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  – املقاربة التشاركية والتخطيط –ة برنامج الورشات التكويني

  

        اليوم األولاليوم األولاليوم األولاليوم األول
  

 األوقات الطرق البيداغوجية األهداف املوضوع

تنشيط ومتهيد التوقعات  ترحيب واستقبال

املنتظرة من التدريب 

وأهدافه متهيد وعرض 

 جدول األعمال

تسخني وإدابة اجلليد 

 مناقشات

  التاسعة

 احلادية عشر

  دقيقة15   فترة استراحة

  توحيد الرؤى قاربة النسقيةامل

 توحيد املفاهيم

  تبادل األراء

اقتراح تصور و منوذج 

 كإطار

   د15 و11 س 

  

 13س 

 ساعتان  الغذاء فترة استراحة

  التنمية احمللية اجراء املفاهيم

  تغيري العقليات

CAP  
  التواصل

  الشراكة

  االستدامة

  التخطيط

  البداغوجية

 التفاعلية

  الثالثة بعد الزوال

  إىل

  د30الرابعة و 

  دقيقة15  حفل شاي فترة استراحة

   د45 و 4س  البيداغوجية التفاعلية التوافق والتضامن تبسيط وتركيز

  د30 و 6إىل س 

   اقتراحات للتقومي تقييم أعمال اليوم
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  اليوم الثانياليوم الثانياليوم الثانياليوم الثاني

  

 األوقات الطرق البيداغوجية األهداف املوضوع

  اموعاتديناميكية  مفهوم الشراكة الشراكة

  

 مناقشات

  الثامنة والنصف 

  إىل 

  العاشرة و

 النصف

  دقيقة 15  حفل شاي فترة استراحة

  املؤشرات  نوعية الشراكة

 وتقييم الشراكة

   د45 و 10س  البيداغوجية التفاعلية

 13س 

 ساعتان  الغداء فترة استراحة

  ة بعد الزوال الثالث عمل اموعات مستويات التشارك الغاية وأهداف الشراكة

  إىل

  د30الرابعة و 

  دقيقة15  حفل شاي فترة استراحة

   د45 و 4س  عمل اموعات التنسيق الشركاء

  د30 و 6إىل س 

   اقتراحات للتقومي تقييم أعمال اليوم
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  اليوم الثالثاليوم الثالثاليوم الثالثاليوم الثالث

  

 األوقات الطرق البيداغوجية األهداف املوضوع

ومات حتديد نوعية املعل مجع املعطيات

 النافعة

  عمل اموعات 

 دراسة احلالة

  الثامنة والنصف

  إىل

 العاشرة والنصف

  دقيقة15   فترة استراحة

  

أدوات و أساليب 

 املقاربة التشاركية

   د45 و 10س  عمل اموعات 

 13س 

 ساعتان  الغداء فترة استراحة

  أدوات وأساليب

  املقاربة 

 التشاركية

  عد الزوالالثالثة ب عمل اموعات 

  إىل 

  دقيقة30الرابعة و 

  دقيقة15  حفل شاي فترة استراحة

  أدوات و أساليب 

  املقاربة 

 التشاركية

   د45 و 4س   عمل اموعات 

  د30 و 6إىل س 

   اقتراحات للتقومي تقييم أعمال اليوم
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  اليوم الرابعاليوم الرابعاليوم الرابعاليوم الرابع

  

 األوقات الطرق البيداغوجية األهداف املوضوع

  التشخيص 

 التشاركي

حتديد أجنع األدوات 

للتشخيص الشمويل 

 السريع والتشاركي

  عمل اموعات 

 مناقشات

  الثامنة والنصف

  إىل

 العاشرة و النصف

  دقيقة15   فترة استراحة

  الربجمة باألهداف  التخطيط التشاركي

 التدبري بالنتائج

  تبادل األراء 

اقتراح تصور و منوذج 

 كإطار

   د45 و 10س 

  

 13س 

 ساعتان  الغداء  فترة استراحة

  التتبع والتقييم

 التشاركي

  اجرءة األهداف

 بطاقة املشروع

  عمل 

 اموعات

  الثالثة بعد الزوال

  د30إىل الرابعة و 

  دقيقة15  حفل شاي فترة استراحة

  عمل  منوذج الربجمة برجمة العمليات

 اموعات

   د45 و 4 س 

  د30 و 6إىل س 

  تقييم أعمال 

 ليوما

  اقتراحات 

 للتقومي
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  اليوم الخامساليوم الخامساليوم الخامساليوم الخامس

  

  

 األقات الطرق البيداغوجية األهداف املوضوع

  

 تكوين املسهلني

  الثامنة و النصف لعب األدوار كفاءات ومهارات

  إىل

 العاشرة و النصف

    فترة استراحة

  الثالثة بعد لعب األدوار تقدمي وممارسة  الدليل

  الزوال

  إىل 

  د30 الرابعة و

  دقيقة15   حفل شاي فترة استراحة

   د45 و 4س  لعب األدوار  الدليل 

  د30 و 6إىل س 

  دقيقة15  حفل شاي فترة استراحة

   د45 و 4س  لعب األدوار  الدليل 

  د30 و 6إىل س 

اقتراحات ما بعد  تقييم أعمال الدورة

 الدورة

  مناقشات
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  التشاركيةدليل التكوين يف جمال املقاربة 
  بسم اهللا

يف هذا الدليل سنحاول مجيعا اجياد أفضل صيغة لكي نتواصل مع الفاعلني والعاملني يف جمال املقاربة التشاركية من أجل 

  .تنمية جمتمعية حملية مستدمية

 .حيبذ لو تطرقنا يف البداية لتبسيط ولتعريف بعض املفاهيم األساسية لفهم والعمل باملقاربة التشاركية -1

 .دمي بعض املبادئ األساسية لالقتناع ذه الطرقة اجلديدة يف العملتق -2

 .استعراض بعض أدوات املقاربة التشاركية والتدريب على تكوين الفاعلني على العمل ا -3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 
_________________________________________________________________________________  

 
 

9 

  

  ::::مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

ل تدريب دلي"سنستعمل كوثيقة عمل لتنشيط دورة التكوين يف جمال البحث السريع بالشراكة لتنمية اتمع 

وحماولة األخذ منه ما ميكن االستفادة منه إلعداد دليل مبسط من خالل " من واقع خربات ميدانية يف الدول العربية

  ...العمل املشترك مع املشاركني يف ورشات ودورة التكوين

اث استعملت أساليب البحث الريفي السريع على مدى السنوات العشر املاضية استعماال واسعا يف جمال أحب

ومت استخدامها يف البحوث االستطالعية وختطيط املشروعات وتقييمها على نطاق واسع يف جماالت مثل , التقليدية

والتنمية اتمعية بصفة , وتنمية مشروعات األعمال الصغرية, و إدارة الثروات الطبيعية, والصحة والتغذية, الزراعة

  .عامة

كبرية يف استخدام أساليب البحث املتعارف عليها بأمساء متعددة وقد شهدت السنوات اخلمس األخرية زيادة 

وليس ... أسلوب التعلم بالشراكة أو البحث الريفي بالشراكة, إجراءات البحث السريع, كالبحث الريفي السريع

 اتمع اهلدف من هذا الدليل هو تكرار أو إعادة ما سبق كتابته وإمنا هو تقدمي اإلرشادات حول كيفية تدريب أفراد

  .والعاملني يف جمال تنمية اتمع على استخدام أساليب البحث بالشراكة

ويفترض يف القائمني بالتدريب ممن يستخدمون هذا الدليل أن يكونوا ممن شاركوا يف حلقات دراسية أو 

 على دراية  ذلك أن هذا الدليل قد صمم حبيث يساعد من هودورات تدريبية على أساليب البحث السريع بالشراكة

بالفعل بالبحث بالشراكة أو البحث السريع على نقل هذه املعلومات واملهارات إىل العاملني بالتنمية وأعضاء اتمع 

  .املسؤولني عن إدارة أنشطة التنمية على مستوى اتمعات احمللية
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  ما هو البحث السريع بالشراكة؟

  جلسات تدريبية

  يةعرض املفاهيم والقواعد األساس

  ما هو البحث السريع بالشراكة؟ �

  مسات البحث السريع بالشراكة �

  مقارنة البحث السريع بالشراكة باألساليب األخرى�

 الصعوبات وجوانب القصور احملتملة يف البحث السريع الشراكة �

 البحث السريع بالشراكة ودورة املشروع �

  "البحث السريع بالشراكة"التدريب على األساليب 

  ة حول أساليب البحث بالشراكة نظرة عام- 11

   مراجعة املصادر الثانوية- 12

   املشاهدة املباشرة- 13

   املقبالت شبه املنظمة- 14

   التدرج- 15

  التدرج حسب األفضلية  -  أ

 التدرج الزوجي  -  ب

  التدرج اجلدويل املباشر  -  ج

   تصميم الرسومات- 16

  رسم اخلرائط  - أ 

 خريطة احلركة يف املكان  - ب 

 املقطع العرضي  - ج 

 التقوم املومسي  -د 

 جتاهات الزمنيةاإل  - ه 

 الصورة التارخيية  -و 

 الروتني اليومي  - ز 
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 حتليل أحوال املعيشة  - ح 

 رسم التسلسل والعالقات  -ط 

  عرض المفاهيم والقواعد األساسية

  ما هو البحث السريع بالشراكة؟

  :معلومات أساسية

 جمال إن البحث السريع بالشراكة هو منط من أمناط البحث الريفي السريع وهو أسلوب حبثي قام الباحثون يف

البحث السريع (ويعترب . التنمية بتطويره يف اية السبعينات وبداية الثمانينات كبديل ومكمل لعينات املسح التقليدية

أسلوب للتعليم من ومع أعضاء اتمع الستكشاف وحتليل وتقدمي املعوقات والفرص املتاحة واختاذ قرارات ) بالشراكة

هو مبثابة وسيلة ميكن من خالهلا فريق البحث أن جيمع املعلومات بسرعة وبأسلوب و. حمدودة جتاه املشروعات التنموية

  :منظم الستخدامها يف

 .إجراء حتليل عام ملوضوع أو سؤال أو مشكلة معينة �

 .تقدير االحتياجات �

 .دراسة اجلدوى �

 .حتديد املشروعات وترتيبها حسب األولوية �

 .إجراء تقييم للمشروعات أو للمربامج �

أكثر مما ) 2(وعلم األثنوجرافيا) 1( أسلوب البحث السريع بالشراكة بالكثري لعلم األنثروبولوجيا هذا ويدين

فإن أسلوب البحث السريع بالشراكة يهدف , يدين لعلم االجتماع واألحباث اليت تعتمد على عينات املسح ومبعىن آخر

يات دقيقة جدا عن قائمة باملتغريات يف هذا اىل الفهم أوال لتعقيدات موضوع حمدد أكثر من اهتمامه جبمع إحصائ

املوضوع وعالوة على ذلك جند يف البحث السريع باملشاركة أن إدراك وفهم الفروق النوعية الدقيقة يف موضوع ما 

عند إجراء دراسة حول احلالة الصحية تمع : التقل أمهية عن أي اكتشاف ومعرفة املعادالت العامة فعلى سبيل املثال

كن استخدام عينات املسح للحصول على إحصائيات دقيقة عن عدد قليل من املتغريات السكانية اليت مت انتقائها ما مي

بينما قد تستخدم أساليب البحث السريع باملشاركة للوصول اىل فهم متميز وخمتلف ملواقف ومعتقدات وسلوك , بعناية

ب البحث السريع باملشاركة يكون أكثر فاعلية حني يتم  وأخريا فإن أسلو.السكان جتاه األمراض والرعاية الصحية

ومع هذا . تطبيقه يف اتمعات الريفية املتجانسة نسبيا واليت تشترك فيما بينها يف مستوى من املعرفة والقيم واملعتقدات

  .فقد مت استخدام أسلوب البحث السريع باملشاركة أيضا يف البيئات احلضرية األكثر تعقيدا
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  التنظيمي الرسم - ي

   جمموعات املناقشة والتحليل- 17

  تقييم االبتكارات  -  أ

 حتليل القدرة على االستمرارية  -  ب

  "البحث السريع بالشراكة"إعداد دورة تدريبية 

  تكوين املدربني

  التخطيط والترتيبات الالزمة 

  اخلطوات -1

 اختيار مكان وموضوع البحث -2

 املواد التدريبية لالزمة -3

 التقييم -4

 أساليب التدريب -5

 يطالتنش -6

 املساعدات البصرية -7

 إرشادات للمدربني -8

  "البحث السريع بالشراكة"الربامج املختلفة للتدريب على 

 )يوم واحد" (البحث السريع بالشراكة"دورة تعريف ) أ(برامج  -1

 )يومان" (البحث السريع بالشراكة"دورة تدريب متهيدي يف ) ب(برنامج  -2

 )أيام10(لتطبيق النظرية وا" البحث السريع بالشراكة) "ج(برنامج  -3

  تقييم الدورة التدريبية �

        

        المالحــقالمالحــقالمالحــقالمالحــق

   البحث السريع باملشاركة       -اجللسة

   تعريف البحث السريع باملشاركة– اهلدف

   دقيقة30 –الزمن 
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  ما هو البحث السريع باملشاركة؟: 1-5 لوحة :املواد 

 واإلجابة عن أية أسئلة قد يطرحها ,يقوم املدربون بتعريف وشرح البحث السريع باملشاركة بإجياز: األنشطة

  .املشتركون

ال تظل يف زمن هذه اجللسة فمعىن البحث السريع باملشاركة سوف يزداد وضوحا للمشتركني : مالحظات للمدربني

أعط املشتركني فرصة اكتشاف معناه بأنفسهم أثناء التدريب بأمهية سلوكهم عند إجراء البحث . أثناء الدورة التدريبية

  .مبعىن أن يعرب سلوكهم عن التزامهم باملشاركة الفعالة طوال الوقت,  باملشاركةالسريع

  .التشغل املشتركني مبعلومات وتفاصيل كثرية حىت ال يصيبهم امللل: حتذير

  1-5لوحة 

  ما هو البحث السريع بالشراكة؟

ددة حتديدا كامال ويقوم بتنفيدها وهي وإن كانت منظمة إال أا حم, البحث السريع باملشاركة هو وسيلة مكثفة للتعلم

  :فريق متعدد التخصصات يشتمل على أعضاء اتمع وميكن استخدامها فيما يلي

 .تقدير االحتياجات �

 .دراسات اجلدوى �

 .حتديد األولويات ألنشطة التنمية �

 .مجع املعلومات أثناء تنفيد أنشطة التنمية �

 .متابعة وتقييم األنشطة التنموية �

  ارخييةخلفية ت: اجللسة

  )ميكن تصوير هذا اجلزء وإعطائه كنبدة للقراءة(معلومات أساسية 

كان االعتقاد السائد خالل اخلمسينات والستينات أن كل ما حتتاجه الدول النامية لتحسني ظروفها االقتصادية     

 الصناعية املتقدمة اىل وتعد الثورة اخلضراء خري مثال على نقل وتصدير التقنية من الدول, هو املال والتقنية احلديثة

الدول النامية الفقرية وبدأ اإلدراك يزداد يف السبعينات وينبه اىل أن نقل التقنية الغربية مل يضع حال ملشاكل معظم 

مث بدأ العاملون والباحثون يف جمال التنمية يدركون العالقة املعقدة ما بني البيئة واالقتصاد . املزارعني يف تنمية بالدهم

وبدأوا ينظرون اىل اجلوانب املتعددة للحياة الريفية ومعاجلتها على أا جزء من , والسياسة يف اتمعات الريفية, ةوالثقاف

النظم الزراعية املعقدة املعمول ا يف معظم بلدان , على سبيل املثال(نظام أو نسق متكامل؛ كما أدركوا أن النظام 
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وإن , درة على التكيف مع التغريات وليس من خالل التقدم املخطط لهيتطور من خالل الق) جنوب الصحراء الكربى

أي نسق يتميز بالديناميكية وبتفاعل أجزائه ومكوناته وتأثري بعضها على بعض وأنه من غري املمكن إجراء تغيري يف 

نسق ككل حىت عنصر واحد من مكونات النظام دون تأثري على باقي عناصر النظام وبالتايل البد من فهم ومعرفة ال

  .ميكن إجراء التغيريات املنشودة

تطوير أساليب حبثية جديدة دف حتقيق مزيد من , وقد صاحب ظهور هذا النموذج اجلديد من مناذج التنمية    

والبحث الريفي السريع هو . الفهم واإلدراك الشامل لتعقيدات التغيري يف اتمعات الكبرية أو احمللية غري واضحة املعامل

د تلك األساليب البحثية اجلديدة اليت تبنت عدد من مميزات ومسات أساليب البحث الكيفية كمحاولة معرفة وفهم أح

. ذلك أن البحث الريفي السريع يدرك أن الناس خمتلفون وأم بالتايل يدركون الواقع بصور خمتلفة, وجهة نظر الناس

والباحثني غالبا ما يرون ويفسرون البيئة الريفية بطرق وأساليب , ةوالعاملني مبجاالت التنمي, وهكذا فإن أعضاء اتمع

ويتميز البحث الريفي السريع مبنهجه التطبيقي الرائد والشامل واملرن . ولكن على نفس القدر من األمهية, خمتلفة متاما

وباإلضافة اىل , معيف التعلم بصورة مستمرة والذي يقوم بإجراءه فريق متعدد التخصصات يركز على مشاركة ات

أحباث النظم الزراعية وعلى كل حال فإن أساليب البحث الريفي السريع قد أصبحت تطبق اآلن على نطاق واسع يف 

, وتقييم اآلثار النامجة عن الكوارث الطبيعية, العديد من ااالت املختلفة مبا يف ذلك أحباث مشاكل اإلسكان احلضري

  .صحيةومواقف الناس من املمراسات ال

وقد قام الربازيلي . وقد شهدت حقبة السبعينات تغريات مماثلة يف نظرية التعلم من الناحية النظرية والتطبيقية    

وخيتلف ,  بتطوير منهج لتعليم الكبار ينطوي على مشاركتهم ومتكينهم– تعليم املقهورين –يف كتابه ) باولوفريرى(

  .دية املعمول ا يف أنشطة التنمية يف مجيع أحناء العامل التقلي- األبوية–اختالفا كبريا عن املناهج 

  :إرشادات التدريب

   تقدمي معلومات أساسية عن تاريخ البحث السريع بالشراكة:اهلدف

   دقيقة20: الزمن

  .خلفية تارخيية عن البحث السريع بالشراكة: 1- 2 لوحة :املواد

يقومون , وعقب ذلك, ية وتاريخ البحث السريع باملشاركة يسأل املدربون املشاركني عما يعرفونه من خلف:األنشطة

بعرض وصف موجز لالجتاهات الرئيسية لنظريات التنمية خالل العقود الثالث األخرية كيف انعكست هذه النظريات 

يناقش املدربون واملشاركون ذلك بصورة موجزة مث يطرح املدربون هذا السؤال على . على اجتاهات وأساليب التنمية
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هل ميكن ألي منكم التفكري يف مشروع تنموي أو تقنية متت جتربتها يف بيئتنا هذه وفشلت نتيجة لعدم - : موعةا 

تقوم اموعة مبناقشته , نظر املخططون نظرة شاملة على املوقف احمللي؟ وبعد أن حيدد أحد املشاركني مثاال على ذلك

  . املخططون يف االعتباروحتديد العوامل احمللية اليت مل يأخذها. باختصار

بل أنه ميكنك أن تلغيها إذا مل تكن ذات أمهية ( أجعل هذه اجللسة موجزة بقدر اإلمكان :مالحظات للمدربني

الجتعل هذه , وال ترهبهم باملعلومات اليت تعرفها, وال تثقل كاهل املشتركني مبعلومات غري ضرورية). للمشتركني

  . أي منوذج من مناذج التنمية هو األفضلاجللسة تتحول اىل جلسة مناقشة حول

 هذه اجللسة قد تكون خالية متاما من أي نقاش أو جدال أو قد تتيح للمشتركني بالدورة الدخول يف مناقشات :حتذير

  .ويرجع ذلك اىل اخللفية العلمية للمشتركني, ساخنة حول أنواع ومناذج التنمية املختلفة

  

  

  

  

  

  

  

  ع باملشاركةمسات البحث السري: اجللسة

  معلومات أساسية

  :السمات األساسية للبحث السريع باملشاركة هي

  :التدقيق الثالثي

فالدقة إمنا تتحقق من خالل تنويع مصادر املعلومات وليس من , هو وسيلة للمراجعة والتأكد من صحة املعلومات

  : ويتم التدقيق الثالثي من خالل ما يلي.خالل تطابق اإلحصائيات

  1-2لوحة 

  خلفية تارخيية عن البحث السريع بالشراكة

  الثورة اخلضراء ونقل التكنولوجياالوقوف على درجة قصور 

  أحباث نظم الزراعة

  البحث الريفي السريع

  البحث السريع بالشراكة

  إجراءات التقييم السريع

 أحباث وصف السلوك البشري
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  خصصات يف فريق البحثتنويع الت �

  ...) اخل– األماكن –الناس (تنويع مصادر املعلومات  �

  تنويع األساليب واستخدام مزيج منها �

  الفريق متعدد التخصصات

فبهذا الشكل يكون مبقدور , ينبغي أن تكون ألعضاء فريق البحث السريع باملشاركة مهارات وخلفيات خمتلفة

هذا . األمر الذي يؤدي اىل بصرية أعمق ورؤيا جديدة, جهات نظر وأراء متباينةالفريق أن يتناول موضوع التقييم من و

وليس جمرد كل (التصميم ومجع البيانات والتحليل : ويشترك مجيع أعضاء الفريق يف مجيع أوجه وجوانب الدراسة

  .كما ينبغي أن يضم الفريق عددا من النساء). البيانات كما هو احلال يف املسح التقليدي

  :ج من األساليبمزي

تستند أساليب البحث السريع باملشاركة يف عدد كبري اىل األدوات املتوفرة واليت يتم تطويعها كي تفي 

  .باحتياجات الدراسة

  :املرونة والالرمسية

ويتم مراجعتها وتعديلها أثناء إجراء العمل امليداين يف , اخلطط واألساليب البحثية ال تكون حمددة بصورة قاطعة

  .ث السريع باملشاركةالبح

  :االندماج يف اتمع

أي املشاركة فمعظم أهم جانب من جوانب البحث السريع بالشراكة التعلم من ومع وبواسطة أعضاء اتمع 

, ورسم اخلرائط, التخطيط(األنشطة تتم مع أعضاء اتمع أو من خالهلم أو يقومون ا بأنفسهم بالكامل 

  ...)والتحليل

  : يف مجع املعلومات ودقتهاعدم املغاالت

و املغاالت يف مجع , والدقة اليت الداعي هلا, جيب أن يتجنب فريق البحث السريع التفاصيل الغري الضرورية

ويتم حتديد ذلك من خالل التحليل الفوري امليداين (البيانات اليت حيتاج إليها اهلدف احلقيقي من وراء إجراء البحث 

ماهو نوع املعلومات املطلوبة؟ وألي غرض؟ و ما مدى الدقة اليت ينبغي أن تكون " نفسه ويسأل الفريق). للمعلومات

  "عليها؟

  التحليل الفوري امليداين للمعلومات
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حيث يقوم , وحتليل املعلومات اليت يتم مجعها هو جزء اليتجزأ من العمل امليداين نفسه, التعلم حيدث يف امليدان

هذه . ليل النتائج اليت حيصل عليها كي حيدد االجتاه الذي سيتجه إليه بعد ذلكالفريق بصورة مستمرة مبراجعة وحت

