمتاز 

 .متر مربع/ س.و. ك٧ – ٥سنويا وبإشعاع شمسي يومي 

وتعتبر سخانات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسـية مـن          

المنتجات المالئمة للصناعات الصغيرة لتصنيع جيل جديد من        

هذه السخانات خصوصا وأن إتجاه الدولة حاليا يتسـع نحـو           

 مما يؤكـد جـدوى هـذا المشـروع          ،ةتعمير المناطق النائي  

 .اقتصاديا



 - ٢٣٨ -

  ::أهداف المشروع أهداف المشروع 
السـخانات  (يعطي المشروع أهمية للمنتجات الصـناعية       

المستخدمة في األغراض المنزلية والتجارية ممـا       ) الشمسية

يساهم في ترشيد الطاقة التقليدية خاصة في المنـاطق التـي           

سـتخدام  يصعب نقل هذه الطاقة إليها فإذا ما تم إسـتيعاب وا          

 سخان شمسي بالبيئة المصرية فإنه يمكـن ترشـيد          ٣٠٠٠٠

 ميجاوات سـاعة يترتـب      ١٠٠طاقة كهربية سنوية مقدارها     

عليه تقليل نسبة التلوث الناتج من تشـغيل محطـات توليـد            

 .الكهرباء التي تستخدم الوقود السائل ومنه السوالر

  ::اإلنتاجية اإلنتاجية 
مختلفة من  تهدف دراسة هذا المشروع إلى إنتاج نوعيات        

 :المنتجات التي تعتمد على إستغالل الطاقة الشمسية وهي 

 ).وحدات منزلية أو تجارية(سخانات مياه شمسية  -

 .المجففات الشمسية -



 - ٢٣٩ -

  ::خطوات اإلنتاج والمعدات المطلوبة خطوات اإلنتاج والمعدات المطلوبة 

 مراحل رئيسية   ٥تتضمن العملية اإلنتاجية لهذا المشروع      

 :متمثلة في 

 .مرحلة القطع -

 .مرحلة التشكيل -

 .ة التصنيع واللحاممرحل -

 .مرحلة رش البويات -

 .مرحلة التغليف -

  ::ويستخدم في ذلك مجموعة معدات منها ويستخدم في ذلك مجموعة معدات منها 

 ماكينة درفيـل    – مكبس إكسنتريك    –مقص درفيل متعدد    

 ماكينة  –) نقطة( ماكينة لحام    – ماكينة درفيل شرائح     –حلية  

 تنايـة   – ماكينة تجلـيخ     – مقص إكسنتريك    –) خطى(لحام  

 ماكينـة حقـن فـوم       – غرفة رش    –قاب   ماكينة مث  –ألواح  

 . عدد يدوية– فرن تجفيف –بالستيك 



 - ٢٤٠ -

  ::الخامات الخامات 

يعتمد المشروع على مجموعة مـن الخامـات المعدنيـة          

 :باإلضافة إلى بعض المكمالت مثل

 . نحاس–ألواح ومواسير ألومنيوم  -

 ).لدائن رغوية(مواد للعزل الحراري  -

 .دهانات داكنة سوداء غير المعة -

 .كم والقياسوسائل للتح -

 . مم٣زجاج مسطح عادي سمك  -

  ::المساحة والموقع المساحة والموقع 

 للتصنيع والتخـزين    ٢ م ١٥٠يلزم لهذا المشروع مساحة     

ومجهزة بقواعد خرسانية لتثبيت المعدات ويلـزم للمشـروع         

 وات ومصدر جيد    . ك ٢٤ فولت بقدرة    ٣٨٠طاقة كهربائية   

 .للتهوية ومصدر للمياه

  ::العمالة العمالة 

فرص عمل للشباب باإلضافة إلـى   بإيجاد  المشروعيتميز  

العمالة الحرفية مع توافر العنصر البشـري القـادر علـى           

 . فرد١٥التصميم والتطوير ويحتاج المشروع إلى حوالي 



