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قبل البدء..
فكر هل فعل Dتحتاج القيام بهذا التحليل
من حين لخر ،يجب على منظمتك غير الحكومية القيام بجرد حساب .ربما مؤسستك قوية في بعض المجالت وض,,عفية
في آخ,رى ،م,ع تغي,ر ف,ي الت,وازن بي,ن الق,وة والض,عف بم,رور ال,وقت .إذا ح,ددت الج,وانب الض,عيفة ،يمكن,ك عم,ل جه,د
واعي مخطط لتحسينها عبر خطة استراتيجية.
إذا كنت مثل Dمنظمة تهتم بمرض نقص المناعHة :فنح,ن ننص,حك بمراجع,ة ك,تيب ص,ادر م,ن قب,ل التح,الف الع,المي ض,د
م,رض نق,ص المناع,ة البش,رية ،المعن,ون "تحلي,ل مق,درات المنظم,ات غي,ر الحكومي,ة" ) 80ص,فحة بتنس,يق ب,ي دي إف(
فالكتيب لديه هدف مماثل لهذا الكتيب ولكنه مكتوب خصيصا_ للمنظم,ات المهتم,ة بفي,روس نق,ص المناع,ة البش,رية .يمك,ن
تنزيله من الموقع التالي:
http://www.allianceindia.org/ourwork/ngo-capacity-analysis-toolkit-assessingbuilding-capacities-high-quality-responses-hivaids/

الخطوة  :1تحليل القدرات الخاصة بمنظمتك
ما هي القدرات وما هو بناء القدرات؟
الق,درات تعن,ي ق,درة المنظم,ة عل,ى أداء دوره,ا أو القي,ام بعمله,ا .يك,ون للمنظم,ة ق,درة إذا ك,ان يمكنه,ا أن تفع,ل م,ا يتعي,ن
عليها القيام به لتحقيق أهدافها .قد تكون القدرات في مختلف المجالت جيدة بما فيه الكفاية ،أو قد تكون ضعيفة.
أم,,ا إذا ك,انت غي,ر مكتمل,,ة أو ض,,عيفة ،فهن,اك بع,ض الحاج,ة إل,,ى بن,اء الق,,درات  .ق,د تحت,,اج إل,,ى ع,دد م,,ن الس,تراتيجيات
المختلفة .فربما يحتاج مجلس الدارة أوالمدير أو الموظفين  -أو كلهم  -إلى اكتساب فه,,م جدي,,د  -وربم,,ا مه,,ارات جدي,,دة.
ولع,,ل المنظم,,ة بحاج,,ة إل,,ى طريق,,ة جدي,,دة للع,,املين للعم,,ل م,,ع بعض,,هم البع,,ض أو المجتم,,ع  .ربم,,ا تحت,,اج إل,,ى مزي,,د م,,ن
العاملين أو المزيد من المال.

إذا النابيب الخاصة بك سربت  -فعليك إصلحها
إذا كان لدى منظمتكم مشكلة  -قم بإصلح أو معالجة تلك المشكلة
وه,ذا ه,و الس,بب ال,ذي يجعل,ك بحاج,ة إل,ى النظ,ر بش,كل نق,دي للمنظم,ة الخاص,ة ب,ك ،لمعرف,ة م,ا ه,ي نق,اط قوته,ا ونق,اط
ضعفها .ومن ثم وضع خطة جيدة لتحسين المور.
ما الذي يحتاج إلى أن تتفحصه؟ ينبغي أن تمتلك أي منظمة غير حكومية بعض القدرات في أربعة مجالت:

المجال الول للقدرات :إدارة الرؤية ،والمستقبل ،والمشاريع والبرامج
رؤية المنظمة غير الحكومية هي ما تأمل منظمتك أن تكون عليه في المس,تقبل؛ أم,ا رس,الة منظمت,ك فه,ي المب,ادئ والقي,م
التوجيهية التي ينبغي أن تجعلك مختلفا_ عن المنظمات غير الحكومية الخ,رى ف,ي نف,س المج,ال .أم,ا اس,تراتيجيتك فتعن,ي
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كيفية وضع الرؤية والرسالة الخاصة بك إلى أرض الواقع ويج,ب أن تتجل,ى بوض,وح ف,ي ن,وع المش,اريع والبرام,ج ال,تي
يتم تنفيذها وتشغيلها من قبل المنظمة .يجب وض,ع احتياج,ات ووجه,ة نظ,ر أص,حاب المص,لحة /المس,تفيدين ف,ي قل,ب ك,ل
هذه البرامج والمشاريع .إذا كانت مشاريعك مناسبة وناجحة وفعالة يجب أن يكون لدى منظمتك قدرات جيدة.
أما إذا كانت مشاريعك غير مناسبة وفاشلة وغير فعالة ،فإن منظمتك ستكون على العكس من ذلك تماما_..