  .وتزيد من درجة تركيز نطاق موضوع البحث أثناء جتميع املعلومات, الطريقة ختلق جوا من التفاهم

  نقد الذات وجتنب االحنياز

وعن , و عن النساء, كثر فقرايقوم فريق البحث السريع باملشاركة بالبحث بصورة فعالة عن اموعات األ

وتتجنب االقتصار يف التحدث فقط اىل األثرياء , ويف أسوأ فترات السنة, اموعات احملرومة األخرى يف املناطق النائية

وعلى أعضاء فريق البحث السريع باملشاركة أيضا أن يقوموا بعملية حتليل , واملتعلمني ومن جييدون احلديث والرجال

م كي حيول ذلك دون إفساد البحث السريع باملشاركة و حتويله اىل سياحة تنموية ذايت لرتاعام الشخصية وحتيزا

وحياول حتديد مصادر , شوهد ومل يشاهد, ومجع شائعات وجيب أن يفكر الفريق جيدا يف كل ما قيل و ما مل يقل

  .اخلطأ احملتملة وتوضيح مدى تأثريها على تفسري املعلومات اليت مت مجعها

  :إرشادات التدريب

  . عرض وتقدمي للسمات الرئيسية للبحث السريع باملشاركة ولبعض اإلصالحات الرئيسية:اهلدف

   دقيقة40 إىل 20من : الزمن

  . السمات الرئيسية للبحث السريع باملشاركة1- 7 لوحة :املواد

   التدقيق الثالثي2-7لوحة 

  . التحليل الفوري امليداين للمعلومات3-7لوحة 

ويوضحون املفاهيم من خالل حماضرة صغرية ,  يعرض املدربون السمات الرئيسية للبحث السريع باملشاركة:نشطةاأل

  .واإلجابة عن استفسار املشتركني

وجتنب األلفاظ الغريبة و ,  حاول شرح هذه املصطلحات ببساطة وسهولة قدر املستطاع:مــالحظان للمــدربني

 2-7واستخدم اللوحات , اضرب أمثلة وثيقة الصلة باملشتركني, ك وبني املشتركنياملبهمة ألن هذا يضع حاجزا بين

لشرح هذه املفاهيم ينبغي أن يدرك املشتركون أن هذه السمات ليست اختيارية بل هي جزء أساسي من  3- 7اىل 

أنفسهم يف مرحلة  وعندما يتوىل املشتركون تصميم خطة للبحث السريع باملشاركة ب,كل عملية حبث سريع باملشاركة
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الحقة مكن الدورة فإن عليهم الرجوع اىل هذه املفاهيم الرئيسية بصورة متكررة مث مراجعة هذه السمات أثناء 

  ).على سبيل النثال أثناء تنشيط أو قي بداية أحد األيام التالية(التدريب 

ن قم باإلشارة إليها بصورة متكررة  التقضي وقتا كثريا يف احلديث عن هذه املصطلحات يف هذه املرحلة ولك:حتذير

وحاول أن تطرح فكرة أن , أثناء التدريب للتأكد من أن كل املشتركني يفهموا جيدا و يطبقوا أثناء العمل امليداين

  .البحث السريع باملشاركة تتطلب من الباحثني والعاملني يف جمال تنمية اتمع احتمالية تغيري أساليبهم واجتاهام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1-7لوحة 

  السمات الرئيسية للبحث السريع بالشراكة

  التدقيق الثالثي* 

 من داخل اتمع  ومن –  حيتوي على رجال ونساء–متنوع التخصصات (تشكيل الفريق  - 

  )خارجه

 ...)إخل, األماكن, األحداث, الناس(تنوع مصادر املعلومات  - 

 مزيج من األساليب  - 

 املرونة والرمسية - 

 االندماج يف اتمع - 

  .عدم املغاالت يف مجع املعلومات ودقتها* 

  التحليل الفوري امليداين للمعلومات* 

  .نقد الذات وجتنب االحنياز* 

  3-7لوحة 

  لتحليل الفوري امليداين للمعلوماتا

  اجلولة األوىل جلمع املعلومات

  التحليل الفوري

  اجلولة الثانية جلمع املعلومات

  التحليل الفوري

  اجلولة األخرية جلمع املعلومات

  "البحث السريع باملشاركة"التحليل النهائي من خالل 

  . إذا لزم األمرمن املمكن توسيع دائرة مجع املعلومات أثناء البحث: ملحوظة
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  مقارنة البحث السريع بالشراكة باألساليب البحثية األخرى: اجللسة

  )ميكن إعطاء هذه املعلومات كنبدة للمشاركني (:معلومات أساسية

وعادة ما تستخدم مع , يعد البحث الذي يعتمد على املسح من أكثر  أساليب البحث االجتماعي شيوعا

مية  وغري احلكومية؟ ويستمد هذا النوع من البحث شعبيته وانتشاره من اجلامعات ومعاهد البحث اهليئات احلكو

أساليب البحث الرمسية واملوحدة واليت تسفر عن بيانات حمدودة ومنوذجية ومتنوعة وقابلة للمقارنة وميكن حتليلها 

وا على درجة طيبة من وإذا كان, وال حيتاج القائمون بإجراء املسح الختاذ قرارات كثرية من تلقاء أنفسهم. إحصائيا

السمات الرئيسية اليت متيز التدريب ميكنهم مجع البيانات دون حاجة اىل وجود الباحث الرئيسي يف ميدان البحث إن 

البحث السريع باملشاركة على األحباث اليت تعتمد على املسح التقليدي هو الوقت القصري الذي يستغرقه وقلة 

. ومات للمسح يستغرق وقتا أقل إال أن حتليل البيانات غالبا ما يستغرق وقتا أطولفالربغم من أن مجع املعل. تكاليفه

. فال بد من ترميز البيانات وإدخاهلا احلاسب اآليل مث حتليلها على مراحل منفصلة ويف أماكن بعيدة عن موقع البحث

, ة أو اليت يتم تسجيلها بطرق اخلطأيكون من الصعب واملكلف مجع البيانات الناقص, ومبجرد االنتهاء من مجع البيانات

وعادة ما تزيد تكلفة احلصول على املعلومات اليت , إذ أن هذا يتطلب إرسال الفريق مرة أخرى اىل ميدان البحث

, ويعاين املسح كذلك من عيوب عدم املرونة واحتماالت السطحية. يشتمل عليها املسح الرمسي عن قيمة البيانات

ت استطالع الرأي املصممة مسبقا و الثابتة ال تتيح التعلم املستمر أثناء مجع البيانات يف امليدان عالوة على أن استثمارا

  .وجتعل من الصعب اكتساب فهم أعمق للعملية االجتماعية

إن البحث السريع باملشاركة يعترب أكثر مالئمة للتطبيق يف جمال تنمية اتمع إذ أنه يشرك فريق العمل امليداين 

ويتم فقط مجع .  اتمع يف مجيع جوانب الدراسة وتصميم أدوات البحث ومجع املعلومات وحتليل النتائجوأعضاء

البيانات اليت سوف يستخدمها فعال العاملني بالتنمية وأعضاء اتمع باإلضافة اىل أن درجة مشاركة اتمع العالية 

كذلك تضمن عملية التحليل الفوري بامليدان إمكانية سد . تضمن أن تكون املعلومات اليت يتم مجعها وثيقة الصلة م

  .النقص يف املعلومات اليت مت احلصول عليها وتوفريها يف احلال قبل مغادرة امليدان

 إعداد – حتليل البيانات –تصميم استمارة استطالع الرأي ومجع البيانات (إن املراحل املختلفة يف املسح 

ويف املسح . عن بعضها من الناحية التنظيمية ويتوىل القيام ا أفراد أو جمموعات خمتلفةتكون منفصلة ) وصياغة التقرير

الكمي تكون كل مقابلة يتم عقدها ذات قيمة متساوية بينما تكون كل مقابلة أو مشاهدة يف البحث السريع 

لتخصصات يعتمد بصورة مستمرة على باملشاركة أكثر أمهية من املقابلة أو املشاهدة السابقة وذلك إلن الفريق املتنوع ا

  .اخلربة التعليمية السابقة اليت اكتسبها
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إن أساليب البحث السريع باملشاركة يف حاالت كثرية حتل حمل أساليب البحث األخرى إال أا ال تلغي 

عن األساليب الوسائل التفصيلية األخرى مثل املسح والتحليل اإلحصائي و التنفصل أساليب البحث السريع باملشاركة 

 –العمالة (فاختيار األساليب يعتمد على نوع املعلومات املطلوبة ووفرة املصادر . الكمية استخدامها معا يف آن واحد

وعلى األخص عند االحتياجات الدقيقة كما هو احلال يف الدراسة اإلحصائية للسكان أو )  املركبات– املال –الوقت 

فال ميكن أن حيل البحث السريع باملشاركة حمل أساليب , جراء حتليل إحصائي معقدأو عندما يطلب إ, التسجيل العائلي

  .املسح الرمسية والتقليدية

فإن البحث السريع , ومن ناحية أخرى إذا كان اهلدف الرئيسي هو معرفة مواقف أعضاء اتمع أرائهم

األحباث يرفع من درجة وعي الناس ويقترح وذلك ألن هذا النوع من . باملشاركة يكون هو االختيار األفضل واألمثل

  .حلوال علمية ويساعد الناس على حتليل القضايا واملشاكل املعقدة

  إرشادات التدريب

 أن يصبح املشتركني على دراية بأساليب البحث املختلفة اليت يستخدموا يف عملهم ويبدأوا التفكري يف :اهلدف

  .إجيابيات وسلبيات كل أسلوب

   دقيقة30  إىل20 :الزمن

  ما هي أساليب البحث اليت تستخدمها؟: 1- 8لوحة : املواد

  .مقارنة البحث السريع باملشاركة بأساليب البحث األخرى: 2-8       لوحة 

) 1- 8لوحة ( جلسة لطرح األفكار فيما يتعلق بأساليب البحث اليت يستخدمها املشتركني حاليا يف عملهم :األنشطة

مبا يتماشى و اخللفية السابقة للمشتركني ) 2- 8لوحة (عقد مقارنة بني أساليب البحث املختلفة مث يلي قيام املدربني ب

  .عن أساليب البحث

 ال جتعل هذه اجللسة تتحول إىل مناقشات ساخنة حول وجهات النظر املؤيدة و املعارضة ألساليب مجع البيانات :حتذير

  .املختلفة

  
  1-8لوحة 

  ما هي أساليب البحث اليت تستخدمها يف ختطيط ومتابعة و تقييم مشروعك للتنمية؟
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 وب حبث آخرأسل البحث السريع باملشاركة املوضوع

  الوقت 

  التكلفة

  املرونة

  املشاركة

  مكان حتليل املعلومات

  التحاليل اإلحصائية

  أدوات البحث

  نوع العينة

  فريق البحث

  اهليكل التنظيمي

 االستخدام

  

  .مث تتم مناقشة حمتوياته

  2-8لوحة 

  مقارنة البحث السريع باملشاركة بأساليب

 البحث األخرى

 البحث باستخدام استمارة استطالع الرأي التقييم السريع باملشاركة

  وقت قصري

  منخفض التكلفة

  مرن

  مشاركة كبرية

  حتليل فوري بامليدان

  وقت طويل

  عايل التكلفة

  ثابت

  مشاركة قليلة

  حتليل داخل املكتب
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  حتليل إحصائية قليلة

  مقابالت شبه منظمة ومناقشات مجاعية

  عينة تأخذ حسب الفرصة املتاحة

  فريق متعدد التخصصات

  هيكل تنظيمي غري هرمي

فيني وسلوكهم األفضل يف التعلم ومعرفة آراء الري

 .ومواقفهم

  حتاليل إحصائية كثرية

  استمارة استطالع رأي رمسية

  عينة عشوائية حسب قواعد حمددة

  جامعي معلومات

  هيكل تنظيمي

األفضل فيما يتعلق بالبيانات النموذجية الكمية و 

 .التحاليل اإلحصائية

  الصعوبات وجوانب القصور احملتملة يف البحث السريع بالشراكة: ةاجللس

  :معلومات أساسية

بالرغم من اإلمكانيات املتعددة الستخدام وسائل البحث السريع باملشاركة يف جماالت عديدة إال أن هناك 

 حلاالت ومشروعات بعض االعتبارات ينبغي أخذها بعني االعتبار عند حتديد مدى مالئمة البحث السريع باملشاركة

  :ورمبا تكون أكثر االعتبارات أمهية هي, معينة

  .توفر الكفاءات الالزمة إلجراء الدراسة �

  .درجة املرونة الالزمة للهيكل التنظيمي للمشروع واختاذ القرار حبيث ميكن االستفادة من املعلومات اجلديدة �

  .يف أي جمال سيتم استخدام النتائج �

عمل بروح الفريق الواحد جبانب تباين ختصصات أعضاء الفريق يكون هلا دور هام إن اخلربة واملؤهالت وال

فإذا مل تتوفر هذه السمات فإن البحث السريع باملشاركة قد يكون غري , وحاسم يف جناح البحث السريع باملشاركة

  .جمدي ويسفر عن نتائج مشكوك يف مدى دقتها و صحتها

ليت تتميز ا طبيعة البحث السريع باملشاركة فقد يتيح ذلك لألفراد اال فعندما يساء استخدام ميزة املرونة ا

وإذا ما مت إجراءه يف عجالة وقيدته الظروف أكثر . ألن يفعلوا أي شيء ويطلقون عليه اسم البحث السريع باملشاركة

ى النتائج األولية وتساعد تعتمد بشكل كبري عل" سياحة تنموية"من الالزم فإن البحث السريع باملشاركة يتحول اىل 

وإذا ما جرى البحث بإمهال ودون اهتمام فإن البحث . على ترسيخ اإلجنازات والتصورات اخلاطئة املوجودة أصال

السريع باملشاركة لن يكون فقط حمل شك من ناحية الدقة و القيمة و إمنا سيسيء كذلك اىل مسعة هذه الوسيلة بصفة 

  . عامة
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ريع باملشاركة ليس يف جتنب السطحية واخلطأ متاما إمنا يف القدرة على التحكم إن سر جناح البحث الس

السريع باملشاركة اجليدة   إن مهارات البحث.فيهما وجعلهما جمديان مع عدم املغاالة يف مجع النعلومات ودقتها

  .الميكن تنميتها إال من خالل املمارسة واخلربة املستمرة اليت تكتسب من العمل امليداين

  :إرشادات التدريب

  . تنبيه املشتركني اىل بعض الصعوبات وجوانب القصور احملتملة للبحث السريع باملشاركة:اهلدف

   دقيقة20 اىل 15 من :الوقت

   ما هي الصعوبات وجوانب القصور احملتملة يف البحث السريع باملشاركة؟1- 9 لوحة :املواد

  .تملة يف البحث السريع باملشاركة الصعوبات وجوانب القصور احمل2-9       لوحة 

 يقوم املدربون بعمل وصف ذهين للمشتركني عن الصعوبات وخماطر البحث السريع باملشاركة وتدوينه على :األنشطة

  .ومقارنة اإلثنني وإجراء مناقشة بعد ذلك) 2-9لوحة (مث يقوم بعرض , لوحة

يت ينبغي على املشاركني التنبيه إليها عند استخدامهم  تتعرض هذه اجللسة اىل بعض األشياء ال:مالحظات للمدربني

وجيب أن يشري املدربون اىل هذه املخاطر احملتملة من خالل الدورة التدريبية عندما . لنظريات البحث السريع باملشاركة

  .خيل املشتركون ببعض السمات األساسية للبحث السريع باملشاركة

  . هذه اجللسة ونبه املشتركني اىل هذه املخاطر خالل الدورة التدريبية ال تقضي وقتا أكثر من الالزم يف:حتذير

  

  

  

  

  

  

  1-9لوحة 

  ما هي الصعوبات وجوانب القصور احملتملة يف البحث السريع باملشاركة؟
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  البحث السريع باملشاركة ودورة املشروع: اجللسة

  )ميكن تطويرها وإعطائها للمشاركني كنبدة للقراءة عن املوضوع (:معلومات أساسية

  2-9لوحة 

  .الصعوبات وجوانب القصور احملتملة يف البحث السريع باملشاركة

  الصعوبات

  اد األسئلة اليت ينبغي طرحهاإجي �

  .العثور على أشد الناس فقرا وأقلهم تعليما وخاصة من النساء �

  .االفتقار اىل إشراك اتمع وعدم تكوين عالقات طيبة معه �

  .عدم القدرة على اإلنصات واالفتقار اىل التواضع واالحترام �

األمر الذي جيعل من . كفرض أفكارنا واملعايري والقيم اليت نؤمن ا دون االنتباه لذل �

  .وتصويرهم كما لو كانوا جهلة يف حني أم غري ذلك" من أفراد اتمع"الصعب التعلم 

  .تكوين فريق من الرجال يؤدي اىل إغفال النساء واألطفال �

  جوانب القصور

  عدم التمكن من العثور على فريق العمل املناسب  �

  .طحيةالرغبة يف إاء العمل بسرعة قد يؤدي اىل الس �

الرغبة يف احلصول على بيانات عديدة وإحصائيات ملا توفره من مصداقية النتائج قد يؤدي  �

  .اىل إغفال البيانات النوعية اليت متثل جوهر البحث

  .الرغبة يف األمان الذي توفره استمارة استطالع الرأي الثابتة �

  .رؤية جزء فقط من احلالة أو املشكلة دون الصورة الكاملة هلا �

  .غاضي عما هو غري واضح مرئيالت �

التركيز أكثر من الالزم على قدر ضئيل من املعلومات أو على عدد قليل ممن يقدمون  �

  .املعلومات

  .إلقاء الوعظ بدال من اإلنصات والتعلم �

إذا كان أسلوب البحث خطأ فلن ينجح البحث السريع باملشاركة إذ أن األساليب  �

  . البحث السريع باملشاركةالصحيحة والسلوك السليم مها سر جناح
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لتنمية مثل التخطيط واملتابعة و اإلشراف والتقييم على أا عادة ما ينظر اىل املراحل املختلفة ملشروعات ا

أنشطة منفصلة وكثريا ما يتم تنفيدها مبسامهة قليلة أو دون مسامهة من املشتركني باملشروع فمشروعات التنمية يتوىل 

تقييم املشروع مرة وتعد فترة من الوقت يتم . أناس من اخلارج التخطيط هلا مث يتم نقلها اىل القرية حيث يتم تنفيدها

  .أخرى مبعرفة أناس من اخلارج

  :وهذا املدخل من مداخل التنمية الذي يتم على أساس التخطيط من أعلى اىل أسفل له ثالثة عيوب رئيسية

  .قد التناسب املشروعات احتياجات جمتمع مل يتم إشراكهم يف التخطيط �

  .ع ألم مل يشتركوا يف تصميمهقد ال يتفهم أعضاء اتمع بصورة كاملة اهلدف من املشرو �

التقييم واملتابعة واإلشراف على أنشطة املشروع عادة ما تكون مضيعة للوقت و املوارد األخرى ألم ال يعاملوا  �

  .على أم جزء أساسي يف عملية تنفيد املشروع

جوانب تصميم وتنفيد إن البحث باملشاركة يتيح جماال واسع من األساليب اليت تيسر إشراك اتمع يف كافة 

ويضمن ذلك متكني أعضاء اتمع ويزيد من درجة اهتمامهم وجيعلهم يقومون بدور أكرب يف . ومتابعة وتقييم املشروع

  .مشروعام التنموية

  إرشادات التدريب

  . تقدمي املشروع وكيف يتماشى البحث السريع باملشاركة مع مراحل الدورة:اهلدف

  . السريع باملشاركة ودورة املشروعالبحث: 1-10 لوحة :الزمن

  .مثال الستخدام البحث السريع باملشاركة يف دورة مشروع :2- 10نبدة   

 5 أو 4مث تنقسم اموعة الكبرية اىل ) 1- 10لوحة (يتوىل املدربون تقدمي دورة املشروع باختصار : األنشطة

ضع األنشطة املناسبة حتت كل خطوة من جمموعات عمل صغرية كل جمموعة تأخذ نبدة دورة املشروع وتقوم بو

  .خطوات دورة املشروع يتم مراجعة النتائج ومناقشتها يف اموعة الكبرية

 سوف توضح لك هذه اجللسة اىل أي مدى استطاع املشتركون إدراك أمهية وجدوى البحث :مـالحظـة للمدربني

شروع فيما بعد أثناء التدريب كي تتحقق من معلومات قم باإلشارة اىل دورة امل. السريع باملشاركة يف جمال أعماهلم

وقد يكون من الضروري إعطاء مزيد من الوقت لشرح دورة املشروع ولتوضيح الفرق بني املتابعة . املشتركني

وتأكد من أن العناصر املختلفة لدورة املشروع ينظر إليها على أا أجزاء أساسية للعملية ككل وليس . والتقييم
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اجعل املشتركني يسألون أنفسهم من يشارك من اتمع؟ وما هي األسباب . فصلة يقوم ا أناس خمتلفونكأنشطة من

  .هلذا الوضع؟ وكيف ميكننا زيادة قدر املشاركة؟

  

  

  

  

  التدريب على أساليب البحث السريع باملشاركة

  نظرة عامة حول أساليب البحث السريع باملشاركة: اجللسة

  :معلومات أساسية

  :خدم البحث السريع باملشاركة األساليب التاليةيست

 مراجعة املصادر الثانوية �

 املقابالت الشبه املنظمة �

 املشاهدة املباشرة �

 املشاهدة أثناء املعايشة واملشاركة يف العمل �

 التدرج الزوجي �

 التدرج اجلدويل املباشر �

 التدرج حسب األفضلية �

 التدرج حسب الثروة �

 جمموعات املناقشة والتحليل �

 قييم االبتكاراتت �

 تصميم الرسومات واألشكال �

 إعداد اخلرائط �

 املقطع العرضي �

  1- 10لوحة 

  مثال الستخدام البحث السريع باملشاركة يف دورة املشروع

  :املشروع

  .تطوير منهج برنامج التنمية املبكرة للطفولة
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 التقييم املومسي التارخيي �

 األمناط الزمنية �

 الصورة التارخيية �

 حتليل أحوال املعيشة �

 رسم بياين لتسلسل األسباب �

 رسم بياين للمؤسسات والعالقات �

 رسم بياين للنظم �

 رسوم بيانية أخرى كالقرص واألعمدة �

 )الورش الدراسية(راسية حلقات د �

 السري على األقدام يف جمموعات �

 .قصص وصور ودراسات حلاالت وأمثال من البيئة احمللية �

وبالطبع اليستخدم أي حبث سريع باملشاركة كل هذه األساليب جمتمعة لكن فريق البحث خيتار األنسب واألفيد 

  .ليب جديدة إن أمكنبل جيب على فريق البحث أن جيرب ويبتكر ويطور أسا. من بينها
 

  :إرشادات التدريب

  . تقدمي نظرة عامة موجزة عن أنواع األدوات املستخدمة يف البحث السريع باملشاركة:اهلدف

  . دقيقة30:الزمن

  .جمموعة أدوات وأساليب البحث السريع باملشاركة: 1-11لوحة   :املواد

  "البحث السريع باملشاركةأساليب "مثال اكتشاف احتياجات املرأة باستخدام : 2- 11نبدة 

مالحظات للمدربني سيتم استخدام , 1-11يراجع املدربون قائمة البحث السريع باملشاركة باللوحة رقم :األنشطة

اشرح للمشتركني أن بعض هذه األدوات ميكن , عدد من هذه األدوات والتمرن عليها أثناء الدورة التدريبية

 املقابالت شبه املنظمة – مراجعة املصادر الثانوية –املثال املشاهدة املباشرة على سبيل (استخدامها يف مجع البيانات 