 - ٢٤١ -

  ::التسويق والمبيعات التسويق والمبيعات 

يعتبر المنتج من المنتجات اإلقتصادية التي يشتريها الفرد        

بحكم ثقافته ومدركاته نحو البيئة وعدم تلوثها خاصـة فـي           

لمدن الجديدة ولذلك يجب اإلهتمام بهـذه الفئـة بإعتبارهـا           ا

المستهلك األساسي للسخانات الشمسية وذلـك عـن طريـق          

 .اإلهتمام بالجودة والمظهر الجمالي وكفاءة التشغيل

  ::آخذا في اإلعتبار آخذا في اإلعتبار 

الدرجة العالية من الدقة والمتانة للتغلب علـى العوامـل          

 .الستخدامالجوية التي يتعرض لها الجهاز أثناء ا

  ::القنوات التسويقية القنوات التسويقية 

 .المحالت المتخصصة والمعارض -

عمليات التعاقد بالقرى السياحية والفنادق وشركات       -

 .المقاوالت واألفراد



 - ٢٤٢ -

 

 

  نموذج من المشروعات البحثيةنموذج من المشروعات البحثية  ١٥١٥--٢٢

          
      

אמ א א אמא א א א
אאא א א אא א א א

א אא א
المواد المعمارية الغير متوافقة مع البيئة المواد المعمارية الغير متوافقة مع البيئة 

  وأثرها في التلوث البيئيوأثرها في التلوث البيئي



 - ٢٤٣ -

  ::أهمية دراسة البحث أهمية دراسة البحث   --١١
سيشمل البحث بيان بـالمواد المعماريـة الضـارة          -

بالبيئة وسبب هذه األضرار ومدى تأثيرهـا علـى         

ة عامة  البيئة المعمارية على وجه الخصوص والبيئ     

وكذلك سيشمل البحث اآلثار االجتماعيـة بنتيجـة        

 .إستخدام هذه المواد

وبنشر هذا البحث وإخطار مركز بحـوث البنـاء          -

سيتم تالشـي   … بنتائجه والتوعية عموما بأهميته     

وسنقترح تنقية كود البنـاء     … إستخدام هذه المواد    

علمـا بـأن   … المصري من هذه المواد الضـارة   

ئل الصديقة من هذه المواد التي      البحث سيوضح البدا  

ال تؤثر على البيئة وليس لها آثارا اجتماعية علـى          

 . المجتمع



 - ٢٤٤ -

  ::تحديد المشكلة تحديد المشكلة   --٢٢
لتحديد المشكلة سنذكر أمثلة لبعض هـذه المـواد          -

المعمارية الضارة باإلنسان وبالبيئـة مثـل مـادة         

التي دهـان مواسـير     ) أكسيد الرصاص (السلقون  

تحتـوي علـى أكسـيد      المياه والصرف بها حيث     

 .الرصاص الذي يسبب األمراض الخبيثة

كذلك مادة  …كذلك مواسير الصرف من الرصاص       -

… األسبستوس التي تستخدم في مواسـير الميـاه         

 وبعـض   .وتستخدم فـي مـواد عـزل الحـرارة        

 .األرضيات الفينيل

كذلك بعض المواد الحافظة في الدهانات المائية مثل         -

 …ا جسيمة لإلنسان الفورمالين الذي يسبب أضرار

كذلك مجففات الدهانات الزيتية من الكوبالت وأكسيد        -

 .المنجنيز

هذه أمثلة سيتم شرحها تفصيال في الدراسـة التـي           -

 .ستشمل اآلثار السيئة الستخدامها بيئيا واجتماعيا



 - ٢٤٥ -

  ::أولوية المشكلة أولوية المشكلة   --٣٣
إن إستخدام هذه المواد الضارة بالبيئة وما يتبعه مـن           -