أسئلة للنظر أو أخذها بعين العتبار
 هل هناك خط واضح يصل بين رؤية ورسالة المنظمة ،ويمر من خلل الستراتيجيات ،ثم يترجم
بشكل واضح في المشاريع الخاصة بها؟
 هل يمتلك قادة المنظمة لديك مهارات جيدة  -هل ،على سبيل المثال ،يستخدمون التخطيط الستراتيجي
عند البدء في المشاريع؟ هل يضعون احتياجات ووجهات نظر أصحاب المصلحة/المستفيدين في
مركز وقلب التخطيط والتنفيذ؟ هل يعرفون كيفية الرصد والتقييم؟
 هل يتم دمج قضايا النوع الجتماعي في المنظمة؟
 هل هناك خطة واضحة لجعل المنظمة غير الحكومية ومشاريعها مستدامة؟

المجال الثاني للقدرات :إدراة الموارد البشرية
الموارد البشرية هي أفضل موارد المنظمة غير الحكومية .إن المنظمة التي ل,ديها الق,درة عل,ى إدارة الف,راد جي,د_ا ول,ديها
ع,,دد ك,,اف• م,,ن الم,,وظفين ل,,ديهم المه,,ارات اللزم,,ة للقي,,ام به,,ذه الوظيف,,ة .يش,,عر الموظف,,ون والمتطوع,,ون ب,,أن مه,,اراتهم
تستخدم بشكل جيد ،وأنها تحظى بتقدير جيد ،ويشرف عليها بشكل جيد ويتم تفويضها بشكل مناسب.
أسئلة للنظر أو أخذها بعين العتبار
 هل لدى كل موظف دعم بخصوص الوصف الوظيفي والشراف والتغذية الراجعة؟ هل الجور وظروف
العمل ملمئمة؟
 هل تستخدم المنظمة المهارات المتوفرة عند جميع العاملين بأفضل ما لديهم من قدرات؟
 هل هناك برنامج للتعليم المستمر؟
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المجال الثالث للقدرات :إدارة مقر أو مكتب المنظمة
يحافظ المكتب الجيد على أن يكون الجمي,ع عل,ى اتص,ال م,ن خلل رس,امئل البري,د اللك,تروني والرس,امئل والم,ذكرات وم,ا
إلى ذلك؛ إنه بمثاب,ة مح,ور العجل,ة بحي,ث عن,دما يعم,ل الموظف,ون والع,املون ف,ي الخ,ارج ف,إنهم يعرف,ون أن ل,ديهم نس,خة
احتياطية .فذلك يضمن أن يحصل الموظف على رواتبه في الوقت المناسب .كما أنه يحف,ظ المراس,لت والملف,ات الس,رية
والسجلت المالية في ملفات وتكون آمنة ويمكن الوصول إليها.
أسئلة للنظر أو أخذها بعين العتبار
 كيف ستقوم بإدارة مكتبك؟
 هل يضمن تدفق المعلومات والتصالت بين كل العاملين المرتبطين بالمشروع ـ بما فيهم المجتمع
المحلي؟
 هل لديك إطار واضح لستخدامه عند النظر إلى المكتب :المهارات الموجودة بالفعل والمهارات المطلوبة
في كل قطاع ،على سبيل المثال المحاسبة المالية وإعداد التقارير المالية ،والشفافية ،ومهارات الحاسوب؟

المجال الرابع للقدرات :الدراة المالية
هذه تشمل إيجاد المال للمشاريع الحالية والمستقبلية .وجود ممولين يشجعون النمو وليس التبعية .واستخدام نظام محاسبة
دقيقة وشفافة.
أسئلة للنظر أو أخذها بعين العتبار
 هل هناك خطة شاملة للدارة المالية  -إدارة المال تشكل جزء واحد؟
 هل هناك استراتيجية لجمع التبرعات ومناصرة القضايا والتواصل الشبكي؟ هل أخذت في العتبار
استراتيجية ليجاد العديد من المساهمين الصغار في المجتمع؟
 هل لدى المنظمة مهارات جيدة في وضع الميزانية ونظام محاسبة شفاف؟

إذا توفرت هذه المهارات ،ما هي أولويات منظمتك؟
هناك أربع مجالت تم تحديدها:
 .1إدارة رؤية المنظمة
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 .2إدراة الموارد البشرية
 .3إدارة مقر أو مكتب المنظمة
 .4الدراة المالية
وفي كل مجال مفرد فهناك موضوعات مهمة متعددة.
لن منظمتك ل يمكنها أن تحل كل مشاكلها في وقت واحد ،فهذا هو الوقت المناسب للبدء في اختيار المجال الذي سوف
تقوم بالتركيز عليه كأولوية.
يمكن ،على سبيل المثال ،أن يكون استخدام الموظفين بأكثر الطرق إنتاجية.
مهما كانت الولوية الخاصة بك ،عندما تحتاج المنظمة للتشاور وليس التقرير على مستوى القمة ،يمكنك التخطيط للقيام
بممارسة التحليل الرباعي...

الخطوة  :2قم بإجراء ممارسة التحليل االرباعي
إن ممارسة التحليل الرباعي هو أداة وجدت أنها مفيدة في العديد من المنظمات غي,,ر الحكومي,,ة .ويعن,,ي مص,,طلح التحلي,ل
الرباعي تحليل نقاط القوة والضعف في داخل منظمتك؛ إضافة للعوامل الخارجية للمنظمة ال,تي تمن,ح الف,رص أو تص,نع
التهديدات .خذ قسم من منظمتك وراجع من خلل ذلك وجهات النظر الربع .وفي ذات الوقت الذي تفحص في,ه المنظم,ة
ـ كما هي في هذه اللحظة المحددة.

