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مقدمة

مرحبا بكم يف يوموجا! كلمة يوموجا تعين "التضامن" يف اللغة السواحيلية من رشق أفريقيا. يوموجا تساعد 

العمل جنبا إىل جنب مع املجتمع إلحداث تغيريات إجيابية للمجتمع بأكمله.  قادة الكنيسة ورعاياهم عىل 

وهي عملية جتلب أمال، وثقة بالنفس، وحتويال للكنائس واملجتمعات، وتستند عىل ما يزيد عن عرشين عاما 

من اخلربة يف العمل يف مجيع أنحاء أفريقيا وآسيا.

أن  ميكن  التي  اإلجيابية  التغيريات  بسبب  واملجتمعات  للكنائس  والفرح  الطاقة  إدخال  إىل  هتدف  يوموجا 

واخلربات  املهارات  اكتشاف  عىل  وتشجعهم  موارد  من  لدهيم  ما  عىل  للبناء  تسعى  وهي  ألنفسهم.  حيدثوها 

األفراد  يرتك  ما  غالبا  الّذي  اخلارجي  الدعم  عىل  التنمية  مشاريع  تعتمد  ما  كثريا  اجلامعة.  داخل  اجلديدة 

واجلامعات يف وضع أسوأ. يوموجا تسعى للقيام بالنقيض: إذ تلهم وتزّود األشخاص املحليني برؤية ليحددوا 

مستقبلهم اخلاص باستخدام مواردهم اخلاصة.

هذا الكتاب -- دليل القائد ليوموجا -- يوفر كل ما حتتاج أن تعرفه لتساعد الكنيسة واجلامعة عىل أن يشعروا 

باإلهلام ويبدأوا بالعمل عىل حتويل جمتمعهم. وهو ال يفرتض معرفة سابقة عن يوموجا ، ولكن قد جتد أنه من 

املفيد جدا أن حترض تدريبا عن يوموجا قبل استخدام هذه املواد ، لو كان ذلك متاحا.

دليل يوموجا للقائد يغطي املجاالت التالية:

نظرة عامة عىل يوموجا- غرضها ، فوائدها، ودور القائد   •

نقل الرؤية للكنيسة - دراسات يف الكتاب املقدس وأنشطة ملساعدة الكنائس عىل تبين رؤية إرشاك اجلامعة  •

مرفقة  ومواردهم،  احتياجاهتم  تقييم  عىل  اجلامعات  ملساعدة  وأفكار  أنشطة   - للجامعة  الرؤية  نقل   •

بدراسات يف الكتاب املقدس ُتستخدم إذا كان الوقت مناسبا

حلم أحالم والتخطيط للعمل- أنشطة وأفكار ملساعدة اجلامعات عىل وضع رؤية للمستقبل والتخطيط   •

لتنفيذها, مرفقة بدراسات يف الكتاب املقدس ُتستخدم إذا كان الوقت مناسبا

البدء بالعمل - أنشطة ونصائح ملساعدة اجلامعات عىل التأكد من أن اخلطط ُتنفذ والتغيري اإلجيايب حيدث  •

إدارهتا هبدف حتسني حياة  تقييم -مراجعة كيفية عمل الكنيسة واجلامعة معا عىل التخطيط للمشاريع و  •

األفراد واجلامعة.

من املمكن اعتبار هذه املراحل مرجعا وليس بالرضورة اتباعها بالضبط بحسب ترتيبها. املهم هو أن تقوم 

باختيار املواد األكرث مالمئة لوضعك يف الكتاب.

الكتاب املرفق - دليل يوموجا للمنسق - يوفر كل ما حتتاج أن تعرفه

إدارة برنامج يوموجا يف عدد من اجلامعات املحلية. منظمة ما أو كنيسة ما عن بدء و

نأمل أن تستمتعوا هبذه الرحلة.

فرانسيس ، وتولو ، بيل وجايك
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نظرة عامة عىل يوموجا 

وهدفها



2. ما هي فوائد يوموجا؟
تبين يوموجا عىل نقاط القوة وعىل آمال جمموعة من الكنيسة يريدون أن حيدثوا فرقا يف جمتمعهم. وهناك عدد 

من الفوائد التي تعود عىل الكنيسة و

اجلامعة باتباعهم برنامج يوموجا.

الفوائد التي تعود عىل الكنيسة

• ترتك تأثريا إجيابيا داخل اجلامعة.

ويف  املقدس  الكتاب  يف  التأمل  عىل  الكنيسة  تساعد   •

دوره يف تلبية احتياجات اآلخرين.

• تساعد عىل حتديد املوارد يف الكنيسة.

• تبين العالقات.

• تبين الثقة من خالل العمل يف فريق.

ويتشاركوا  كبرية،  مجاعة  لتصبح  الكنيسة  تساعد   •

اخلربات واإلنجازات.

الفوائد التي تعود عىل اجلامعة

• االعتامد عىل الذات.

• اإلحساس باهلدف.

• احرتام الذات.

• تغيري مستديم.

• الشعور باألمل والرفاه.

الثقافة  يف  التغيريات  مع  التكّيف  عىل  القدرة  زيادة   •

والبيئة.

• حتسني العالقات اجلامعية.

1. ما هو هدف يوموجا؟

املقدس  الكتاب  دراسات  خالل  من  مجاعتها.  خلدمة  رؤية  املحلية  الكنيسة  إعطاء  عىل  يوموجا  تقوم 

واألنشطة التفاعلية، تنقل يوموجا للكنيسة احلامسة وتقّوهيا لتخرج للمجتمع وتساعد الناس عىل حتديد 

احتياجاهتم وسدها باستخدام مواردهم اخلاصة.

ِإْن نََزْعَت ِمْن َوَسِطَك النِّرَي 

َواإِلميَاَء بِاإِلْصِبِع وََكالََم اإِلثِْم

َوأَنَْفْقَت نَْفَسَك لِلَْجائِِع 

لِيلََة  َوأَْشَبْعَت النَّْفَس الذَّ

ُيرْشُِق يِف الظُّلَْمِة نُوُرَك 

اِمُس ِمْثَل الظُّْهِر  َوَيُكوُن ظاَلَُمَك الدَّ

َواِم  َيُقوُدَك الرَّبُّ َعىَل الدَّ َو

ُيْشِبُع يِف اجْلَُدوِب نَْفَسَك  َو

ُط ِعظَاَمَك  ُيَنشِّ َو

يَّا  َفَتِصرُي َكَجنٍَّة َر

وََكَنْبِع ِمَياٍه اَل َتْنَقِطُع ِمَياُهُه. 

َوِمْنَك ُتْبَن اخْلَِرُب الَْقِدميَُة. 

ُتِقيُم أََساَساِت َدْوٍر َفَدْوٍر 

َم الثُّْغَرِة  ونََك »ُمَرمِّ َفُيَسمُّ

ْكَن«.  ُمْرِجَع امْلََسالِِك لِلسُّ

)إش 58: 12-9(
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املرحلة 3. حلم أحالم والتخطيط للعمل

للمستقبل  رؤية  وضع  عىل  معا  واجلامعة  الكنيسة  تعمل  تغيري،  إىل  حيتاج  ما  عىل  اجلميع  يتفق  أن  مبجرد 

والتخطيط لكيفية حتقيق هذا التغيري باستخدام مواردهم اخلاصة. وحيتاج هذا إىل التفكري يف إقامة مرشوع 

يف املجتمع. وتعريف املرشوع هو املبادرة التي تصّممها وتديرها اجلامعة مستخدمًة مواردها اخلاصة.

املرحلة 4. البدء بالعمل

إحداث تغيري  مبجرد أن تبدأ اجلامعة بالعمل، ُتقدم كل أنواع النصائح للمساعدة يف ضامن تنفيذ اخلطط و

إجيايب.

املرحلة 5. تقييم

إدارهتا  ينبغي أن تكون املرحلة األخرية مراجعة لكيفية عمل الكنيسة واجلامعة معا للتخطيط للمشاريع و

هبدف حتسني حياة األفراد واجلامعة. ينبغي أن يشمل أيضا أفكارا ومعلومات عن كيفية حتسني عملية حتفيز 

وتشجيع الكنيسة واجلامعة عىل العمل معا يف املستقبل.

3. ما هي مراحل يوموجا الرئيسة؟

املرحلة 1. نقل الرؤية للكنيسة وجتهيزها

املقدس  الكتاب  حددها  التي  مسؤوليتهم  فهم  عىل  ملساعدهتم  واألعضاء  الكنيسة  قادة  مع  العمل  عىل  يوموجا  تقوم 

أال وهي خدمة مجاعاهتم املحلية. وسوف تساعد هذه العملية يف بناء ثقة أعضاء الكنيسة ويف حتديد مواطن قوهتم 

ومواردهم ، حتى يؤمنوا بأن التغيري ممكن.

املرحلة 2. نقل الرؤية للجامعة

متى انتقلت الرؤية للكنيسة ستعمل عىل دعوة اجلامعة للتحدث معا عن االحتياجات واملوارد، وجلمع وحتليل املعلومات، 

ولتحديد ما حيتاج إىل تغيري.
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دورات يوموجا املتكررة 

املشاريع، عندها ميكنهم تكرار دورات  الثقة ويضعون هياكل إلدارة خمتلف  عندما تكتسب اجلامعة 

يوموجا عدة مرات حتى تصبح جزءا من حياة اجلامعة.

الدورة األوىل من يوموجا

تبدو مراحل يوموجا اخلمس يف شكل دورة تبدأ بنقل الرؤية للكنيسة وتنتهي بالتقييم.
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بعد ورشة العمل األوىل، التي ينبغي أن تكون مقدمة، من املهم   .4

أن يعنّي شخص واحد أو شخصان ملساعدة الكنيسة واجلامعة 

مع  قرب  عن  وللعمل  هلا  خطّطوا  التي  اإلجراءات  متابعة  عىل 

وحمرتمني  نزهاء  األشخاص  هؤالء  يكون  أن  وينبغي  القائد. 

من قبل اجلامعة. قد تكون هناك حاجة أيضا إلقامة جمموعة 

لتنسيق  املحلية"  التنسيق  "جمموعة  اسم  عليها  ُيطلق  صغرية 

املشاريع املختلفة.

من مسؤوليات جمموعة التنسيق اإلرشاف عىل الربنامج ، وحتمل   .5

بسجالت  االحتفاظ  من  والتأكد  عمل  ورش  إعداد  مسؤولية 

يف  املحرز  التقدم  مراقبة  عليهم  كام  اجلامعة.  عىل  لعرضها 

الربنامج والعمل مع القائد عىل إجراء التعديالت الالزمة.

مع بدء الربنامج ، من املهم مشاركة ما جيري مع املسؤولني ومع   .6

السلطات املحلية.

وينبغي أن تشمل جمموعة التنسيق رئيسا أو منسقا، وسكرتريا   .7

وأمني خزنة وغريهم من األعضاء الرئيسيني البارعني يف تقديم 

الكنيسة  قادة  يكون  أال  أحيانا  املفيد  من  وتنظيمها.  األفكار 

املجموعة.  يف  التعبري  حرية  عىل  حفاظا  منسقني  أو  رؤساء 

لألشخاص  املختلفة  األدوار  حول  التفاصيل  من  للمزيد 

املشاركني يف هذه العملية، انظر الصفحات 66-64.

مسبقا  للتخطيط  بانتظام  التنسيق  جمموعة  جتتمع  أن  وينبغي   .8

عمل  ورشة  بني  متابعتها   جيب  التي  ولألنشطة  العمل  لورش 

وأخرى.

فأي  لذا  وقتا  يستغرق  قد  وعقلياهتم  الناس  مواقف  تغيري   .9

 21 يأخذ  فالصوص  أقل عمقا.  تغيريا  للعملية حيدث  استعجال 

يوما ليولد بينام يستغرق الفيل 22 شهرا ليولد. لذا كن مستعدا 

إلعطاء العملية وقتها.

4. كيفية إعداد برنامج يوموجا

عند إعداد برنامج يوموجا حتتاج إىل األخذ بعني االعتبار اخلطوات التالية:

املهم  من  واجلامعة،  الكنيسة  عىل  التعرف  يتم  حاملا   .1

االجتامع بكل قادة الكنيسة وقادة اجلامعات املحلية 

حتى  مهم  هذا  ومتطلباهتا.  اخلمس  املراحل  ملناقشة 

من  سلسلة  إىل  اجلامعة  أفراد  مجيع  دعوة  هلم  يتسن 

أيضا يف هذه اجللسة  املفيد  الصغرية. من  العمل  ورش 

العمل بحيث ال تكون يف  إقامة ورش  حتديد مواعيد 

اليوم  السنة وتكون يف ساعات  املشغولة من  األوقات 

التي توافق الرجال والنساء. هذه اخلطوة قد تستغرق 

شهرين أو ثالثة.

إنه ألمر جيد إطالق هذه املبادرة أثناء خدمة كنسية، واستخدام بعض التأمالت الروحية كجزء من   .2

العظة. هذا جيعل النهج مميزا ألنه مبادرة أساسها الكنيسة.