وأثرهـا  …  والنبات والحيوان    أضرار على اإلنسان  

على المجمع يجعلنا نضعها في أولويات اإلهتمام بمنع        

إستخدامها مع التوعية بالبدائل صديقة البيئة حفاظـا        

على اإلنسان والحيوان وتالشيا لآلثـار االجتماعيـة        

 .السيئة الناتجة من أضرار هذه المواد على البيئة

ـ         - تمر من ناحية أخرى فإن هذه المواد ضررها مس

وما يتبع ذلك   … ولعالقة بعضها بمياه الشرب     … 

 .من أثر سيئ يجعلنا نضعها في األولويات

  ::التحليل التحليل   --٤٤
الدراسة تهدف إلى تحديد لمشكلة من خالل تحليـل          -

وتحليل مكوناتها  … المواد المعمارية الضارة بالبيئة     
واألثر السيئ الناتج من استخدامها سواء      … كيميائيا  

 .النبات أو الحيوانعلى اإلنسان أو 
وحتى نحقق اإلستفادة من البحث سيتناول البحـث         -

البدائل لهذه المواد الضارة حتى تكتمل اإلستفادة من        
 .هذا البحث



 - ٢٤٦ -

  ::المعلومات المتاحة واألدبيات المعلومات المتاحة واألدبيات   --٥٥
سيتم حصر المواد المعمارية الضارة بالبيئـة مـع          -

اإلستعانة بمراكز البحـوث العلميـة المتخصصـة        
… اء والجهات البحثية المختلفة     ومركز بحوث البن  
 .كذلك وزارة البيئة

سيتم البحـث فـي اإلنترنـت لمعرفـة البيانـات            -
 .واإلحصائيات المطلوبة

 .سيتم البحث في المراجع العلمية واألبحاث -
سيتم ذكر مصادر األبحاث والمراجع العلمية وذكر        -

المراكز العلمية التي ستفيد من المعلومات المتوفرة       
 .هذا الموضوعلديها بخصوص 

  ::األهداف الرئيسية للبحث األهداف الرئيسية للبحث   --٦٦
 .التصدي لمشكلة المواد المعمارية الضارة بالبيئة -
تطوير مواد البناء والوصول إلـى أنقـى المـواد           -

 .الصديقة للبيئة
التوعية بضرورة الحفاظ على البيئة فـي المجـال          -

 .المعماري
تالشي اآلثار االجتماعية السيئة من المواد الضارة        -

 .ي المجال المعماريبالبيئة ف



 - ٢٤٧ -

  ::األهداف العامة للبحث األهداف العامة للبحث   --٧٧
فتح باب األبحاث التي تفيد المجتمع كل في مجالـه           -

 .وتخصصه

 .تنقية البيئة من جميع المواد الضارة بها -

 .خلق جيد جديد واعي بالبيئة ومهتم بالحفاظ عليها -

تنقية كود البنـاء مـن المـواد الضـارة بالبيئـة             -

 .والمجتمع

  ::فرضيات البحث فرضيات البحث   --٨٨
اإلهمال في قطاع التشييد وإستخدام مواد معماريـة         -

 .ضارة بالبيئة

إهمال البيئة وعدم الحفـاظ عليهـا فـي القطـاع            -

 .المعماري

اآلثار االجتماعية السلبية الناتجة من المواد الضارة        -

 .بالبيئة في المجال المعماري



 - ٢٤٨ -

المعلومات اإلحصـائية التـي نحتاجهـا       المعلومات اإلحصـائية التـي نحتاجهـا         --٩٩

  ::لتحقيق األهداف البحثية لتحقيق األهداف البحثية 
 .اد المعمارية الضارة بالبيئةالمو -

 .التحليل الكيميائي لهذه المواد -

 .األمراض التي يسببها استخدام هذه المواد -

 .األضرار البيئية الناتجة من استخدام هذه المواد -

األضرار االجتماعية التي تنتج من اسـتخدام هـذه          -

 .المواد

  ::كيفية جمع البيانات كيفية جمع البيانات   --١٠١٠
 .المراكز القومية للبحوث -

 .بيئةوزارة ال -

 .وزارة اإلسكان -

 .وزارة الصناعة -

 .اإلنترنت -

 .المكتبات العامة والمراجع العلمية -

 .األبحاث العلمية بالجامعات والمعاهد -

 .الجمعيات األهلية العاملة في مجال البيئة -



 - ٢٤٩ -

  ::اختيار عينة اختيار عينة   --١١١١
سيتم اختيار عينة من المشروعات التي تستخدم هذه         -