أسئلة التحليل الرباعي الساسية هي:

الضعف

العوامل الداخلية القوة
 ها الذي نقوم به بشكل جيد؟
 كيف نعرف ذلك؟ هل لدينا أهداف جيدة،
وردود فعل جيدة من المستفيدين وطرق
جيدة لرصد التقدم المحرز نحو تحقيق
الهداف؟

العوامل
الخارجية

الفرص


ما هي العوامل الخارجية التي يمكن أن
تساعدنا على الداء الفضل؟

 ما الذي يمكننا القيام به بشكل
أفضل؟
 ما هي المعايير التي
توضح أننا نقوم بهذا العمل
بشكل أفضل؟

التهديدات
 ما هي العوامل الخارجية التي قد
ل تساعدنا على الداء الفضل؟
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مثال لعملية التحليل الرباعي:
قامت منظمة غير حكومية في ليسوتو بإجراء التحليل الرباعي للنظر في إمكانيات استدامتها.
وكانت خطوات هذا التحليل كالتي:
.1

لق,,د ع,,ثر م,,دير المنظم,,ة عل,,ى ميس,,ر جي,,د )أي م,,دير جلس,,ات( .وك,,ان ل,,دى الميس,,ر خ,,برة ف,,ي مج,,ال الت,,دريب
الجماعي ،كمدرب من الخارج ،ويمتلك عقل تحليلي جيد ويفهم ثقافة وهوية المنظمة.

.2

اجتمع الموظفون وبعض أعضاء المجلس معا_ لتشكيل فريق عمل للتحليل الرباعي ،لمناقشة كيف كانت المنظمة
قادرة على دعم أنشطتها الحالية على مدى السنوات الخمس التالية.

.3

بمجرد وضع جدول العم,ال ،ت,م تقس,يم المجموع,ة إل,ى ثلث مجموع,ات مرتب,ة مس,بقا_ للمناقش,ات ،والعم,ل م,ن
خلل أربع كلمات للتحليل الرباعي )انظر المزيد عن المجموعات أدناه( .تنقل الميسر بي,ن المجموع,ات الثلث،
مس,,تمعا_ ومق,,دما_ القتراح,,ات .لق,,د تأك,,د ب,,أن المجموع,,ات ل ترك,,ز فق,,ط عل,,ى نق,,اط الض,,عف والتهدي,,دات ،وإنم,,ا
تكرس الكثير من الوقت على النجازات ونقاط القوة .تم تس,ليط الض,وء عل,ى نق,اط الق,وة وإعط,اء منظ,ور لنق,اط
الضعف والتهديدات.

.4

ك,,ذلك نب,ه الميس,ر المجموع,,ات بض,رورة القي,ام بك,ل م,,ا ه,و ممك,,ن لفص,ل القض,,ايا ع,,ن الشخص,,يات .لق,د أبقي,ت
مناقشة التحليل الرباعي مركزة على المهام والعمليات والجراءات وليس على أداء الفراد .وأوضح الميسر أن
العملية ليست تقييم أداء الموظفين .إذا شعرت المنظمة أن لديها قضية خطيرة مرتبط,ة بف,,رد ،فه,ذه يج,,ب أن يت,م
التعامل معها من خلل وسامئل أخرى.

.5

ثم اجتمعت المجموع,ات مع,ا_ ف,ي جلس,ة عام,ة .ك,ان ل,دى ك,ل مجموع,ة قامئم,ة طويل,ة بالقض,ايا ال,تي يعتبرونه,ا
مهمة .قا م الميسر ومدير المنظمة بإعادة صياغة محتويات القامئمة بتقسيمها إلى فئات جديدة" :أولوي,ة قص,وى" /
"بعض الولوية" " /أولوية منخفضة" .هذه خطوة صعبة في ورشة العم,ل ،إذ ق,د يش,عر المش,اركون بالس,ى إذا
كان هناك شيء يرونه مهما_ ق,د يص,بح أولوي,ة منخفض,ة ف,ي التقس,يم الجدي,د .ولك,ن اله,دف م,ن ه,ذه العملي,ة ه,و
إجراء تغييرات وأن المنظمة يمكنها معالج,ة المش,اكل فق,ط واح,دة تل,و الخ,رى .ل يج,ب أن تغي,ب القض,ايا ذات
الولوية المنخفضة عن البال.

.6

وكان من نتامئج الورشة حول الولوية أن أعضاء المجل,س لي,س ل,ديهم ال,تزام باله,داف الساس,ية للمنظم,ة ،وأن
ه,,ذا ش,,كل الض,,عف المؤسس,,ي ال,,ذي تحت,,اج إل,,ى مع,,الجته .وم,,ن علم,,ات الل,,تزام الض,,عيف غي,,اب الك,,ثير م,,ن
أعضاء المجلس عن الجتماعات.