وأن بعض األدوات ميكن استخدامها يف كل من مجع ) تقسيم االبتكارات(والبعض اآلخر يستخدم يف حتليل البيانات 

وض يف املزيد من التفاصيل يف وال داعي ألن خن) التدرج وبعض الرسوم البيانية: على سبيل املثال(املعلومات وحتليلها 

  .هذه املرحلة

  
  1- 11لوحة 

  جمموعة أساليب وأدوات البحث السريع باملشاركة
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  2-11نبدة 

  "حث السريع باملشاركةأساليب الب"اكتشاف احتياجات املرأة باستخدام : مثال

  : مراجعة املصادر الثانوية-1

بالرجوع اىل التعداد العام وتعداد القرية ونسبة النساء يف القرية وشرائح األعمار وعدد 

  .الزوجات ومعدالت اإلجناب تبدأ الصورة يف الوضوح

  : املشاهدة املباشرة-2

دى فاعليتها االنتاجية ووضعها لتوضيح الظواهر االجتماعية ملشاركة املرأة يف اتمع و م

  .االجتماعي ومدى حريتها يف اختاذ القرارات واملشاركة يف تنفيدها

   الصور-3

االطالع على الصور املؤخوذة يف مناسبات خمتلفة يف القرية لتوضيح ما سبق ذكره يف املشاهدة 

  .املباشرة

  : املقابالت الشبه املنظمة-4

تستطيع استخراج )  القائمة يف موضوع املقابلة شبه املنظمةراجع(مبقابلة األفراد املستهدفني 

باإلضافة اىل هذه اموعة من األفراد يفضل دائما مقابلة , الكثري من املعلومات األكثر دقة

  .املستهدفات من النساء ملناقشتهن وأخذ رأيهن

  : جمموعة املناقشة والتحليل-5

وحتليل البيانات يتضح الكثري من األفكار اليت مل تتبلور يف أثناء إجراء اللقاءات املستهدفة ملناقشة 

  .خالل األساليب السابقة و التأكد من النقاط املطلوب استبياا

  : التدرج-6

فمن املمكن حتديد معايري , حيث أن التدرج يعترب من أكثر األساليب مرونة وسهولة يف التطبيق

  .فةالتدرج حبيث نكتشف مدى أمهية االحتياجات املختل

  : تصميم الرسومات-7

مثل اخلرائط اليت توضح مواقع العائالت واألسواق ومدى تواجد مدارس اإلناث واخلدمات 

كذلك حركة املرأة ومدى حريتها ومدى مالئمتها , الصحية واالجتماعية املتوافرة يف املنطقة

  .لتضاريس املنطقة ووسائل املواصالت فيها
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  مراجعة املصادر الثانوية: اجللسة

  :إرشادات التدريب

  .عرض ألمهية وفائدة مراجعة املصادر الثانوية قبل البدء يف مجع معلومات جديدة: اهلدف

   دقيقة30 اىل 20 من :الوقت

  انويةمراجعة املصادر الث: 1-12لوحة   :املواد

  استعمال املصادر الثانوية: 2-12لوحة   

مث يشارك املتدربون يف جلسة لطرح األفكار حول املصادر الثانوية , يعرض املدربون أمهية املصادر الثانوية:األنشطة

  .مث مناقشة طرق تلخيص هذه املصادر, املتاحة ملوضوع البحث السريع باملشاركة أثناء العمل امليداين احملدد له

سوف يراجع املشتركني املصادر الثانوية أثناء اإلعداد للعمل امليداين لذلك الداعي للتدريب على : حظات املدربنيمال

مراجعة هذه املصادر يف هذه املرحلة ونكتفي بتكليف املشتركني جبمع مصادر ثانوية حمددة حيتاج إليها البحث السريع 

  .باملشاركة ومل يتم مجعها بعد

ناء التدريب مراجعة السجالت والتقارير والبيانات األولية اليت قام العاملون باملشروع وأعضاء ويتم بعد ذلك أث

يتم . اتمع جبمعها وذلك لصياغة أسئلة وحتديد موضوعات فرعية للبحث السريع باملشاركة قبل الرتول اىل امليدان

  .الثانوية خالل الزيارات امليدانيةإعداد الرسوم البيانية واجلدول وقوائم املراجعة لتلخيص البيانات 

إذا مل يكن لدى املشتركني نفس اخللفية حول املوضوع الذي سيتم حبته باستخدام البحث السريع باملشاركة 

سوف تساعد على أن يكتسب هذه اخللفية ) إخل...  املقابالت– الصور – اللوحات –البيئة (فإن املصادر الثانوية 

  .ويتعرف عليها
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  1- 12لوحة 

  ويةمراجعة املصادر الثان

إن البيانات الثانوية هي مصادر للمعلومات املتصلة باملوضوع الذي ننوي عمل البحث السريع 

على سبيل (واليت تتوافر يف صورة موضوعات مكتوبة منشورة أو غري منشورة , باملشاركة حوله

  ...) اخل– الصور – اخلرائط – اإلحصائيات –التقارير , املثال

لومات األساسية ألي عملية مجع معلومات وميكن أن نوفر الكثري من إن املصادر الثانوية هي املع

لذا ينبغي مراجعة . الوقت إذا تعرفنا على املعلومات املتاحة فعال حىت النقوم جبمعها مرة أخرى

  :املصادر الثانوية قبل بدء العمل امليداين و تلخيصها يف صورة

 .رسوم بيانية �

 .جداول �

 ملخصات موجزة �

 . والصورنسخ من اخلرائط �

  . التستهلك الوقت الذي جيب قضائه يف امليدان ملراجعة املصادر الثانوية- : حتذير

  . حاول أن تتفحص وتنتقد والتأخذ األشياء على عالا-     

  2- 12لوحة 

  استعمال املصادر الثانوية

  ماهي املصادر الثانوية املتوفرة هلدف البحث السريع باملشاركة املخطط له؟ -1

 مات اليت تستطيع أن حتصل عليها من هذه املصادر؟ما هي املعلو -2

  كيف ميكننا تلخيص هذه املصادر الثانوية؟ -3
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  املشاهدة املباشرة: اجللسة

  معلومات أساسية

من بني خماطر البحث السريع باملشاركة أن يكون الباحث عرضة للتضليل مبا يسمعه من املعتقدات اخلاطئة 

 عن والشائعات والقيل والقال فالناس عادة ما يؤمنون بقيم وأنشطة التتفق واحلياة الواقعية ومن الشائع أن يتم إخبارك

عادة معينة ولكن التحقق من آخر مناسبة مت فيها ممارسة هذه العادة فيها يكشف لك أا إما اندثرت أو رمبا مل متارس 

وكنتيجة لذلك فال بد من املشاهدة املباشرة للمؤشرات اهلامة لدعم النتائج والتأكد من صحتها وميكن . على االطالق

ورية يتم طرحها على أعضاء اتمع دون جتهيز وإعداد استمارة استطالع استخدام تلك املؤشرات يف إعداد أسئلة ف

  .رأي مسبقا

  :أسلوب المشاهدة المباشرة

وزن الغلة :  استخدم الشرائط واملوازين أو األجهزة األخرى إلجراء القياس مباشرة يف امليدان على سبيل املثال:القياس

  ...اخل– حجم اخلشب املستخدم كوقود –

أي شيء أو حدث أو عملية أو عالقة ميكن مالحظتها واستخدامها كمؤشر لبعض املتغريات األخرى اليت :املؤشرات

وينبغي أن . نوعية املرتل كمؤشر لثروة أهل املرتل, على سبيل املثال, يكون من الصعب أو من املستحيل مالحظتها

  .ات جدوى وتوقيتها مناسبتكون املؤشرات صاحلة وحمددة ويعتمد عليها وثيقة الصلة باملوضوع وذ

: على سبيل املثال(دفاتر املالحظات وأوراق التسجيل والرسوم البيانية والصور ومجع عينات من األشياء :التسجيل

  )احملاصيل املصابة باآلفات

كن استخدام قوائم مراجعة املشاهدات للتأكد من أن املشاهدة متت بأسلوب منظم وأن املشاهدة من املواقع املختلفة مي

  .مقارنتها ببعضها البعض

الحظ كل . وشارك يف أنشطة اتمع,  الذوق– اللمس – اإلنصات –الشم : استخدم مجيع حواسك أثناء املشاهدة

, واملنازل, والداية وحالق الصحة, ومناطق العمل)  قطارات– تاكسيات –أتوبيسات (من السوق واملواصالت 

  .وأماكن اللهو والترفيه,  العامة وأماكن العبادةواملدارس واالجتماعات, املراكز الصحية

  .سجل مشاهداتك املباشرة أوال بأول وبصورة منظمة
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  :إرشادات التدريب

  .تقدمي املشاهدة املباشرة والتدريب عليها: اهلدف

   ساعة واحدة:الوقت

  املشاهدة املباشرة: 1-13لوحة    :املواد

  الواجب املرتيل: 2-13لوحة   

  ل تدوين املشاهدات املباشرةجدو: 3-13لوحة   

  مراجعة مترين املشاهدات املباشرة: 4-13لوحة   

, و املؤشرات وقائمة مراجعة املشاهدة املباشرة) 1- 13لوحة رقم ( يقوم املدربون بتقدمي املشاهدات املباشرة :األنشطة

أو تناول أي (املنطقة مث يتم عمل عصف ذهين للمشتركني عن املؤشرات اليت تدل على ثراء صاحب مرتل ما يف 

ومن املمكن استخدام هذه القائمة فيما بعد أثناء التدريب وبعد إجراء ) موضوع له عالقة بالعمل امليداين البحث

, املناقشة يقوم املدرب بشرح الواجب املرتيل الذي سيقوم املشتركون بتقدميه كتمرين تنشيطي يف بداية اليوم التايل

, شاركني اىل جمموعتني بإعداد قائمة للمراجعة قبل أن يذهبوا للقيام برصد مشاهدموكنشاط بديل ميكن تقسيم امل

  .4- 13ويف النهاية تقوم اموعتان مبقارنة ومناقشة النتائج اليت حصلنا عليها وإجابة األسئلة باللوحة 

أي حبث سريع  تستحق املشاهدة املباشرة اهتماما كبريا وجيب أن تكون جزءا من :مالحظات للمــدربني

  .باملشاركة

إذ أن املشاهد الغري املدرب أو الذي جيهل املنطقة قد خيطئ ,  ال جيب االكتفاء باستخدام املشاهدة املباشرة فقط:حتذير

  .خطأ فادحا يف تفسري ما يشاهده
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 3- 13لوحة 

  جدول تدوين املشاهدات 

 املباشرة

عدد أنواع  اسم املشاهد

 األطباق

نس عدد وسن وج

األشخاص الذين 

 تناولوا الطعام معا

نوعية وكمية 

 الطعام

طريقة تناول 

 الطعام

     

  1- 13لوحة 

  املشاهدة التشاركية

. هي املشاهدة املنظمة لألشياء واألحداث والعمليات والعالقات أو الناس وتدوين هذه املشاهدات

 استخدم قائمة املراجعة إلجراء –بات تعد املشاهدة املباشرة أسلوبا جيدا للتأكد من صحة اإلجا

  .املشاهدة بأسلوب منظم

  اخلطوات

  .فكر مليا يف أهداف وموضوعات البحث باملشاركة الذي ستقوم به -1

 .حدد املؤشرات اليت ميكنك تقييمها خالل إجراء املشاهدات املباشرة -2

 .تشكل هذه املؤشرات قائمة املراجعة -3

  ثروة أحد العائالت يف هذه املنطقة؟ما هي املؤشرات احملتملة للداللة على 
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  4- 13لوحة 

  مراجعة مترين املشاهدات املباشرة

 ماذا ميكننا تعلمه من مشاهدتنا؟ �

 ما هي اخلالصة اليت ميكن أن نكوا؟ �

 ما هي الفرضية اليت ميكن أن نكوا؟ �

 اشرة؟كيف ميكن أن حنسن مشاهدتنا املب �

  

  املقابالت شبه املنظمة: اجللسة

  معلومات أساسية

  2- 13لوحة 

  الواجب املرتيل

انت عضو بفريق البحث السريع باملشاركة الذي يتوىل إجراء دراسة حول عادات األكل يف 

, عليك أن تستخدم أسلوب املشاهدة املباشرة لبحث عادة األكل عن أهل مرتل ما. جمتمعك

  .ام العشاء هذه الليلةولنفترض  أن املرتل الذي ستتناول فيه طع

  :راقب مايلي

 عدد وأنواع األطباق �

 .عدد وسن وجنس األشخاص الذين يتناولون الوجبة معا �

 ). تقاسم الصحن– أدوات األكل –األيدي (طريقة األكل  �

. أضف أي عدد من املشاهدات اليت تشعر أا ستحسن من نوعية البحث السريع باملشاركة

  .ا عليها يف اليوم التايل خالل أنشطة التسخنيوسوف نقدم النتائج اليت حصلن
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تعد املقابالت شبه املنظمة واحدة من األدوات األساسية املستخدمة يف البحث السريع باملشاركة فهي مبثابة :تعريف

واليستخدم يف , هذا  . شكل من أشكال املقابالت اليت ال يوجد ا سوى بضعة أسئلة فقط مت إعدادها مسبقا

ابالت البحث السريع باملشاركة استمارات استطالع الرأي بل على أكثر تقدير قوائم املراجعة و تستخدم كدليل مق

وعلى العكس من استمارة استطالع الرأي الرمسية فإن معظم األسئلة يتم صياغتها وإعدادها خالل . إرشادي مرن

ا تأيت وفقا إلجابة من تعقد معه املقابلة وباستخدام فاألسئلة عادة م) على نفس أسلوب املقابلة الصحفية(املقابلة 

  .أساليب التدرج ومشاهدة األشياء اليت تكون حوله ومن خالل خلفية وخربة فريق البحث السريع باملشاركة

  أنواع املقابالت شبه املنظمة

  :املقابالت الشخصية

ل انطباع شخصي أكثر من إن املعلومات اليت يتم احلصول عليها من خالل عقد مقابالت شخصية حتم

ومن احملتمل جدا أن تكشف عن صراعات داخل اتمع ألن املتجاوبني قد يشعرون أن بإمكام , املقابالت اجلماعية

  .التحدث حبرية أكثر يف وجود زمالئهم

, من املزارعنيويتم إجراء املقابالت مع عينة مناسبة يتم اختيارها من بني األفراد ااورين تشمل العينة املناسبة 

, وكذلك املزارعني اددين الذين يدخلون يف عملهم تكنولوجيا ناجحة وجمربة ومتطورة, مثال على قادة املزارعني

و املزارعني التقليديني الرافضني , واملزارعني من حمدودي الدخل, ونسوة املزارعني الاليت يكن أعضاء وربات بيوت

قابالت مع عدد من خمتلف أنواع املزارعني حول نفس املوضوع من شأنه أن يكشف إن عقد امل. لتجربة التقنية احلديثة

كما جيب أن تتجنب االحنياز الذي ينتج عن مقابلة الرجال . بسرعة عن عدد كبري من اآلراء واالجتاهات واألساليب

  .فقط

ويف . لوك اآلخريناطرح أسئلة على املتجاوبني حول معلومام وسلوكهم وليس حول رأيهم يف معلومات وس

إجابات . الذين يعارضون كل شيء" حميب إثارة املشاكل"العديد من اتمعات سنجد شخصا واحدا على األقل من 

أولئك األشخاص من شأا أن توفر مراجعة قيمة لصحة البيانات وأن تكشف عن آراء وبصرية قد ال تسفر عنها 

  .املقابالت األخرى

  :ساسينيمقابلة مقدمي املعلومات األ

 على معلومات خاصة حول موضوع ما جيب مقابلة الشخص املناسب وهو أي شخص لديه  للحصول

  .معلومات معينة حول موضوع خاص
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, ...) املزارع حول أساليب احلصاد اخل-  الداية حول أساليب تنظيم األسرة- التاجر حوال املواصالت والقروض(

,  قادرا على اإلجابة على األسئلة حول معلومات وسلوك اآلخرينويتوقع من مقدم املعلومات األساسي أن يكون

وعلى الرغم من أن األشخاص املناسبيني هم مصدر أساسي للمعلومات . وخاصة حول أسلوب عمل األنظمة اتمعية

  .البد من التحقق من صحتها, إال أن إجابتهم قد تكون مضللة ولذلك

  :األشخاص اخلارجيني

أو أشخاص من اتمعات ااورة قد يكونون على نفس درجة األشخاص ) درسنيعلة سبيل املثال امل(

فعادة ما تكون آرائهم أكثر إجيابية حول سؤون وأحوال اتمع عن أعضاء اتمع , املناسبني من األمهية والقيمة

  .أنفسهم

  :املقابلة اجلماعية

مبا يف ذلك إمكانية , اجلماعية إجيابيات عديدةوللمقابلة . تستخدم للحصول على معلومات عن مستوى اتمع

وإتاحة التحقق الفوري من صحة املعلومات إذ أا تكون مستقاة من أشخاص , الوصول اىل قدر كبري من املعلومات

قد يكون التنظيم عسريا ألن )  شخصا25-20أكثر من (وعندما تصبح اموعة أكرب مما جيب . آخرين باموعة

و قد تكون املعامالت اجلماعية مضللة جدا عندما يعتقد أعضاء . يل اىل االنقسام اىل جمموعات أصغراموعة قد مت

  .اموعة أن من يطرح األسئلة هو نفس الشخص الذي لديه السلطة للتحكم يف املزايا أو العقوبات

 ما ميارسونه يف الواقع وقد تكشف املقابالت اجلماعية عن القيم اليت يؤمن ا األشخاص أكثر من كشفها عن

وعلى القائمني , إال أن التدقيق الثالثي وأساليب التحقق من صحة املعلومات سوف تكشف عن الصورة الكاملة

هذا . بإجراء املقابالت أن يشجعوا األراء ووجهات النظر املختلفة وأن يتجنبوا ضغط اموعة على أي فرد من أفرادها

عد احلصول على معلومات أولئك الذين مل يتمكنوا من التعبري عن آرائهم أثناء املقابلة ب, وميكن احلوار الغري الرمسي

  .إن املقابالت اجلماعية تتطلب ختطيطا وإعدادا مسبقا أكثر مما يتطلبه عقد املقابلة الفردية. اجلماعية

  :جمموعات املناقشة املوجهة 

من األشخاص أو )  شخص13- 6(ة صغرية يتم دعوة جمموع, وذلك ملناقشة موضوعات حمددة بالتفصيل

ويتم اختيار مسري يتوىل مسؤولية إدارة النقاش عن املوضوع الرئيسي , الذين لديهم دراية ومعرفة باملوضوع واملعتمني به

  .لعدم سيطرة أحدهم على املناقشة
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  :إرشادات التدريب

   تقدمي املقابالت شبه املنظمة وعمل متثيل أدوار:اهلدف

  ن ساعتا:الزمن

  املقابلة شبه املنظمة: 1-14 لوحة رقم :املواد

  إرشادات املقابلة شبه املنظمة: 2-14لوحة رقم 

  مترين على اإلنصات واالتصال: 3-14لوحة رقم 

  األخطاء الشائعة يف املقابلة شبه املنظمة: 4-14لوحة رقم 

  مثال لدليل مقابلة شبه املنظمة: 5-14لوحة رقم 

   املقابلة شبه املنظمةمترين على: 6-14لوحة رقم 

  مناقشة مترين املقابلة شبه املنظمة: 7-14لوحة رقم 

  إرشادات للمقابالت شبه املنظمة: 8-14لوحة رقم 

 يتوىل املدربون تقدمي عرض املناقشة شبه املنظمة حيث يقومون بتوزيع بيان حول إرشادات املقابلة شبه :األنشطة

حيث , ويتم تقسيم املشتركني بعد ذلك اىل جمموعتني.  دقيقة أخرى ملناقشته20 دقيقة لقراءته مث 20ومينحوا , املنظمة

تقوم كل جمموعة بإجراء مقابلة شبه منظمة حول موضوع خمتلف وتتكون كل جمموعة من عدد من القائمني بإجراء 

 الدور األخري وميكن تقسيم هذا(مقابلة وشخص واحد تعقد معه املقابلة و شخص آخر للمراقبة وتسجيل املالحظات 

  ).بني شخصني إذا استدعى األمر ذلك

بعد القيام بالدور يتم مجع اموعة الكبرية معا ملناقشة نتائج املقابالت ويقوم املراقبون بتقدمي مالحظام 

ها وتناقش اموعة بأسرها األسلوب الذي اتبع يف إجراء املقابالت واألخطاء اليت وقعوا فيها وكيف ميكن التغلب علي

  .يف املستقبل

تعد املقابالت شبه املنظمة من األدوات اهلامة جدا وينبغي ختصيص الوقت الكايف جللسة التمرين : مالحظات للمدربني

عليها وللمناقشات اليت تليها للتأكد من أن املشتركني قد اعتادوا أساليب إجراء املقابالت شبه املنظمة واكتسبوا الثقة 

العمل امليداين وميكنك تكرار هذا التمرين إذا استدعى األمر فيما بعد أثناء الدورة التدريبة أو بأنفسهم قبل أن يبدأوا 

فكلما كانت خربة القائمني بإجراء املقابالت قليلة كلما كانوا حباجة اىل مزيد من . رمبا أثناء اإلعداد للعمل امليداين

جتنب مناقشة حمتويات نتائج املقابلة ...)  اخل–ن صحة البيانات  قوائم املراجعة والتأكد م–الرسوم البيانية (املساعدات 

  .شبه املنظمة وناقش األسلوب الذي أجريت به
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وال تتعجل .  إن مهارات التعامل واالتصال الالزمة لعقد مقابلة شبه منظمة تتطلب الكثري من التمرين واملمارسة:حتذير

ح إلجراء مقابلة شبه منظمة فسوف تصادفهم مشاكل وعقبات أثناء فإذا مل يشعر املشتركون باالرتيا, يف هذه اجللسة

 .العمل امليداين

  1- 14لوحة 

  املقابلة شبه املنظمة

أما األسئلة اجلديدة فتظهر , األسئلة فقط, إن املقابلة شبه املنظمة هي مقابلة موجهة حيث يتم اإلعداد مسبقا لبعض

قابلة بإعداد قائمة باملوضوعات واألسئلة الرئيسة وليس استمارة استطالع يقوم القائمون بإجراء امل. أثناء عقد املقابلة

  .رأي ثابتة

  :يتم إجراء املقابالت شبه منظمة مع

  األفراد

على سبيل , قم بإجراء مقابلة مع عدد من األشخاص املختلفني حول نفس املوضوع(للحصول على معلومات ممثلة 

  ...)اخل-  املزارعني-اب الشب- كبار السن-  الرجال- املثال النساء

  مقدمي المعلومات األساسيين

  .للحصول على معلومات متخصصة فاألشخاص املناسبني يكون لديهم معلومات خاصة غري متوفرة لدى غريهم

  المجموعات

  .للحصول على معلومات عامة على مستوى اتمع

  .ملناقشة موضوع حمدد بالتفصيل: جمموعات املناقشة املوجهة

  

 
  2- 14لوحة 

  إرشادات املقابالت شبه املنظمة

  . أشخاص من ذي التخصصات املختلفة5 اىل 2يتكون فريق املقابلة من  -1

 .لبدأ املقابلة بإلقاء التحية والسالم التقليدي وإخبارهم أن فريق املقاربة قد جاء من أجل التعلم -2