 .المواد الضارة بالبيئة

عض المواد المعمارية الضارة بالبيئـة      سيتم تحليل ب   -

من خالل المعامـل لبيـان محتواهـا الكيمـاوي          

 .وضررها بالبيئة

سيتم عمل حصر ببعض المتضررين صحيا مـن         -

 .استخدام هذه المواد

  ::حليل البحث حليل البحث تتتجهيز وتجهيز و  --١٢١٢
لتحديد أبعاد األضرار الناتجـة مـن اسـتخدام المـواد           

بيانات واإلحصائيات  المعمارية الضارة بالبيئة سيتم تجهيز ال     

سيتم تحليل هذه البيانـات     … الدالة على استخدام هذه المواد      

 .وسيشمل البحث بيانات دقيقة عن هذا الموضوع… 



 - ٢٥٠ -

  ::اعتبارات أخالقية اعتبارات أخالقية   --١٣١٣
ستحاط البيانات الخاصة واإلحصـائيات العامـة بسـرية         

كما سيتم ذكر المصادر التي نحصـل منهـا علـى           . كاملة

راجع والكتب ومواقع اإلنترنـت التـي       المعلومات وكذلك الم  

 .يستعين بها

  ::دراسة إستطالعية دراسة إستطالعية   --١٤١٤
 :سيتم عمل استقصاء لشريحة مختلفة من  -

 .المهندسين -أ 

 .السكان -ب 

 .المصنعين -ج 

 .الحرفيين -د 

 .لمعرفة أثر هذا البحث ونتيجته المرجوة



 - ٢٥١ -

  ::خطط نشر البحث خطط نشر البحث   --١٥١٥
 .سيتم عمل كتيب عن هذا الموضوع -

 .جمعية على اإلنترنتسيتم نشر البحث في موقع ال -

سيتم إرسال هذا البحـث إلـى المراكـز البحثيـة            -

والجامعات والمعاهد المتخصصـة وإلـى وزارات       

 .البيئة واإلسكان والصناعة

  ::آليات تطبيق البحث آليات تطبيق البحث   --١٦١٦
سيتم تطبيق هذا البحث من خالل تنقية كود البنـاء           -

من المواد المعمارية الضارة بالبيئـة مـن خـالل          

 .وث البناءاإلتصال بمركز بح

سيتم تطبيقه أيضا من خالل التوعية بالمقاالت فـي          -

ومـن خـالل    … المجاالت الهندسية المتخصصة    

ومن خـالل موقـع الجمعيـة علـى         … الجرائد  

 .اإلنترنت



 - ٢٥٢ -

  ميزانية المشروعميزانية المشروع

ميزانية  التفاصيل البند م

 البحث

إجمالي 

ميزانية 

 البحث

إجمالي 

مساهمة 

 الجمعية
باحث /  شهور ٤ ×باحث رئيسي  المكافآت ١

  شهور٤× مناوب 

  شهور٤× باحث ميداني 

   

تجميع اإلطار النظري والدراسات  جمع المادة ٢

 السابقة وشراء الكتب

 القيمة× عدد األيام × عدد =  تدريب 

× عدد العاملين = جمع البيانات ميدانيا 

 التكلفة× عدد األيام 

   

مصاريف  ٣

 إدارية

/  تصوير /إتصاالت / أدوات كتابية 

 طباعة شاملة البحث

إضافة البحث لموقع الجمعية على 

 اإلنترنت

   

ندوات  ٤

 وتطبيقات

 ورشة عمل+ ندوة 

 بروجكتور+ ضيافة × عدد × المكان 

   



 - ٢٥٣ -

  البرنامج الزمني لتنفيذ المشروعالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع

 الشهر م

 األنشطة

٤ ٣ ٢ ١ 

 الدراسـات   – المسح االستطالعي للدراسـة      –اإلطار النظري    ١

 قةالساب

     