.7

تم تطوير خطة استراتيجية لتغيير هذا:
 أول ،تم إجراء مناقشة حذرة جدا_ حول ما إذا كان تم اختيار أعضاء مجلس الدارة المناسبين فعل_ ،سواء
كان لديهم فعل_ الوقت والوسامئل للقيام بعمل جيد .من هذه المناقشة ،توصلت المنظمة إلى توافق في الراء بشأن
الملف المستقبلي لعضاء مجلس الدارة وإجراءات اختيارهم.
 ثانيا_ا_  ،تم التفاق أنه ينبغي أن يحصل أعضاء المجلس على تدريب .وقد تم ذلك.
 ثالثا_ تم التفاق على أن منسقة مكتب المقاطعة يجب أن تثير حماس أعضاء مجلس الدارة؛ لقد قامت بهذه
المهمة من خلل زيارة الفراد في منازلهم ،وتقديم الفراد ومهاراتهم في الجتماعات وقدمت ملفها الشخصي
كمثال على ذلك .وقد تم تشجيع أعضاء المجلس أيضا_ على قراءة أدبيات ووثامئق المنظمة.

.8

وكخطوة نهامئية لورشة عمل التحليل الرباعي ،تم التخطيط لجتماع لم الشمل بعد بضعة أشهر لمعرف,,ة كي,,ف ت,,م
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تنفيذ الخطة الستراتيجية .وقد وجد أنه تحقق تقدم جيد .ثم تم شكر جميع المشاركين وإنهاء ورشة العمل.
.9

يوضح هذا المثال كيف يمكن لورشة عمل من تحديد نقاط الضعف ،وإيجاد إجابات تنظيمية ومؤسس,,ية والتف,,اق
عل,ى الخط,وات ال,واجب اتخاذه,ا للتص,دي له,ا بحي,ث يختف,ي ه,ذا الض,عف .لق,د رفع,ت ه,ذه الج,راءات مجتمع,ة
دوافع ومكانة العضاء.

طرق أخرى لجراء وممارسة التحليل الرباعي.
ليس,,ت ه,,ذه ه,,ي الطريق,,ة الوحي,,دة لج,,راء وممارس,,ة التحلي,,ل الرب,,اعي .يمكن,,ك تنظيم,,ه بط,,رق مختلف,,ة لتلبي,,ة احتياج,,ات
المنظمة الخاصة بك .إذا كانت هذه هي المرة الولى التي تقومون فيها بممارسة التحليل الرباعي عليك أن تكون واضحا_
حول نطاق أو عرض هذه الممارسة .كم من المشاكل يمكنك إص,لحها بع,د إج,راء التحلي,ل؟ مهم,ا ك,ان نط,اق التحلي,ل،
ونهجكم ،فعليك أل تغفل الجانبين التاليين:
 أن يشارك العاملون فعل_ في التحليل؛
 أن يهدف النهج إلى حل المشكلة  -وليس الحلم بأشياء غير واقعية أو عقد حدث أو حفلة اجتماعية.

كم تحتاج من الوقت لذلك؟
إذا كنت تريد أن تنظر إلى موضوع جدي ،علي,ك معامل,ة ه,ذا النش,اط كورش,ة عم,ل ج,ادة .يمكن,ك تخطي,ط حج,ز بض,عة
أيام لن تكون المنظمة قادرة على تنفيذ أنشطتها العادية.

من الذي سيشارك في هذه الورشة؟
فمن الفضل العمل مع أكبر عدد ممكن ومعقول من العاملين ف,ي المنظم,ة .إذا كن,ت ترغ,ب ف,,ي تك,,وين ثلث مجموع,,ات
عم,,ل م,,ن ثماني,,ة أف,,راد  -فتحت,,اج إل,,ى غرف,,ة تتس,,ع لــ  24شخص,ا_• .ف,,ي النهاي,,ة ،فك,,ر ف,,ي إيج,,اد الفك,,ار والخط,,ط ال,,تي
تستنهض الجميع .إذا ساهم الكثير من العاملين وليس أقلية منه,م ف,ي تل,ك الفك,ار والخط,ط ،س,يتم ب,ذل المزي,د م,ن الجه,د
في وضع الخطط موضع التنفيذ.
ينبغي أن يكون هناك شخص واحد على القل من مجلس الدارة؛ شخصين على القل من العاملين في الميدان .إذا ك,,ان
وضع الموظفين والمناص,ب ف,ي المؤسس,ة الخاص,ة ب,ك تس,مح ب,ذلك ،يج,ب أن يك,ون هن,اك ت,وازن بي,ن الن,اث وال,ذكور.
ينبغي أن يكون هناك ممثلين من جميع قطاعات وأقسام المنظمة ،ويفضل اثنين من كل قسم بحيث يمكنهما دع,م بعض,هما
البع,ض .يج,,ب أن يك,,ون هن,اك اثن,,ان عل,,ى الق,ل م,,ن أص,,حاب المص,,لحة  /المس,,تفيدين .لنف,ترض أن منظمت,ك تعم,,ل م,ع
الشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية ،فمن الواجب أن يوجد ممثلو ذوي العاقة الجس,دية بالفع,ل ف,ي مجل,س إدارت,ك
ويعملون في المنظمة .وينبغي أن يشاركوا بالطبع في ممارسة التحليل الرباعي.