يف معظم احلاالت ُوجد أنه من اجليد إقامة ورشة عمل مرة كل شهر حتى تتمكن الكنيسة واجلامعة   .3

لقائد  البحوث والتخطيط بني ورشة عمل وأخرى وحتى ينقلوا انطباعاهتم  العمل بجد إلجراء  من 

يوموجا )امليرس(. ومع ذلك ، فهذا يعتمد عىل التزام املشاركني بالوقت كام أهنا حتتاج إىل مرونة ألن 

مقاييس الوقت قد ختتلف.
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6- ما هو التيسري )القيادة( وملاذا هو مهم؟

ما هو التيسري؟

يتضمن التيسري: 

تشجيع كل فرد يف املجموعة عىل أن يسامهوا عرب املشاركة بأفكارهم وخرباهتم بالطريقة التي ترحيهم  .
.  مساعدة املجموعة للوصول إىل تفاهم مشرتك أو إىل فكرة حتظى بتأييد اجلميع

قبول اجلميع بعض النظر عن عرقهم أو سنهم أو جنسهم أو ثقافتهم أو مهنتهم أو تعليمهم أو إعاقتهم أو   .
صحتهم أو وضعهم االقتصادي.

تقديم قدوة هلم من خالل العمل واملواقف  .
ملاذا هو مهم؟

التيسري هو أفضل طريقة للعمل مع اجلامعات ملساعدهتم عىل أن يكتشفوا هم أنفسهم قدرهتم عىل إحداث 

تغيريات إجيابية يف مجاعتهم.   

"من خالل املشاركة بأفكارنا، نلهم بعضنا البعض، ونتشارك الرؤى ونصنع املستقبل. ثم نكتشف قيام مشرتكة 

ونبين التزاما. بالتفكري والتحليل نحدد كيفية القيام باألشياء معا". 

The Art of Facilitationروث هيلد، فن التيسري

5. دوري كقائد

قد يشمل دور القائد املهام التالية:

مقابلة قادة الكنيسة وأعضاء الكنيسة للتحدث عن كيفية القيام بيوموجا  .
قيادة نشاطات خمتلفة تساعد الكنيسة واجلامعة يف إحداث تغيري.  .

قيادة دراسات يف الكتاب املقدس ومساعدة الناس عىل أخذ العرب منها وعىل تطبيق مبادئها يف مواقفهم.  .
متكني املجموعة من العمل معا بشكل جيد ومساعدهتم عىل حل املشاكل التي قد تقابلهم.  .

مراجعة ما يسري عىل ما ُيرام وما ميكن حتسينه.  .
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نصائح لتيسري املجموعات 

كيف نحث املجموعات عىل التكلم

ضع الناس يف جمموعات من شخصني أو ثالثة ملشاركة أفكارهم ثم نقلها إىل املجموعة الكبرية األساسية. هذا   .
يشجع األشخاص اخلجولني عىل املشاركة.

قّسم املجموعة بحسب جنسهم أو سنهم أو خلفيتهم الوطنية وادعهم ملشاركة األبعاد املختلفة للموضوع نفسه.  .
أدُع كل جمموعة صغرية إىل مشاركة أفكارهم عرب دراما أو أغنية أو عرب اإلمياء.  .

املصلحة,  جمموعات  الصغرية,  املجموعات  مثل:  اجلامعية  للمناقشات  الفريق  أعامل  أنواع  خمتلف  استخدم   .
العصف الذهين والدراما.

كيفية تنشيط املجموعات

استخدم أنشطة مناسبة لثقافتهم  والتي تتضمن الغناء أو الرقص أو ألعاب األطفال ملساعدة الناس عىل االسرتخاء   .
وعىل املشاركة.

امزج املجموعات حتى ال جيتمعوا مع نفس األشخاص كل مرة.  .
بّدل مكان اجتامع املجموعات, انتقل مثال من داخل الغرفة إىل خارجها أو غرّي شكل الغرفة.   .

فكر بطرق عديدة هبا ينقل الناس أفكارهم أو هبا يشاركون املعلومات، مثل استخدام الرسم أو الرسوم البيانية،   .
أو الوسائل البرصية

الفرق بني الوعظ والتعليم والتيسري

يتعلم الراشدون بشكل أفضل إذا ما قادهم أحد للتعبري عن أفكارهم وجتارهبم اخلاصة. يقوم التيسري عىل 

العمل من خالل طاقة واندفاع املجموعة. مهمة القائد هو احلفاظ عىل محاسة وفرح املجموعة  باملواضيع 

التي يريدون طرحها.

الوعظ والتعليم

مشاركة املعلومات باجتاه واحد  .
عرض أفكار مبارشة  .

عالقة رسمية باملستمعني  .

التيسري

مشاركة املعلومات باجتاهات عديدة  .
القائد جيلس مع املجموعة ويشجعهم عىل املناقشة.  .

القائد هو املسؤول لكنه ال يأخذ صفة رسمية.  .
 

"نذهب إىل الناس،

نعيش معهم،

نتعلم منهم،

نحبهم.

نبدأ يف ما يعرفونه،

نبين مما لدهيم.

ولكن مع أفضل القادة.

عندما يتم العمل،

تكون املهمة أنجزت،

وسوف يقول الناس،

"لقد فعلنا ذلك بأنفسنا."

الو تسو، الصني 700 ق.م.
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قامئة مرجعية لتقييم وتطوير مهارات التيسري 

التقييم الذايت يساعد يف  القائد اجليد هو الذي يفكر دامئا يف أدائه, ويتعلم من خربة املايض، ويتطور. هذا 

عملية التفكري :

هل جعلت الناس يشعرون باالرتياح والرتحيب؟ إذا كان األمر كذلك ، كيف؟  .
كيف كانت املعلومات مناسبة لتستخدمها املجموعة؟ كيف عّدلت يف املعلومات لتناسب املجموعة؟  .

كيف شجعت األعضاء الصامتني يف املجموعة عىل املشاركة؟  .
كيف تعاملت مع اختالفات الرأي؟  .

كيف تعاملت مع األشخاص املسيطرين عىل املناقشة اجلامعية؟  .
كيف أجبت عن أسئلة أعضاء املجموعة؟ هل كنت قادرا عىل اإلجابة؟ إذا مل يكن كذلك، كيف ميكنين   .

احلصول عىل املزيد من املعلومات التي تساعدين عىل التعامل مع األسئلة يف املستقبل؟

كيف بدأت املناقشة؟ كيف يل أن أقوم بذلك بشكل أفضل؟  .
كيف شجعت عىل املزيد من املناقشة؟  .

كيف تعاملت مع القضايا احلساسة؟  .
هل وصلت باملناقشة إىل نتيجة مرضية؟ كيف يل أن أقوم بذلك بشكل أفضل؟  .

يف  أو  املستقبل  يف  أخرى  مناقشة  يف  وستستخدم  ُسجلت  املجموعة  أفكار  أن  من  التأكد  ميكنين  كيف   .
التخطيط للمجموعة أو يف املشاركة مع اآلخرين؟

إن مل يكن  العملية؟  املامرسة  قيد  تعلموه  ما  بشأن كيفية وضع  أية قرارات  املجموعة  أعضاء  هل اختذ   .
كذلك، كيف يل أن أشجع هذا؟

ما هي املعلومات اإلضافية أو املناقشة التابعة التي أحتاجها ملعاجلة وجهات النظر األساسية واملواقف   .
التي ظهرت خالل مناقشة املواضيع؟

كيفية التعامل مع املواقف الصعبة

التعامل مع الرصاع

ذكر الناس باألهداف املشرتكة وبغرض االجتامع وانظر ما إذا كان باإلمكان معاجلة املشكلة يف وقت آخر  .
خذ الوقت الكايف لتسمح لكل طرف مبشاركة مشكلته ولفهم سبب املشكلة.  .

أعِط وقتا لكل جهة لتعرض قضيتها عىل أن يصغي الطرف اآلخر دون تعليق. بعدها جيب عىل كل طرف أن   .
يلّخص موقف اآلخر دون أن ينتقده, كام عليه أن يقدم اقرتاحات للميض قدما.

التعامل مع الشخصيات املسيطرة

ضع قوانني أساسية وذّكر املجموعة برضورة حفظها  .
أوكل إليهم مهمة مثل الكتابة عىل اللوحة الورقية أو أعطهم مسؤولية مجع الناس عند انتهاء وقت االسرتاحة  .

وزع عىل اجلميع العدد نفسه من الفيش أو حبوب الفاصولياء وارشح هلم أن عدد مرات املشاركة أو التعليق   .
جيب أن يوافق عدد الفيش أو حبوب الفاصولياء.

ميكن أيضا مترير غرض ما من شخص آلخر ونقول إنه حيق للشخص أن يتكلم فقط عندما ميسك بالغرض  .
التعامل مع األسئلة الصعبة 

اعرتف بأنك ال تعرف اجلواب ولكنك سوف حتاول أن تسأل شخصا يعرف.  •

اسأل ما إذا كان أي شخص يف القاعة يعرف اجلواب.   •

اكتب قامئة من األسئلة الصعبة وارشح أنك سوف حتدد وقتا يف املستقبل للنظر إليها بشكل مفصل وإلجياد   •

اجلواب املناسب. هذا سوف يعطيك الوقت للبحث عن إجابات....
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املرحلة األوىل:

نقل الرؤية للكنيسة وجتهيزها



2. دراسات الكتاب املقدس

تعتمد املرحلة األوىل عىل استخدام سلسلة من دراسات الكتاب املقدس إلهلام أعضاء الكنيسة ولتشجيعهم عىل العمل 

يف مجاعتهم. دراسات الكتاب املقدس مهمة جدا.

بالنسبة للكنيسة للتفكري يف األعامل التي يدعوهم الله ألن يقوموا هبا يف جمتمعهم.  .
لتحدي الناس وتشجيعهم عىل النمو يف اإلميان  .

للمجموعات صغرية ليتعلموا معا ويتشاركوا املفاهيم  .
لتقوية الناس ومنحهم الثقة.  .

مبجرد أن تقوم الكنيسة بدراسات الكتاب املقدس عليها أن حتاول صياغة رؤية لعملها يف املجتمع وأن تبدأ بالتفكري 

يف أمور عملية تقوم هبا مع املجتمع. مبجرد أن يصبح للكنيسة رؤية للعمل مع املجتمع, حتتاج بعدها إىل النظر يف كيفية 

تلبية حاجاهتا اخلاصة وحاجات املجتمع باستخدام مواردها اخلاصة. هذه النقطة يتم تعزيزها يف دراسات الكتاب 

املقدس والتشديد عليها مهم حقا، ألهنا ميزة حاسمة تساهم يف ثبات املرشوع لفرتة طويلة من الزمن.

ملحة عامة عىل املرحلة األوىل: نقل الرؤية للكنيسة وجتهيزها

اهلدف من هذه املرحلة:

مساعدة الكنيسة عىل تطوير رؤيتها للعمل مع مجاعتها واستخدام مواردها إلدارة مرشوع صغري.

املرحلة األوىل تتألف من األجزاء اآلتية:

هذه املرحلة تنطوي عىل األنشطة التالية :

1- املحفزات

التي ُصممت  املحفزات  املرحلة عدد من  ستجد يف هذه 

املقدس.  الكتاب  دراسات  بعد  أو  قبل  الستخدامها 

الناس مستيقظني فحسب  تبقي  املحفزات مهمة ألهنا ال 

ولكنها جتعل عملية التعلم ممتعة ومرحية. كام أن هلا دور 

بتجربة  ميرون  الناس  ألن  باالنتامء  شعور  خلق  يف  هام 

ملساعدة  املحفزات  هذه  استخدام  املهم  من  مشرتكة. 

املجموعة عىل استخالص الدروس واألفكار منها.

25يوموجا : دليل املنسقنقل الرؤية للكنيسة وجتهيزها 24

1. نقل الرؤية للكنيسة

استخدام دراسات يف الكتاب 

املقدس ملساعدة الكنيسة عىل 

تبين رؤية العمل مع جمتمعها.

3. مبادرة الكنيسة املحلية

انشاء مرشوع صغري 

باستخدام موارد الكنيسة 

اخلاصة

2. استخدام مواردنا

النظر إىل موارد الكنيسة، 

والبحث يف كيفية استخدامها 

يف اجلامعة

4. تعلّم وتفكري

التأمل يف مرشوع  الكنيسة 

واالحتفاء مبا سار عىل ما يرام 

ومناقشة ما ميكن أن يتحسن 

يف املستقبل



املرحلة األوىل: نقل الرؤية للكنيسة

هدف اجلزء األول:

نقل الرؤية للكنيسة للعمل مع املجتمع لتأمني االحتياجات النفسية واجلسدية. هذا ميكن أن نصل إليه عرب 

مخس خطوات يتم رشحها بالتفصيل يف الصفحة التالية. 

اخلطوات الرئيسية

1. اجتمع مع قادة الكنيسة وخطّطوا لنقل الرؤية للكنيسة.

2. استخدم املحفزات مع الكنيسة حلمل الناس عىل التفكري يف حتديات العمل معا.

3. استخدم واحد أو أكرث من دراسات الكتاب املقدس للتأمل يف ما يعنيه هذا بالنسبة لكنيستهم ومجاعتهم

4. ُقم بأنشطة احتفالية للتأمل بتاريخ الكنيسة واملجتمع.