       العمل الميداني–التدريب الميداني  ٢

تجهيز وتحليل البيانات والمعلومـات واالتصـاالت بالجهـات          ٣

 المختلفة

    

     عمل ورشة العمل ٤

     عمل ندوة ٥

     كتابة التقرير النهائي ٦



 - ٢٥٤ -

 نموذج مشروع الجمعية بالتعاون  نموذج مشروع الجمعية بالتعاون ١٦١٦--٢٢

  مع مركز المنظمات الغير حكوميةمع مركز المنظمات الغير حكومية

  ع التوعية بالقضايا الحفاظع التوعية بالقضايا الحفاظمشرومشرو

  على الثروة العقاريةعلى الثروة العقارية

  وأهميته في الحفاظ على البيئةوأهميته في الحفاظ على البيئة

  : : أوال البيانات األولية أوال البيانات األولية 

  : :  إسم المنظمة الغير حكومية طالبة المنحة  إسم المنظمة الغير حكومية طالبة المنحة --١١

 والتنمية المعمارية  جمعية الحفاظ على الثروة العقارية

ARCHITECTURAL DEVELOPMENT 
AND MAINTENANCE SOCIETY 



 - ٢٥٥ -

  ::لنشاط لنشاط  إسم ا إسم ا--٢٢

مراحل للوصـول إلـى الهـدف       ) ٣(يتكون النشاط من    

 :األساسي 

 ) :موضوع المنحة: (المرحلة األولى 

التوعية بقضايا الحفاظ على الثروة العقارية وأهميته فـي         

الحفاظ على البيئة وذلك من خالل النـدوات والمطبوعـات          

واللقاءات بالمدارس والمعاهد والتجمعات العمالية والشـبابية       

ي منطقة الزيتون وما حولها واإلستفادة برأي هذه القاعـدة          ف

 .الشعبية العريضة

 ) :فيما بعد: (المرحلة الثانية 

إطالع المسئولين فـي المجـالس المحليـة واألحـزاب          

والقيادات الشعبية على الموضوع عاليه وعلى نتائج المرحلة        

األولى وعرض رأي القاعدة الشـعبية تمهيـدا لرفـع هـذا            

 . ومقترحاته إلى متخذي القرار وصناعهالموضوع



 - ٢٥٦ -

 ) :فيما بعد: (المرحلة الثالثة 

إستصدار قانون لحماية وصيانة المنشآت العامة والسكينة       

وغيرها حفاظا على البيئة وحفاظا على أرواح قـاطني هـذا          

القانون نصوصا ملزمة لحفـاظ علـى النسـق المعمـاري           

 .الحضاري وتطوير البيئة

   : :موضوع النشاطموضوع النشاط

لتوعية بقضايا البيئة والصيانة المعمارية توعية النشـأ         ا

والشباب بقضايا البيئة وترشيد االستهالك بالمدارس ومراكز       

 .الشباب

  --::الموضوع الموضوع   --١١
االهتمام بالنشأ والشباب موضوع غاية في األهمية ألنهـم         

… بناة المستقبل والذين سيحملون رايـة التنميـة والتقـدم           

ية وترشيد استهالك الطاقـة والميـاه       والتوعية بالقضايا البيئ  

والمحافظة على الثروات الطبيعية من األمور الحيوية التـي         

يجب أن يعرفها ويتعلمها الشباب والنشأ مما يعـود بالفائـدة           

.العظيمة على البيئة وعلى اقتصاد البلد ويحافظ على ثرواتها



 - ٢٥٧ -