مناهج عمل المجموعة
يج,ب أن تس,عى لس,ماع أص,وات أك,ثر الن,اس والجماع,ات خجل_ .علي,ك ط,رح التس,اؤل م,ن ه,م ،فربم,ا الش,خاص ال,ذين
يعانون من إعاقة جسدية ،وربما النس,اء أو القلي,ة  -الن,اس ال,ذين يج,دون ص,عوبة ف,ي التح,دث ف,ي مجموع,ات ك,بيره .إذا
كان لديك هذه الحالة ،تأكد من أنهم يمكن أن يجتمعوا قبل الجتماعات الكبيرة حتى يتمكن,وا م,ن اتخ,اذ ق,رار بش,أن وجه,ة
نظرهم ،وأن توضح بأكبر قدر من الفعالية .يمكنهم تعيين متحدث باسمهم أو يكون لديهم وقت مخصص في الجتماع,,ات
الكبيرة.
طريقة أخرى للتأكد من أن الجميع لديهم رأيهم الخاص – سواء الصنف الص,اخب أواله,اديء -هك,ذا :اط,رح س,ؤال عل,ى
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المجموعة ،ثم إمنح بعض الوقت للتفكير .بعد ذلك اطل,ب م,,ن الجمي,ع أن يكتب,وا آرامئه,م عل,,ى قصاص,ات م,,ن ال,ورق دون
وضع أس,مامئهم .ويمك,ن للميس,ر جم,ع ه,ذه الوراق عل,ى الس,بورة ،تحريكه,ا وت,دويرها أو تنظيمه,ا ف,ي مجموع,ات بش,كل
مختلف .هذه العملية يمكن أن تتفتح بها المناقشة العامة أو تعيد توجيهها.
بينما تقوم المجموعات بعملها ،فإنها تحتاج لكتابة النتامئج التي توصلت إليها .يمكنك العث,ور عل,ى مس,احة ف,ي الج,دار لك,ل
مجموعة ولص,ق ورق,ة ك,بيرة رخيص,ة الثم,ن .يمك,ن اس,تخدام القلم الفس,فورية أو الطباش,ير .إذا اس,تطعت العث,ور عل,ى
عدد كاف من السبورات ،يمكن للمجموعات استخدامها مع الطباشير أو مع لصق ورق عليها يحمل أفكارهم.

الخطوة  :3وضع خطة استراتيجية
لمواجهة مشكلتك التي تحظى بالولوية
بعد التحليل الرباعي ،فقد قررت ما الذي تريد تغييره أو ما يحتاج إلى تغيير .ولكن كيف تجري ه,,ذه التغيي,رات؟ م,,ا ه,و
المطلوب؟ وتسمى عملية إحداث هذه التغييرات التخطيط الستراتيجي.
يستخدم التخطيط الستراتيجي لتحويل التغييرات المرغوبة التي تم تحدي,دها ف,ي التحلي,ل الرب,,اعي ،إل,ى أه,داف واض,حة.
هذا يجب أن يحدث في ك,ل أقس,ام المنظم,ة وف,ي جمي,ع القطاع,ات .يحت,اج الن,اس إل,ى أن تك,ون ق,ادرة عل,ى رب,ط الغاي,ات
بالمسؤوليات الخاصة بعملهم.

الغايات
الغايات هي النتامئج المحددة القابلة للقياس التي ينبغي تحقيقها عن,د نقط,ة زمني,ة مح,ددة .أنه,ا بحاج,ة إل,ى أن تك,ون واقعي,ة
وممكنة .وكل غاية ستتطلب موارد ،مالية وبشرية ،وهذه يجب أن تكون متاحة أو يمكن الحصول عليها.
هنا غايتان ..

إحدهما طويلة المدى " :أن يحصل جميع الموظفين على التدريب المناسب لطبيعة وظيفتهم في ظ رف ثلث
سنوات"
والثانية قصيرة المدى" :سيحصل كل موظف على وصف وظيفي ويناقشه مع المشرف عليه بحلول أكتوبر"
اسأل نفسك إذا كانت كل من الغايتين ذات صلة بالتغييرات ،وأنها عملية )أي يمكن تنفيذها( وقابلة للقياس.
الن ،من أجل تحقيق كل غاية ،تحتاج إلى تحديد كيف يمكنك تنفيذها  -وهذا هي الستراتيجية.

الستراتيجية
الس,,تراتيجية ه,,ي الطريق,,ة ال,,تي تل,,بي به,,ا المنظم,,ة احتياج,,ات أعض,,امئها وغاياته,,ا .كي,,ف س,,تقوم ب,,ذلك؟ أي الط,,رق أو
المناهج التي سوف تسلكها لتنفيذ الستراتيجية؟