5. عنّي جمموعة تنسيق يف الكنيسة

3. األنشطة االحتفالية

وحيوية  إجيابية  نظرة  عىل  احلصول  عىل  الناس  تساعد  ألهنا  الباب  هذا  يف  االحتفالية  األنشطة  وردت 

حلالتهم. لقد حاولنا ربط كل من األنشطة االحتفالية مبواضيع ختصها ولكن ال ترتدد يف اختيار واحدة 

تتفق مع احتياجات جمموعتك.

ملاذا االحتفال مهم؟
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هو جزء من عبادتنا لله

يساعدنا يف أن نقّدر 

بعضنا البعض

يعطينا الطاقة للحصول عىل فرص جديدة

معرفة  عىل  يساعدنا 

أفضل ما نفعله

يساعدنا عىل معرفة أفضل ما نفعله

يبين الثقة يف ما 

ميكننا القيام به

تساعدنا عىل التفكري يف إمكاناتنا كمجموعة 

للقيام بأمور جيدة معا



أمور جيب مناقشتها مع راعي الكنيسة :

غرض يوموجا وفوائدها.  •

كيف تعمل يوموجا.  •

دور راعي الكنيسة يف يوموجا.  •

تؤثر  أن  ميكن  اجلامعة  ويف  الكنيسة  داخل  قضايا   •

عىل يوموجا.

إمكانية أن نجعل يوموجا مبادرة مشرتكة بني عدد   •

من الكنائس يف اجلامعة.

كيفية إدارة األنشطة ودراسات الكتاب املقدس مع   •

الكنيسة، والتفكري  فيمن يستطيع أن يساعد فيها

اخلطوة األوىل : االجتامع  مع راعي الكنيسة

بناء عالقة

قبل مناقشة يوموجا مع راعي الكنيسة من املهم قضاء بعض الوقت للتعرف عليه وعىل الكنيسة. ومن 

من  مناسبة  مستويات  لديه  وبأن  بيوموجا،  القيام  بالفعل  يريد  الكنيسة  راعي  أن  من  التأكد  املهم 

للمشاركة يف يوموجا عندما مينحهم  استعدادا  املحلية  أكرث  الكنيسة  ما يكون رعاة  التوقعات. غالبا 

جهات الكنيسة العليا أو األسقف موافقة عىل هذه العملية.

يكون  قد  أنه  يدركوا  أن  القادة  عىل  جيب  كام 

قد  خفي  أعامل  جدول  الكنيسة  رعاة  لبعض 

 ، املثال  سبيل  عىل  يوموجا.  أهداف  يقّوض 

يوموجا  استخدام  يف  الرغبة  لدهيم  تكون  قد 

للحصول عىل تربعات لنشاط بديل، أو استخدام 

داخل  اخلربة  أو  اهليبة  الكتساب  يوموجا 

اجلامعة، أو إىل زيادة نفوذهم. لذلك من املهم أن 

الكنيسة  التعرف عىل راعي  نأخذ وقتا كافيا يف 

وتوضيح  فهمه عام ميكن ليوموجا حتقيقه.
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اخلطوة 2 : حمفز - التفكري يف حتدي العمل معا

خفض العصا

هذه لعبة جيدة حلمل الناس عىل التفكري يف حتديات العمل معا.

هذا ما جيب أن تفعله :

قّسم املجموعة إىل صّفني من مثانية أشخاص.  .1

ضع عصا طويلة من اخلشب أو اخليزران بني الصفني واطلب من كل شخص أن حيمل العصا   .2

بإصبع واحد.

تأكد من أن العصا مستوية وأن اجلميع حيملوهنا, ومن ثم اطلب من املجموعة أن خيفضوا العصا   .3

معا وتأكد من بقاء العصا مستوية إىل أن يصلوا هبا إىل األرض. 

شّجع املجموعة عىل مناقشة ما ساعد عىل حتقيق املهمة وأن يتحدثوا عن التحديات التي قابلتهم.  .4

شّجع الفريق عىل مناقشة الدروس التي نتعلمها من هذه اللعبة عن كيفية العمل معا يف الكنيسة.  .5

ولعلك تعرف نشاطات أخرى من شأهنا أن تكون جيدة حلث الناس عىل التفكري يف العمل معا ، لذا 

ال ترتدد يف استخدام تلك بدال من هذه.

التعامل مع املخاوف

يف بعض احلاالت تظهر بعض املقاومة املبدئية للبدء يف العملية لعدد من األسباب, لذا من املهم 

حقا التصدي ألية خماوف والتأكيد عىل فوائد هذه العملية يف البداية. عىل سبيل املثال :

قد يكون قادة الكنيسة قلقني من أن حتّول يوموجا عطاء الكنيسة بعيدا عن الكنيسة  لصالح   •

املجتمع.  يف هذه احلالة أرِش إىل أن واحدة من نتائج  يوموجا الدامئة هو زيادة العطاء يف 

الكنيسة.

قد يكون قادة الكنيسة قلقني من أّن يوموجا ترصف أعضاء كنيستهم عن القيام بالتبشري. يف   •

هذه احلالة أرش إىل أن يوموجا حتّسن العالقات بني الكنيسة واملجتمع وهذا يؤدي غالبا إىل 

منو الكنيسة.

قد يكون قادة الكنيسة قلقني من أّن  أعضاء كنيستهم ال ميلكون املوارد وال الوقت إلدارة   •

مشاريع مجاعية.  يف هذه احلالة أرش إىل أن يوموجا تقوم عىل عمل الكنيسة واجلامعة معا 

حتى يتشاركا احلمل مًعا.

قد يكون قادة الكنيسة قلقني من طول الفرتة الزمنية للعملية. لذا كن صادقا وواقعيا حول   •

هذا املوضوع ، ولكن ذكرهم بأن التغيري الكبري لن حيدث بني ليلة وضحاها.

قد يرتدد بعض قادة الكنيسة يف العمل مع كنائس أخرى حوهلم. يف هذه احلالة أرش إىل أن   •

يوموجا  جتعل الكنيسة شاهدا متحدا  خلدمة اجلامعة  وهذا ميكن أن يكون أمرا عظيام 

بالنسبة للعالقات بني الكنائس.
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الفكرة الرئيسية: هذا املقطع يبنّي لنا أن جزءا هاما من ملكوت الله يقوم عىل  التخفيف من 

املعاناة, ومالحظة آالم الناس النفسية أو اجلسدية، ومساعدهتم.

توبة

اقرأ متى 3: 1-2 و4: 17

ملاذا يف رأيك يكرر يسوع رسالة يوحنا املعمدان؟

الفكرة الرئيسية : يسوع يقدم موافقته عىل رسالة يوحنا املعمدان التبشريية.

1- ما مضمون بشارة يوحنا املعمدان؟ )إقرأ لوقا 14-7:3(

2- ما هي بالتحديد اخلطايا التي أّكد يوحنا املعمدان عىل رضورة التوبة عنها للذين يستعدون 

مللكوت الله؟ أكتب قامئة هبا.

3- لو كان يوحنا املعمدان يبرّش مجاعتنا اليوم، ما اخلطايا التي سيدعو الناس أن يتوبوا عنها؟ 

أكتب قامئة هبا.

4-  ما هي خصائص ملكوت الله بحسب ما وعظ به يسوع والنبي يوحنا املعمدان؟

5-  كيف ُتظهر كنيستك اخلاصة هذه اخلصائص اليوم؟ وكيف ال ُتظهرها؟

ما الّذي يف كنيستك حيتاج إىل تغيري؟

الفكرة الرئيسية : هذا املقطع يبنّي لنا أن الله ال حيتمل اإلساءة إىل الفقراء وال كسب األغنياء 

غري املرشوع.

استنتاج

بعد مجع كل األجوبة واملناقشات من الدراسات الثالث ،أجب عن هذه األسئلة اخلتامية :

1-  ما الذي تعلمناه عن ملكوت الله؟

2-  كيف يل أن أتغرّي ألظهر ملكوت الله أكرث يف حيايت؟

3- كيف لنا ككنيسة أن نتغرّي لنظهر ملكوت الله أكرث يف جمتمعنا؟

اخلطوة الثالثة :

دراسات الكتاب املقدس

خدمة يسوع – نقل الرؤية للكنيسة املحلية 

ميكن القيام بدراسة الكتاب املقدس يف ثالثة أجزاء إما أن تقوم به ثالثة

جمموعات خمتلفة يف وقت واحد أو أن تقوم به جمموعة واحدة يف ثالثة أوقات خمتلفة.

التحّنن

إقرأ متى 9: 38-35

ما هي نقاط الشبه بني وصف عمل يسوع يف هذا املقطع ووصفه يف متى 4: 23-25؟ ما اجلديد الّذي   .1

نتعلمه عن خدمة يسوع؟

ما الكلامت والصور التي تستخدمها لوصف أشخاص ُمْنَزِعِجنَي َوُمْنطَِرِحنَي َكَغَنٍم اَل َراِعَي هَلَا؟  .2

الكلمة املرتمجة  "حتنن" )اآلية 36( كلمة قوية, فقد كان من املؤمل ليسوع أن يرى حالة الناس.    .3

ماذا يكون رد فعلنا عندما نرى الناس يف حاجة؟

ما دافعنا عندما نحاول مساعدة املحتاجني؟ هل هو مماثل لدافع يسوع أم خمتلف عنه؟  .4

ملاذا تعتقد أن استجابة يسوع احلنونة للمحتاجني قادته للقول: "احْلََصاُد َكِثرٌي َولَِكنَّ الَْفَعلََة َقلِيلُون   .5

)اآلية 37(

الفكرة الرئيسية: ملكوت الله يرحب بحرارة باملنزعجني 

الذين  الفعلة  من  قليل  عدد  هناك  ولكن  واملنطرحني 

يشاركون يسوع حنانه ويريدون املساعدة.

شفاء

إقرأ متى 4: 13-12 ، 25-23

1. ماذا يفعل يسوع؟

بدأوا هم  إليهم  لذهابه  ونتيجة  بعمله.  الذين سيقومون  إىل  البداية  الرئيسية: ذهب يسوع يف  الفكرة 

باملجيء إليه.

2. ماذا الّذي محل الكثري من الناس عىل احلضور واالستامع ليسوع؟

3. ماذا ختربنا خدمة يسوع الشفائية عن ملكوت الله؟

4. كيف ُتظهر كنيستك اخلاصة خدمة يسوع الشفائية؟ وكيف ال ُتظهرها؟
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اخلطوة الرابعة : نشاط احتفايل - االحتفال بتارخينا

الغرض

املاضية  الرئيسية  لألحداث  ننظر  أن 

التي شّكلت كل من كنيستنا ومجاعتنا 

ونعرف عالَم سنبين يف املستقبل.

دليل خطوة بخطوة 

أحرض قطعة طويلة من الورق، وضعها عىل األرض أو عىل طاوالت عىل أن يكون هنالك مساحة   .1

كافية للناس ليجولوا حوهلا.

أرسم خطا من هناية ورقة إىل هناية ورقة أخرى, وقّرر املدة الزمنية التي ميثلها اخلط.  قد يكون   .2

مثال سنة أو عرش سنوات أو أكرث.

كمجموعة ، حّددوا األحداث الرئيسية بالرتتيب الذي وقعت فيه واكتبوها عىل اخلط.  .3

اكتبوا األشياء التي سارت عىل ما يرام فوق اخلط واألشياء التي مل ترس عىل ما يرام حتت اخلط.  .4

ناقشوا ملاذا سارت بعض األمور عىل ما يرام، وبعضها اآلخر مل يفعل، وذلك باستخدام األسئلة   .5

التالية، وحددوا الدروس التي استخلصتموها للمستقبل.

األسئلة

ما كانت أفضل اللحظات؟ ملاذا؟  .1

ما الّذي كان أكرثها حتديا؟  .2

ما الذي ميكننا أن نبين عليه يف املستقبل؟  .3

نصائح

ميكن أن يرسموا صورا جلعل اخلط يبدو مرئيًّا.  .1

إذا ختطى عدد املجموعة العرشة أشخاص, تأكد من أن اجلميع ميكنهم أن يروا اخلط الزمين كام   .2

إال اقسمهم إىل جمموعتني أو ثالث جمموعات وقارن بني اجلداول الزمنية يف  ميكنهم املشاركة. و

هناية احلصة.

من املهم كقائد أن حتافظ عىل زخم النشاط وأال تتوقف طويال عند حدث واحد معني. ومن   .3

املهم أيضا أن تكتشف مع املجموعة ملاذا كان احلدث جيدا أو سيئا وما هي الدروس والعرب التي 

استخلصتموها منها وكيف نطبقها  مستقبال.

قصة بارتياموس

مقدمة

هذه قصة مهمة ملساعدة املجموعات يف الكنيسة عىل التأمل بالدور الفريد الذي تلعبه الكنيسة 

يف العمل مع الفقراء ، وكيف أهنا طريقة من طرق العبادة.

قراءة مرقس 52-46:10

سيكون من اجليد متثيل هذه القصة كمجموعة.