  --:: مبررات ومقتضيات النشاط  مبررات ومقتضيات النشاط --٢٢

  --::أوال المبررات أوال المبررات 

 . للملوثات واإلفسادتعرض البيئة -١

عدم ترشيد استهالك الوقود والطاقة والمياه يضـر         -٢

 .بالبيئة وله أضرارا اقتصادية كبيرة

عدم إلمام الشباب والنشأ بقضايا البيئـة وترشـيد          -٣

 .االستهالك يخلق جيال ال يحافظ على البيئة

  --::ثانيا المقتضيات ثانيا المقتضيات 

توعية النشأ والشباب بقضايا البيئة والحفاظ علـى         -١

ة والمياه يؤثر باإليجاب على الحفـاظ علـى         الطاق

 .البيئة

التوعية بترشيد االستهالك في الغـاز والكهربـاء         -٢

 .والمياه له عظيم األثر اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا

يقتضي ذلك تضافر جهود الجميع لنشـر التوعيـة          -٣

 . البيئية والتوعية بالحفاظ على ثرواتنا الطبيعية



 - ٢٥٨ -

  ::ن خالل النشاط ن خالل النشاط المرجو تحقيقها مالمرجو تحقيقها مالنتائج النتائج --٣٣
والحفـاظ علـى    … خلق جيل واعي بقضايا البيئة     -١

 .الثروات الطبيعية

مع تحقيـق   … تنمية المجتمع من خالل بيئة نظيفة        -٢

 .البعد الجمالي واألمان البصري للمباني والمنشات

البيئـي واالهتمـام بقضـايا ترشـيد         نشر الوعي  -٣

االستهالك متمنين أن يدرس ذلك فـي المـدارس         

 .لكلياتوالمعاهد وا

  ::نشاط نشاط  المهتمون والمتأثرون بال المهتمون والمتأثرون بال--٤٤

  ::ونون المهتم المهتم--أأ

المنظمات الغير حكومية كالجمعيات والمؤسسـات       -١

 .األهلية العاملة في مجال البيئة والطاقة

 .رجال الفكر واإلعالم والعاملين في هذا المجال -٢

الباحثون والمهندسون العاملين في مجاالت البيئـة        -٣

 .والطاقة



 - ٢٥٩ -

  ::ط ط لنشالنشا المتأثرون با المتأثرون با--بب

القاعدة الشعبية من الشـباب الـذين هـم ذخيـرة            -١

 .المجتمع

األسرة المصرية خاصة فـي المنـاطق الشـعبية          -٢

 .والعشوائية

 .المرأة التي تمثل نصف المجتمع -٣

 .الطفل الذي هو أكثر تأثرا بالبيئة وما حولها -٤

 .اإلنسان عموما المتأثر بالبيئة -٥

  ::ت المنظمة ت المنظمة قدراقدرا: : ثالثا ثالثا 
 رقـم   ٢٠٠٠/ ١٢/ ٢٠ أنشأت الجمعيـة بتـاريخ     -١

٤٨٢٤ 

نظرا ألن بالجمعية كوادر فنية عالية فإنهـا تقـدم           -٢

االستشارات الهندسية وتقييم المنشـات لمحـدودي       

الدخل مجانا من منطلق الحفاظ على الثروة العقارية        

 .ونشر وعي الصيانة



 - ٢٦٠ -

نفذت الجمعية مشروع الـوعي البيئـي وترشـيد          -٣

 االستهالك وتنمية وعي الحفـاظ علـى العقـارات        

والصيانة بالمدارس بالتنسيق مـع وزارة التربيـة        

 والتعليم بتمويل من مركز المنظمات الغير حكومية      

NGO. 