 أبدأ السؤال باإلشارة اىل شخص أو شيء ملموس -3

 .ري رمسية وادمج األسئلة مع املناقشةقم بإجراء املقابلة بصورة غ -4

 .كن واسع األفق -5

 ).أي التقاطعه(دع كل عضو من أعضاء الفريق ينتهي من طرح مالديه من أسئلة  -6
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 ).على أن يتم تبادل هذا الدور(عني شخص لتدوين املشاهدات  -7

 .تطرق وحبرص اىل األسئلة احلساسة -8

 .انتبه اىل التعابري الغري املنطوقة -9

 .املوجهةجتنب األسئلة  - 10

 "ال"أو " نعم"جتنب طرح األسئلة اليت تكون إجابتها ب  - 11

 . دقيقة45ينبغي أال تزيد فترة املقابلة الشخصية عن  - 12

 .ينبغي أال تزيد فترة عقد مقابلة مجاعية عن ساعتان - 13

ينبغي أن يكون لدى كل من يقوم بإجراء املقابلة قائمة باملوضوعات واألسئلة الرئيسية مدونة  - 14

 .يف دفتره

  

  

  

  3- 14لوحة 

  مترين على اإلنصات والتواصل

حيدث كثريا أن يفشل القائم بإجراء املقابلة يف استيعاب املعىن الكامل ملا يقوله الشخص موضوع 

البحث إما نتيجة لعدم إنصاته الكايف أو لعدم إملامه اجليد خبلفية املوضوع حبيث اليستطيع تفسري 

  .املعلومات بكل صحيح

 أزواج واعط كل زوج بعض القطع الصغرية من الورق مكتوبا على كل منها شكل املتدربني يف

  ."إين أعاجل عادة حاالت ارتفاعات احلرارة ب ــــــ ألن ـــ: "نصف مجلة فقط مثل

يوافق . مث يكرر ما فهمه من العبارة ولكن بكلمات خمتلفة) ب(أو اجلملة بينما ينصت املتدرب 

  .مث يتم تبادل األدوار, دة أوال يوافقعلى الصياغة اجلدي) أ(املتدرب 

 .بعد االنتهاء يتم عرض ومناقشة النتائج مع اموعة

 
  4- 14لوحة 

  األخطاء الشائعة يف املقابالت شبه املنظمة

 عدم اإلنصات بتأن -1

 تكرار األسئلة -2

 مساعدة من جتري معه املقابلة على اإلجابة -3



  

 
_________________________________________________________________________________  

 
 

40 

 طرح أسئلة غامضة -4

 ي معه املقابلةطرح أسئلة التراعي شعور من جتر -5

 عدم السعي وراء احلقائق والتأكد من صحة بيانات املوضوع -6

 )تصديق كل شيء(أخذ مجيع اإلجابات على عالا  -7

 طرح أسئلة موجهة -8

 السماح باالستمرار يف املقابلة أكثر مما ينبغي -9

 املبالغة يف تعميم النتائج - 10

حظا وافرا من التعليم وكبار االعتماد أكثر من الالزم على ما يقوله األثرياء ومن أصابوا  - 11

 .السن والرجال

 .جتاهل أي شيء اليتماشى مع أفكار ووجهات نظر الباحث - 12

: على سبيل املثال" (بيانات عددية"إعطاء أمهية أكثر مما ينبغي لإلجابات اليت تشتمل على  - 13

 ).كم يبلغ عدد رؤوس اليت لديك؟

 .عدم التسجيل بدقة - 14

  

  6- 14لوحة 

  املقابلة شبه املنظمة: مترين

  .التقسيم اىل مجوعتني -1

كل جمموعة حتوي عدد معني من القائمني بإجراء املقابلة و شخص واحد جترى له املقابلة  -2

 .وشخص واحد لتسجيل املالحظات واملراقبة

اموعة الثانية ) بااختر موضوعا مناس(اموعة األوىل جتري مقابلة حول هذا املوضوع  -3

  5-14لوحة رقم 

  شبه املنظمةمثال لدليل مقابلة 

  كيف يتعامل الناس يف هذه املنطقة مع مشكلة التضخم؟: املوضوع

  :القضايا أو األسئلة احملورية

 ...)اخل, اجتماعية–اقتصادية (ما املشكالت الرئيسية اليت يسببها التضخم  �

 ما االستراتيجيات العامة املوضوعة للتعامل مع هذه املشاكل؟ �

  مشكلة على حدة؟ما هي استراتيجيات التعامل مع كل �



  

 
_________________________________________________________________________________  

 
 

41 

 ).اختر موضعا مناسبا(جتري مقابلة حول هذا املوضوع 

 دقائق كي يعملوا أذهام حول إعداد أسئلة 5أمام القائمني بإجراء املقابلة يف كل جمموعة  -4

 .املقابلة واملوضوعات الفرعية اليت سيستخدموا

 .تقوم اموعة بتنظيم نفسها يف كل شكل دائرة -5

وعلى القائمني بإجراء املقابلة الوقوف على آراء ,  دقيقة15ع ملدة ناقش املوضو -6

 .والتنسى أن تستخدم إرشادات املقابلة شبه املنظمة. واقتراحات من جترى هلم املقابالت

وهل اتبع القائمون بإجراء , على املراقبني أن يلتزموا الصمت ويراقبوا بانتباه كل ما يقال -7

 .به املنظمة أو أي وسيلة اتصال أخرى غري شفهيةاملقابلة إرشادات املقابلة ش

 . دقائق لتدوين النتائج على ورقة من لوحات الرسم لعرضها على اموعة5خذ  -8

  

  7- 14لوحة 

  مناقشة مترين املقابلة شبه املنظمة

 ما هي النتائج األساسية؟ �

 هل اتبع القائمون بإجراء املقابلة اإلرشادات؟ �

 ا ا؟ما اإلرشادات اليت مل يعملو �

 مالحظات أخرى؟ �

  

  8-14نبدة 

  إرشادات للمقابالت شبه منظمة

  )جيب قراءا بدقة قبل الذهاب اىل امليدان(

 .استعد جيدا قبل إجراء املقابلة �

 .ينبغي أن تكون املقابلة يف صورة حوار خترج منه املعلومات اهلامة من خالل حمادثة عادية �

  :لميكن أن تدور األسئلة اليت يتم طرحها حو

  .قائمة املوضوعات الثانوية واألسئلة اهلامة

  )التقارير و اإلحصائيات(املعلومات املتاحة املتوافرة عن املواقع 

  .اخلرائط والصور الفوتوغرافية للمنطقة والرسوم البيانية األخرى املشاهدات اليت مت تسجيلها

وليس ضروريا " دات الستةاملساع" من؟ ملاذا؟ ماذا؟ أين؟ مىت؟ كيف؟ : األسئلة اليت تبدأ ب �
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استخدام املساعدات الستة كلها يف السؤال حول موضوع ولكن ينبغي على من جيري املقابلة أن 

يسترجعها بصورة متكررة يف ذهنه للتأكد من عدم إغفال شيء حمتمل أن يكون ذو أمهية إذ أنه 

ملن يقومون بإجراء عندما تستخدم جيدا فإن املساعدات الستة عادة ما تثمر معلومات كثرية 

 .مقابالت البحث السريع باملشاركة

 .وكن دقيقا, اجعل األسئلة حمددة دائما وليست عامة �

فهي تضع من يقدم املعلومات يف موقف دفاعي " ملاذا"التكثر من طرح األسئلة اليت تبدأ ب �

 .وتعرقل االسترسال يف تقدمي املعلومات

لفهم ولكن حتث األفراد بصورة مستمرة على ينبغي أيضا أن تكون األسئلة قصرية وسهلة ا �

 .إعطاء مزيد من التفاصيل

التطرح أسئلة موجهة فاألسئلة املوجهة جتعل التحقق من صحة البيانات أكثر صعوبة وبالتايل  �

بتعليقاتك واستنتاجاتك منفصلة عن املعلومات اليت حتصل عليها ممن . تكون مصداقية اإلجابات أقل

 الرتعة الفطرية إلعادة صياغة اإلجابة بكلمات أو أسلوب شخصي عادة ما أن. جنري له املقابلة

 .لذلك فعلى من يقوم بإجراء املقابلة أن حيمي نفسه من التورط يف استخدامها, تكون قوية

 .تطرق حبرص اىل طرح األسئلة احلساسة �

,  ما خمتلفبعمل شيئا) ب(ملاذا تقوم اموعة ) أ(إجراء مقارنات متباينة نسأل اموعة  �

 .والعكس صحيح

إذا كان البد من استخدام استمارة استطالع رأي فاجعلها قصرية واستخدمها فقط يف اية  �

املقابلة ومن أجل هدف واضح و حمدد للغاية حتقق من صحة كل موضوع فرعي للحصول على 

حقق فعليك ولكي تت. املزيد من التفاصيل وللتعمق يف أغوار موضوع البحث خالل عقد املقابلة

واطلب تعزيز أو ) حيثما يكون ذلك مالئما(االستماع جيدا ملا يقال مث عارض اإلجيابات املقدمة 

وحاول التعمق بشكل أكرب وإذا أدركت أنك قد فشلت يف التحقق , عدم ما يقال بتفاصيل دقيقة

م إدراك وفهم فينبغي أن ترجع اىل طرح تلك األسئلة املتعلقة ا حىت يت, من صحة القضايا هامة

القضايا عندما تقوم بالتحقق من صحة شيء أن تفعل ذلك بأسلوب ذكي وليس يف صورة 

 .استجواب

دفاتر صغرية , حاول الظهور بشكل بسيط قدر اإلمكان استخدم فريق صغري إلجراء البحث �

على كن ). حاول السري على األقدام بقدر املستطاع(وعدد قليل من املركبات , لتسجيل املالحظات

 حيث يتوجه -االستفتاء–دراية بالربنامج اليومي ألفراد اتمع وجتنب إجراء املقابلة على طريقة 

الباحثون باملركبات اىل املزارعني يف احلقل مث خيرجون من املركبات ويف ايديهم دفاتر تسجيل 
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 املستطاع متثل أفضل إن االخنراط يف البيئة احمللية بقدر. املالحظات وعلى استعداد إلجراء املقابلة

 .أسلوب إلجراء املقابلة

راعي إحساس الناس وعاملهم بدماثة أخالق واجلس على املقعد يف نفس مستوى من جتري  �

مث ابدأ احملادثة حبديث مهذب ومقبول من أهل البلد وجتنب متاما أبدا إنه . معه املقابلة ال أعلى منه

ال من جانب أعضاء اتمع كأن تتبادل نظرات إشارات تدل على االزدراء أو عدم تصديق ما يق

 .مع أعضاء الفريق أو تنتقد اإلجابات) غمز(ذات مغزى معني 

كن يقظا و الحظ األمناط املتكررة احلدوث للنماذج والسلوك واألشياء غري : راقب ما حيدث �

عند , كل حالوعلى . ففي املمارسة العلمية عادة ما تتم املشاهدة وإجراء املقابلة معا. العادلة

عليك أن تفرق جيدا وبوضوح بني , تسجيل مالحظاتك على إجابات من يقدمون املعلومات

اإلثنني لتسهيل إجراء التحليل وميكن حتقيق ذلك بأن نقسم الصفحة اىل عمودين األول لتسجيل 

 .اإلجابات

  

  أساليب وفوائد التدرج: 2-15لوحة 

  إرشادات التدرج : 3-15لوحة 

  

 على 3-15 يتبعها مناقشة موجز للوحة رقـم 1-15وم املدربون بتوجيه األسئلة يف اللوحة رقم يق: األنشطة

  .املدربني سؤال املشاركني إعطاء أمثلة على التدرج

 اختر جلسة أو أكثر من اجللسات التالية وفقا ملا تراه مناسبا للعمل امليداين املخطط له يف البحث :مالحظات للمدربني

والتدرج حسب الثروة , والتدرج اجلدويل املباشر, وبفضل استخدام طريقة التدرج حسب األفضلية. ركةالسريع باملشا

  .مع األفراد أما مع اموعات فيصلح هلا طريقة التدرج حسب األفضلية

 
  1- 15لوحة 

  ماهو التدرج
  .ماهو اهلدف من التدرج؟ اعط أمثلة

 ماهي الطرق املختلفة للتدرج؟
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  3- 15لوحة 

  إرشادات التدرج
 .دع الناس يقومون بعمل التدرج بأنفسهم �

  2- 15لوحة 

  يب وفوائد التدرجأسال
  التدرج هو ترتيب األشياء حسب األولوية

تكون مكملة للمقابلة شبه املنظمة إذ أا تسفر عن معلومات , مثل التدرج, إن األدوات التحليلية

وهي قد تستخدم كجزء من املقابلة أو منفصلة . أساسية تؤدي اىل طرح مزيد من األسئلة املباشرة

يسمح بتحديد املشاكل الرئيسية , على سبيل املثال, )وعة من اثننيجمم(فالتدرج الزوجي . عنها

وحتديد مواصفات ومقاييس التدرج لديهم وجتعل من السهل , واألولويات لدى األفراد باتمع

  .مقارنة أولويات األفراد املختلفني

  :مواطن القوة يف التدرج

فمقدمي , خل وحجم الثروةمثل مستوى الد(يفيد التدرج يف احلصول على معلومات حساسة 

  .املعلومات مييلون اىل تقدمي قيم نسبية لثروام أكثر من تقدميهم هلا باألرقام املطلقة

  :وتشمل أساليب التدرج على

 ).التدرج حسب التصويت(التدرج حسب األفضلية  �

 )جمموعة من شخصني(التدرج الزوجي  �

 .التدرج اجلدويل املباشر �

 .التدرج حسب الثروة �
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 .استخدم وحدات القياس اليت يستخدمها الناس �

 استخدم املسميات اليت يستخدمها الناس �

 .حاول استخدام األلعاب واألنشطة احمللية يف عملية التدرج �

 .ية التدرجحاول الوقوف على األسباب و االختيارات املختلفة أثناء إجراء عمل �

 .كن مستعدا �

 .كن صبورا �

  

  التدرج حسب األفضلية: اجللسة

  . تقدمي التدرج حسب األفضلية والتمرين عليه:اهلدف

  . دقيقة40 اىل 30 :الزمن

  .التدرج حسب األفضلية: 1-أ15لوحة    :املواد

  خطوات التدرج حسب األفضلية: 2-أ15لوحة   

  مثال على التدرج حسب األفضلية: 3-أ15لوحة 

  .مترين على التدرج حسب األفضلية: 4-أ15لوحة 

واختر موضوع مناسب أن يكون مرتبطا مبوضوع العمل .  توىل هذا التمرين مبا يتالئم والظروف احمللية:األنشطة

أبدأ التمرين ) ماهي املشاكل اليت تؤثر على منو األطفال يف مصر؟, على سبيل املثال(امليداين للبحث السريع باملشاركة 

إما عالنية بطريقة التصويت وإما بطريقة سرية لكل مشارك , مل عصف ذهين لتحديد ستة بنود لعمل التدرج هلابع

فمن األفضل , إذا كان موضوع التدرج مرتبطا بالعمل امليداين للبحث السريع باملشاركة. على حدة يف ورقة منفصلة

 وعندما تستطيع مقارنة النتائج والتغيريات اليت حدث يف بعد االنتهاء من العمل امليداين. عمل هذا التمرين مرة أخرى

  .أراء املشتركني

  . نتوىل تعديل التمرين مبا يتالئم الظروف احمللية:مالحظة للمدربني

  1-أ15لوحة 

  التدرج حسب األفضلية
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الريفيني يسمح التدرج حسب األفضلية لفريق البحث السريع باملشاركة بأن حيدد بسرعة األولويات عند األفراد 

هذا ويعد التصويت أيضا , وكما جيعل من السهل إجراء مقارنة ألولويات األشخاص املختلفني, ومشاكلهم األساسية

 .شكال من أشكال التدرج حسب األفضلية

  

  1-أ15لوحة 

  خطوات التدرج حسب األفضلية

عية أو مثال مشاكل زرا, اختر جمموعة من املشاكل أو األفضلية لترتيبها حسب األولوية -1

  .تفضيل أصناف معينة من الشجر لزراعتها

وترتيبها وفقا , اطلب ممن جترى معه املقابلة أن حيدد لك أهم البنود يف هذه اموعة -2

 6 اىل 3ألولوياا من وجهة نظر كل شخص جترى معه املقابلة واحصل على قائمة حتوي من 

 .املقابالت

 .تويل جدولة اإلجابات -3

  

  4-أ15لوحة 

  .التدرج حسب األفضلية على ستة أطباق طعام حملية: مترين

 أعد قائمة بستة أطباق حملية -

  .كل مشترك حيدد ترتيب األطباق حسب األفضلية بالنسبة له -

 قم جبدولة النتائج اليت حصلت عليها مث قم بإعداد التدرج النهائي املتجاوبني      -

   امجايل الدرجات التدرج

 الطبق أ ب ج د و ع س ص ط ي

  

  التدرج الزوجي: لسةج

  . تقدمي ممارسة التدرج الزوجي:اهلدف
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  .ساعة واحدة:الزمن

  التدرج الزوجي: 1-ب15 لوحة :املواد

  خطوات التدرج الزوجي: 2- ب15نبدة 

  مثال جلدول التدرج الزوجي: 3-ب15لوحة 

  مترين على التدرج الزوجي: 4-ب15لوحة 

  جدول التدرج الزوجي: 5- ب15نبدة 

  ول معايري التدرج الزوجيجد: 6- ب15نبدة 

  بطاقات للتمرين على التدرج

ويقوم املشتركون بقراءة النبدة وممارسة التدرج الزوجي للفواكه ,  يتوىل املدربون تقدمي التدرج الزوجي:األنشطة

  ).وميكن أن يكون أي شيء آخر(

  :مالحظات للمدربني

وقد . فإن مترين التدرج سوف يستغرق وقتا طويال) نود ب6أكثر من (إذا كانت قائمة التدرج حتتوي على بنود عديدة 

, األمر الذي جيعل التدرج يعطي نتائج متناقضة ويقلل من قيمة املعلومات, يشعر من جيرى معه املقابلة باإلرهاق وامللل

 أن عينات فعليك التأكد من) اخلضروات, الفواكه, على سبيل املثال(إذا مت استخدام عينات حقيقية بدال من البطاقات 

  .على نفس الدرجة من اجلودة حىت اليؤدي االختالف يف حالتها اىل التأثري على حكم ورأي من جترى معه املقابلة

مثل كل أدوات البحث باملشاركة ينبغي تعديل متارين التدرج حىت تتالئم مع متطلبات املوضوع حمل الدراسة ومع 

  .البيئة احمليطة

  1-ب15لوحة 

  التدرج الزوجي
يح التدرج الزوجي الفرصة لتحديدي املشاكل الرئيسية أو األولويات لدى أعضاء اتمع وحتديد يت

  .معايري التدرج لديهم كما جيعل من السهل عقد مقارنة بني األولويات املختلفة لدى األشخاص
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  2-ب15نبدة 

  خطوات التدرج املزدوج

ميكنك أن , رتيبها حسب األولويةاختر جمموعة من املشاكل أو األفضليات اليت ستقوم بت -1

  ).ختتار مثال جمموعة مشاكل زراعية أو أنواع الشجر اليت يفضل األفراد زراعتها

أو من خالل املناقشات السابقة مع مصدرك (اختر باالستعانة مبن تقوم بأجراء املقابلة معه  -2

 اموعة اليت اخترها عدد ستة بنود أو أقل من أهم بنود هذه) الرئيسي يف احلصول على املعلومات

 ).أنواع الشجر مثال(

 .ضع بند من تلك البنود الستة على قطعة منفصلة من الورق املقوى -3

من –ضع اثنني من البنود أمام من جتري معه املقابلة واطلب منه أن خيتار املشكلة اليت يراها  -4

ن غريه مث اطلب منه  أكرب من املشكلة األخرى أو خيتار أنواع الشجر الذي يفضله ع-وجهة نظره

 .شرح أسباب هذا االختيار مث دون اإلجابة يف اخلانة املناسبة يف جدول التدرج الزوجي

تفوق املشكلة األوىل شيوعا ) األفضلية الثانية(اطرح سؤاال حول ما إذا كانت املشكلة الثانية  -5

يري التدرج أو أمهية يف أي جانب من اجلوانب مث سجل الرد الذي حتصل عليه يف جدول معا

 .الزوجي

 .مث كرر املقابلة) بندين خمتلفني(قم بعرض زوج آخر من البنود  -6

 حىت دراسة كافة االحتماالت أو حىت تستويف مجيع خانات 6 اىل 4اعد اخلطوات من  -7

 .اجلدول

 .قم بوضع املشاكل أو األفضليات حسب األولويات اليت عرب عنها من أجريت املقابلة معه -8

ريت معه املقابلة إذا ما كانت هناك مشاكل أو أفضليات ذات أمهية قد حتقق وراجع من أج -9

 .فإن وجد فحاول إدخاهلا يف املكان املناسب هلا يف جدول التدرج, أغفلت يف القائمة

اختتم اجللسة بسؤال من جترى معه املقابلة , من أساليب ادية للتحقق من صحة اإلجابات - 10

, ليات اليت يرغب فيها من بني تلك اليت تتضمنها القائمةعن أكرب مشكلة تواجهه وأحسن األفض

أي نوع سوف ختتار؟ , إذا كان بإمكانك زراعة نوع واحد من أنواع اخلضروات: على سبيل املثال

إن هذا السؤال يف اية اجللسة يكون مفيدا إذا كان هناك أكثر من بند واحد يف القائمة يسجل 

 .عدد نقاط أكرب

 .التدرج الزوجي مع عدد آخر من األفرادكرر إجراء مترين  - 11

  4-ب15لوحة 
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  مترين على التدرج الزوجي

القائمني "املهمة تقسيم املشتركني اىل جمموعتني كل جمموعة حتتوي عددا معينا من 

  ".تعقد معه املقابلة"وشخص واحد " بإجراء املقابلة

ا بطاقات للفواكه أو يفتح القائمني بإجراء املقابلة األظرفة اليت معهم وخيرجوا منه

استيفاء البيانات يف [ قم . مث يسألون من جترى معهم املقابلة عن أا يفضل, اخلضروات

خانة اجلدول واذكر األسباب اليت جعلت الشخص الذي جترى معه املقابلة يفضل نوعا 

  ].من أنواع الفاكهة أو اخلضروات

منها / ملقابلة و اطلب منهضع بطاقتني من البطاقات أمام الشخص الذي جترى معه ا -1

  .مث دون االختيار باخلانة املناسبة يف اجلدول, اختيار الفاكهة اليت يفضلها

 .اسأله ملاذا يفضلها -2

ويف أي , اطرح سؤاال حول ما إذا كان االختيار الثاين أفضل من االختيار األول -3

 .مث سجل الرد الذي حتصل عليه. جانب

 .نةاعط بطاقتني خمتلفتني وكرر املقار -4

 . اىل أن يتم دراسة كافة االحتماالت3 اىل 1كرر اخلطوات من  -5

 .رتب الفواكه يف قائمة وفقا ألولوياا عند الشخص الذي جترى معه املقابلة -6

مث استكمل , استكمل عمود النقاط بإضافة النتائج, بعد استيفاء بيانات مجيع اخلانات

  .عمود الترتيب

  . دقيقة إجراء هذا التمرين20أمامك 

 

  التدرج اجلدويل املباشر: جلسة

  . عرض تقدمي التدرج اجلدويل املباشر والتدريب عليه:اهلدف

  . دقيقة40 اىل 30 من :الزمن

  التدرج اجلدويل املباشر: 1- ج15 لوحة :املواد

  .خطوات التدرج اجلدويل املباشر: 2- ج15لوحة 

  .مثال على التدرج اجلدويل املباشر: 3- ج15لوحة 

  . مترين على التدرج اجلدويل املباشر:4- ج15لوحة 
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  . يعرض املدربون طريقة التدرج اجلدويل املباشر ويقوم املشتركون بتطبيق  التمرين:األنشطة