األسئلة :

ما هي التغيريات التي تالحظها يف موقف اجلامهري من بارتياموس يف هذه القصة؟  .1

ما هي أسباب هذه التغيريات؟  .2

إذا مّثل اجلمع الكنيسة اليوم، ما املواقف السلبية التي متلكها الكنيسة جتاه الضعفاء واملهمشني؟  .3

ما الذي ميكن عمله للتصدي هلذه املواقف السلبية؟  .4

الدروس األساسية التي ينبغي أن خترج من املناقشة

اجلمع ميثل الكنيسة، ويسوع يتحدى الكنيسة أن تركز عىل الفئات الضعيفة واملهمشة.  .1

يدعو  الطريقة،  بنفس  اجلمع.  مركز  وليكون  إليه  ببارتياموس  ليأيت  اجلمع  استخدم  يسوع   .2

الكنيسة اليوم إىل وضع املهمشني والضعفاء يف مركز خدمة الكنيسة.

جتاوب يسوع مع بارتياموس من خالل اكتشاف احتياجاته واالستجابة هلا.  كام أرشك آخرين   .3

يف تلبية تلك االحتياجات.
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دراسة كتابية: اختيار الشاممسة السبعة

قراءة أعامل 6: 7-1

قد جتد أنه من املفيد أن متثل أحداث هذه القصة حتى يستطيع الناس أن يتصوروا ما جيري.

ماذا حيدث يف هذه القصة؟  .1

ما هي املشكلة التي نشأت؟ هل تعتقد أن هذه املشكلة ميكن أن تنشأ يف جمتمعك؟ ما نوع الناس الّذي   .2

قد يتم جتاهلهم؟

ماذا قرر التالميذ اإلثنا عرش أن يفعلوا؟ هل تعتقد أن هذا قرار جيد؟ ملاذا؟  .3

من الّذي قرر من سيكون يف املجموعة املؤلفة من سبعة أشخاص واملسؤولة عن االعتناء باألرامل؟ ما   .4

النصيحة التي قدمها التالميذ اإلثنا عرش حول نوعية األشخاص املناسب اختيارهم؟

ما عالقة هذه القصة بيوموجا وكنيستك ومجاعتك؟  .5

هل هناك حاجة لبعض املسؤوليات اجلديدة الناشئة من يوموجا لنتشاركها مع عدد أكرب من الناس؟   .6

إذا كان األمر كذلك :

- كيف جيب أخذ القرار يف ما خيص هذا املوضوع؟

- من الذي ينبغي أن خيتارهم؟

- ما الصفات التي ينبغي أن يتمتع هبا هؤالء األشخاص اجلدد؟

اخلطوة اخلامسة: إعداد جمموعة التنسيق يف الكنيسة

جمموعة التنسيق يف الكنيسة هي جمموعة من الناس الذين هم عىل استعداد لدعم القائد خالل اجتامعات 

نقل الرؤية والّذين خيططون مرشوعا للكنيسة ويرشفون عليه.  لدعم املجموعة, عىل القائد أن يتأكد أن 

اجلميع يعرفون متى وأين سُيعقد االجتامع وأن يتابع إجراءات حمددة.

هي  إدارته  و ما  ملرشوع  التخطيط  جتربة 

ليطوروا  التنسيق  ملجموعة  جيدة  فرصة 

مهاراهتم ويزيدوا خرباهتم ويستخدموها 

املرحلة  يف  اجلامعة  يف  أوسع  نطاق  يف 

املقبلة من يوموجا.

اخلطوات الرئيسية الختيار وتدريب جمموعة التنسيق يف الكنيسة

اتفق مع أعضاء الكنيسة عىل بعض املعايري التي عىل أساسها يتم اختيار الناس.  وميكن للمعايري أن تشمل:  .1

- هل حيظون باحرتام باقي أعضاء الكنيسة؟

- هل هم معروفون بنشاطهم ومحاستهم؟

- هل لدهيم مهارات عملية؟

طريقة  أفضل  يف  يفكروا  أن  الناس  من  اطلب   .37 الصفحة  عىل  املقدس  الكتاب  دراسة  إىل  انظر   .2

الختيار األشخاص. هل ستكون عرب دعوهتم أو عرب فتح جمال التطوع للدخول يف هذه املجموعة؟

عندما يتم اختيار املجموعة, اتفق معهم عىل أدوار حمددة لألعضاء، واتفق عىل موعد ومكان لالجتامع   .3

بشكل منتظم.

نظّم دورة إلطالع أعضاء جمموعة التنسيق عىل مزيد من التفاصيل حول كيفية عمل يوموجا وعىل   .4

دورهم, راجع الصفحات 8-13 التي تقدم فكرة عامة عن يوموجا والصفحات 17-21 التي تقدم بعض 

النصائح حول مهارات التيسري.

إرشح دور جمموعة التنسيق يف مساعدة الكنيسة عىل إدارة مرشوع صغري. هذا سيكون حتضريا جيدا   .5

للوقت الذي فيه تنفذ الكنيسة مرشوعا بالتعاون مع مجاعتها.

من املهم أن تعمل جمموعة التنسيق مع القائد عىل التخطيط لدورات وعىل مراجعة كيفية سريها.  .6

دور جمموعة التنسيق يف الكنيسة

•  اسأهلم أن ينظموا اجتامعات مع الكنيسة.

•  أرشكهم يف تيسري جمموعات صغرية.

•  اسأهلم تسجيل ما تعلموه والنقاط الرئيسية يف املناقشات.
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اخلطوة األوىل : حمّفز -  صنع أطول صّف

هذا نشاط مناسب لدفع املجموعة للتفكري يف ما ميكن القيام به مبواردهم اخلاصة.  وقد خيلق جوا من املرح 

والضحك كام يوّفر بعض الدروس املفيدة. عند استخدام هذا النشاط من املهم أن نكون حساسني للثقافة 

املحلية وللتقاليد.

يكون  أن  عىل  صّفني  يف  يقفوا  أن  املجموعة  من  أطلب   .1

هناك عدد متساٍو من الناس يف كل صف

ميلكونه  يشء  أي  يستخدموا  أن  عليهم  أنه  إرشح   .2

لصنع  إلخ(  والقمصان،  واألحزمة،  األحذية،  )أربطة 

أطول صف ممكن.

عن  إما  باآلخر  متصال  يكون  أن  شخص  كل  عىل  جيب   .3 

طريق اإلمساك به أو بقطعة من مالبسه امللقاة عىل األرض.

الفريق الذي يفوز هو الذي يشّكل أطول صف.  .4

األسئلة

إىل أي مدى كان الناس مستعدين للتضحية جلعل الصف يبدو أطول شكل ممكن؟  .1

ما العوائق التي حالت دون أن يتشارك الناس يف ما ميلكون؟  .2

ماذا يعلمنا هذا النشاط حول استخدام مواردنا الذاتية؟  .3

أفكار تعليمية للمناقشة مع الفريق:

• قد نفاجأ عندما نرى ما ميكننا حتقيقه فقط باستخدام ما لدينا.

•  أحيانًا ُتنتج املواقف احلرجة قادة بالفطرة.

•  حني يرى الناس احلاجة بوضوح ميتلئون باحلامسة والنشاط

• املواقف احلرجة ُتنتج إبداعا. عىل سبيل املثال، قد يقرر أعضاء الفريق

االستلقاء عىل األرض جلعل الصف يطول أو قد يوجدون استخدامات مبتكرة للمالبس واألكسسوارات.

• قد يكون هذا النشاط غري مريح بالنسبة لبعض الناس كذلك التخيل عن مواردنا من أجل الصالح العام 

قد يكون صعبا وغري مريح للغاية يف بعض األحيان.

اجلزء الثاين : استخدام مواردنا

اهلدف من اجلزء الثاين :

باستخدام  والتحديات  املشاكل  من  العديد  حيلوا  أن  ميكنهم  أنه  مالحظة  عىل  الكنيسة  أعضاء  مساعدة 

مواردهم اخلاصة.

اخلطوات الرئيسية

استخدم املحفز لدفع الناس للتفكري يف العمل معا باستخدام ما ميلكون.  .1

قم بدراسة يف الكتاب املقدس والتأمل يف ما يقولونه. إخرت الدراسات الكتابية املناسبة ملجموعتك.  .2

إذا كان ذلك مساعدا ، استخدم اجلدول يف هناية الكتاب  قم بنشاط احتفايل للتفكري مبوارد الكنيسة و  .3

لتسجيل مجيع املعلومات التي تم مجعها.

فّكر يف احتياجات الكنيسة ومواردها مستخدما اجلدول املوجود.  .4
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إيليا واجلرار 

إقرأ 2 ملوك4: 7-1

ناقش األسئلة التالية:

ما هي األحداث الرئيسية يف هذه القصة؟  .1

ما الدور الّذي لعبه كل من الشخصيات؟  .2

ما املوارد املتاحة لألرملة وابنها؟  .3

ما الّذي ميكن أن نتعلمه من هذه القصة؟ وكيف ميكن تطبيقه عىل استخدام اجلامعات ما لدهيم للتغلب   .4

عىل مشاكل الفقر؟

أنظر إىل  اجلدول أدناه ، وادُع املشاركني لصنع نسخة خاصة مشاهبة له. هذه وسيلة جيدة لتعليمهم   .5

ملرشوع  أو  الكنيسة  ملرشوع  التخطيط  يف  يستخدموها  أن  ميكن  والتي  البسيط  التخطيط  مهارات 

اجلامعة، مستخدمني مواردهم اخلاصة.

إذا كنا عىل استعداد للمشاركة، فاملوارد التي منلكها ميكن أن حُتدث فرقا  الفكرة الرئيسية : بعون الله، و

يف معاجلة فقرنا.

اخلطوة الثانية :

دراسات يف الكتاب املقدس

إقامة لعازر من بني األموات

إقرأ القصة بأكملها يف )يوحنا11: 1-44( أو املقاطع الرئيسية هلذه الدراسة يف )يوحنا11: 3-1, 17, 44-32(

القصة  املفيد أن متثل أحداث هذه  أنه من  قد جتد 

حتى يستطيع الناس أن يتصوروا ما جيري.

ما الّذي حيدث يف هذه القصة؟ عّدد خمتلف شخصيات هذه القصة، وتكلم عن عمل كل واحد.  .1

كيف أرشك يسوع آخرين يف صنع هذه املعجزة؟  .2

كان بوسع يسوع صنع هذه املعجزة بنفسه لكن ملاذا يف رأيك اختار إرشاك آخرين؟  .3

4.  ماذا خيربنا هذا عن يسوع وملكوته؟ ماذا خيربنا هذا عن أنفسنا؟

الفكرة الرئيسية : أرشك يسوع الناس يف إقامة لعازر – هم من أرشدوه إىل القرب، وهم من دحرجوا احلجر 

بعيدا عن القرب، وهم من نزعوا عنه األقمطة. أراد يسوع بذلك أن يبني ليس فقط أن لله سلطان عىل املوت 

ولكن أيضا أن الناس لدهيم موارد ميكن أن يقدموها ويستخدموها يف القيام بأعامل الله.
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حاجاهتا

كمية صغرية من الزيت

جرار فارغة

حكمة إيليا

الصالة

عمل العائلة

دفع ديون زوجها املوروثة

محاية األطفال الذين

العبيد  سوق  يف  يباعوا  أن  ميكن 

لدفع الديون

دخل مستقبيل

مواردها



دع املشاركني ميألون اجلدول أدناه الذي خيتص باجلموع يف الدراسة الكتابية

سيبدو هذا اجلدول شيئا من هذا القبيل:

وحياة  حياتنا  يف  حتول  إلحداث  مواردنا  ويستخدم  يستخدمنا,  أن  يريد  الله  إن   : الرئيسية  الفكرة 

جمتمعنا.

إشباع اخلمسة آالف رجل

إقرأ مرقس 6 :44-30

لوحة  عىل   أو  السبورة  عىل  اإلجابات  واكتبوا  عنها  لإلجابة  األفكار  وتبادلوا  األسئلة  ناقشوا 

ورقية كبرية :

من هم املمثلون الرئيسيون يف هذه القصة؟  .1

ما هي األعامل املحددة التي عملوها ؟  .2

ما كانت احلاجة يف هذه القصة؟ ما كانت املوارد؟  .3

ثم اقسمهم إىل جمموعات من ثالثة أو أربعة أشخاص ليجيبوا عن األسئلة التالية:

ما اخلطوات التي قام هبا يسوع الجرتاح هذه املعجزة؟  .4

يف هذه القصة، ما الّذي ركز عليه يسوع؟ وباملقابل ما الذي ركز عليه التالميذ؟  .5

كيف اسُتخدمت املوارد لتلبية حاجة حمددة؟  .6

أخريا، اجتمعوا معا يف جمموعة واحدة وأجيبوا عن األسئلة التالية:

ملاذا تعتقد أن يسوع استخدم هذه اخلطوات؟ إصنع قامئة باألجوبة.  .7

هل كان بإمكانه أن يقوم هبذه املعجزة بشكل خمتلف؟ كيف؟ ملاذا مل يفعل؟  .8

لتلبية  واجلامعة  الكنيسة  نقود  أن  هبا  ينبغي  التي  الطريقة  عن  املقطع  هذا  لنا  يقول  ماذا   .9

احتياجاهتم؟

10. كيف كانت ستبدو هذه املعجزة جلامعتنا؟ فّكر يف املوارد التي علينا أن نضعها بني يدي الله.
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مواردهماحتياجاهتم

كان اجلموع جائعني

كان اجلموع حيتاجون إىل تنظيم 

الطعام احتاج أن ُيوزع

تعليم روحي

مخسة أرغفة وسمكتان

قوة الله

التالميذ الذين نظموهم

سالل فارغة

التالميذ يوزعون

يسوع

مواردهماحتياجاهتم



اخلطوة الرابعة : قّيم ما حتتاجه الكنيسة وما متلكه الكنيسة

كمجموعة، فكروا يف بعض احتياجات الكنيسة  ومن ثم حّددوا أهم ثالثة احتياجات.  .1

لتلبية  استخدامها  كيفية  ويف  املحلية  الكنيسة  موارد  خمتلف  يف  للتفكري  أدناه  القامئة  استخدم   .2

االحتياجات املختلفة التي تم حتديدها يف الكنيسة.