تقوم الجمعية بعمل الندوات والمـؤتمرات العلميـة         -٤

 .والدورات التدريبية للحفاظ على عقارات مصر

تقوم الجمعية بعمل المطبوعات والنشرات وعمـل        -٥

ـ      ي تتضـمن   المقاالت في المجالت والصحف والت

 .الحفاظ على الثروة العقارية والبيئية

تتميز جمعية الحفاظ على الثروة العقارية بوجـود         -٦

… كوادر وخبرات فنية في مجال الهندسة والبيئـة       

وهي من الجمعيات القليلة التي تـربط بـين دور          

الحفاظ على العقارات وصيانتها وأثر ذلـك علـى         

 .البيئة وتجميلها

افي هو القاهرة كمرحلة    نطاق عمل الجمعية الجغر    -٧

 .أولى

 :من إنجازات الجمعية خالل الفترة السابقة -٨



 - ٢٦١ -

عمل تصميمات هندسية لمكان ترفيهي تبرع       -أ 

 .لجمعية السيدات القبطيات بالزيتون

عمل تصميمات هندسـية لجمعيـة الـوادي         -ب 

 .الجديد بالزيتون

توعية علمية هندسية وتوضيح دور الصيانة       -ج 

يئة وذلـك   وضبط الجودة في الحفاظ على الب     

من خالل مكان بإسم الجمعية في معـرض        

 بقاعـة   ٢٠٠١إنتربيلد الدولي فـي يونيـو       

  .المؤتمرات بمدينة نصر

 -:المشروعات المستقبلية للجمعية  -٩

مشــروع المعاينــات المجانيــة للعقــارات  -أ 

 .لمحدودي الدخل

خط ساخن للتوعية المجانية وحل المشـاكل        -ب 

 .العقارية والصيانة

وبيئية في مجال الصيانة    طباعة كتب هندسية     -ج 

والحفاظ على الثـروة العقاريـة والتنميـة        

    .المعمارية والبيئية
 



 - ٢٦٢ -

  :: وإدارته  وإدارته تنفيذ النشاطتنفيذ النشاط: : رابعا رابعا 

المراحل الخاصة باألنشطة وكيفية الوصول لهـدف       المراحل الخاصة باألنشطة وكيفية الوصول لهـدف       

  --::المشروع المشروع 

أخذ الموافقات الخاصة باإلدارات المختلفـة التـي         -أ 

 :سيتم تنفيذ المشروع بها مثل 

 .س التعليميةإدارة عين شم -١

 .إدارة المطرية التعليمية -٢

 .)لمراكز الشباب(مديرية القاهرة للشباب  -٣

المعاهد والكليات بمنطقة المطريـة وعـين        -٤

 .شمس

 -:علما بأنه سيتم اختيار اآلتي 

 مدرسة ابتدائي وإعدادي وثـانوي      ١٤عدد   -١

 .عام وتجاري

 . مركز شباب٦عدد  -٢

 . كلية ومعهد٦عدد  -٣



 - ٢٦٣ -

  ::روع روع كيفية الوصول لهدف المشكيفية الوصول لهدف المش

عمل ندوات توعية بالمـدارس ومراكـز الشـباب          -أ 

 .والمعاهد والكليات

 .توزيع المطبوعات الخاصة بالمشروع -ب -ب 

 .سيكون الشرح بالبروجيكتور وشرائط الفيديو -ج -ج 

  ::متابعة النشاط متابعة النشاط : : خامسا خامسا 
سيتم متابعة النشاط عن طريق رئـيس وأعضـاء          -١

 …مجلس اإلدارة بالتنسيق مع مدير المشروع 

عة البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع عـن       سيتم متاب  -٢

طريق لجنة خاصة مشكلة مـن رئـيس الجمعيـة          

وأمين الصندوق وسكرتير الجمعية بالتنسـيق مـع        

 .مدير المشروع

سيتم عمل تقرير شهري عن إنجازات المشـروع         -٣

 . للعرض على مجلس اإلدارة



 - ٢٦٤ -

  ::جتماعي جتماعي النوع االالنوع اال: : سادسا سادسا 
 المجتمـع   سيكون للمرأة دورا أساسيا لكونها نصف      -

وهي المتضررة األولى والمستفيدة األخيرة من      … 

ألن الهدف هـو حمايـة البيئـة        … هذا المشروع   

 .وحماية األسرة من اآلثار السلبية لها

وسيتم اختيار مدارس للبنات وعمل ندوات خاصـة         -

 .بتوعيتهم

سيكون للشباب دورا رئيسيا في هذا المشروع ألنهم         -

 .بناة المستقبل

 خالل المدارس والمعاهد والكليات     وسيكون ذلك من   -

 .ومراكز الشباب



 - ٢٦٥ -

رة المشروع والحفـاظ    رة المشروع والحفـاظ    العالقة بين فك  العالقة بين فك  : : سابعا  سابعا  