خطة العمل
م,,,ن الغاي,,,ات والس,,,تراتيجيات يمك,,,ن وض,,,ع خط,,,ة العم,,,ل ،وتنفي,,,ذها .عن,,,دما يت,,,م ص,,,ياغة الغاي,,,ات بوض,,,وح ،تك,,,ون
الخطوة التالية هي تحويل الغايات إلى خطة عمل .تتكون خطة العمل من عدة عناصر:
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النشطة :ما هي النشطة التي يتعين الضطلع بها من أجل الوصول إلى الغايات؟ متى وأين ،وعلى يد من؟
المدخلت المطلوبة :ما الذي نحتاجه؟ هل نحتاج إلى موارد بشرية؟ هل نحتاج إلى م,,وارد مالي,,ة ومادي,,ة وم,,واد؟ ك,,م م,,ن
الوقت نحتاج لتحقيق ذلك؟
المخرجات المتوقعة :ما الذي نتوقع أن نحققه؟ ماذا ستكون نتيجة النشطة والمدخلت المحددة في سياق المشروع؟ .
الثار :ماذا سيكون تأثير العم,ل أو النش,اط عل,ى أص,حاب المص,لحة /المس,تفيدين؟ عل,ى س,بيل المث,ال :تق,ديم المزي,د م,ن
الجور ،والحوافز والتدريب والمعايير للموظفين مما يجعلهم أكثر إنتاجية ودافعا_ ،لكن ذلك ق,د يقل,ل م,ن الم,وال المتاح,ة
لنشطة المشروع.
المؤشرات :هي الطريقة التي تقيس بها إنجازالغايات.
)مثال لمؤشر :سيحصل جميع الموظفين على التدريب المناسب لطبيعة وظيفتهم في ظرف ثلث سنوات ،وسيتم تسليم
المشاريع في مستوى أعلى(
الفتراضات :هذه هي العوامل التي تعتبر مهمة للمشروع ،ولكن التي هي خارج نطاقه .الفتراضات ه,,ي الج,,واب عل,,ى
السؤال " ما هي العوامل الخارجية التي ل تتأثر بأنشطة المنظمة ،ولكنها قد تؤثر على خططه,ا؟" عل,ى س,بيل المث,ال :ق,د
تفترض المنظمة أن واجبات الموظفين والموظفات خارج العمل ل تؤثر على وقت وطاقة العم,ل  -ولك,ن ه,ذا الف,تراض
قد ل يكون صحيحا_ ،ويحتاج إلى دراسة
الطار الزمني :تحتاج خطة العمل إلى إطار زمني .متى ستقوم بتنفيذ أنشطة معينة؟ م,,تى تتوق,ع النت,,امئج؟ م,تى س,تقيس
الثار المتوقعة؟
خلل هذه الجلسات يمكنك أن تخطط لبناء قامئمة من التغييرات المرغوبة ...

التغييرات المرغوبة
لهدف تحسين الداء يمكنك أن تتحقق ما إذا كان كل موظف ...
•

قد دفع له ما يكفي لتغطية احتياجات أسرته.

•

يقضي وقتا_ مع أصحاب المصلحة/المستفيدين.
ويتواصل بشكل جيد معهم.

•

أن كل موظف لديه حافز أفضل ويعمل على مستوى أعلى

•

يقوم بعمل يستحق القيام به ولكن ل يعمل فوق طاقته.

•

يحصل على التدريب لتنفيذ التوصيف الوظيفي
على مستوى أعلى.

•

لديه شخص يقدم له التقارير ومنه يحصل على الشراف
والتشجيع والعتراف.

•

يمكنه أن يأمل بشكل معقول في الحصول على ترقية.
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باستخدام قامئمة التغييرات المنشودة التي كنت قد قررتها ،يمكنك تقسيم المشاركين إلى مجموعات صغيرة ،وتقدم لكل
مجموعة الغاية أو "التغيير المرغوب أو المنشود" للعمل عليه .يمكن لكل مجموعة تقديم اقتراحهم في مناقشة عامة
لحقا_.
الفكرة العامة وراء كل خطة هي ...
 كيف يمكن أن نعزز نقاط قوتنا؟
 كيف يمكننا التغلب على نقاط ضعفنا؟
 كيف يمكننا استخدام الفرص؟
 كيف يمكننا تجنب التهديدات؟

يجب أن تعمل كل مجموعة على ما يلي:
الغايات :قم بوصف التغيير المرغوب وحدد بالضبط ما هي الغايات.
الستراتيجيات :فكر في الستراتيجيات التي يمكن تطبيقها .قم بكتابة تلك الستراتيجيات .اسأل ما إذا كان يمكن استخدام
هذه الستراتيجيات ،كيف ،متى ،أين؟ هل هناك طرق/مناهج بديلة يمكن استخدامها؟ )انظر الملحظات أدناه أيضا_(.
النشطة :قم بوصف النشطة التي ينبغي القيام بها )أين ،متى ،من قبل من(.
المدخلت :قم بتحديد ما هي الموارد )البشرية والمادية والمالية والوقت( المطلوبة.
المخرجات :صف ما تتوقع تحقيقه .ماذا ستكون نتيجة النشاط المعين والمدخلت؟
الثر :تحديد النتامئج المحتملة ،من حيث ما ستسهم به كل خطة للعلقات بين الجنسين ،أو تعميم المساواة بين الجنسين.
المؤشHHرات :المؤش,,ر ه,,و ك,,ل م,,ا يش,,ير ف,,ي اتج,,اه معي,,ن  -العلم,,ات ه,,ي مؤش,,رات .تحت,,اج ك,,ل غاي,,ة إل,,ى المؤش,,رات
المستخدمة لقياس النجازات ،أي التغيرات المرغوبة .على سبيل المثال ...
الغايات " :في ظرف ثلث سنوات ،سيحصل جميع الموظفون على التدريب المناسب لطبيعة وظيفتهم ويقوم
بإنجاز المشروعات بمعايير أرفع.