اخلطوة الثالثة : نشاط احتفايل -- االحتفال مبا لدينا

الغرض

قدراهتم  إدراك  من  واجلامعة  الكنيسة  متكني 

الذاتية عىل إحداث تغيري وحتّول يف املجتمع.

 

دليل خطوة بخطوة 

1. اقسمهم إىل جمموعات وناقشوا املوارد واملواهب يف الكنيسة واجلامعة. 

2. انطلقوا يف جمموعات وامجعوا األغراض التي متثل املوارد واملواهب التي متت مناقشتها يف النقطة األوىل.

3. ضعوا ما مجعتموه من أغراض يف شكل صليب عىل األرض ، موضحني ماذا ميثل كل غرض.

4. سّجل األغراض يف ورقة كبرية فيام الناس يضعوهنا عىل األرض.

5. قّسم الورقة إىل مهارات ومعرفة وخربات واكتب األغراض حتت هذه العناوين.

6. كمجموعة كبرية ناقشوا السؤال التايل:

أ ( ما املهارات واملعرفة التي لدينا يف كنيستنا أو مجاعتنا والتي ميكن أن نستخدمها جلعل األمور أفضل؟

ب( ما اخلربات التي لدينا يف كنيستنا أو مجاعتنا والتي ميكن مشاركتها مع آخرين؟

نصائح

إذا مل يرد ذلك يف املناقشة ، قد ترغب يف تذكري اجلامعة أن مواردهم تشمل املعرفة والوقت والصالة.

لتعطي  أو غنِّ أغنية  متى مُجعت كافة األغراض يف األسفل بشكل صليب، إعزف بعض املوسيقى 

فرصة للناس للتفكري يف جمموعة املوارد واملواهب.
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املوارد الطبيعية

منتجات الغابات، املياه، املعادن

املوارد البرشية

عاملة ومهارات وخربة

املوارد املالية

النقدية واملوايش، واملحاصيل واملنتجات املفرقة

املوارد املادية

مباٍن، طرق، جسور، آبار

املصادر الروحية

الصالة والعبادة والصوم ، ودراسة الكتاب املقدس



اخلطوة األوىل: النشاط املحفز "احلاوية الكبرية".

الغرض : مساعدة املشاركني عىل إجياد حل ملشكلة ما مبواردهم املحدودة والتعرف عىل كيفية العمل 

معا بفعالية كفريق واحد.

املواد املطلوبة :

خيط لتحديد منطقة مساحتها 3 أمتار مربعة  •

3 أحبال طوهلا 4 أمتار  •

وعاء كبري مملوء باملاء )3-5 لرت(  •

جمموعة من األغراض إلهلاء املجموعة عن تنفيذ املهمة املطلوبة، مثل املكانس وصناديق القاممة.  •

خطوات أساسية :

حدد مربعا مساحته )3م x 3م( ثم ضع حاوية مليئة باملياه يف وسطه.  .1

إرشح للفريق أنه جيب إخراج احلاوية من املربع باستخدام األدوات املقدمة فقط, كام جيب أال   .2

يدوسوا عىل املربع, وال بد من رفع احلاوية مبارشة إىل األعىل ومحلها بعيدا عن املربع، وجيب أال 

جيروها أو يسحبوها عىل األرض.

قّسم املجموعة إىل فريقني واعِط كل فريق دقيقتني للتخطيط يف كيفية حتقيق هذه املهمة.  .3

يبدأ كل فريق بدوره يف حماولة حتقيق هذه املهمة.  ميكن للمجموعة األخرى أن تستخدم عدة   .4

أغراض لرصف الفريق اآلخر عن حتقيق هذه املهمة.

أن  وميكن  تعلموه.  ما  والستعراض  النشاط  ملناقشة  معا  إمجعهم  املهمة،  حتقيق  من  االنتهاء  مبجرد 

تتضمن املناقشة األفكار الرئيسية التالية:

• إرشاك اجلميع يف صنع القرار وتبادل األفكار

• حتديد املهارات واخلربات

• تنظيم األدوار واملسامهات

ما هي أوجه الشبه بني هذا النشاط وبني كيفية أن تلبي الكنيسة احتياجاهتا اخلاصة؟

نصيحة مدّرب 

ميكن محل احلاوية عن طريق حتريك حبلني متوازيني من جانبي الزجاجة، ثم ُيلف هناية كل من 

احلبلني املتوازيني معا بلطف حتى يربطا الزجاجة بشكل حمكم. سوف تستغرق العملية بضع دقائق 

حتى يتم اإلمساك بقبضة الزجاجة بإحكام. وميكن بعد ذلك رفع الزجاجة عن األرض بسهولة وسالسة.

اجلزء الثالث: مبادرة الكنيسة املحلية 

الغرض من اجلزء الثالث :

مساعدة الكنيسة عىل التخطيط لنشاط والقيام به لتلبية احتياجها مستخدمة مواردها اخلاصة.

اخلطوات الرئيسية

استخدم النشاط املحفز  "احلاوية الكبرية".  .1

قم بدراسة يف الكتاب املقدس.  .2

استخدم اجلداول مع نشاط "احلافلة الصغرية" للتخطيط ملرشوع بسيط.  .3

شّكل فريق صغري من املتطوعني لتشغيل املرشوع.  .4

استعرض كيف سارت األمور.  .5
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اخلطوة الثالثة : نشاط احلافلة الصغرية

الغرض

هذا التمرين يساعد الكنيسة عىل التخطيط ملرشوع بطريقة ميكن للجميع أن يفهموها ويتذكروها. 

إذا كان ذلك ممكنا، حاول أن تأيت بشخص لرسم حافلة مماثلة للصورة أعاله، واعرضها حيث ميكن 

للجميع رؤيتها. ثم ناقش

األسئلة التي حتيط هبا. فيام ييل بعض البدائل التي ميكن استخدامها يف بعض املناطق حيث ال يوجد 

وسائل نقل آلية.

اخلطوة الثانية : دراسة الكتاب املقدس

امللح والنور

اقرأ متى 5: 16-13

فّكر يف طرق تساعدك عىل توضيح هذا املقطع بشكل حيس )عىل سبيل املثال، أحرض نوعني 

من األطعمة لتذوقهام: واحد مع ملح، وآخر بدون ملح؛ أو وضع شمعة حتت وعاء(.

ما هي اخلصائص الطبيعية للملح وما هي استخداماته؟  .1

ماذا يف رأيك عن يسوع عندما قال: "أنتم ملح األرض"؟ بأية طرق تعمل أنت وكنيستك   .2

عمل "امللح" يف املجتمع؟

عندما يفقد امللح ملوحته ماذا حيدث للملح ولألشياء التي ُيستخدم فيها؟ ما هو التحدي   .3

بالنسبة لنا ككنيسة؟

ما هي استخدامات الضوء؟  .4

اَم النَّاِس"؟ بأية طرق تعمل  ماذا كان يعين يسوع عندما يقول " لُْيِضْئ نُوُرُكْم َهَكَذا ُقدَّ  .5

أنت وكنيستك عمل "النور" يف املجتمع؟

كيف ميكن ملبادرة الكنيسة اجلديدة أن تساعدك يف أن تكون امللح والنور يف جمتمعك.  .6
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1.   ماذا نريد أن نفعل؟

2. ملاذا نريد أن نفعل ذلك؟

ماذا الذي ميكن أن يعيقنا؟  .6

كيف سنفعل ذلك؟  .3 

أن  ميكن  ماذا   .7

يقف يف طريقنا؟

ماذا لدينا من موارد؟  .4

من نحتاج معنا؟  .5



نصائح للتخطيط

كن واضحا بالنسبة للمشكلة التي تطلب معاجلتها.  .1

الذي  لتنفيذ املرشوع  مهارات كافية وخربة ومعرفة  معها متلك  تعمل  التي  املجموعة  أن  من  تأكد   .2

اختاروه. إذا مل يكن كذلك، ناقش معهم إمكانية حصوهلم عىل دعم إضايف

عند استخدام نشاط احلافلة ، ادُع اجلميع للمسامهة يف اإلجابة عىل األسئلة املختلفة.  .3

إذا كانت املجموعة كبرية جدا ، اقسمها إىل جمموعات صغرية مؤلفة من 4إىل 5 أفراد ملناقشة األسئلة.   .4

إذا كان هنالك الكثري من اإلجابات عن كل سؤال، أطلب من املجموعة إعطاء األولوية ألهم اإلجابات.

خطط العمل

ميكن  والتي  عمل  خطة  لوضع  التايل  اجلدول  استخدم   ، الصغرية"  "احلافلة  نشاط  من  االنتهاء  مبجرد 

مشاركتها مع الكنيسة مجعاء.

مثال عىل نشاط "احلافلة الصغرية"

ماذا نريد أن نفعل؟  .1

محاية ينبوعنا حتى يعطي مياها نظيفة.

ملاذا نريد أن نفعل ذلك؟  .2

نحن نعلم أن املياه النظيفة تبقينا بصحة جيدة وخالني من بعض األمراض.

كيف سنفعل ذلك؟  .3

•  ندعو لعقد اجتامع للتخطيط ملا سنقوم به.

• نجمع التربعات لرشاء اإلسمنت.

• نجمع املواد لبناء ما حيمي الينبوع.

• نبين سورا إلبعاد احليوانات عنه.

ماذا لدينا من موارد؟  .4

• احلجارة والرمال.

• مبلغ صغري من املال.

• أشخاص ميكن أن يعملوا.

من نحتاج معنا؟  .5

• قادة الكنيسة.

• مجاعة املؤمنني

• قادة اجلامعات املحلية.

• أصحاب املوايش. 

ماذا الذي ميكن أن يعيقنا؟  .6

• اجلميع مشغول جدا إلعطاء الوقت.

• املشورة التقنية غري كافية.

ماذا ميكن أن يقف يف طريقنا؟  .7

• األمطار الغزيرة.

• الرصاع داخل املجموعة.

• املسائل العالقة مع مريب املاشية.
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التفاصيلاخلطة

ماذا نريد أن نفعل؟

ملاذا نريد أن نفعل ذلك؟

كيف سنفعل ذلك؟

ماذا لدينا من موارد؟

إذا  للخطر  العرضة  املوارد  هي  ما 

أفرطنا يف استهالكها؟

من نحتاج معنا؟

ماذا الذي ميكن أن يؤخرنا؟

)عن بدء املرشوع(

ماذا ميكن أن يقف يف طريقنا؟

)مبجرد بدء املرشوع(

متى نبدأ املرشوع؟



اجلزء الرابع: التعلم والتفكري

هذا اجلزء مهم ألن الكنيسة بحاجة إىل إعادة النظر والتفكري يف ما سار عىل ما يرام ويف ما كان ميكن 

القيام به عىل نحو أفضل بالطريقة التي تعلموها وعملوا هبا مًعا.

التأمل باجلزء األول : نقل الرؤية للكنيسة

تكوين  عىل  الكنيسة  واألنشطة  الكتابية  الدراسات  ساعدت  كيف   .1

رؤية خلدمة مجاعتها؟

أية الدراسات الكتابية واألنشطة بدت أكرث فائدة بالنسبة هلم؟ وملاذا؟  .2

ماذا يشعر أعضاء الكنيسة اآلن حول عالقتهم مبجتمعهم؟  .3

التأمل باجلزء الثاين : استخدام مواردنا

كيف ساعدت الدراسات الكتابية واألنشطة الكنيسة وأعضاءها عىل   .1

إدراك قيمة استخدام مواردهم اخلاصة؟

ما كان الدرس األهم الذي تعلّموه من هذا اجلزء؟  .2

التأمل يف اجلزء الثالث : مبادرة الكنيسة املحلية 

ما الّذي تعلمه أعضاء الكنيسة من العمل معا للتخطيط وإلدارة  رشوع؟  .1

ما الّذي ميكن للكنيسة أن تفعله بشكل أفضل املرة القادمة؟  .2

كيفية  عن  الكنيسة  أعضاء  خاص  مرشوع  إدارة  خربات  علّمت  ماذا   .3

العمل مع اجلامعة املحلية عىل تطوير مشاريع أخرى؟

اخلطوة الرابعة : تشكيل فريق صغري إلدارة مرشوع

التنسيق يف  قد تكون جمموعة  املهمة.  والطاقة واحلامسة إلهناء  الوقت  الذين ميلكون  األشخاص  إخرت 

الكنيسة مع بعض األشخاص ممن ميلكون مهارات معينة أو يبدون اهتامما باملرشوع. تأكد من أنه قد 

توضحت هلم األدوار املختلفة املطلوبة للقيام هبذه املهمة. اغتنم كل فرصة لتأييدهم وتشجيعهم.  ملعرفة 

املزيد عن هذه املرحلة أنظر املرحلة الرابعة: البدء بالعمل )عىل الصفحات 153-133(.