وميكنك , واختر متارين مناسبة للمشتركني,  قم بتعديل التمرين حبيث يتماشى والظروف احمللية:مالحظات للمدربني

 -  اخلس- الطماطم(أو حماصيل البساتني )  املاعز-  األرانب-  احلمام-دواجن(ملرتلية ترتيب أنواع خمتلفة من احليوانات ا

  ). البقدونس- البامية

  

  1-ج15لوحة 

  التدرج اجلدويل املباشر

التدرج اجلدويل املباشر يتيح الفرصة لفريق البحث السريع باملشاركة لتحديد قوائم املعايري اخلاصة 

ك و معرفة أسباب التفضيل احمللي لألشياء معينة مثل أنواع فهي تسمح للفريق بإدرا, لشيء معني

وعادة ما ختتلف املعايري من جمموعة اىل أخرى وقد تكون للنساء معايري . الشجر وأنواع احملاصيل

 .الختيار الشجر عن الرجال

  

  2-ج15لوحة 

  خطوات التدرج اجلدويل املباشر

أنواع : على سبيل املثال(امة عندهم اختر واطلب من الناس اختيار فئة من األشياء اهل -1

 ).اخل...الفاكهة, أنواع وقود طهي الطعام, الشجر

 ) بنود8-3( بنود يف قائمة 6قم بتسجيل أهم  -2

ما الذي يتميز به كل "ميكنك عن طريق طرح األسئلة احلصول على املعايري فمثال اسئل  -3

طريقة سل ما الذي يصيب كل وبنفس ال" بند؟ وماذا أيضا؟ واستمر هكذا حىت تنتهي اإلجابات

 .بند؟ وماذا أيضا؟ واستمر حىت تنتهي اإلجابات

على سبيل املثال (حول املعايري السلبية اىل إجيابية باستخدام التقيض هلا "سجل مجيع املعايري  -4

 )"يصبح قادرا على مقاومتها.اليستطيع مقاومة احلشرات

 ارسم اجلدول -5
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 . األشياء األفضلولكل معيار من املعايري اطرح سؤال أي  -6

 أيها األفضل مث ما يليه يف األفضلية �

 .أيها األسوء مث ما يليه األقل سوءا �

  مث رتب االثنني الباقني عن طريق سؤالك أي منها أفضل؟. وبذلك تكون قد رتبت البنود

, إذا كان بإمكانك احلصول على شيء واحد فقط من هذه األشياء"     اطرح اختيار إجباري  -7

 "ر؟فماذا ختتا

  

  إمجايل النقاط

  التدرج

  

  خشب للوقود

  البناء

  الفاكهة

  الدواء 

  علف

  الظل

  فحم

  3-ج15لوحة 

  مثال على التدرج اجلدويل املباشر

  أنواع األشجار

  املعايري                 األوكاليبتوس           النخيل        الصمغ العريب        الصنوبر
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  ....احد من األشجار فسيكون االختيار هوإذا كان بإمكانك زراعة نوع و, وعليه

  

  1=        األسوء4= األفضل 

 كرر ذلك مع عدد ممن جترى معهم املقابلة

  

  4-ج15لوحة 

  مترين على التدرج اجلدويل املباشر

, الزبيب, املخلل, املرىب, أنواع خمتلفة من الطعام املصنع مثل اجلنب, على سبيل املثال(اختر موضوع معني  �

 ...)اخل, تالبسكوي

 وزع املشتركني اىل ثالثة جمموعات �

على سبيل (كل جمموعة من املشتركني تقوم باستكمال بيانات التدرج اجلدويل املباشر مبعلومات من مصدر خمتلف  �

 )تاجر, مستهلك, منتج: املثال

 .قارن بني املنتوجات واملعايري اليت استخدمها ااوبني الثالثة �

  . هذه املهمة دقيقة الستكمال30أمامك 
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  تصميم الرسومات: اجللسة

  معلومات أساسية

, اللوحة أو الرسم هي وسيلة ختطيطية بسيطة لعرض املعلومات يف صورة مرئية وبشكل مكثف ومفهوم:  تعريف-أ

  .وهي منوذج مبسط للصورة احلقيقة

 مجيع مراحل البحث السريع  تستخدم الرسومات لتلخيص البيانات بأسلوب جيعل من املمكن استخدامها يف:اهلدف

و هي ذات فائدة كبرية يف املساعدة على حتديد املشاكل أو . بالشراكة كالتخطيط واملناقشة امليدانية وحتليل البيانات

الفرص املوجودة يف مناطق أوقات أو أنشطة حمددة وكذلك يف توضيح القضايا أثناء إجراء املناقشات مع فريق البحث 

وفقا لإلمكانيات املتاحة وما يتطلبه ,  وميكن ختطيط أو إعداد الرسومات عن أي شيء تقريبا,ومع أعضاء اتمع

وتعترب الرسومات من أكثر الوسائل املستخدمة يف . الوضع سواء كان ذلك على ورق أو شفافيات أو سبورة أو رمل

استمرار إجياد وتطوير أشكال جديدة البحث السريع بالشراكة من ناحية االبتكار أو التجربة أو الفاعلية حيث يتم ب

  .منها

أن يقوم بعملها عدد من خمتلف من ) اخلرائط واخلرائط املومسية: على سبيل املثال(من املهم عند تصميم الرسومات 

إن مقارنة هذه . ألن لكل منهم آراء ومعلومات ونظريات خمتلفة) اخل ....-  كبار-  صغار- نساء-رجال(الناس 

مت بواسطة أشخاص خمتلفني متكننا من فهم أعمق لالختالف واآلراء ومتكننا من اختاذ القرارات الرسومات اليت صم

  .السليمة يف عملية التنمية

  : إرشادات التدريب-ب

  . تعريف الرسومات وتقدمي اهلدف منها:اهلدف

  . دقيقة30 :الزمن

  .الرسومات: 1-16لوحة : املواد

 من الرسومات على لوحة ورقية أو باستخدام الشفافيات على آلة العرض  يقوم املدربون بعرض عدة أشكال:األنشطة

يناقشوم يف , وبعد ذلك, يقومون بسؤال املشتركني عن الشكل الذي أمامهم, يف أثناء العرض) الربوجكتور(الرأسي 

  .كيفية استخدام الرسومات اهلدف منها

ذه اجللسة من أي مصدر أثناء جلسات التدريب  تستطيع احلصول على الرسومات اخلاصة :مالحظات للمدربني

ينبغي أن تعتمد على املعلومات املتوافرة من املصادر الثانوية من اخلرائط واإلحصائيات اليت مجعها خالل اإلعداد للعمل 

ليت مت ويتم بعد ذلك حتسني هذه الرسومات أثناء العمل امليداين للبحث السريع باملشاركة وفقا للمعلومات ا, امليداين

, إن أكثر الرسومات فائدة هي تلك اليت ميكن أن تستخدم ويعد هلا أعضاء اتمع أنفسهم, احلصول عليها أثناء العمل

فكر يف املواد اليت تريد استخدامها يف أساليب تصميم الرسومات على أساس أكرب قدر ممكن من املشاركة؟ قم بتصميم 
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امجع مصادر املعلومات الثانوية وجهز  نسخا منها , ث السريع بالشراكةالرسومات وفقا لالحتياجات ومواضيع البح

فإذا مل يكن ذلك ممكنا , ينبغي أن يقوم املشتركون بإعداد رسومات تعتمد على املصادر الثانوية املتوفرة. للمشتركني

إنه جمال خصب وحاول أن تكون مبتكرا يف رسوماتك ف. فمن املمكن أن يقوم املدربون بإعداد ملخص للبيانات

  .لإلبداع

  .التضيع وقتك يف التمرن على إعداد رسومات الحتتاج إليها اهلدف من البحث املقرر إجراءه: حتذير

  1- 16لوحة 

  الرسومات

  .الرسم هو أي منوذج بسيط لعرض املعلومات يف صورة مرئية بكل سهولة و بشكل مفهوم

  :قيمة الرسومات

 يداتبسيط املعلومات املعتمدة تبسيطا شد �

 عملية إعداد الرسومات تعترب إجراء حتليليا �

 تسهيل التواصل �

 التشجيع على املناقشة �

 تزيد االتفاق ووحدة الرأي بني أعضاء الفريق �

أسلوب ممتاز إلشراك أعضاء اتمع يف البحث والتعرف على آرائهم ومفاهيمهم وذلك بتشجيعهم على إعداد  �

 .رسومام بأنفسهم

  :الرسومات املمكنة

- ---- - -- -- -- -- -- - -- -- - -  

  . مقطع عرضي-  خريطة:املكان

  . صورة تارخيية- األمناط الزمنية-  الروتني اليومي- التقومي املومسي:الوقت

  . رسم بياين للنسق-  حتليل أحوال املعيشة- رسم بياين تسلسل األسباب:العالقات

 . إعداد بياين للمؤسسات والعالقات-  شجرة صنع القرار:القرارات

  رسم اخلرائط: اجللسة

  التمرين على رسم اخلرائط: اهلدف

   ساعتان:الزمن

  فيم تستخدم اخلرائط: 1- أ16 لوحة :املواد

  رسم اخلرائط: 2-أ16لوحة 
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  منوذج للخرائط: 3-أ16لوحة 

  رسم اخلرائط باملشاركة: 4-أ16لوحة 

  .مترين على رسم خريطة املوقع البحث بالشراكة: 5-أ16لوحة 

  

املواقع املقترحة للبحث السريع / يرسم املشتركون املوقع,  املدربون بعرض خطوات رسم اخلرائطيقوم:األنشطة

باملشاركة مستخدمني يف ذلك اخلرائط املتوفرة أو الصور الفوتوغرافية اليت مت التقاطها من اجلو كأساس للخطوط 

علومات عن املوقع وعن املصادر الثانوية ويتم استكمال رسم اخلريطة وفقا ملا للمشتركني من م. الرئيسية للخريطة

إذا اشترك أعضاء من اتمع يف هذا التدريب فيجب إعطائهم دور ما لقيادته ومن املستحسن يف هذه . املتوفرة لديهم

احلالة عدم االستعانة باخلرائط املرسومة مسبقا للموقع ألن هذا من شأنه قتل االبتكار لديهم برمسه وعمل التغيريات 

  .زمةالال

  

 تأكد من أن املشتركني قد فهموا جيدا أمهية اخلرائط كجزء من البحث السريع بالشراكة :مالحظات للمدربني

  .وكذلك إن اختيار نوع اخلرائط يعتمد على موضوع البحث السريع باملشاركة

وكذلك من املمكن أن . يف البنية األساسية, تستطيع اخلرائط توضيح أشياء معينة منها األماكن اليت تعاين من نقص

وإذا كان موضوع البحث مرتبطا بالزراعة فمن املهم . واألصول الطرقية, توضح االختالفات يف الطبقات االجتماعية

تأكد من أن املشتركني قد فهموا . التفريق بني املناطق املختلفة من خالل نوع التربة ونوعية احملاصيل اليت تزرع فيها

احصل على . اعدة فريق البحث السريع باملشاركة لفهم الوضع وبالتايل يف عملية اختاذ القرارجيدا أمهية اخلرائط يف مس

صور من هذه اخلرائط هلذه اجللسة / وقم بإعداد نسخ)  أو أصغر1: 10,000(خرائط ذات قياس رسم صغري جدا 

 ودعهم جيربون استخدام مواد )دون استعانة باخلرائط املتوفرة(ودع األعضاء اتمعون يرمسون خرائطهم بأنفسهم 

وميكن استخدام شفافيات واألقالم اليت ميكن مسح , خمتلفة عند رسم اخلرائط املكونة من طبقات تضاف اىل بعضها

  . خطوطها

  

  1-أ16لوحة 

  فيما تستخدم اخلرائط؟
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  2-أ16لوحة 

  رسم اخلرائط

 .طها من اجلو عن املنطقةاحصل على خرائط أو صور فوتوغرافية مث التقا, قبل زيارة امليدان �

 .قم بإعداد خرائط بسيطة وخمتصرة توضح السمات واملعامل الطبيعية والرئيسة للمنطقة �

 .اخل...ضع عالمة للطرق واألار والقنوات واملدارس واملساجد واإلدارات �

باالستكشاف حاول من خالل الزيارة امليدانية احلصول على صورة عامة وشاملة للمنطقة وذلك من خالل قيامك  �

ومن خالل املقابالت اجلماعية احصل على ) اخل...مبىن مرتفع, شجرة, هضبة, خزان للمياه(العام هلا من مكان مرتفع 

 .أمساء األماكن احمللية يف املنطقة

 .راجع اخلرائط واضف إليها مزيدا من التفاصيل أثناء العمل امليداين عندما جتد معلومات جديدة �

  :ي عدد من املواضيعميكن رسم اخلرائط أل

 .الدراسة اإلحصائية لتعداد السكان �

 الطبقات االجتماعية والسكانية �

 استخدام اخلقول واألراضي �

 ترتيبات األماكن يف املرتل �

 املياه �

 التربة �

  

  4-أ16لوحة 

  رسوم اخلرائط بالشراكة

  .عألعضاء اتم" اخلرائط الذهنية"تتيح املشاركة يف رسم اخلرائط فرصة التعرف على 

  :اخلطوات

  )اخل... مزارع- ثروة طبيعية-اجتماعية(حتديد نوع اخلرائط اليت ينبغي رمسها  -1

 - احلصى- أعواد اخلشب(واألدوات املساعدة )  الورق-  األرض-التربة(اختر املكان املناسب لرسم اخلريطة  -2

 .الالزمة لرسم اخلرائط)  أقالم الرصاص- احلبوب

أوال "كن صبورا والتقاطعهم فهي . ركهم يرمسون اخلريطة بأنفسهممث ات, ساعد األشخاص على أن يبدأوا -3

 .خريطتهم" وأخريا

 .أو اترك املكان كليا, اجلس بعيدا وراقبهم -4
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 .احتفظ بسجل للخرائط املرسومة على ورق حيمل أمساء من رمسوها تقديرا هلم -5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خريطة احلركة يف املكان: اجللسة

  . احلركة يف املكان عرض وإعداد خريطة:اهلدف

   ساعة واحدة:الزمن

  .خريطة احلركة يف املكان: 1-ب16 لوحة :املواد

  مترين على خريطة احلركة يف املكان: 2- ب16نبدة 

  مثال خلريطة احلركة يف املكان: 3-ب16لوحة 

رسم خرائط يقوم املشتركون كل على حدة بالتمرن على ,  يقوم املدربون بشرح اهلدف من خرائط احلركة:األنشطة

تتم بعد ذلك مقارنة النتائج أمام اموعة الكبرية  وتقوم كل جمموعة من اموعات املختلفة برسم خريطة . احلركة

حركة منوذجية هلا قارن بني خرائط األشخاص وخرائط اموعات املتشاة فإذا كانت خرائط األشخاص متطابقة 

  .لنمط العام للحركة جلميع املشتركنيبصورة كبرية قم بإعداد خريطة واحدة توضح ا

  5-أ16لوحة 

  مترين على رسم خريطة ملواقع البحث السريع بالشراكة

 .التقسيم اىل جمموعات -1

للمجتمع الذي سيتم فيه إجراء البحث السريع ) كروكي(كل جمموعة ترسم خريطة متهيدية  -2

 ).مستخدمة يف ذلك اخلرائط املتوفرة لديها(باملشاركة 

 :ب توضيح ما يليجي -3

 البنية األساسية الرئيسية �

 .التجمعات السكانية واألماكن التجارية واملراكز الصناعية املختلفة �

 العامل احمليط �

 )اخل... صيد األمساك-  غابات-  تربية املواشي- للزراعة(طبيعة األرض واستخدامها  �

  .السمات األخرى وثيقة الصلة مبوضوع البحث السريع بالشراكة

   ساعة واحدة:الزمن

  . تقوم كل جمموعة بعد ذلك بعرض النتائج على اموعة الكبرية مث نقارن بني اخلرائط-
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ومن األمهية أن تكون قادرا ,  تعترب خريطة احلركة يف املكان أداة جلمع البيانات وأداة للتحليل أيضا:مالحظة املدربني

على حتديد أمناط احلركة السكانية للقطاعات املختلفة من اتمع بدال من جمرد االعتماد على إجزاء متناثرة ومنفصلة 

إن هذا التمرين على خرائط احلركة يفيد كثريا يف . ن املعلومات عن حتركام مما يتطلب منك بعض الوقت واملمارسةم

وميكن استخدام هذه اخلرائط أيضا يف توضيح االختالف يف . إطالع املشتركني على بعض أساليب التحليل األساسية

وعند استخدام , يضة أو رفيعة وفقا ملا تتطلبه احلاجةحجم احلركة وذلك عن طريق جعل اخلطوط املرسومة إما عر

  .اللوحات الورقية وأقالم الرسم السميكة تستطيع توضيح أو رسم األنشطة املختلفة باستخدام ألوان خمتلفة

  1-ب16لوحة 

  خريطة احلركة يف املكان

وميكن استخدام احلركة يف املكان , تمعهناك ارتباط وثيق بني االتصاالت اخلارجية وبني القدرة على اختاذ القرار يف ا

 .كمؤشر للداللة على العالقة بني صلة الشخص ودرايته بالعامل اخلارجي وبني مقدار السلطة اليت يتمتع ا يف اتمع

على سبيل (وتتيح خريطة احلركة الفرصة لتسجيل ومقارنة وحتليل حركة اموعات املختلفة من الناس يف اتمع 

  اخل... املثقفني - األطفال-  النساء-  الشباب- السن: املثال

  2-ب16نبدة 

  مترين خريطة احلركة يف املكان

 .يقوم املشترك برسم خريطة عن التحركات اليت قام به خالل األسبوع أو الشهر املاضي �

 .استخدم ألوان أو أشكال خمتلفة لألنشطة املختلفة �

  مثال للرموز اليت ميكن استخدامها

  ..........: .......عمل

  --- - -- -- --: زيارة

  ××××××××: رعاية صحية

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛: تسويق

  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,: تعليم

: على سبيل املثال(قارن بني اخلرائط وقم بإعداد خريطة لكل فئة من الفئات املختلفة اليت يتكون منها املشتركني  �

 ...) أطفال- النساء-الرجال

 .ناقش النتائج �
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  املقطع العرضي: لسةاجل

  . عرض وتقدمي للمقطع العرضي ومعرفة كيف يتم رسم مقطع عرضي:اهلدف

  . ساعة واحدة:الزمن

  .املقطع العرضي: 1- ج16 لوحة :املواد

  .مثال للمقطع العرضي: 2- ج16لوحة 

  .مترين للمقطع العرضي: 3- ج16لوحة 

  

  .وم املشتركون برسم عرضي للقريةيقوم املدربون بعرض وتقدمي املقاطع العرضية ويق: األنشطة

  

قم جبولة سريعة الستعراض املوقع بنفسك قبل ,  اختر قرية يكون املشتركون على دراية تامة ا:مالحظات للمدربني

ميكنك إذا شئت إغفال هذا التمرين . جهز مقطع عرضي بنفسك مث قارنه مبا يقوم املشتركون بإعداده. بدأ التدريب

  .قيام به بعد ذلك يف بداية العمل امليداينوال, أثناء التدريب

التثقل كاهل املشتركني مبا اليتعلق مباشرة بالعمل ,  استخدم املقاطع العرضية فقط إذا كانت موضوع البحث:حتذير

  .امليداين

  

  1-ج16لوحة 

  املقطع العرضي

ارن بني السمات الرئيسية املقطع العرضي عبارة عن رسم بياين يبني استخدام القطاعات الرئيسية لألراضي ويق

  .والثروات واالستخدامات ومشاكل القطاعات املختلفة

  خطوات إعداد مقطع عرضي

احبث عن أعضاء من اتمع ذوي دراية وإطالع جيدين ولديهم االستعداد للمشاركة يف جولة عرب أرجاء قريتهم  �

 .واملناطق احمليطة

 -  أنواع التربة-  طبيعة األرض- احملاصيل(إليها يف املقطع العرضي ناقش معهم اجلوانب املختلفة اليت تريد اإلشارة  �

 ...)والطريق الذي تسلكه للذهاب اىل هناك

 .سر على األقدام عند املقطع العرضي �

 .راقب واسأل وانصت والحتاضر �
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 .ناقش املشاكل والفرص املمكنة �

 .تراه من مسات مميزة هلا وصف كل منطقةحدد املناطق الطبيعية والزراعية الرئيسية وضع رمسا ختطيطيا بسيطا مل  �

  التربة -

 احملاصيل -

 املشكالت -

 احللول -

 الفرص -

 املقطع العرضي -

 .حتقق من صحة املقطع العرضي من مقدمي املعلومات الرئيسيني -

  :أسلوب الرسم

 .استخدم ورق مربعات وحدد الطبوغرافيا يف اجلزء العلوي �

 الدقيقةضع االنطباعات بصفة عامة دون اخلوض يف التفاصيل  �

 وضح بالتقريب مقياس رسم املقطع العرضي �

 .راجع املقطع العرضي وحتقق منه خالل العمل امليداين �

 
  3-ج16لوحة 

  مترين على رسم املقطع العرضي 

  جمموعات-  -  -  -  - - - - انقسم اىل  .1

  - - - -  -  -  -  -ارسم مقطع عرضي لقرية  .2

 )ة أوالارسم مسودة صغري(استخدم ورق اللوحات وأقالم عرضية  .3

 ابتكر وكن خالقا .4

 .أمامك ساعة واحدة إلاء هذا التمرين .5

 .اعرض الرسومات على اموعة الكبرية وناقش النتائج .6
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  التقومي املومسي: اجللسة 

  . معرفة كيفية عرض املعلومات املعقدة للتقومي املومسي من خالل رسم بسيط:اهلدف

   ساعتان:الزمن

   املومسيالتقومي: 1-د16 لوحة :املواد

  كيف تقوم بإعداد التقومي املومسي: 2- د16نبدة 

  مثال للتقومي املومسي: 3- د16نبدة 

  مترين رسم التقومي املومسي: 3- د16لوحة 

  .كشوف املعلومات اليت مت احلصول عليها من املصادر الثانوية

  

كني إعداد تقومي مومسي بعد توزيعهم ويتوىل املشتر, يقوم املدربون بعرض وتقدمي اهلدف من التقومي املومسي:األنشطة

  . أشخاص وتقوم اموعة الكبرية بعد ذلك مبناقشة نتائج الرسومات4 اىل 2يف جمموعات من 

  

واختر أمثلة ذات صلة مباشرة بطبيعة عمل املشتركني والتعقد , اعد هذه اجللسة إعدادا جيدا: مالحظة للمدربني

 يصيب املشتركني بإحباط وال جتعلها أسهل من الالزم حىت ال يتسرب امللل املهمة أكثر من الالزم فذلك من شأنه أن

إن مل يكن التقومي املومسي وثيق الصلة مبوضوع العمل امليداين للبحث السريع بالشراكة فال داعي للتمرن . اىل نفوسهم

  . العقود املاضية وميكن كذلك استخدام التقومي املومسي لتوضيح التغري يف األمناط املومسية خالل.عليه

 إذا مل يتم إعداد كشوف البيانات بعناية ودقة أو كانت غري واضحة أو ا أخطاء فقد يواجه املشتركون :حتذير

  .صعوبات يف تنفيد مهمة إعداد الرسم
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  1-د16لوحة 