  ::على البيئة على البيئة 

  --::فكرة المشروع عبارة عن فكرة المشروع عبارة عن 

موضحا الملوثـات   … توعية بيئية للشباب والنشأ      -١

أو الملوثـات   …المختلفة سواء الملوثات الصناعية     

أو الملوثات العامـة وبتالشـي هـذه        … السلوكية

نحـافظ علـى البيئـة      … الملوثات والسـلوكيات    

 …واإلنسان

التوعية بترشيد استهالك الماء والكهرباء والغاز لما        -٢

لهما من عظيم األثر على االقتصاد والبيئة والحفاظ        

 .على الثروات الطبيعية والصناعية



 - ٢٦٦ -

  :: العلمية  العلمية المادةالمادة: : ثامنا ثامنا 
شرائط فيديو لشـرح السـلبيات فـي موضـوع           -١

 .المشروع

ـ   -٢ ن خـالل البروجيكتـور لموضـوعات       الشرح م

المشروع الخاصـة بالتوعيـة البيئيـة والتوعيـة         

 .بالصيانة وترشيد االستهالك

الدعم اإلعالمي للمشـروع مـن خـالل الجرائـد         -٣

 .والمجالت واإلذاعة والتليفزيون

  ::المشروع المشروع نتائج نتائج : : تاسعا تاسعا 

  ::متوقعة من المشروع متوقعة من المشروع النتائج الالنتائج ال

 توعية قاعدة عريضة من الشـباب بموضـوعات        -١

مثل موضوع الحفاظ على البيئة وترشـيد       …العصر

ولهذا مـردودا   … االستهالك والصيانة المعمارية    

 .اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا على المجتمع

الحفاظ على ثرواتنا القومية بترشيد االستهالك فـي         -٢

المياه والكهرباء والغاز من خالل التوعية بها فـي         

 .المشروع



 - ٢٦٧ -

خاليـة مـن    ..ظيفةتنمية المجتمع من خالل بيئة ن      -٣

 .الملوثات والعوادم

تهذيب وتطوير سلوكيات الفرد بعد تنمية الـوعي         -٤

البيئي لديه بحيث تكون تصرفاته حضـارية فـي         

ومع المرافق ومع المدرسة    … التعامل مع األشياء    

 .والمستشفى

  ::شروع شروع دور مدير المدور مدير الم

يشترط أن يكون مهندسا ويجيد العمل االجتمـاعي         -١

  سنوات٥وتكون خبرته أكثر من 

تنفيذ فكر المشروع ممتزجا بفكره وآرائه ويكـون         -٢

 .قادر على اتخاذ القرار

 .اإلعداد للندوات ووضع برنامج التوعية -٣

 .التنسيق مع مجلس اإلدارة لتنفيذ البرنامج الزمني -٤



 - ٢٦٨ -

  ::مشروع مشروع دور محاسب الدور محاسب ال

 .القيد الدفتري للمصروفات واإليرادات -١

 .قيد حساب البنك والصندوق -٢

ارة المالية لمركز خدمات المنظمات     التنسيق مع اإلد   -٣

 .الغير حكومية

  ::ات ات موضوعات الندوموضوعات الندو

 :ن الندوات في الموضوعات اآلتية ستكو

 .البيئة وتأثيرها وتأثرها بالمجتمع -١

 .كيفية تطوير السلوك العام للفرد حفاظا على البيئة -٢

 .ترشيد االستهالك للمياه والكهرباء والغاز -٣

 .الحفاظ على المرافق العامة -٤

 .ر االقتصادي لترشيد االستهالكاألث -٥

 
 
 
 



 - ٢٦٩ -

  المراجعالمراجع

 . معلومات من مركز خدمات المنظمات غير الحكومية -١

 معلومات من جمعية الحفاظ علـى لثـروة العقاريـة           -٢

 .والتنمية المعمارية

 معلومات من جمعية مؤسسات األعمال للحفاظ علـى         -٣

 .البيئة



 - ٢٧٠ -

 

 

 

،،،،،،

        
      

א א א א אא א א א א
 . .   / /      