اخلطوة اخلامسة : استعراض كيفية سري املرشوع. 

مع  الكنيسة وكذلك  التنسيق يف  مع  جمموعة  املرشوع  التالية الستعراض كيفية سري  األسئلة  استخدم 

الكنيسة مجعاء . هذه فرصة جيدة للكنيسة لالحتفال مبا فعلوه ومبا تعلموه من املرشوع.
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هل كان ميكن أن نستخدم 

ما لدينا من مهارات وخربة 

ومال بشكل خمتلف؟
هل قمنا مبا نوينا فعله؟

هل أحدثنا فرقا؟



املرحلة الثانية:
نقل الرؤية للجامعة



اجلزء األول : كيف جيب أن نعمل مع جمتمعنا؟

اهلدف من اجلزء األول :

رفع مستوى التوعية حول كيف ميكن للجامعة أن تلبي احتياجاهتا باستخدام مواردها اخلاصة عىل نحو 

يشرتك فيه اجلميع.

اخلطوات األساسية :

بناء عالقة مع اجلامعات وقادهتم.  .1

التخطيط ألول اجتامع للجامعة.  .2

إذا كان ذلك مناسبا،  يف بداية االجتامع، إرشح الغرض من يوموجا وفوائدها التي تعود عىل املجتمع، و  .3

قم بدراسة كتابية عن مثل السامري الصالح.

استخدم نشاط 'إشعال النار' ونشاط 'عبور النهر'  الستكشاف مبادئ العمل معا كجامعة.  .4

إصنع الئحة بالطريقة التي تريدون هبا العمل معا كجامعة.  .5

اخرت أعضاء جمموعة التنسيق املحلية ودّرهبم.  .6

نظرة عامة عىل املرحلة الثانية : نقل الرؤية للجامعة

اهلدف من هذه املرحلة:

إعطاء  و وسلبي،  إجيايب  هو  ما  حتديد  أفضل،  بشكل  وضعهم  فهم  عىل  معا  واجلامعة  الكنيسة  مساعدة 

األولوية الحتياجاهتم األكرث أمهية.

تنقسم املرحلة الثانية إىل مخسة أجزاء :

هناك دراسات يف الكتاب املقدس خالل هذه املرحلة. ميكن استخدامها إما :

األنشطة  استخدام  قبل  أجلها،  من  والصالة  يوموجا  يف  التفكري  عىل  ملساعدهتم  فقط  الكنيسة  مع   •

األخرى مع اجلامعة ككل، أو

مع الكنيسة واجلامعة، كوسيلة ملساعدة اجلامعة ككل عىل مناقشة القضايا. هذا حيتاج إىل أن يتم   •

بحساسية مع احرتام وجهات نظر أولئك الذين هلم معتقدات خمتلفة.

كيفية استخدام دراسات الكتاب املقدس يعتمد عىل السياق اخلاص بك وعىل ما تراه مناسًبا.
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1. كيف جيب أن نعمل 

مع جمتمعنا؟

2. وصف اجلامعة

3. مجع املعلومات

4. حتليل املعلومات

5. تفكري وتعلّم



مساعدة اجلامعة لالتفاق عىل كيفية العمل معا كجامعة )راجع صفحة 63(.  •

هذه  يف  أعضاء  يكونوا  أشخاص  اختيار  عىل  اجلامعة  وساعد  املحلية،  التنسيق  جمموعة  دور  إرشح   •

املجموعة )انظر الصفحة 64(.

اخلطوة الثالثة : دراسة يف الكتاب املقدس

السامري الصالح

إقرأ لوقا 10: 37-25 

قد جتد أنه من املفيد أن متثل أحداث القصة حتى يستطيع الناس أن يتخّيلوا األحداث.

ما الّذي حيدث يف هذه القصة؟ عّدد شخصيات القصة ودور كل منهم.  .1

ما هو برأيك دافع كل شخصية يف القصة من ترصفها عىل هذا النحو؟  .2

ماذا برأيك ميّثل كل شخص يف القصة يف جمتمعنا اليوم؟ مبن تشبهه؟  .3

من هم أقرباؤنا يف اجلامعة؟ ما هي احتياجاهتم؟ كيف يطلب منا يسوع أن نحب أقرباءنا؟  .4

تربيتنا قد جتعل من الصعب علينا التواصل مع جمموعات معينة من الناس، مثل الّذين ينتمون لفئات   .5

عمرية خمتلفة، أو مستوى تعليمي آخر، أو طائفة أخرى، أو جمموعة قبلية أخرى، أو من هم فقراء 

للغاية. كيف ميكننا التغلب عىل هذه املشاعر؟ كيف ميكننا مساعدة أطفالنا أن يكربوا ويتمكنوا من 

التواصل مع مجيع فئات الناس؟

من خالل هذه القصة، بنّي ما يطلبه يسوع من الكنيسة؟  .6

أن  ذلك  من  بدال  وعليها  اجلامعة،  يف  الناس  حاجات  تتجاهل  أال  الكنيسة  عىل  جيب  الرئيسية:  الفكرة 

تستخدم وقتها ومواردها لتتنازل وتساعد املحتاجني، حتى لو كان ذلك صعبا أو مكلفا.

اخلطوة األوىل: بناء عالقة مع اجلامعة

عند بناء عالقة مع اجلامعة من املهم أن تكون وديا قدر اإلمكان، وأن تقيض بعض الوقت مع الناس 

بشكل منتظم حتى يتعرفوا عليك ويثقوا بك. عند االجتامع بالناس، من اجليد أن :

تذهب إليهم بنّية أن تتعلم منهم, دعهم يكونون هم أنفسهم املعلمني  •

اكتشف األمور التي يفتخرون هبا، تارخيهم، إنجازاهتم, تطلعاهتم  •

إذا كان ذلك مناسبا، تعلم التحيات والعبارات الرئيسية أو األمثال بلغتهم املحلية  •

إعرف من هم األشخاص الرئيسيون واألكرث تأثريا يف اجلامعة  •

إعرف ما الّذي ميد اجلامعة بالطاقة وما الّذي حيّمسهم.  •

اخلطوة الثانية : التخطيط الجتامع اجلامعة األول 

ادُع قادة اجلامعة ليأتوا ويروا مرشوع الكنيسة، وناقش معهم النقاط التالية :  •

-كيف بدأ هذا املرشوع.

- ما تم إنجازه.

- ما تعلموه.

- ما ميكن تطبيقه يف اجلامعة.

التخطيط الجتامع مع قادة اجلامعات والبحث عن مكان لالجتامع مقبول للجميع, ليس عليه أن   •

يكون الكنيسة.

الناس إىل االجتامع )وخاصة من هم  عىل أعضاء الكنيسة وقادة اجلامعات االشرتاك معا يف دعوة   •

مستضعفون أو مهمشون(.

يف اجتامع اجلامعة األول، سيكون من املهم أن حتدثهم عن العملية مستخدما الكثري من الصور والقصص.  •

استخدم القصص واألنشطة التي تؤكد حقيقة أن أفراد اجلامعة هم أنفسهم خرباء تنمية وأن مواردهم    •

ميكن أن تصنع فرقا كبريا )عرب استخدام دراسة كتابية عن 'السامري الصالح' أو نشاط 'عبور النهر'(.

قيادة اجلامعة الختاذ قرار حول ما إذا كانوا سيشاركون يف عملية يوموجا.  •
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عبور هنر

هذه متثيلية إميائية )دراما صامتة( ملساعدة اجلامعة عىل التفكري يف كيفية تطوير يشء ألنفسهم، حتى ال 

يعتمدوا عىل الدعم اخلارجي. إسأل ثالثة من املشاركني أن يقرأوا ويتدربوا عىل احلركات اإلميائية. وميكن 

بعد ذلك أن يعرضوها لبقية املجموعة ويستخدموا األسئلة يف هناية املناقشة.

بعضهام  عن  نسبيا  بعيدين  خطني  رسم  يتم 

البعض عىل األرض بواسطة الطباشري ليمثال 

ُتستخدم  أن  أيضا  وميكن  النهر.   ضفاف 

خيوط إذا كنت ال تريد الرسم عىل األرض, 

الّتي  احلجارة  لتمّثل  الورق  قطع  وتستخدم 

من  أخرى  كبرية  وقطعة  عليها  سنخطو 

الورق توضع يف منتصف النهر لتمّثل جزيرة.

النهر  إىل  يأتيا  أن  املجموعة  من  اثنني  عىل 

قوي  التيار  لكن  للعبور  مكان  عن  ويبحثا 

جدا لذا سيخشيان كالمها العبور. 

عندها سينضم إليهام شخص ثالث، ويرى مشكلتهام ويقودمها فوق النهر ويبني هلام بعض حجارة العبور 

ويشجعهام عىل استخدام احلجارة لكنهام سيظالن خائفني  لذا يقرر أن ينقل أحدمها عىل ظهره.

اخلطوة الرابعة: األنشطة

إرضام  النار

ميكن أن تستخدم هذا النشاط يف بداية اجتامع اجلامعة ملساعدهتم عىل التفكري يف ما يعنيه أن نعمل 

معا عىل حل املشاكل.

)مالحظة: تأكد من القيام هبذا النشاط يف مكان آمن، واحذر من أن تتوسع النار وحتدث أرضارا(.

إعطائهم مقدمات ورشوحات، عىل القائد أن يسأل: "هل نستطيع أن نشعل  بعد الرتحيب بالناس و

موقدا هنا خالل دقيقتني؟"

يف البداية سيحصل ارتباك  والناس سوف يتساءلون عام إذا كان القائد جادا 

املوقد.  وحجارة  والكربيت  احلطب  جلمع  منهم  عدد  سيهرع  ثم  طلبه.  يف 

والنار ستوقد برسعة وتشتعل جيدا لبضع دقائق وقد ختبو إن مل يقم عدد من 

الناس بجلب املزيد من احلطب.

بعدها إبدأ يف حوار مفتوح مستخدما هذا املثل 

العميل، الكتشاف ما ميكن أن نتعلمه منها.

احلوار

من أين أتيتم باملوارد الالزمة إلشعال النار؟  .1

هل ساعد أحدكم يف احلفاظ عىل النار مشتعلة مبجرد أن بدأت تشتعل جيدا؟  .2

ما الّذي ميكن أن حيافظ عىل 'نار التنمية' مشتعلة يف منطقتنا؟ ما هي املوارد املتاحة؟  .3

واجلامعات  الكنيسة  قادة  مثل  املختلفة،  واملنظامت  املجموعات  دور  يكون  أن  ميكن  ماذا   .4

واملسؤولني احلكوميني، يف احلفاظ عىل النار مشتعلة؟

هل هناك منظامت أو جمموعات أخرى قادرة عىل املساعدة يف توفري قيادة ودعم هلذه العملية؟  .5

هل هنالك أفراد يف اجلامعة مل حيرضوا هذا االجتامع؟ هل ميكن معرفة سبب عدم حضورهم؟   .6

كيف ميكن تشجيعهم عىل حضور اجتامعات يف املستقبل؟
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اخلطوة اخلامسة : صنع الئحة بالطريقة التي هبا نريد أن نعمل معا كجامعة

هذا مترين جيد حقا ملساعدة اجلامعة عىل التفكري يف الطريقة التي هبا سيعملون معا. ما يدّونونه ميكن 

استخدامه كقواعد أساسية وجعله جزءا من دليل يصنعونه ملراقبة وتقييم مشاريعهم.

أطلب من املجموعة تبادل األفكار لوضع قواعد أساسية وكتابتها عىل لوحة أو عىل قطعة كبرية من 

توا ل'اخلمسة االوائل' أو 'العرشة األوائل. الورق.  ثم اسأل الناس أن يصوِّ

عىل سبيل املثال :

اجلميع  نعطي  أن  نود   .1

الفرصة إلبداء رأهيم.

مهارات  نستخدم  أن  نود   .2

وخربات أفراد اجلامعة.

نود أن نعطي فرصا للشباب   .3

يف  املبادرة  زمام  ألخذ 

اقرتاح طرق جديدة للعمل 

ولقيادة املشاريع.

نود أن نحتفل بإنجازاتنا يف   .4

فرتة  يتضمن  مجاعي  عشاء 

لعب.

نبلغ وسائل اإلعالم  أن  نود   .5

عن  املحلية  والسلطات 

إنجازاتنا.

املشاركة  إتاحة فرصة  للتأكد من  أساسية  قواعد  يفكروا يف  أن  املجموعة  أن تطلب من  قد حتتاج 

بإبداء الرأي لألشخاص الذين غالبا ما يتم استبعادهم، مثل املعوقني، واملصابني بفريوس نقص املناعة 

البرشية واملرأة واألطفال.

مع وصوله إىل منتصف النهر، سيشعر بالتعب 

ُينزل  لذا  جدا  ثقيل  ظهره  عىل  احلمل  ألن 

الشخص الذي حيمله يف اجلزيرة.