وا

المؤشر  :1هل يمكن تقديم قائمة مع إطار زمني يظهر اسم كل موظف وتحديد التدريب الذي يجب أن يحصل
عليه .يتم تعليم المربع أمام كل موظف تلقى التدريب المقصود.
المؤشر  :2قبل التدريب ،هل يمكن أن نتفق مع كل موظف حول كيف يمكنه القيام بعمله بمعيار أرفع  .سيتم
كتابة هذا على طاولة آخرى .سيؤكد الشراف أثناء العمل أن المعيار قد تم تحقيقه.
المؤشر  :3تناقش مجموعة كاملة من الموظفين المعنيين بمشروع معين وتتفق على المؤشرات التي من شأنها
ل وفعال Fأو أيا كانت النتائج.
أن تظهر ما إذا كانت بعد التدريب قد أصبح المشروع أكثر يسرا Fومقبو F
المخاطر والفتراضات :قم بمناقشة العقبات المحتملة التي قد تواجهها والشروط التي تحتاجها لتنفيذ هذه الستراتيجية.
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الخطوة  :4التنفيذ والرصد والتقييم
التنفيذ
الخطوة التالية هي تنفيذ خطة العمل .إنها الفترة التي يتعلم فيها الن,اس م,ن خلل العم,,ل ،م,ن خلل الكتش,,اف ،بمواجه,ة
المشاكل وأسبابها وآثارها .اذا كانت المور تسير على م,ا ي,رام ،إذا ك,ان أعض,اء فري,ق العم,ل محفزي,ن ويش,اركون ف,ي
صنع القرار ،فإنهم سوف يشعرون بالمسؤولية عما يقوم,ون ب,ه ،وال,تي م,ن ش,أنها خل,ق "الملكي,ة" .الش,عور بالملكي,ة أم,ر
ضروري لعضاء فريق العمل مما يمنحهم الشعور بأنهم متفانون ولديهم العتقاد في ما يقومون به.

الرصد
عملية التغيير تحتاج إلى مراقبة مس,تمرة .تحت,اج للتحق,ق مم,ا إذا كن,ت س,لكت الطري,ق الص,حيح ،أو إذا كن,ت ق,د اتخ,ذت
منح,,ى خ,اطئا_ .إذا ك,,انت النت,,امئج غي,,ر م,,ا ه,,و متوق,ع ،ف,إن الم,,ور ق,,د تس,ير ببطء ،ق,,د يفق,,د الن,,اس ال,,دافع  -ويج,ب اتخ,,اذ
إجراءات .وعملية التغيير هي مثل طفل يتعلم كيفية المشي :يسقط ومن ث,م يق,ف م,رة أخ,رى .ل تش,عر بالحب,اط ،وتمت,ع
بالنتامئج اليجابية وقم بتكييف استراتيجياتك لمواجهة النتامئج السلبية.
الرصد هو عملية مستمرة طوال مدة المشروع .وه,و نش,اط يق,وم عل,ى جم,ع البيان,ات .إن المع,ارف والمه,ارات اللزم,ة
للرصد هي نفسها الضرورية للتقييم والتحليل .الرصد ضروري في حالة متغيرة .الغرض م,ن الرص,د ه,و معرف,ة م,ا إذا
كان البرنامج والنشطة تجري في الوقت المحدد ،وأنها فعال,ة ،وعم,ا إذا ك,انت الس,تراتيجيات ل ب,د م,ن تكييفه,ا لض,مان
أفضل النتامئج الممكنة.
ببساطة :قدمنا خطة؛ هل نحن الن ننفذها ،في زمن معقول وباستخدام الوسامئل والناس والمناهج الصحيحة؟
ما الذي لديك لرصده ...
 النشطة المخططة والتقدم المحرز في تنفيذها
 العملية  -كيف يتم تنفيذ الخطة
 الموظفون  -كيف يقوم الموظفون بعملهم بشكل جيد؛ م,دى مش,اركة أص,حاب المص,لحة/المس,تفيدين ف,ي ك,ل
ذلك
 تأثير وتغيير في الموقف.
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لتخطيط الرصد ،عليك التفكير في....
 كيف ستفعل ذلك؟ من الذي سيكون مسؤول_ وعن ماذا؟


ما هو المطلوب؟ التمويل ،والموارد البشرية والمادية ،وسامئل التصال وإعداد التقارير.

وض,,ع قامئم,,ة مرجعي,,ة  -م,,ا ال,,ذي ت,,ود تع,,داده أو قياس,,ه؟ ق,,م بإلق,,اء نظ,,رة عل,,ى "التغيي,,رات المطلوب,,ة ،المؤش,,رات )انظ,,ر
الصفحة  (10والطار الزمني في خطة العمل الخاصة بك.
بع,ض المش,اريع ه,ي س,هلة الرص,د م,,ن غيره,ا .إذا ك,انت المنظم,ة تق,وم بتطعي,م الطف,ال ،فس,وف تق,وم بتع,داد الطف,ال
وحساب نسبة جميع الطفال الذين شملهم التطعي,,م وال,ذين ل,,م يش,,ملهم .التغيي,ر ف,,ي المواق,,ف أو الس,لوك أك,,ثر ص,,عوبة ف,,ي
الرصد ،ولكن استخدام مؤشرات جيدة منذ البداية تسهل هذه العملية.
لمعرفة المزيد عن الرصد ،يمكنك تنزيل دليل "المعلومات :كيفية جمعها واستخدامها" من موقع:
http://www.networklearning.org/