  التقومي املومسي

إنه يف الواقع (ة ويضعها يف صورة رسم يوضح هذا التقومي األنشطة الرئيسية واملشاكل والفرص على مدار دورة السن

كما يساعد التقومي املومسي على حتديد شهور السنة ). سلسلة من الرسومات املختلفة تظهر على لوحة رسم واحدة

  :وميكن استخدام التقومي املومسي لتلخيص العديد من املواضيع من بينها, املليئة بالصعوبات واملشاكل بصورة عامة

 املواسم احمللية �

 )هطول األمطار ودرجات احلرارة(الطقس /املناخ �

 )من الزراعة اىل احلصاد(دورة احملصول  �

 آفات وأمراض احملاصيل �

 احلصار الربي و العشوائي �

 ) العلف-  اهلجرة-  البيع- الرضاعة- الوالدة(املاشية  �

 آفات وأمراض املاشية �

 أنشطة زيادة الدخل �

 لالطلب على العمالة من الرجال والنساء واألطفا �

 األسعار �

 التسويق �

 األمراض البشرية �

 املناسبات االجتماعية �

 أنواع وكمية الوقود املستخدمة يف إعداد الطعام والتدفئة �

 اهلجرة �

 مصادر الدخل وأوجه االنفاق �

 الديون �

 كمية وأنواع الطعام املستخدم �

  اإلجازات السنوية �

  

  

  



  

 
_________________________________________________________________________________  

 
 

63 

  2-د16نبدة 

  كيف تقوم بإعداد التقومي املومسي

 استخدم ورق كبري �

 شهرا حسب األحوال وليس من الضروري أن يبدأ شهر يناير ولكن ينبغي أن يوضح 12ارسم تقومي ملدة  �

 .الفترات املومسية احمللية

  :مالحظة

ميكنك استخدام التقومي احمللي املتبع بدال , إذا كان احلال كذلك يف منطقتك, بعض دول العامل ال تعمل بالتقومي الغريب

  .من التقومي الغريب

 . ل على املعلومات من مصادر الثانوية ومن املقابالتاحص �

  : الطلب الشهري على العمالة ميكنك اتباع مايلي:مثال

: " أكثر أربعة أشهر يشتد فيها الطلب على العمل وذلك بطرح عدة أسئلة على مقدمي املعلومات مثل: حدد أوال -

  "ماهو أكثر شهر فيه الطلب على العمل؟ وماذا تفعل حينذاك؟

  "اهو ثاين أكثر شهر  يف السنة طلبا على العمل؟ وماذا تفعل حينذاك؟م"

أو أقل حجم على  % 25أو  % 50أو  % 75 هل نسبة الطلب –كيف ميكن مقارنة الشهر الثاين بالشهر األول 

  ...وهكذا" ماهو الشهر الذي يلي ذلك من حيث الطلب على العمل؟"العمل؟ 

لعمل وذلك من خالل طرح نفس األسئلة بدءا بالسؤال عن أقل الشهور طلبا مث حدد أقل أربعة شهور طلبا على ا -

  ...وهكذا, مث الشهر الذي يليه, على العمل

 :مث حدد الشهور األربعة املتوسطة من حيث الطلب على العمل وذلك بإجراء مقارنة كالتايل -

ماهو حجم " نفس احلجم؟ أقل؟ كيف ميكن مقارنة شهر مارس بشهر مايو؟ هل حجم الطلب على العمل به أكثر؟"

  "الفارق بينهما؟

أكثر , حدد أكثر أربعة أشهر يف السنة تتساقط ا األمطار, وباملثل إذا مل تتوفر لديك بيانات عن معدل سقوط األمطار

  .أربعة أشهر جفافا مث الشهور األربعة ذات الطقس املعتدل

  .اشر اىل املواعيد والفترات الزمنية للزراعة واحلصاد -

وحدد األوقات اليت تظهر فيها , امجع كل األمناط املومسية داخل رسم واحد لتوضيح العالقات بني املتغريات املختلفة

  .وتلك تتاح فيها الفرص وذلك على مدار العام, املشاكل

 .حتقق من صحة التقومي املومسي أثناء العمل امليداين وقم بتعديله حسب احلاجة -
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  4-د16لوحة 

  رسم التقومي املومسيمترين على 

   جمموعات-  - - - -  -  -  -  -  -  -  - - - - انقسم اىل  -1

 ارسم تقومي مومسي بناء على املعلومات املتوفرة لديك -2

 )ارسم مسودة على ورقم صغرية أوال(استخدم ورق لوحات الرسم وأقالم عريضة  -3

 ابتكر وكن خالقا -4

  ساعة واحدة: الزمن

  .ة بعرض الرسومات على اموعة الكبرية ومناقشة النتائجستقوم اموعات الصغري, بعد االنتهاء

 
  

  االجتاهات الزمنية: اجللسة

   عرض وتقدمي االجتاهات الزمنية:اهلدف

   ساعة واحدة أو أكثر:الزمن

  االجتاهات الزمنية: 1- هـ 16 لوحة :املواد

  مثال على االجتاهات الزمنية: 2- هـ16لوحة 

  ات الزمنيةمترين رسم االجتاه: 3- هـ16لوحة 

  .كشوف املعلومات اليت مت احلصول عليها من املصادر الثانوية

ويقوم املشاركون برسم االجتاهات الزمنية وفقا للبيانات , يتوىل املدربون عرض وتقدمي االجتاهات الزمنية: األنشطة

  .املتوفرة يف كشوف البيانات
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  :مالحظات للمدربني

شجع املشاركني وأعضاء اتمع على جتربة األساليب , نات املتوفرة لديكقم بإعداد كشف املعلومات وفقا للبيا

أو مناذج ثالثية , الرسوم البيانية العمودية, على سبيل املثال, املختلفة اليت ميكن استخدامها لتوضيح التغريات

  .اخل....األبعاد

  

  1-هـ16لوحة 

  االجتاهات الزمنية

  :وميكن استخدامها لبيان التغري يف العديد من املتغريات مثل, ة على مدار الزمنتوضح االجتاهات الزمنية التغريات الكمي

 االنتاجية  �

 املساحة املزروعة �

 عدد املواشي واحليوانات األخرى �

 األسعار �

 أسعار الفائدة �

 اهلجرة �

 الوقت واملسافة الالزمتني للحصول على خشب الوقود والعلف �

 حجم السكان �

 معدالت املواليد والوفيات �

 ت سوء التغذيةمعدال �

 عدد األسر �

 مصروفات املشروع �

 األمطار �

  :طريقة رسم االجتاهات الزمنية

 .استخدام الرسم البياين أو ورق املربعات أو أي مواد أخرى �

 .حاول احلصول على بيانات ملدة عشرة سنوات على األقل �

 .ارسم بيان للتفاعل بني متغريين أو أكثر على نفس الورقة �
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, من املصادر الثانوية ومن إجراء املقابالت إذا مل تكن األرقام متوفرة عن بعض املتغرياتاحصل على املعلومات  �

  .ميكنك توضيح اجتاهاا بصورة كيفية او استخدم الطرق الكيفية للحصول على البيانات الكمية

  

  3-هـ16لوحة 

  مترين على رسم االجتاهات الزمنية

  جمموعات- -  -  -  -  - - - -  -  انقسم اىل -1

  . ارسم االجتاهات الزمنية وفقا للمعلومات املتوفرة يف كشف البيانات-2

  )ارسم مسودة على ورقة صغرية أوال( استخدم ورق لوحات الرسم وأقالم عريضة -3

   ابتكر وكن خالقا-4

  ساعة واحدة: الزمن

  .لنتائجبعد االنتهاء ستقوم اموعات الصغرية بعرض الرسومات على اموعة الكبرية ومناقشة ا

  

  الصورة التارخيية: اجللسة

   عرض والتمرين على الصورة التارخيية:اهلدف

   دقيقة40 اىل 30 من :الزمن

  الصورة التارخيية: 1- و16 لوحة :املواد

  مثال على الصورة التارخيية: 2- و16نبدة 

  مترين إعداد الصورة التارخيية: 3- و16لوحة 

ويقوم املشاركون بإعداد الصورة التارخيية , )التعريف واالستخدام(تارخيية  يتوىل املدربون تقدمي الصورة ال:األنشطة

  .تمعهم أو ملنطقة العمل امليداين اليت سيقوم بعمل البحث السريع باملشاركة فيها

الصورة التارخيية مفيدة جدا يف جعل فريق البحث السريع باملشاركة يدرك أمهية املاضي يف فهم :مالحظة للمدربني

كما أا تساعد كثريا عند بدء املقابالت مع مقدمي املعلومات الرئيسيني وخاصة كبار السن منهم أو مع , ضراحلا

  .تعترب قصص حياة كبار السن شكال خاصا من الصورة التارخيية. اموعات
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  1-و16لوحة 

  الصورة التارخيية

على سبيل  (,إدراك الوضع الراهن يف اتمعتكشف الصورة التارخيية عن سبيل معلومات هامة قد تساعد على فهم و

, )العالقة بني حقوق ملكية األراضي أثناء احلقبة االستعمارية وبني تآكل الغابات وتعرية التربة يف الوقت احلايل, املثال

هذه , وموتقدمي الصورة التارخيية نظرة شاملة وموجزة لألحداث التارخيية الرئيسية يف اتمع وأمهيتها ملا جيري الي

  ) مدارس- طرق(األحداث 

  زراعة احملاصيل -

 انتشار األوبئة -

 اجلفاف وااعة -

 التغريات يف ملكية األراضي -

 التغريات يف اإلدارة والتنظيمات -

 األحداث السياسية الكبرية -

ت خالل املقابالت مع مقدمي املعلوما)  أرشيف- تقارير-مراجع قدمية(يتم مجع املعلومات من املصادر الثانوية 

  ) املدرسني-  القادة- كبار السن: على سبيل املثال(الرئيسيني 

  

  

  2-و16نبدة 

  مثال على الصورة التارخيية

   إقامة خطة السكة احلديدية1908

   تنفيد تسجيل األراضي1925

   إقامة نظام الري اخلاص وزراعة األشجار1928

  )احلمضيات( بداية زراعة أشجار املواحل 1935

   فيضان شديد1946

   حتويل جمرى النهر وحتويل موضع الضخ ملشروع الري1956

   تعبيد الطرق باإلسفلت1960

   تأميم نظام الري اخلاص1970

   مشروع ري تابع إلدارة استصالح األراضي1970-1975
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   جفاف شديد1972

   مشروع ري تابع إلدارة االنتاج الزراعي1975-1985

   إقامة خط أنابيب الري1976

 -ظهور أمراض احليوانات.  إتاحة فرص للعمالة–سمني احليوانات أدى اىل ادخال املياه  افتتاح مشروع لت1978

  .انتاج العلف

   جفاف أو استقرار دائم للبدو وأول وصول للنازحني من غرب السودان1984

   مشروع للري تابع إلدارة البساتني الزراعية1985

  .زل ويقضي على مجيع أشجار املوز الفيضان يدمر املنا-  اجلراد يقضي على حمصول الدرة1988

  

  

  3-و16لوحة 

  مترين على إعداد الصورة التارخيية

   جمموعات- - - -  -  -  -  -  -  -  -  - توزع اىل -1

   قم بإعداد صورة تارخيية تمعك-2

   ارجع بذاكرتك للماضي بقدر ما تسعفك الذاكرة-3

  )غرية أوالارسم مسودة على ورقة ص( استخدم ورقة لوحات وأقالم عريضة -4

   دقيقة30: الزمن

  .بعد االنتهاء ستقوم اموعات الصغرية بعرض الرسومات أمام اموعة الكبرية ومناقشة النتائج
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  الروتني اليومي: اجللسة

  . عرض الروتني اليومي والتمرن على إعداد الرسم اخلاص به:اهلدف

   ساعة واحدة أو أكثر:الزمن

   اليوميالروتني: 1- ز16لوحة : املواد

  مثال على الروتني اليومي: 2-ز16نبدة 

  مترين على إعداد لوحة الروتني اليومي: 3-ز16لوحة 

  كشف تسجيل الروتني اليومي: 4-ز16نبدة 

  صورة النشاط اليومي: 5-ز16نبدة 

  6-ز16لوحة 

عمل عصف ذهين  يعرض املدربون لوحة الروتني اليومي وكذلك صورة النشاط اليومي ويقومون بعد ذلك ب:األنشطة

يقوم املدربون بتقسيم املشاركني . عن كيفية استخدام املعلومات املوجودة يف لوحة الروتني اليومي يف ختطيط املشروع

 هل -  العمر-  املهنة- احلالة االجتماعية-على سبيل املثال اجلنس( جمموعات صغرية حسب مواصفات معينة 3- 2اىل 

مث يتم مقارنة هذه اللوحات ودجمها يف , عمل لوحة الروتني اليومي اخلاص بهيقوم كل مشارك ب) لديه أطفال أم ال؟

, ويقوم مشارك واحد من كل جمموعة بعرض هذه اللوحة على اموعة الكبرية, لوحة واحدة متثل اموعة الصغرية

  .ويناقش مجيع املشاركني نتائج هذا التمرين

فإذا وجد املشاركني صعوبة , تدرب على حتليل املعلومات اليت مت مجعها هذا التمرين مفيد جدا يف ال:مالحظة للمدربني

يف حتديد أمناط عامة للروتني اليومي موعة ما من األشخاص فمن املمكن جدولة بيانات لوحات الروتني اليومي 

فكلما , ة فيهالفردية اخلاصة م و لتحقيق هذا اهلدف احضر كشف روتني يومي خايل مث سجل مجيع اللوحات الفردي

ولكننا قد جند , ظهر عدد أكرب من اخلطوط األفقية لفئة معينة يف وقت معني من اليوم كلما كان النمط أوضح

من املمكن عمل . أشخاص تنقصهم خربة حتليل املعلومات وحتديد األمناط العامة واليرون إال األمناط الشخصية فقط

 عن طريق اإلشارة ليس فقط اىل وقت العمل اليومي ولكن أيضا اىل لوحة الروتني اليومي بصورة أكثر تعقيدا وذلك

أو عن طريق إضافة فئاة جديدة أو اجعل الفئات املوجودة أكثر ) باستخدام أعمدة أعرض أو ارفع(حجمه وكميته 

طهي , ءإحضار املا, إطعام الصغار: ميكن تقسيم وقت عمل املرأة يف املرتل اىل مايلي) على سبيل املثال. (تفصيال
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ركز على األمور اهلامة والجتعل لوحة الروتني اليومي معقدة أكثر . اخل...رعاية احليوانات, الغسيل والتنظيف, الطعام

  .وركز فقط على النمط العام لتخصيص الوقت واستخدامه, من الالزم

فمن , ة يف حتديد الروتني اليومي إذا وجدت صعوب.ميكن اعتبار الروتني اليومي أداة مجع معلومات جبوار أا أداة حتليل

  .املمكن عمل روتني أسبوعي أو شهري ليكون أكثر وضوحا

  

  1-ز16لوحة 

  الروتني اليومي

يتيح الروتني اليومي الفرصة جلمع وحتليل املعلومات اخلاصة باألمناط اليومية ألنشطة أعضاء اتمع ومقارنة هذه األمناط 

) اخل.. غري متعلمني-  متعلمني-  عاطلني عن العمل- عاملني- شباب- نساء-رجال( للمجموعات املختلفة من الناس 

وكذلك التغريات املومسية اليت تطرأ على هذه األمناط شجع أعضاء اتمع احمللي على رسم لوحة الروتني اليومي اخلاصة 

عمل اليومية فهم مثل يساعد  على حتديد أوقات الفراغ وأوقات ال-  مثل الروتني املومسي- يساعد الروتني اليومي. م

ميكن عمل الروتني اليومي لشخص ما إما عن طريق . على حتديد أنسب وقت خالل اليوم لعقد دورة تدريبية للنساء

ومن املفيد اختيار النتائج والتأكد منها وذلك , إجراء مقابلة معه من خالل املشاهدة املباشرة أو من كليهما معا

  .  أداةباستخدام أكثر من طريقة أو

  

  2-ز16لوحة 

  إعداد لوحة الروتني اليومي: مترين

  . اقسم اموعة اىل جمموعتني صغريتني أو أكثر وفقا للجنس أو املهنة أو السن-1

  . يقوم كل مشارك بعمل لوحة روتني يومي خاصة به-2

وىل إعداد لوحة روتني يومي مث ت.  قارن بني الوحات الفردية يف جمموعتك الصغرية وحدد األمناط املشتركة بينهما-3

  ).إذا أمكن(هلذه اموعة 

  ).ارسم مسودة على ورقة صغرية أوال( استخدم ورق لوحات الرسم وأقالم عريضة -4

   دقيقة30: الزمن

  .بعد االنتهاء ستقوم اموعات الصغرية بعرض الرسومات أمام اموعة الكبرية ومناقشة النتائج

  4-ز16نبدة 

  تني اليوميكشف تسجيل الرو
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:.................السن:....................................اجلنس:.....................................االسم

.......  

  :...........................................املوسم:....................................املهنة

    بعد الظهر                    صباحا

  مساءا                      

11109876543211211109876  
 

  يعمل باملرتل

  

  يعمل لكسب الدخل داخل املرتل

  

  يعمل لكسب الدخل خارج املرتل

  

  وقت الراحة واالسترخاء

  

  5-ز16نبدة 

  صورة النشاط اليومي

األشخاص . تضيف صورة النشاط اليومي بعدا ثانيا للروتني اليومي وكذلك توضح حركة الشخص خالل يومه املعتاد

الذين يقضون أغلب أوقام داخل املرتل تكون أنشطتهم قريبة من خط الوقت وهؤالء الذين يقضون وقتا داخل املرتل 

يتيح هذا الرسم سهولة املقارنة بني خمتلف األفراد ويوضح كذلك , هلذا. تكون أنشطتهم بعيدة عن خط الوقت

  .حركتهم داخل وخارج اتمع
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        نين أو المسهليننين أو المسهليننين أو المسهليننين أو المسهلينتكوين المدربين أو المكوتكوين المدربين أو المكوتكوين المدربين أو المكوتكوين المدربين أو المكو
إن املشتركني الذين مت تدريبهم بصورة جيدة حبيث سيكون مبقدورهم يف املستقبل الرجوع اىل مواد البحث السريع 

فالبد من , باإلضافة اىل ذلك. باملشاركة الستخدام أدوات أخرى منها أو حىت تطوير أساليب وأدوات خاصة م

إذ أن ذلك لن يشكل , وليس مبعزل عن بعضها" كنسق"يع باملشاركة شرح مدى أمهية استخدام أساليب البحث السر

  .حبثا مشوليا سريعا باملشاركة

فبدال . أهم شيء هو أن يركز التدريب على كيفية استخدام الوسائل والتدريب عليها جيدا وليس على تقدمي املعلومات

إذ يساعدهم ذلك على , وا عما يريدون فهمهمن إغراق املتدربني باملعلومات حول تشجيعهم على أن يسألوا ويستفسر

املزيد من التعلم ويساعد املدربني على معرفة ما تعلمه املتدربون حىت يطوعوا حمتوى التدريب مبا يناسب احتياجات 

  .املتدربني وسرعة استيعام

اة اليت سيضيفون ا الكثري اىل أخريا جيب أن ينسى املدربون أن املشاركني من البالغني الذين هلم خربم الواسعة يف احلي

  .عمل البحث السريع باملشاركة وأن اجلميع سيتعلمون مع اتمع بصورة مشتركة

يفضل أن يقوم بعمل الدورة التدريبية على البحث السريع باملشاركة من اثنني اىل ثالثة مدربني على أن يكون أحدهم 

لكبار وآخر ممن له خربة أولية يف البحث السريع باملشاركة أو على على األقل ممن له خربة يف أساليب غري التقليدية ل

من بني (من الضروري أيضا وجود واحد على األقل . األقل لديه خلفية بأساليب البحث االجتماعي األخرى

أن يقوم ) أو للمساعدين(وميكن  للمساعد . للمساعدة يف اإلعداد للدورة ويف عملية التدريب نفسها) املشتركني

وأفضل من يصلح من . بقيادة إحدى جمموعات البحث أثناء القيام باجلانب امليداين من البحث السريع باملشاركة

األفراد للعمل كمساعدين يف التدريب هم من هلم خربة سابقة يف مجع املعلومات وحتليل ومن لديهم خربة من جمال 

  .تنمي اموعة

جيب .  سبعة أشخاص على أن يتم تعيني مدرب أو قائد لكل جمموعةوجيب أن تتكون جمموعات البحث من ثالثة اىل

أن تكون اموعة متنوعة جدا من حيث اجلنس والتخصصات املهنية واملستويات العلمية وقد يكون من الضروري يف 

نساء يف عند إجراء حبث سريع باملشاركة لتقدير احتياجات ال, فعلى سبيل املثال. بعض احلاالت جتاوز هذه القاعدة

رمبا يكون من األفضل أن يقتصر فريق البحث على , جمتمع اليسمح أو اليشجع الرجال على التحدث اىل النساء

  .النساء فقط

إذ أن ذلك يضيف اىل اخلربة , أعطي الفرصة للمشتركني يف الدورة للمسامهة يف اإلعداد للتدريب بقدر اإلمكان

ويتضمن أن تكون النماذج واألمثلة املستخدمة يف التدريب ذات صلة , تقبلويعدهم لتدريب اآلخرين يف املس, املكتسبة

  .خبربات املشتركني
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وقادرين على فهم اللهجة احمللية كي يسامهوا بصورة كاملة , ومن األفضل أن يكون املدربني على دراية بالوضع احمللي

  .كما يفضل عمل زيارة مسبقة ملكان التدريب. يف امليداين من التدريب

  

  التخطيط والترتيبات الالزمة
   التحضري للتكوين-1

  :حاول اإلجابة عن األسئلة التالية, عند التخطيط للدورة التدريبية

  ؟) اهليئات- األشخاص(من هم املتدربني  -

 ماهو اهلدف من التدريب؟ -

 ماذا ينبغي أن نكون مؤهلني لعمله بعد انتهاء التدريب؟ -

  املعرفة واملهارات والتوجهات؟كيف سيعاون التدريب املتدربني من حيث -

 من سيقوم بالتدريب وكم سيستغرق؟ -

 ماهو حجم امليزانية واملوارد املادية األخرى املطلوبة؟ -

 كيف سيتم تقييم التدريب؟ -

 ماهي اإلجراءات الالزمة بعد التدريب للمتابعة واإلشراف على تطبيق ما مت التدرب عليه؟ -

ريب ومقابلة املسؤولني وزيارة مجيع األماكن اليت سيتم فيها اجلانب العملي من جيب القيام بزيارة ميدانية ملكان التد

هو , األول هو التعرف على ظروف املكان والناس حىت متكن ختطيط زيارات ناجحة والثاين, وذلك دفني. التدريب

له يف نتائج البحث شرح ومتهيد للزيارات من حيث من هم قائمون وسبب الزيارة وموعدها ومدا وماذا سيتم عم

  بعد ذلك؟ أي كيف سيستفيد منها اتمع احمللي؟

حيتاج اإلعداد لدورة تدريبية على البحث السريع باملشاركة مدا أسبوعني على األقل مخسة أيام وكلما قلت دراية 

قام مجيع املشتركني هذا وسيكون التدريب أكثر فائدة إذا ما أ. املدرب باملنطقة كلما تطلب اإلعداد مزيدا من الوقت

حاول أيضا عقد . مبكان واحد بصفة متصلة دون أن يعودوا كل يوم بعد االنتهاء من جلسات التدريب والبحث

على أن , الدورة التدريبة عن مكان  عمل املشتركني وإال كان من السهل أن ينصرف انتباههم اىل أعماهلم اليومية