ثم يذهب إىل ضفة النهر ليأيت بالشخص الثاين 

الذي يطلب أيضا أن يصعد عىل ظهره.  لكن 

أن  عىل  ويشجعه  بيده  ويأخذ  يرفض  الرجل 

خيطو عىل احلجارة نفسها.

يف منتصف الطريق عرب النهر، يبدأ الشخص باالعتامد عىل نفسه, ويعرب كالمها النهر.

النهر،  من  اآلخر  اجلانب  إىل  يصالن  عندما 

ويغادران  بأنفسهام  للغاية  فرحني  يبدوان 

معا، وينسيان الرجل األول وحده يف اجلزيرة.  

انتباههام، لكنهام ال  لفت  حياول هذا األخري 

عىل  للحصول  املستميتة  حركاته  يالحظان 

مساعدة.

أسئلة املناقشة

1. ماذا حدث يف املرسحية اإلميائية؟

2. ما األساليب املختلفة التي اسُتخدمت ملساعدة الشخصني عىل العبور؟

3. ماذا متثل كل شخصية يف حياة الواقع؟

4.  ماذا متثل كل ضفة من ضفاف النهر؟

5. ملاذا حيدث هذا؟

6. كيف تعزز املشاريع اجلامعية الشعور بالتبعية؟

7. ماذا نفعل للتأكد من أننا نُنمي شعورا باالستقاللية عند الّذين نعمل معهم؟
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تعيني أدوار حمددة ألعضاء جمموعة التنسيق املحلية

من املهم تعيني أدوار حمددة ألعضاء جمموعة التنسيق املحلية. ميكن مراجعة هذه األدوار بعد فرتة من 

الوقت ملعرفة ما إذا كان خمتلف األعضاء سعداء مبا يفعلون أو إذا كانت األدوار حتتاج إىل تغيري بطريقة 

أو بأخرى. وفيام ييل قامئة باألدوار الرئيسية واملسؤوليات التي يتعني اختاذها.

القائد/ الرئيس / املنسق

يقوم بدور املتحدث الرسمي أو املمثل الرسمي ليوموجا داخل اجلامعة، وألي من املشاريع اجلامعية   •

التي تنتج عنها

يتحمل مسؤولية قيادة املجموعة  •

يرأس االجتامعات ويضع جدول أعامل   •

يتابع املهام للتأكد من أنه جيري القيام هبا  •

يشجع ويدعم الناس الذين يعملون يف مهام خمتلفة  •

يساعد خمتلف أعضاء املجموعة واجلامعة عىل التفكري يف كيفية سري يوموجا ويف ما ميكن عمله جلعلها أفضل  •

يساعد املجموعة عىل حل خمتلف املشاكل خالل القيام باملرشوع  •

•  يساعد املجموعة عىل التفكري يف طرق خمتلفة لالحتفال باإلنجازات.

السكرتري

حيافظ عىل قامئة األسامء وعىل تفاصيل أفراد اجلامعة املشاركني يف املشاريع اجلامعية الصادرة عن يوموجا  •

يكتب رسائل باسم جمموعة التنسيق املحلية   •

حيتفظ بنسخ من مجيع السجالت واملراسالت  •

يساعد يف إعداد وتقديم مجيع الوثائق األساسية املتعلقة بتسيري يوموجا.  •

أمني اخلزانة

يرشف عىل األموال وعىل املوارد األخرى  •

يتأكد من أن اإليرادات والنفقات مراقبة ومسّجلة  •

يعد قواعد مالية ليوموجا وحيفظها كام حيفظ املشاريع الناجتة عنها  •

يضمن أن نظام املرصوفات النرثية ُيستخدم بفعالية  •

يساعد يف امليزانية وهو مسؤول عن تقديم التقارير الدورية الشهرية أو الفصلية عن أرقام النفقات   •

الفعلية للمجموعة

يضمن أنه يتم حتديث كتاب املرصوفات النرثية والنقدية بانتظام وأنه مكتمل وجاهز قبل اجتامعات اللجنة  •

حُيقق ويقدم تقارير يف حال حصلت إساءة الستخدام األموال.  •

اخلطوة السادسة : اختيار وتدريب جمموعة التنسيق املحلية 

الغرض من جمموعة التنسيق املحلية

هو  املحلية  التنسيق  جمموعة  من  الغرض 

املعلومات  بجمع  اجلامعة  قيام  عىل  اإلرشاف 

والتخطيط   ، وحتليلها  احتياجاهتم،  حول 

إدارته. ملرشوع مجاعي و

مهامت حمددة ألعضاء جمموعة التنسيق املحلية

• تشجيع الناس عىل حضور االجتامعات بشكل منتظم ويف الوقت املحدد.

• تشجيع الناس عىل املشاركة يف املشاريع اجلامعية.

• االتفاق عىل مكان وتوقيت اجتامعات اجلامعة.

• تسجيل حمرض لكل اجتامع ومتابعة اإلجراءات التي ُتتخذ.

• تفويض املهام الرئيسية من مجع املعلومات، ومجع املوارد، وتنظيم جمموعات من الناس للمسامهة بالعمل.

• االجتامع بانتظام كمجموعة الستعراض التقدم املحرز واالحتفال بالنجاحات.

• إرشاك الكنيسة املحلية وقادة اجلامعات وتقديم التقارير عن التقدم املحرز.

• الضغط عىل الرشكات املحلية أو اإلقليمية وعىل أصحاب السلطة جلمع التربعات.

• مراقبة معنويات ومحاسة أفراد اجلامعة يف املشاركة يف املرشوع.

وصف  عن  دورات  لقيادة  واالستعداد  الدليل  هذا  يف  املعروضة  الوسائل  استخدام  عىل  االعتياد   •

اجلامعة، ومجع املعلومات وحتليلها.

اختيار أعضاء جمموعة التنسيق املحلية

اتفق مع الكنيسة واجلامعة عىل بعض املعايري التي يتم هبا اختيار الناس.

وميكن أن تشمل املعايري التالية :

- هل حترتمهم اجلامعة؟

- هل هم معروفون بنشاطهم ومحاسهم؟

- هل لدهيم مهارات عملية؟

من املهم أن يكون هناك مزيج من أعضاء الكنيسة ومن أعضاء اجلامعة، والتأكد من أن يتم متثيل 

النساء والشباب والفئات املهمشة األخرى. ومن املهم أن نتذكر أن جمموعة التنسيق املحلية ال تنتمي 

إىل الكنيسة، لكنها جمموعة متثل املجتمع وخمتلف اجلامعات الدينية.

ستقدم جمموعة التنسيق املحلية الكثري من الوقت ليوموجا، بينام كان من املمكن هلم أن يستخدموا 

هذا الوقت يف العمل يف حقوهلم أو يف ربح املال. لذا عىل اجلامعة أن تفّكر يف كيفية تقديم الدعم هلم. 

عىل سبيل املثال ، قد يعفوهنم من مسؤوليات يف مجاعات أخرى أو قد يرسلون إليهم مسامهة أسبوعية 

من املواد الغذائية من قبل آخرين يف اجلامعة.
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اجلزء الثاين : وصف اجلامعة

اهلدف من اجلزء الثاين:

قيادة اجلامعة لرواية قصصهم اخلاصة حول من هم ومن أين هم، وما هو وضعهم احلايل.

مقدمة

قبل استخدام أي من الوسائل جلمع املعلومات عن اجلامعة، قد يكون من املفيد أن يكون هنالك نقاش 

حول تعريف اجلامعة ملجتمعهم، سواء من حيث اجلغرافيا أو من حيث املجموعات املحددة التي يتمنون 

انضاممها إليهم.

يلعب القائد دورا رئيسيا يف مساعدة اجلامعة عىل التفكري يف ما ُيصلح مجاعتهم، ويف طريقة تعريفها.

اخلطوات األساسية

1. تشجيع الكنيسة عىل القيام بدراسة يف الكتاب املقدس لتناول موضوع وصف اجلامعة.

2. عرض عدد من الوسائل عىل اجلامعة من شأهنا أن تساعدهم يف فهم الوضع احلايل.

3. قيادة اجلامعة يف اختيار الناس الذين ميكن أن يكونوا جزءا من جمموعة مجع املعلومات.

مسؤوليات أعضاء آخرين يف جمموعة التنسيق املحلية 

• االستعداد للعمل بجد

• املجيء يف الوقت املعني

• العمل كفريق واحد

• إبقاء األمور التي نوقشت يف االجتامعات رسية إذا لزم األمر.

تدريب جمموعة التنسيق املحلية 

ينبغي تدريب جمموعة التنسيق املحلية  يف املجاالت التالية:

• املراحل الرئيسية ليوموجا واملطلوب يف كل مرحلة )انظر الصفحات 13-8(.

• مهارات أساسية يف التيسري ويف قيادة املجموعات )انظر الصفحات 21-17(.

• استخدام وسائل اجلامعة األساسية جلمع املعلومات وحتليلها )انظر

صفحات 78-69( :

- رسم خريطة للجامعة

- شجرة املشاكل

- اجلدول الزمين

- الرتتيب

-التقاويم املوسمية

- استخدام جداول البيانات

- ترتيب األولويات، وتقديم املعلومات

ملزيد من املعلومات حول إدارة الناس، وعقد اجتامعات فعالة، وبناء الفريق، راجع املرحلة 

4 : البدء بالعمل )صفحات 153-133(.

67يوموجا : دليل املنسقنقل الرؤية للجامعة 66



اخلطوة الثانية : وسائل لوصف مجاعتك

حسب  صغرية،  جمموعات  فرق  مع  أو  كبري  اجتامع  يف  اخلطوة  هذه  يف  الوسائل  استخدام  ميكن 

االقتضاء. ليس من الرضوري استخدام كل الوسائل ، ولكن مزيج من بعضها مفيد من أجل احلصول 

عىل صورة عامة عن شكل اجلامعة.

عليها  تدرب  ألن  وحتتاج  اإلمكان،  قدر  الناس  من  عدد  أكرب  إلرشاك  الوسائل  هذه  صممت  وقد 

ويفهمها كل الذين يقودوهنا.

الزمين والتقييامت املوسمية, من  التي تتطلب رسام مثل وسيلة رسم اخلرائط، واجلدول  الوسائل  يف 

املهم احلفاظ عىل الرسومات يف مكان آمن كسجل ُيربز كيف رأت اجلامعة نفسها قبل البدء يف أي 

مرشوع. ميكن أن ُيشار إىل هذه يف وقت الحق عندما تقّيم اجلامعة الفرق الذي أحدثته املشاريع.

تم وصف الوسائل واألنشطة التالية بالتفصيل يف الصفحات التالية :

أداة رسم خرائط اجلامعة )صفحة 70(  •

تاريخ اجلامعة )صفحة 71(  •

صورة عن تاريخ اجلامعة )صفحة 72(  •

التقييامت املوسمية )صفحة 73(  •

من يفعل ماذا يف جمتمعنا؟ )صفحة 75(  •

الدراما )صفحة 77(  •

الرتتيب )صفحة 78(  •

اخلطوة األوىل: دراسة يف الكتاب املقدس

نحميا يعاين األسوار

إقرأ نحميا 2: 18-11

يعود نحميا إىل أورشليم بعد سنوات عديدة قضاها يف السبي ليجد املدينة مدمرة. فامذا فعل )اآليات 11-16(؟  .1

لدى وصوله إىل املدينة ال بد أنه الحظ  أن األسوار حتتاج إىل ترميم.  .2

ملاذا أجرى تقييام شامال للحالة يف رأيك؟

ملاذا يف رأيك مل يبدأ بالعمل عىل ترميم أسوار أورشليم عىل الفور؟ ما كان سيكون مدى نجاحه لو   .3

كان فعل هذا؟

ما هي الطرق التي هبا نقّيم وضع مجاعتنا قبل البدء بالعمل؟  .4

جمرد  من  بدال  مجاعتنا،  احتياجات  لتقييم  الوقت  بعض  نأخذ  أن  لنا  بالنسبة  املهم  من  الرئيسية:  الفكرة 

اإلرساع يف البدء بالعمل. بعد معاينة األسوار بدقة فهم نحميا بالضبط ما هو مطلوب، لذا كان قادرا عىل 

التنسيق وعىل دفع اآلخرين للتأكد من إعادة بناء األسوار.
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تاريخ مجاعتنا

يشمل هذا النشاط مناقشة األحداث الرئيسية التي سامهت يف جعل اجلامعة عىل ما هي عليه اليوم.  جيب 

أن تتضمن األحداث االجتامعية والسياسية والطبيعية. ثم حتلل اجلامعة التغرّيات التي حدثت يف تارخيها، 

خاصة تلك التي عادت بالنفع عىل اجلامعة، والتي سببت هلم الرضر وحتليل ما ساهم يف حدوثها.

دليل خطوة بخطوة 

1. كمجموعة اتفقوا عىل نقطة انطالق منها تبدأون بتعداد األحداث الرئيسية.

2. استخدم السبورة أو األوراق لكتابة قامئة األحداث التارخيية الرئيسية التي كانت مهمة للجامعة.

3. مبجرد رسد هذه األحداث، ناقشوا فوائد وحتديات كل منها بالنسبة للمجتمع.

إجيابا 4.  ناقش كيفية تغرّي املجتمع نتيجة هلذه األحداث، سلبا و

5. خلص النقاط الرئيسية يف املناقشة وناقش نقاط القوة التي ميكن البناء عليها يف املستقبل جلعل األمور أفضل.