التقييم
التقييم هو نشاط في حد ذاته .غالبا_ ما يكون الجزء الخير من المشروع أو العملية ولك,,ن ف,,ي نف,,س ال,,وقت بداي,,ة للمرحل,,ة
المقبلة ،سواء كانت تمديد للمشروع أو اقتراح جديد.
تشكل ممارسة تقييم جهد المرء شيء طبيعي :على سبيل المث,ال س,وف تنظ,ر الس,يدات م,ا اذا ك,,ان ق,د ت,م إزال,ة البق,ع م,,ن
القمصان بعد الغسيل؛ والميكانيكي سوف يقوم بالتحقق ما إذا كان المحرك الذي أصلحه يعمل بشكل سليم؛ س,,يقوم النج,,ار
بتمرير يديه على الخشب ليقرر هل القطعة ملساء أم ل .إذا لم يكن كذلك ،فإن هنلك حاجة إل,,ى تغيي,,ر أم,,ا النه,,ج أو الداة
أو الوسيلة.
يمكن لموظفي المؤسسة القيام بتقييم داخلي .أو أن تق,وم وكال,,ة خارجي,ة مس,تقلة ب,إجراء تقيي,م خ,,ارجي ،وغالب,ا_ بن,اء عل,,ى
طل,ب الجه,ة المانح,ة .تن,,اقش مجموع,,ة الموظف,,ون المعني,,ون بمش,روع معي,,ن ويتفق,,ون عل,,ى المؤش,رات ال,,تي م,,ن ش,أنها
)انظر الصفحة  (10أن ت•ظهر ما إذا كان المشروع بعد التدريب قد أصبح أكثر يسرا_ ومقبول_ وفعال_ أو أيا كانت النتامئج .
ستكون هذه المؤشرات المستخدمة في التقييم.
الغرض من التقييم هو تقييم النتامئج الفعلية لهذا النشاط.
يمكن أن تسأل المنظمة غير الحكومية عن:
الفعالية :إلى أي مدى تحققت الهداف؟ وبأي ثمن؟ إذا لم تتحقق الهداف ،ما هي السباب وراء ذلك؟
السHHتراتيجيات والجHHراءات المسHHتخدمة :نق,,اط الق,,وة ال,,تي ك,,انت ف,,ي الس,,تراتيجيات  /الج,,راءات؟ وم,,ا ه,,ي نق,,اط
الضعف؟
الغايات :هل الغاي,,ات م,ا زال,ت ص,الحة أو أنه,ا تحت,اج إل,,ى تكيي,ف/تع,ديل؟ أي التغي,رات ال,,تي يج,ب القي,ام به,,ا م,,ن أج,ل
الوصول إلى الغايات؟
الكفاءة :هل التكاليف تتناسب مع الفوامئد أو المزايا؟ تشير هذه التكاليف إلى الم,,وارد :الم,,وارد البش,رية وال,,وقت والطاق,,ة
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والمال والمواد.
الثر :ما هو تأثير ذلك على الموظفين ،والمنظمة وأصحاب المص,,لحة؟ م,,ا ه,,ي التغيي,,رات ال,,تي نجم,,ت ع,,ن المش,,روع؟
يمكن لهذه التغييرات أن تكون تلك التي تم التخطيط لها ،ولكن أيضا_ قد تكون تغييرات غير متوقعة.

خلل التقييم ،سواء ك,,ان
ذل,,ك داخلي ,ا_ أو خارجي ,ا_،
يج,,,,,,,,,,,,ب أن تج,,,,,,,,,,,,ري
المناقش,,,,,,,,ات بطريق,,,,,,,,ة
تش,,,,,,اركية م,,,,,,ع جمي,,,,,,ع
أص,,,,,,حاب المص,,,,,,لحة /
المس,,,,,,,تفيدين المعنيي,,,,,,,ن
والنساء والرجال.

في الوقت الحاضر هناك ممارسة هامة خلل التقييم وهو تقييم "الدروس المستفادة":
 ما الذي سار على ما يرام؟ ما الذي تعثر؟ لماذا لم يسرعلى ما يرام؟
 ماذا تعلمت من الممارسات والنهج التي تم تنفيذها؟
 ما هي المناهج التي سارت بشكل جيد ،والتي لم تسر؟
 ما هي أفضل الممارسات؟ ما هي أسوأ الممارسات؟
إن تحديد هذه الدروستساعدتك في التخطيط المستقبلي .أفضل الممارسات التي يمكن أن تستخدم مرة أخرى .ك,ذلك يمك,ن
القضاء على الممارسات الغير فعالة.

التقييم الذاتي يتطلب الشجاعة وممارسة التحليل الرباعي ليست سهلة.
ومع ذلك ،بناء قدرات المنظمة غير الحكومية الخاصة بك يستحق عناء القيام بهذا التمرين  -حظا;
سعيدا;!
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