  .تكون أقرب ما يكون من مكان البحث امليداين

ووفر للمشتركني وقتا كافيا للراحة واالسترخاء واعط وقت كاف لكل تدريب , قم باإلعداد جيدا لربنامج التدريب

جيب أن تكون ساعات التدريب النظري مماثلة لعدد , وكقاعدة عامة, خد يف االعتبار الوقت الالزم للسفر وخالفه

  .ساعات العمل
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 التدريب قم بزيارة مكان التدريب النظري ومواقع

 .امليداين للوقوف على مدى صالحيتها

  

تأكد من وجود مساحات كافية لعرض اللوحات 

 التدريبية على احلوائط

  

   قم بترتيب املواصالت الالزمة

   تأكد من ترتيبات اإلقامة للمشتركني

  

  بانتهاء الدورة

  

 املسؤول موعد امتامه النشاط

   وزع قائمة بأمساء وعناوين املشتركني

   امجع املواد التدريبية

   اعد األجهزة املستخدمة اىل أماكنها

إقرأ بعناية واستفد من التقييم الذي قام 

 به املشتركون بالدورة

  

ارسل التقارير ومواد املتابعة اىل 

 املشتركني

  

   راجع احلسابات وقم بدفع الفواتري
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  .ما أو اثنني للراحة خالل الدورة اليت تستغرق أسبوعنيوخذ يو, املعتادة للمشتركني

فإن وجدت أنك مل تتمكن من تنفيد . إن أكثر األخطاء الشائعة يف التدريب هي إعداد برنامج طموح أكثر من الالزم

  :فرمبا ينبغي عليك التخطيط لعدد أقل من اجللسات يف األيام التالية. جدول اليوم األول

والميكن حتديد ذلك إال بعد أن يبدأ , ى سرعة استيعاب وجتاوب املشتركني كمجموعةيتوقف الكثري على مد

  .التدريب

غالبا ما تبدأ جلسات التدريب متأخرة بعض الشيء عن موعدها احملدد وميكن بسهولة تعويض ذلك من خالل جدولة 

اء من اجللسات اليومية يف موعدها إن عدم القدرة على اإلنته. بعض الوقت االحتياطي يف اجللسات ويف أوقات الراحة

  .أو اإلضطرار إىل حتديد وقت التدريب اليومي قد يصيب كل من املدرب واملشتركني بكثري من اإلحباط

مترن على كل جلسة من جلسات التدريب فبل انعقادها حىت تكون مستعدا متاما و على ثقة من أن الوقت احملدد 

  . املهام اليت ستكلف ا املشتركني واقعية وأن الوقت يكفي للقيام اأيضا تأكد من أن. للجلسة سيكون كافيا

لذلك جيب أن , يقدر املشتركني متاما ملخصات التدريب املعدة جيدا حبيث تصلح لالستخدام كمرجع هلم فيما بعد

انتباههم على تؤكد للمشتركني أم سوف حيصلون على مذكرات وافية عن املوضوع يف اجللسة حىت يتسىن هلم تركيز 

  .التدريب نفسه والحياولو كتابة كل ما يقال أو يعرض أمامهم

  

  مثال لقائمة مراجعة للمدرب لتخطيط دورة تدريبية قبل الدورة

 املسؤول موعد امتامه النشاط

   ارسل الدعوات والربامج للمشتركني

حضر الوثائق املكتوبة وصورها بعدد 

 املشتركني

  

    وجراحضر املواد التدريبية

حضر األجهزة اليت ستقوم باستخدامها 

 وجرا

  

   حضر اجللسات التدريبية وجرا

  :مثال

 القيمة النقدية بنود امليزانية

  مواد تدريبية
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  مواصالت

  غذاء

  إقامة

  خدمات

  بدالت

  أخرى

  إمجايل

  

   اختر مكان وموضوع البحث-2

حبيث يكون له صلة قوية بطبيعة ومكان عمل املشتركني إذ ,  التدريباختر موضوع ومكان اجلانب العملي من

على سبيل املثال إجراء تقدمي ملشروع يقومون به حاليا أو حتديد االحتياجات . يشجعهم ذلك على التعلم واالستفادة

  .تمع جديد ينوون العمل معه

  .م حىت تعطي املتدربني شعورا باإلجنازراعي اختيار موضوع البحث أن يكون باإلمكان تغطيته يف أربعة أيا

, جيمع املعلومات الثانوية ذات الصلة مبوضوع البحث مثل اخلرائط, قبل بدء التدريب, جيب أن يقوم املدربون

واليت سيتم استخدامها خالل , البيانات اخلاصة باملتابعة والتقييم, البيانات األساسية, تقارير املشروعات, اإلحصائيات

كما جيب إشارك املشتركني يف هذه . ولتوفري خلفية جيدة للعمل امليداين, لتمرن على أدوات البحث املختلفةالتدريب ل

  .العملية

املستخدمة أثناء التدريب تتناسب وطبيعة عمل " البحث السريع باملشاركة"جيب أن تكون أدوات , من ناحية أخرى

إذا كان من احملتمل أال يستخدمها ) نواع الرسوم البيانية مثالكبعض أ(التبدد الوقت يف تعليم األساليب . املشتركني

ويف أغلب األحيان يكون من األفضل التركيز على عدد حمدد من األساليب واملهارات . املشتركون خالل العمل امليداين

  .ملمكنةاألساسية وإعطاء الوقت الكايف للتمرن عليها بدقة ومناقشتها بعمق بدال من تقدمي كافة األساليب ا

  

   املواد التدريبية الالزمة-3
القائمة التالية هي مبثابة دليل إرشادي للمواد التدريبية الالزمة للتدريب على البحث السريع خالل فترة تتراوح ما بني 

  .ثالثة اىل مخسة أيام وخالل فترة العمل امليداين هلا

  قوائم لتعليق لوحات الرسم القالبة3- 2عدد  �

 .أوراق الرسم القالبة, / فرخ200 اىل 100عدد  �
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 . قلم فلوماستر عريض من ألوان خمتلفة15- 10عدد �

 . سبورة سوداء وطباشري أو سبورة بيضاء واألقالم اخلاصة ا1عدد  �

 . أفراخ كبرية من ورق الرسم الشفاف10عدد  �

 . لفة من شرائط اللصق غري الشفافة3- 2عدد  �

 خزامة ورق �

 دباسة ورق �

 .بني حلفظ امللفات ومزود بفواصل لتفرقة املوضوعات ملف كبري دى ثق3- 1عدد  �

 . ملف فرخ ورق أبيض خفيف100عدد  �

 .اخل... فرخ ورق أبيض مسطر لتسجيل املقابالت واملالحظات املباشرة300- 200عدد  �

 ).رسم وعرض اخلرائط وأقالم ملونة خاصة للرسم على الشفافيات( فرخ شفاف 20عدد  �

 .ئيس الفريق حلفظ امللفات واألوراق ا حمفظة جلدية للمدرب أو ر1عدد  �

 . حافظة أوراق حلفظ االستمارات والرسومات واخلرائط15-10عدد  �

 ).البورجيكتور(ملبة إضافية آللة العرض الرأسي  �

  :باإلضافة اىل توفري ما يلي لكل مشترك

ت أثناء العمل امليداين مثل كشكول كعب سلك لتدوين املالحظا,  لوحة مبشبك لتثبيت الورق ا أثناء الكتابة1عدد 

والبيانات األخرى اليت , ولكن ليس لتدوين نتائج املقابالت(اخل ...املشاكل اليت تواجه فريق البحث والدروس املستفادة

يتم استكماهلا إذ جيب تدوين ذلك على أفرخ ورق إلعادا بعد ذلك اىل رئيس الفريق الستخدامها يف املناقشات 

وقبل الذهاب اىل منطقة قد , جيب أن حتصل على كافة املواد الالزمة قبل بدء التدريب) البحثالتحليلية موعة 

 قبل السفر اىل منطقة نائية اليوجد ا كهرباء جيب تصوير املذكرات واملواد -فمثال(التتوافر ا بعض هذه املواد 

الت يف التدريب فعلى الرغم من الفائدة استخدم أقل عدد من اآل). املطبوعة األخرى اليت ستوزع على املشتركني

الشاشة املضيئة والفيديو يف عرض النماذج الالزمة إال أنه الجيب أن نتوقع (الكبرية الستخدام آلة عرض الشفافات 

  ).وجود هذه األجهزة لدى كل اتمعات

, رك يف اية التدريبلتوزيعها على كل مشت, إذا أمكن ذلك, قم بإعداد شهادات موقعة من القائمني بالتدريب

  .فالشهادة هلا قيمة بالغة يف نظر املتدربني وهي خري ماخنتم به الدورة التدريبية

إن الدورة التدريبية هي جمرد البداية لقيام املشتركني بتجربة أساليب البحث السريع باملشاركة وتطبيق أدوات البحث 

وجيب أن تشتمل . متابعة مع املشتركني ومساعدي التدريبكذلك ينبغي إعداد خطة . السريع باملشاركة يف امليدان

هذه اخلطة على استراتيجية لالرتقاء مبهارات املشتركني من خالل القيام مبزيد من القراءات عن املوضوع واالتصال مع 
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من خالل حضور ورشات عمل أو تداريب , أشخاص أخرين لديهم اهتمام بالبحث السريع باملشاركة يف املنطقة

  .وأهم من ذلك كله استخدام أساليب البحث السريع باملشاركة يف جمال أعماهلم, ىأخر

  

   التقييم-4

, إذ يوفر الفرصة لكل شخص يف اموعة, حيتل التقييم أمهية قصوى يف أي دورة تريبية على البحث السريع باملشاركة

ويتيح للقائمني بالتدريب فرصة التعرف على , ريبلإلدالء بتعليقاته أو مالحظاته على التد, حىت أكثر املشتركني هدوءا

والينبغي . إن هذا الشكل من أشكال التغذية املرتدة يف غاية األمهية للحصول على التدريب. أراء أحاسيس املشاركني

وعلى األخص خالل إجراء التقييم بل من األفضل أن ميتنع املدربون , أن يتخذ حتت أي ظرف الظروف موقفا دفاعيا

  .لتعليق خالل إجراء التقييم إال عن توجيه بعض األسئلة الستيضاح التعليقات الغري الواضحةعن ا

وجيب القيام بالتقييم يف اية كل يوم من أيام التدريب وكذلك عند االنتهاء من ورشة العمل قد يتم بصورة شرية 

فكال األسلوبني , ها للمدرب على انفرادحيث يقوم كل مشترك بكتابة تعليقاته من خالل استمارة معدة سابقا وتقدمي

  :وعادة ماتكون األسئلة التقليدية للتقييم هي. مفيد وجيب الدمج بينهما

  ماهو أفضل شيء يف ورشة العمل اليوم؟ -

 ماهو الشيء الذي مل يكن جيدا وينبغي حتسينه أو تطويره؟ -

 ماهي األشياء األساسية اليت تعلمتها اليوم؟ -

 حظات األخرى اليت لديك؟ماهي التعليقات أو املال -

  

   أساليب التدريب-5

فاستخدام عدد كبري ومتنوع من أساليب . يعتمد جناح التدريب بصورة كبرية على أساليب التدريب املستخدمة

وحيافظ على مستوى عال من التركيز والنشاط بني , التدريب اليت حتث على املشاركة جيعل التدريب شيق وممتع

وحاول قدر اإلمكان إشراك أكرب عدد من املشتركني يف كل جلسة من جلسات , اء احملاضراتجتنب إلق. املشاركني

إن البحث السريع . مستخدما يف ذلك أساليب تساعد على املشاركة كاليت سيتم مناقشتها بعد قليل, التدريب

اء التدريب كي يكون باملشاركة هو أسلوب يقوم أساسا على املشاركة وعليه فهو يتطلب مناخا من املشاركة أثن

  .استخدامه ناجحا فيما بعد
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  (Andragogie) كيف يتعلم الناس الكبار؟

  يتعلم الناس؟

  مما يسمعونه% 20

  ممايسمعونه ويرونه% 30

  ممايسمعونه ويرونه ويفعلونه% 80

  مما يكتشفونه بأنفسهم% 100وتقريبا 

  

  :فيما يلي بعض أساليب التدريب اليت حتث على املشاركة

  )العصف الذهين(ات طرح األفكار جلس -

 ). أشخاص4 اىل 3من ( جمموعات املناقشة  -

 .بطاقات حتمل موضوعات املناقشة -

 .دراسات احلالة -

 .الرسوم البيانية والتوضيحية -

 .عرض النماذج واألمثلة -

 .طرح األسئلة املوجهة -

 .ترتيب املقاعد بطريقة لف دائرية يواجه املشتركون بعضهم بعض -

 . ومواد أخرى للقراءةتوفري املذكرات -

 .املناقشات داخل اموعة الكبرية -

 .إعداد اخلرائط والصور -

 .متثيل األدوار -

 .عرض القصص -

 .التحليل والتخطيط االستراتيجي -

 .حتليل العالقات املختلفة -

 .فترات التنشيط والترفيه -

 .تكوين جلان للتلخيص والتقييم -
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  التنشيط

ولذا ينبغي أن تبدأ جلسات التدريب يوميا , ملشتركني حيسون بالراحة واالسترخاءإن التسخني أو إذابة اجلليد جيعالن ا

وهذا التسخني هو , وميكن اللجوء اىل تسخني مرة أخرى خالل اليوم بعد العودة من فترات الراحة القصرية, بالتنشيط

اليت تتناسب مع اخللفية ومن أفضل تلك األنشطة . مبثابة أنشطة تساعد على التركيز وحتثهم على العمل حبيوية

ومن األفضل أن يقوم املدربون بعد اليوم األول من التدريب بتفويض مهمة إدارة أنشطة . االجتماعية للمتدربني

وليس ضروريا أن تكون هلذه األنشطة عالقة ) ميكن حتقيق ذلك من خالل جلنة ورشة العمل(التسخني اىل املشتركني 

  .بل أا قد تكون رد الترفيه البسيط, تدريببشكل أو بآخر مبحتويات موضوع ال

  قواعد إدابة اجلليد

على كل أن يشترك وأن يتحدث فهذا جيعل من السهل على الشخص اخلجول أن يتحدث ويفصح عن آرائه أمام  �

 .اموعة الكبرية فيما بعد أثناء ورشة العمل

. وجعل املشتركني يشعرون إجيابيا حنوه, عة للتدريبينبغي أن تساهم أنشطة التسخني اجليدة يف عملية إعداد امو �

 .لذا جيب التأكد من عدم حتول هذه األنشطة اىل جمال املنافسة الشديدة بني املشتركني أو للسخرية من اآلخرين

ذلك أن أنشطة التسخني اليت مل خيطط هلا جيدا يكون أسوء من , جيب أن يتم التخطيط جيدا لكل أنشطة التسخني �

 .دها على اإلطالقعدم وجو

 .ميكن جعل متارين الرياضة البينية جزءا من أنشطة التسخني �

وأا لعالمة طيبة ظاهرة صحية أن ميرحوا , من شأن أنشطة التسخني أن جتعل املشتركني يف حالة استرخاء �

 .ويضحكوا

  أمثلة

 ). يصلح إذا كانت اموعة تلتقي ألول مرة(التعارف الثنائي للمشاركني  -1

ويقضي املشتركني بعض الدقائق لتقدمي أنفسهم اىل , كل جمموعة من اثنني جيلسان معا, ملشاركني جمموعاتيشكل ا

مث يقوم كل مشترك بعد , اخل...عدد سنوات خربام, أهم األحداث يف جمرى حيام, وظائفهم, أمسائهم: زمالئهم

موعة الكبرية مث يقوم املدربون جبمع عدد سنوات اخلربة زميلته اىل باقي املشتركني يف التدريب يف ا/ذلك بتقدمي زميله

على اللوحة حىت يوضحوا للمشتركني أن هناك كم كبري من اخلربات متوافرة لديهم معا وأن الفائدة ستكون عظيمة 

  .إذا مامتكنوا من مشاركة هذه اخلربات
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 األخبار الطيبة -2

عليها أفضل حدث وقع هلم خالل /وأن يقضوا عليه, جياورهماطلب من املشتركني أن يتبادلوا أطراف احلديث مع من 

اعطهم بضع دقائق كي يتناقشوا مث جتول يف القاعة بعد ذلك واطلب من بعض املشتركني . السنة/شهر/هذا األسبوع

إذا . أن يقصوا على اموعة بأسرها وبسرعة األخبار السارة اليت حصلوا عليها من زمالئهم) أو كلهم إذا مسح الوقت(

  .كان هنالك أعضاء من اموعة مل يتعارفوا بعد فيمكن دمج التعارف الثنائي ضمن النشاط

 الرموز -3

اطلب من كل مشترك أو فريق من املشتركني اختيار شيئا واحدا ميكنهم عرضه أو تقدميه كرمز حليام أو للهيئة اليت 

رمز أو البحث عن أشياء موجودة تصلح الالستخدام اخل وميكن القيام بعمل رسم لل...يعملون ا أو لطبيعة عملهم

  .كرمز مث اسأل كل شخص أو جمموعة عن سبب اختيارهم هلذا الشيء واعتباره رمزا وعن معىن ذلك الرمز بالنسبة هلم

 القاء الكرة -4

قم بإعداد كرة من ورق مث اطلب من أي مشارك أن يقذف ا اىل مشترك آخر على أن يلتقطها ويتحدث لباقي 

  :موعة عن شيء ما قبل أن يقذف ا اىل مشترك آخر وهكذا فعلى سبيل املثالا

  أفضل شيء تعلموه حىت اآلن -

 احساسهم يف هذه اللحظة -

 .أهم مفهوم أو أسلوب من أساليب البحث السريع باملشاركة من وجهة نظرهم -

 )تصلح موعة يعرف بعضها البعض(األسرار  -5

نفسها ال يعرفه باقي من بالغرفة مث /ص الذي جيلس جبواره شيئا عن نفسه اطلب من كل شخص أن يقص على الشخ

  .اطلب بعد ذلك من كل شخص أن يقص على باقي اموعة ما قاله اآلخر

 التجول بالغرفة -6

ادع املشتركني للتجول بالغرفة يف جمموعات من شخصني ملراجعة مجيع اللوحات التوضيحية اليت علقت أو ثبتت على 

مث اطلب منهم أن يسألوا أي سؤال قد خيطر على ذهنهم من جراء التجول , رفة خالل أيام التدريب السابقةجدران الغ

وميكن التنويع فيه جبعل , يعد ذلك مبثابة نشاط ترفيهي مفيد عند انضمام شخص جديد اىل اموعة. يف أحناء الغرفة

م سواء من حيث استخدامها كأداة للتقييم أو من حيث كل اثنني من املشتركني خيتارا أكثر اللوحات أمهية يف نظره

  . مث إثارة النقاش بعد ذلك حول كيفية إعداد اللوحات التوضيحية اجليدة–طريقة رمسها كلوحة توضيحية 

 )تصلح موعة يعرف بعضها البعض(األلوان  -7

للون املفضل لديهم من بني كل جمموعة تتكون من ثالثة أفراد وادعهم الختيار ا, وزع املشتركني اىل جمموعات

  .جمموعة من العينات أو املواد امللونة مث اطلب منهم تفسري تفضيلهم
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 التيلفون -8

وبصوت خافت جدا للمشترك الذي . اكتب رسالة قصرية على ورقة وأقرأها ألول مشترك مث اطلب منه نقلها شفهيا

اخلط مث اطلب من آخر مشترك أن يكتب الرسالة مث وهكذا حىت آخر , جبواره مث ينقلها هذا بدوره للمشترك الذي يليه

  .قارن بني الرسالتني املكتوبتني

 )التمثيل الصامت(البانتوميم  -9

,  أشخاص مث تقوم كل جمموعة بعمل إمياءات و إشارات تشري اىل مثل شائع5- 3قسم املشتركني اىل جمموعات من 

  .وعلى اآلخرين أن خيمنوا ما هو ذلك املثل الشائع

  

  شفافياتعرض ال

فالرسم عليها يستغرق وقتا طويال وميكن استخدام , يتميز استخدام الشفافيات مبزايا عديدة مقارنة باللوحات القالبة

وبإضافة عدد من طبقات الشفافيات , كما ميكن طبع نسخ أو طبع صور منها على آلة تصوير املستندات, مرة ثانية

أما عيوب استخدام الشفافيات ) كاخلرائط مثال(ة أسهل وأوضح فوق بعضها البعض يصبح رسم املوضوعات املعقد

وحيتاج استعماله اىل كهرباء واىل تعتيم القاعة للحصول على أفضل , مقارنة باللوحات فتتمثل يف أا غالية الثمن

  .ةلذلك فإنه يفضل استخدام اللوحات القالبة يف معظم الدورات التدريبية للبحث السريع باملشارك, النتائج

  

  متثيل األدوار

لذلك , يقوم متثيل األدوار على التصوير احلسي وعلى التجربة وميكن من خالله تفسري نتائج األحداث خطوة خبطوة

, وتنطوي على درجة كبرية من املشاركة, فهو غالبا ما يكون مفيدا اىل جانب ذلك فهذه الطريقة الحتتاج اىل أجهزة

إال . إذ أن رسالتها تظل عالقة باألذهان لفترة طويلة حىت بعد االنتهاء من التدريبوميكن أن يتذكرها األفراد بسهولة 

  .واليقدر كل شخص عل القيام به بسهولة, أن متثيل األدوار حيتاج اىل استعدادات مسبقة

  

  2-5لوحة 

  سلوك الباحثني

  :يتطلب البحث السريع باملشاركة مراعاة اآليت

 املشاركة �

 .احترام أعضاء اتمع �

 .االهتمام مبا يعرفونه ويقولونه ويوضحونه ويفعلونه �
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 .التأين وعدم االندفاع وعدم املقاطعة �

 .االنصات ال الوعظ �

 .التواضع �

اجياد األساليب اليت متكن أعضاء اتمع من التعبري واملشاركة وحتسني وحتليل مالديهم من  �

 املعلومات

  

  املساعدات البصرية

  الرسومات واجلداول

مات واجلداول البيانية من املساعدات البصرية اهلامة يف كل من التدريب باملشاركة والبحث باملشاركة تعترب الرسو

وتتميز . حيث ميثالن وسائل مرئية بتوضيح آراء املشتركني بصورة تسمح لكل شخص مبشاركتهم هذه اآلراء

  . والتوضيحالرسومات البيانية اجليدة بأا تتحدث عن نفسها والحتتاج ملزيد من الشرح

  لوحات الرسم القالبة

  :جيب اتباع هذه اإلرشادات عند إعدد وتقدمي لوحات الرسم القالبة أو الشفافة اىل جمموعات ما

 .حبيث يتمكن حىت أبعد الناس من قراءته, اكتب خبط واضح �

 .التكدس الورقة الواحدة مبعلومات أكثر من الالزم �

 .لى اللوحةليس ضروريا أن تقوم بقراءة كل شيء مدون ع �

 . امسح بطرح األسئلة حول املعلومات املكتوبة واإلجابة عليها �

إذا استخدمت لوحات الرسم القالبة يف جلسات طرح األفكار فعليك تسجيل كل ما يقال من املالحظات دون  �

 .انتقاء

 .استخدم ألوان خمتلفة وفقا ملا تستدعيه احلاجة �

 .واقلب الواحدة تلوة األخرى أثناء إجراء التدريبرتب اللوحات القالبة على القائم اخلاص ا  �

 ).أو كوثيقة جيب االحتفاظ ا, الستخدامها كمرجع فيما بعد(رقم اللوحات اليت تستخدم أثناء التدريب  �

أترك بعض اللوحات معلقة على اجلدران طوال فترة التدريب حىت يتسىن للمشتركني واملدرب الرجوع إليها إذا  �

 .استدعى األمر ذلك
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  الربامج املختلفة للتدريب على البحث السريع باملشاركة

ومبا يتناسب واملتطلبات اخلاصة بكل , ميكن اجلمع بني جلسات التدريب اليت حيتوي عليها هذا الدليل حسب احلاجة

طي وتع, فمن النادر جدا أن تكون هناك حاجة لعقد مجيع جلسات التدريب يف دورة تدريبية واحدة. دورة تدريب

هذه الربامج التدريبية الثالثة املقترحة فيما يلي فكرة عامة عن أنواع الدورات التدريبية اليت ميكن استخدام هذا الدليل 

  .فيها

يف كل هذه الربامج حاول أن جتعل اجللسات األوىل جلسات قصرية إلعطاء فكرة عامة للمشتركني بدون الدخول يف 

ى طرح أسئلة سابقة ألواا قبل أن تكون لديهم خلفية كافية عن املوضوعات حىت ال حتث املشتركني عل, التفاصيل

  .املختلفة

  مثال جلدول أعمال يوم كامل

  يف دورة تدريب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ترحيب وتنشيط -1

  مراجعة جدول أعمال اليوم وملخص اليوم السابق -2

 عرض موضوع أو شرح أحد أدوات البحث -3

 فترة تدريب عملي ومناقشة -4

 راحة -5

 عرض موضوع أو شرح أحد أدوات البحث -6

 ب عملي ومناقشةفترة تدري -7

 راحة -8

 مراجعة اليوم واإلجابة عن أية أسئلة -9

 تقييم  - 10
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جيب أن حيث املدرب املشتركني على االتفاق على موضوع لتطبيق البحث السريع ) ب(عند استخدام الربنامج 

 كانوا لن يقوموا بأي عمل ميداين وإذ أن حتديد موضوع للبحث سيساعدهم على ختيل حىت وإن, باملشاركة عليه

فيجب اختيار املشتركني , )ج(أما عندما نستخدم الربنامج . عملية التطبيق وكيف تترابط أدوات ومراحل البحث

  .حبيث يكونوا مجيعا من املهتمني مبوضوع البحث الذي مت حتديده

  

  إرشادات للمدربني

جة وشكل مشاركة اتمع يف عملية البحث تعتمد بصورة كبرية على خربة أولئك الذين إن در �

فكلما ازدادت ثقة املشتركني يف البحث بأنفسهم كلما . يقومون بإجراء البحث السريع باملشاركة

جيب تشجيع املتدربني , من ناحية أخرى. كانوا أكثر استعدادا إلشراك أعضاء اتمع بصورة كاملة

 .رة مستمرة على إشراك أعضاء اتمع على نطاق أكرببصو

مث " ارتكبناه؟/ماهو اخلطأ الذي ارتكبته"إذا مل متض األمور على ما يرام فعليك أن تسأل نفسك  �

 .تعلم من أخطائك

هي على األقل يف نفس أمهية , واألساليب املستخدمة فيه, تذكر أن طريقة إجراء التدريب �

اخلربات اليت يكتسبها املشتركني التقاس حبجم أو كمية املعلومات اليت ف. حمتويات التدريب ذاته

قدمت هلم خالل الفترة التدريبية بل تقاس مبا ميكنهم تطبيقه يف جمال عملهم مما تعلموه خالل فترة 

 .الدورة التدريبية

أبدأ كل يوم مبراجعة وتلخيص عمل اليوم السابق إذ يساعد ذلك على تثبيت املفاهيم لدى  �

 .املشتركني

شفهيا وبصورة , عندما تكلف جمموعة بأداء مهمة أو مترين أرض املوضوع بطريقة واضحة جدا �

 .مكتوبة على اللوحة القالبة مث تأكد من املشتركني أن كل التفاصيل واضحة ومفهومة بالنسبة هلم

لكبرية قبل عند التدريب على استخدام أدوات البحث السريع باملشاركة اعط مثال يف اموعة ا �

 .أن تنقسم اىل جمموعات صغرية حىت تتأكد أن مجيع املشتركني يدركون كيفية استخدام األداة

ماعدا جلسات (جيب ان يقوم املدرب بتقسيم املشتركني اىل جمموعات صغرية لعمل التمرينات  �

هذا يعتمد حجم هذه اموعات على نوع التمرين املطلوب القيام به وحيتوي ). طرح األفكار

 .الدليل على اقتراح حبجم اموعات يف أغلب التمرينات اليت يعرضها
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ولكن بصورة عامة جيب مراعاة أنه كلما كان عدد جمموعات العمل أقل و بالتايل حجم كل 

جمموعة أكرب كلما كان أفر ذلك يف الوقت االزم لتالوة ومناقشة تقارير اموعات ولكن من ناحية 

مسح ذلك مبشاركة كل فرد ) وبالتايل حجم جمموعة أصغر(موعات أكرب أخرى كلما كان عدد ا

  .من أفراد اموعة بصورة فاعلة

تأكد من تغيري التكوين الداخلي للمجموعات يف كل مرة حىت تسمح بتفاعل أكرب عدد من  �

ت  فردا وأرد15إذا كان عدد املشتركني : فعلى سبيل املثال, األفراد مع بعض وميكن بعدة طرق

 وهكذا مث 3,2,1تقسيمهم اىل ثالثة جمموعات كل جمموعة تضم مخسة أفراد أطلب منهم عد 

ومن حيمل ,  يف جمموعة ثانية2و كل من حيمل رقم ,  يف جمموعة واحدة1امجع كل من حيمل رقم 

 . يف اموعة الثالثة3

  

  - البحث السريع باملشاركة- دورة تعريف) 1(برنامج 

  ). كاملمن نصف يوم اىل يوم(

 ).5اجللسة (ما هو البحث السريع باملشاركة  �

 ).6اجللسة (خلفية تارخيية عن البحث السريع باملشاركة  �

 ).7اجللسة (مسات البحث السريع باملشاركة  �

 ).8اجللسة (مقارنة البحث السريع باملشاركة مع أساليب البحث األخرى  �

 ).9اجللسة (خماطر البحث السريع باملشاركة   �

 ).10اجللسة (ملشاركة ودورة عمل املشروع البحث با �

  

  ).ملدة يومان(دورة تدريب متهيدي يف البحث السريع باملشاركة ) ب(برنامج 

  :اليوم األول

 ).1اجللسة (استقبال وترحيب   �

 ).2اجللسة (تنشيط ومتهيد  �

 ).3اجللسة (التوقعات املنتظرة من التدريب وأهدافه  �

 ).4لسة اجل(متهيد ومراجعة جدول األعمال  �

 ).5اجللسة (ما هو البحث السريع باملشاركة  �

 ).6اجللسة (خلفية تارخيية  �
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 ).7اجللسة (مسات البحث السريع باملشاركة  �

 ).8اجللسة (مقارنة البحث السريع باملشاركة بأساليب البحث األخرى  �

 ).9اجللسة (خماطر البحث السريع باملشاركة  �

 ).10اجللسة (روع البحث السريع باملشاركة ودورة عمل املش �

 ).11اجللسة (نظرة عامة حول أساليب البحث السريع باملشاركة  �

 ).12اجللسة (مراجعة املصادر الثانوية  �

 ).15اجللسة (التدرج  �

  :تقييم ألعمال اليوم األول وعرض جدول أعمال اليوم الثاين

 ).16اجللسة (تصميم األشكال والرسومات  �

 .)13اجللسة (عقد مقابالت شبه منظمة  �

 ).17اجللسة (جمموعات املناقشة والتحليل  �

 ).18اجللسة (تنظيم وإعداد هيكل البحث  �

 ).19اجللسة (تقييم الدورة التدريبية  �

  

  . النظرية والتطبيق–البحث السريع باملشاركة ) ج(برنامج 

  ) أيام دون احتساب أوقات الراحة10ملدة (

  اليوم األول

 ).اجللسة األوىل(ترحيب واستقبال  �

 ).2اجللسة (ط ومتهيد تنشي �

 ).3اجللسة (التوقعات املنتظرة من التدريب وأهدافه  �

 ).4اجللسة (متهيد وعرض جدول األعمال  �

 ).5اجللسة (ماهو البحث السريع باملشاركة  �

 ).6اجللسة (خلفية تارخيية  �

 ).7اجللسة (مسات البحث السريع باملشاركة  �

 ).8اجللسة (ث األخرى مقارنة البحث السريع باملشاركة مع أساليب البح �

 ).9اجللسة (خماطر البحث السريع باملشاركة  �

 ).10اجللسة (البحث السريع باملشاركة ودورة عمل املشروع  �
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 ).11اجللسة (نظرة عامة حول أساليب البحث السريع باملشاركة  �

 ).12اجللسة (مراجعة املصادر الثانوية  �

 ).13اجللسة (املشاهدة املباشرة  �

 .ومتقييم أعمال الي �

  اليوم الثاين

 مراجعة ألعمال اليوم األول �

 .عرض جدول أعمال اليوم الثاين �

 ).14اجللسة (املقابالت شبه املنظمة  �

 ).15اجللسة (التدرج  �

 ).16اجللسة (تصميم األشكال والرسومات  �

 ).17اجللسة (جمموعات املناقشة والتحليل  �

 .تقييم اليوم الثاين �

  

  

  اليوم الثالث والرابع

 مال اليوم الثاينمراجعة ألع �

 عرض ألعمال اليوم الثالث �

 )18اجللسة (تصميم البحث  �

 )19اجللسة (تصميم البحث  �

 )20اجللسة (تصميم أدوات البحث السريع باملشاركة وحتضري العمل امليداين  �

  يوم عطلة

  اليوم التاسع

  )22اجللسة (التحليل النهائي وإعداد نتائج البحث السريع باملشاركة 

  اليوم العاشر

  )23اجللسة (عرض نتائج العمل امليداين  �

  )24اجللسة (خطة العمل اخلاص باملتابعة  �

  )25اجللسة (إعداد تقرير عن البحث السريع باملشاركة  �
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  ). 26اجللسة (تقييم الدورة التدريبية  �

  

  منوذج لتخطيط
  جلسة تدريبية
  اسم اجللسة

  :أهداف اجللسة

-  

-  

 

  

  

  

  

 الوقت

  مةاملواد التعليمية املستخد
-  

-  

-  

-  

-  

-  

 
  األنشطة

-  

-  

-  
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  اخلطوات

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

 

  مالحظات
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  :جلسات التدريب
  

  التمهيد
  استقبال وترحيب: 1اجللسة رقم 

  االفتتاح الرمسي لورشة العمل والترحيب باملشتركني: اهلدف

   مخس دقائق:الزمن

  سريع باملشاركةعنوان ورشة عمل البحث ال: 1- 1 لوحة :املواد

  . يفتح املدربون رمسيا ورشة عمل التدريب على البحث السريع باملشاركة والترحيب باملشاركني:األنشطة

  . المل هذه اجللسة حىت وإن كنت تعرف مجيع املشتركني فهي تعطي ورشة العمل بداية رمسية:مالحظات للمدربني

  

  تنشيط ومتهيد:2اجللسة رقم 

  .وجعلهم يشعرون بالراحة واالسترخاء منذ بداية الدورة التدريبية, كني يف التدريب تعارف املشتر:اهلدف

  . دقيقة20 :الزمن

  تنشيط ومتهيد: 1- 2لوحة : املواد

حيث يقضي املشتركون , كل جمموعة مكونة من اثنني جيلسان معا,  يشكل املشتركني جمموعات للتعارف:األنشطة

مشتركة بتقدمي /بعد ذلك يقوم كل مشرك...سنوات اخلربة اخل, وظائفهم, ئهمبضع دقائق يف تقدمي أنفسهم اىل زمال

  .زميلته اىل باقي أعضاء اموعة/زميله

  . انظر مالحظات التنشيط والطرق األخرى السالفة الذكر:مالحظات للمدربني

  .اتبع قواعد التنشيط للتأكد من عدم حتوله اىل بداية رتيبة وباردة: حتذير

  

  1-2لوحة 

  شيط ومتهيدتن

 .كل جمموعة مكونة من شخصني, كون جمموعات �

 .وعدد سنوات خرباته, تعرف على اسم ووظيفة زميلك �

  .قدم زميلك اىل باقي اعضاء اموعة �
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  التوقعات املنتظرة وأهداف التدريب: 3اجللسة رقم 

  .ني واملدربنيمعرفة وتوضيح أهداف التدريب على البحث السريع باملشاركة وتوقعات املشترك: اهلدف

ويدونوا كل شيء يقال على اللوحة ,  يطلب املدربون من املشتركني أن يفصحوا عن توقعام من التدريب:األنشطة

  .مث يقوم املدربون مبناقشة توقعات املشتركني ويضيفوا اىل أهداف التدريب أهدافا أخرى إذا لزم األمر). 1-3لوحة (

 إذ أا تتيح للمشتركني فرصة اإلفصاح والتعبري عن توقعام والتأكد من أم , هذه اجللسة هامة:مالحظات للمدربني

  .يدركون ماذا يتوقعون هذا وسوف يتم مراجعة لوحة األهداف والتوقعات أثناء إجراء التقييم يف اية الدورة التدريبية

 واملشتركني فيما بعد خالل  عدم توضيح التوقعات واألهداف قد يؤدي اىل حدوث سوء فهم بني املدربني:حتذير

  .الفترة التدريبية

  

  1-3لوحة 

  توقعات املشتركني واملدربني

  ماهي توقعاتك من هذه الدورة التدريبية؟

  

  تقييم ومراجعة جدول األعمال: 4اجللسة رقم 

   تقدمي وشرح ومراجعة جدول أعمال الدورة التدريبية:اهلدف

   دقيقة3 :الزمن

وجدول أعمال اليوم األول وتتاح الفرصة للمشتركني لطرح األسئلة , لدورة التدريبيةبرنامج ا: 1- 4 لوحة :املواد

  .هذا وميكن تغيري جدول األعمال إذا تطلب األمر ذلك. لتوضيح النقاط أو املوضوعات

اترك جدول أعمال الدورة التدريبية معلقا على احلائط طوال الوقت حىت يتسىن للمشتركني : مالحظات للمدربني

  .قم مبراجعة جدول األعمال يف بداية كل يوم من أيام التدريب. هدتهمشا

  

  1-4لوحة 

  برنامج الدورة التدريبية يف البحث السريع باملشاركة

  :اليوم األول

 مقدمة لنظرية البحث السريع باملشاركة �

 مقدمة ألدوات وأساليب البحث السريع باملشاركة �

 .السريع باملشاركةالتمرين على استخدام أدوات وأساليب البحث  �
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  :اليوم الثاين

 التمرين على استخدام أدوات البحث السريع باملشاركة �

  اليوم الثالث والرابع

 اإلعداد للعمل امليداين �

  اليوم اخلامس حىت الثامن

 إجراء العمل امليداين �

 اليوم التاسع

 التحليل النهائي وإعداد نتائج العمل امليداين �

 اليوم العاشر

 عرض النتائج �

  م الدورة التدريبية حول البحث السريع باملشاركةتقيي �

  

  2-4لوحة 

  جدول أعمال اليوم األول

 ترحيب وتنشيط �

 توقعات املشتركني واملدربني �

 مراجعة جدول األعمال �

 مقدمة لنظرية البحث السريع باملشاركة �

 استراحة لتناول الشاي �

 البحث السريع ودورة املشروع �

 باملشاركةنظرة عامة حول أدوات البحث السريع  �

 مراجعة املصادر الثانوية �

 استراحة لتناول الغذاء �

 املشاهدات املباشرة �

  .تقييم اليوم األول �
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   اختيار مكان وموضوع البحث-2

حبيث يكون له صلة قوية بطبيعة وجمال عمل املشتركني إذ , اختر موضوع البحث ومكان اجلانب العملي من التدريب

على سبيل املثال إجراء تقييم ملشروع يقومون به حاليا أو حتديد االحتياجات . ةيشجعهم ذلك على التعلم واالستفاد

  .تمع جديد ينوون العمل معه

  .راعي يف اختيار موضوع البحث أن يكون باإلمكان تغطيته يف أربعة أيام حيت تعطي املتدربني شعورا باإلجناز

,  الثانوية ذات الصلة مبوضوع البحث مثل اخلرائطجيمع املعلومات, قبل بدء التدريب, جيب أن يقوم املدربون

واليت سيتم استخدامها خالل , البيانات اخلاصة باملتابعة والتقييم, البيانات األساسية, تقارير املشروعات, اإلحصائيات

 يف هذه كما جيب إشارك املشتركني. ولتوفري خلفية جيدة للعمل امليداين, التدريب للتمون على أدوات البحث املختلفة

  .العملية

املستخدمة أثناء التدريب تتناسب وطبيعة عمل " البحث السريع باملشاركة"جيب أن تكون أدوات , من ناحية أخرى

إذا كان من احملتمل أال يستخدمها ) كبعض أنواع الرسوم البيانية مثال(التبدد الوقت يف تعليم األساليب . املشتركني

ويف أغلب األحيان يكون من األفضل التركيز على عدد حمدد من األساليب واملهارات . املشتركون خالل العمل امليداين

  .األساسية وإعطاء الوقت الكايف للتمرن عليها بدقة ومناقشتها بعمق بدال من تقدمي كافة األساليب املمكنة

  

   املواد التدريبية الالزمة-3
ة الالزمة للتدريب على البحث السريع خالل فترة تتراوح ما بني القائمة التالية هي مبثابة دليل إرشادي للمواد التدريبي

  .ثالثة اىل مخسة أيام وخالل فترة العمل امليداين هلا

  قوائم لتعليق لوحات الرسم القالبة3- 2عدد  �

 .أوراق الرسم القالبة, / فرخ200 اىل 100عدد  �

 . قلم فلوماستر عريض من ألوان خمتلفة15- 10عدد �

 .وطباشري أو سبورة بيضاء واألقالم اخلاصة ا سبورة سوداء 1عدد  �

 . أفراخ كبرية من ورق الرسم الشفاف10عدد  �

 . لفة من شرائط اللصق غري الشفافة3- 2عدد  �

 خزامة ورق �

 دباسة ورق �

 . ملف كبري دى ثقبني حلفظ امللفات ومزود بفواصل لتفرقة املوضوعات3-1عددا  �

 . ملف فرخ ورق أبيض خفيف100عدد  �
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 .اخل... فرخ ورق أبيض مسطر لتسجيل املقابالت واملالحظات املباشرة300- 200عدد  �

 ).رسم وعرض اخلرائط وأقالم ملونة خاصة للرسم على الشفافيات( فرخ شفاف 20عدد  �

 . حمفظة جلدية للمدرب أو رئيس الفريق حلفظ امللفات واألوراق ا1عدد  �

 .رائط حافظة أوراق حلفظ االستمارات والرسومات واخل15-10عدد  �

 ).البورجيكتور(ملبة إضافية آللة العرض الرأسي  �

  :باإلضافة اىل توفري ما يلي لكل مشترك

   لوحة مبشبك لتثبيت الورق ا أثناء الكتابة1عدد 

كشكول كعب سلك لتدوين املالحظات أثناء العمل امليداين مثل املشاكل اليت تواجه فريق البحث والدروس 

والبيانات األخرى اليت يتم استكماهلا إذ جيب تدوين ذلك على ,  لتدوين نتائج املقابالتولكن ليس(اخل ...املستفادة

جيب أن حتصل ) أفرخ ورق إلعادا بعد ذلك اىل رئيس الفريق الستخدامها يف املناقشات التحليلية موعة البحث

 قبل السفر - فمثال(افر ا بعض هذه املواد وقبل الذهاب اىل منطقة قد التتو, على كافة املواد الالزمة قبل بدء التدريب

). اىل منطقة نائية اليوجد ا كهرباء جيب تصوير املذكرات واملواد املطبوعة األخرى اليت ستوزع على املشتركني

الشاشة (استخدم أقل عدد من اآلالت يف التدريب فعلى الرغم من الفائدة الكبرية الستخدام آلة عرض الشفافات 

  .فيديو يف عرض النماذج الالزمة إال أنه الجيب أن نتوقع وجود هذه األجهزة لدى كل اتمعاتاملضيئة وال

, لتوزيعها على كل مشترك يف اية التدريب, إذا أمكن ذلك, قم بإعداد شهادات موقعة من القائمني بالتدريب

  .ريبيةفالشهادة هلا قيمة بالغة يف نظر املتدربني وهي خري ماخنتم به الدورة التد

إن الدورة التدريبية هي جمرد البداية لقيام املشتركني بتجربة أساليب البحث السريع باملشاركة وتطبيق أدوات البحث 

وجيب أن تشتمل . كذلك ينبغي إعداد خطة متابعة مع املشتركني ومساعدي التدريب. السريع باملشاركة يف امليدان

ت املشتركني من خالل القيام مبزيد من القراءات عن املوضوع واالتصال مع هذه اخلطة على استراتيجية لالرتقاء مبهارا

من خالل حضور ورشات عمل أو تداريب , أشخاص أخرين لديهم اهتمام بالبحث السريع باملشاركة يف املنطقة

  .وأهم من ذلك كله استخدام أساليب البحث السريع باملشاركة يف جمال أعماهلم, أخرى
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   التقييم-4

, إذ يوفر الفرصة لكل شخص يف اموعة, حيتل التقييم أمهية قصوى يف أي دورة تريبية على البحث السريع باملشاركة

ويتيح للقائمني بالتدريب فرصة التعرف على , لإلدالء بتعليقاته أو مالحظاته على التدريب, حىت أكثر املشتركني هدوءا

والينبغي . شكال التغذية الرتدة يف غاية األمهية للحصول على التدريبإن هذا الشكل من أ. أراء أحاسيس املشاركني

وعلى األخص خالل إجراء التقييم بل من األفضل أن ميتنع املدربون , أن يتخذ حتت أي ظرف الظروف موقفا دفاعيا

  .عن التعليق خالل إجراء التقييم إال عن توجيه بعض األسئلة الستيضاح التعليقات الغري الواضحة

جيب القيام بالتقييم يف اية كل يوم من أيام التدريب وكذلك عند االنتهاء من ورشة العمل قد يتم بصورة شرية و

فكال األسلوبني , حيث يقوم كل مشترك بكتابة تعليقاته من خالل استمارة معدة سابقا وتقدميها للمدرب على انفراد

  :ليدية للتقييم هيوعادة ماتكون األسئلة التق. مفيد وجيب الدمج بينهما

  ماهو أفضل شيء يف ورشة العمل اليوم؟ -

 ماهو الشيء الذي مل يكن جيدا وينبغي حتسينه أو تطويره؟ -

 ماهي األشياء األساسية اليت تعلمتها اليوم؟ -

 ماهي التعليقات أو املالحظات األخرى اليت لديك؟ -

  

   أساليب التدريب-5

فاستخدام عدد كبري ومتنوع من أساليب . لتدريب املستخدمةيعتمد جناح التدريب بصورة كبرية على أساليب ا

وحيافظ على مستوى عال من التركيز والنشاط بني , التدريب اليت حتث على املشاركة جيعل التدريب شيق وممتع

وحاول قدر اإلمكان إشراك أكرب عدد من املشتركني يف كل جلسة من جلسات , جتنب إلقاء احملاضرات. املشاركني

إن البحث السريع . مستخدما يف ذلك أساليب تساعد على املشاركة كاليت سيتم مناقشتها بعد قليل, بالتدري

باملشاركة هو أسلوب يقوم أساسا على املشاركة وعليه فهو يتطلب مناخا من املشاركة أثناء التدريب كي يكون 

  .استخدامه ناجحا فيما بعد

  