نصائح

1. إذا كان هناك جمموعة كبرية، إقسمها إىل جمموعات صغرية من أربعة أو مخسة ثم انقل نتائج املناقشات 

إىل املجموعة كبرية حتى يتمكن الناس من مناقشة األحداث اهلامة.

2. كبديل لذلك، ميكن تقسيم املجموعة وفقا للفئات املختلفة، بحسب السن أو اجلنس.

3. لو كان ممكنا، حاول احلصول عىل أوراق كبرية لتسجيل املعلومات.  إذا مل يكن ذلك ممكنا، أطلب من 

شخص تسجيل كافة املعلومات التي عىل السبورة يف دفرت بحيث ميكن استخدامها مرة أخرى.

أحداث  يف  مسامهتهم  عىل  الناس  واشكر  اإلجيابية  الرئيسية  باألحداث  احتفل  مناسبا،  ذلك  كان  إذا   .4

معينة، مثل فتح مدرسة أو عيادة، أو بناء جرس، أو مساعدة اجلامعات عىل املصاحلة.

5. مساعدة اجلامعة املحلية عىل حتديد املشاكل التي قد ازدادت سوءا، مثل املشاكل الصحية، نقص املياه 

واستنزاف املوارد الطبيعية.

6.  إذا كان ذلك ممكنا، قم ببعض البحوث مسبقا، حتى تستطيع وضع هذا التاريخ يف سياق ما حدث يف 

اجلامعات املحيطة أو عىل الصعيد الوطين.

أنواع  هل  البلد؟  يف  كبرية  أم  صغرية  مشكلة  البرشية  املناعة  نقص  فريوس  ،هل  املثال  سبيل  عىل 

احليوانات أو النباتات ختتفي يف مجيع أنحاء املنطقة؟

أداة رسم خرائط اجلامعة

ميكن استخدام خرائط اجلامعة بطرق عديدة وخمتلفة.  واهلدف من ذلك هو متكني اجلامعات من 

التعبري عن أنفسهم بأسلوب املشاركة البعيدة عن اإلحساس بالتهديد.

الغابات،  مثل  واملوارد،  والتالل،  األهنار  مثل  طبيعية،  ومعامل  حدودا  تشمل  الشائعة  اخلرائط  بعض 

واملرافق، مثل املدارس واملستشفيات، إلظهار أسلوب حياة الناس.

دليل خطوة بخطوة 

عىل  الورق  من  الكبرية  القطع  بعض  ضع   .1

حيث  األرض  عىل  أو  الطاوالت  بعض 

ذلك  من  بدال  ميكنك  خريطتك.   سرتسم 

رسم اخلريطة عىل األرض أو يف الرمل.

الرئيسية  املالمح  اخلريطة  عىل  أرسم   .2

البحريات  واألهنار،  الطرق  مثل  للمنطقة، 

والتالل واجلداول.

حدد عىل اخلريطة املباين أو األماكن الرئيسية مثل املدارس والكنائس والعيادات، اآلبار وبيوت   .3

الضيافة، والتعاونيات ، واألسواق ومالعب كرة القدم.

وناقشها.  للجامعة  بالنسبة  واحتياج  قلق  مدعاة  هي  التي  الرئيسية  املجاالت  اخلريطة  عىل  حدد   .4

ميكن أن يشمل ذلك املوارد أو األشخاص الّذين هم حتت التهديد.

ارسم صورا أو ضع أشياء عىل اخلريطة تعكس القضايا التي متت مناقشتها.  .5

أعِط كل شخص عدد متساٍو من احلىص أو احلبوب عىل أن يضعوها عىل اخلريطة ليبّينوا القضايا   .6

التي يعتقدون أهنا األكرث أمهية.

نصائح

إذا كانت هناك جمموعة كبرية، إقسمها إىل جمموعات صغرية تعمل عىل عدد من اخلرائط.  تذكر أن   .1

عرض أجوبتهم سوف يستغرق وقتا أطول.

أحيانا يكون من املفيد جدا تقسيم املجموعة وفقا للسن أو اجلنس.  .2

عىل  أخرى  مواقع  حتديد  عىل  يساعد  هذا  ألن  أوال  الرئيسية  واملالمح  الطرق  رسم  األفضل  من   .3

اخلريطة.

لتعزيز هذا النشاط أكرث، ميكنك تشجيع املجموعة عىل التقاط بعض الصور جلامعتهم.  .4

أبقها قدر اإلمكان يف مكان  لذا،  املستقبل  للتخطيط يف  أن تصبح مصدرا هاما  للخريطة  ميكن   .5

يراها فيه الناس حتى يضيفوا إليها.

بعد مناقشة االحتياجات ميكن وضع شمعة عىل كل منطقة حمتاجة والصالة من أجل هذه املناطق   .6

الواحدة تلو األخرى.
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التقييامت املوسمية

التقييامت املوسمية طريقة مفيدة جدا لتسجيل أحوال 

الزراعية خالل سنة. هذه  الطقس املختلفة واملواسم 

معلومات مفيدة للعودة إليها يف الوقت الذي يكرث فيه 

الّذي  والوقت  املحاصيل  وحصاد  الزراعة  يف  العمل 

يزداد فيه انتشار األمراض ، مثل املالريا.

دليل خطوة بخطوة 

استخدم قطعا كبرية من الورق عىل مساحة مفتوحة لصنع التقييم املوسمي.  .1

إمجع جمموعة من احلجارة الصغرية والعيص وأوراق الشجر، الستخدامها يف وصف خمتلف مظاهر   .2

املواسم واألنشطة الزراعية ثم اكتب 12 شهر يف السنة عىل األرض أو عىل الورق.

يتلقوهنا. عىل  التي  األمطار  لعدد مرات هطول  األشهر وفقا  الكبرية، عىل  األقالم  أو  وزع احلجارة   .3

سبيل املثال ، قد ترغب يف وضع مخسة حجارة عىل الشهر الذي تكرث فيه األمطار الغزيرة، وحجر 

واحد عندما يكون هناك مطر قليل.

صورة عن تاريخ اجلامعة

ترسم اجلامعة صورة ُتظهر كيف كان يبدو الوضع يف بعض األوقات من تارخيها. ثم يشجع 

جيد  بشكل  يسري  هذا  احلني.  ذلك  منذ  حدثت  التي  التغيريات  مناقشة  عىل  اجلامعة  القائد 

جدا عندما ُتناقش صورة التاريخ بجانب خريطة الوضع الراهن )التي يتم رسمها كجزء من 

وسيلة رسم خرائط اجلامعة عىل الصفحة 70(.

دليل خطوة بخطوة 

ختتار املجموعة نقطة من التاريخ  تود توضيحها. هذا ميكن أن يكون يف 10 إىل 20 سنة   .1

مضت.

بعدها يشارك أعضاء املجموعة قصصا عن تلك الفرتة ويدعون بعض األشخاص لريسموا   .2

ويكتبوا كلامت رئيسية تعرّب عن القصص.

ثم توّضح املجموعة حال اجلامعة اآلن، ويفكرون يف اجلوانب االجتامعية واالقتصادية.  .3

أعِط املجموعة الوقت للتأمل بالصورتني يف صمت ومن ثم تناقش معهم يف االختالفات   .4

الرئيسية التي يروهنا. ثم ناقش األسئلة التالية:

والدخل،  بالصحة،  يتعلق  فيام  الصور  هذه  يف  حدثت  التي  التغيريات  أهم  هي  ما  أ( 

واإلسكان، والزراعة، والكنيسة والعالقات؟

ب( هل تغريت األمور نحو األفضل أو األسوأ، وملاذا؟

ما هي بعض األشياء اجليدة التي ميكن أن نبين عليها يف املستقبل؟ ج( 

نصائح

أثناء رسم صورة املايض، من املهم حقا   .1

ألقدم  الوقت  من  الكثري  تعطي  أن 

عن  للحديث  اجلامعة  من  األعضاء 

قصصهم وذكرياهتم.

األحيان  بعض  املفيد يف  قد يكون من   .2

أو  العمر  بحسب  الفريق  تقسيم 

عن  الصور  من  عدد  إلنشاء  اجلنس 

املايض واحلارض.

حاول االحتفاظ بالصور لالجتامعات   .3

أو  بعناية  بتخزينها  إما  وقم  املقبلة 

بالتقاط صور هلا.
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األسعار

العامل
نساءرجال

املحاصيل

منخفضة جدامتوسطة/ عاليةمنخفضة

رجال/ نساء

حصادزرعحتضري
زرعحتضري

أييمأمفي األشهر

هطول األمطار

دنأس



من يفعل ماذا يف جمتمعنا؟

هذا مترين قصري حياول حتديد من يقوم مباذا حاليا يف جمتمعنا. هذا يساعدنا يف طريقتني :

يساعدنا عىل رؤية املوارد اإلضافية التي قد تكون لدينا لنبين عليها ونصنع مرشوعا أفضل.  •

أقامت عدة  البلدان،  بعض  ، يف  املثال  أن يكون موجودا. عىل سبيل  املمكن  جتنبنا تكرار  يشء من   •

طوائف عيادات صحية متشاهبة يف نفس القرية مما سّبب هدرا للطاقات واجلهد، وارباكا كبريا للذين 

يف املجتمع.

   

 

 

 

 

4. قّسم املجموعة إىل جمموعات صغرية ملناقشة يف أية أشهر:

يعمل الناس بجد أكرث -  هل هناك توزيع بني أعامل تقوم هبا النساء وأخرى يقوم هبا الرجال؟ أ( 

ب( الناس هم أكرث عرضة لألمراض

ُتزرع األرض، ُيزال منها العشب الضار وحُتصد ج( 

ختتلف أسعار املواد الغذائية أكرث  د( 

إسأل أيضا املجموعات أن يفّكروا يف كيفية تغرّي هذا الوضع من 10 أو 20 سنة مضت. ما الّذي 

سّبب هذا التغيري وكيف باعتقادهم ستستمر األمور يف  التغرّي يف املستقبل؟

التي مجعتها من خمتلف املجموعات معا يف رسم بياين واحد وناقش معهم  ضع كل املعلومات   .5

األسئلة التالية :

أ( ما هي األشهر التي تطلّب عمل العائلة أكرث؟

ب( ما هي األشهر األكرث حتديا لألمن الغذايئ لألرس؟

ج( ما الذي ميكن عمله ملواجهة هذه التحديات؟

د( كيف ميكن للمجتمع مواجهة النقص احلاد يف الغذاء؟

هـ( ما هو الدور الذي ميكن أن تلعبه الكنيسة يف مساعدة األرس لتكون آمنة غذائيا؟
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األسعار
العامل

املحاصيل
األشهر

هطول األمطار

معبد

الكنيسة "أ"

جوقة، جمموعات شبيبة

حديقة للجامعة

الكنيسة "ب"

احتاد لألمهات،

فريق كرة القدم

مدرسة للتوعية 

ضد فريوس نقص 

املناعة البرشية جمتمعنا

عيادة 

لقاحات،

 قبل الوالدة،

وبعد الوالدة

تعاونية حملية 

لتسويق املنتجات

مسجد

قادة املجتمع

حمالت جتارية 

حملية ورشكات 



دراما

اسأل جمموعة من الناس القيام بدراما جتسد األحداث يف جمتمعهم. عىل سبيل املثال، ميكن ملجموعة 

متثيل املشاكل التي تواجهها نساء القرية عند بيع اخلضار لتجار البلدة املحليني الذين ال يدفعون هلن 

سعرا عادال لسلعهن.

تابع الدراما عن طريق طرح األسئلة التالية :

1. ماذا نرى ونسمع يف هذه الدراما؟ هل الدراما تعكس الواقع احلقيقي يف جمتمعك اليوم؟

2. ما هي األشياء التي تظهر يف الدراما والتي أنت فخور هبا يف جمتمعك؟ ملاذا؟

3. ما هي األشياء التي تظهر يف الدراما والتي ختّيب أملك يف جمتمعك؟ ملاذا؟

4. حّدد القضايا التي أُثريت يف الدراما. ملاذا تبدو هذه القضايا هامة بالنسبة لك؟

5. إسأل املمثلني أن يواصلوا الدراما، ويبّينوا كيف سيغريون األمور يف املستقبل.

مناجاة

آخرون  أشخاص  بأهنم  يتظاهروا  أن  الناس  من  نطلب  أن  هو  الدراما  الستخدام  أخرى  طريقة 

ما هم عليه  الناس –اجليد والسيئ يف كوهنم عىل  التفكري يف قضايا هؤالء  منهم  نطلب  املجتمع,  يف 

وعالقاهتم باآلخرين يف املجتمع.  ثم ميكنهم أن يضعوا كل هذه األمور يف مناجاة ويتناوبون لتأديتها. 

املناجاة هو شكل من أشكال الدراما حيث يتحدث شخص واحد إىل املجموعة، وميثل دورا معّينا. 

بعد املناجاة ، ميكنك طرح األسئلة نفسها بالنسبة للدراما.

إصنع قامئة تضم كل املؤسسات واجلامعات املختلفة التي تتمثل يف جمتمعنا كام هو مبني يف املثال يف 

الصفحة السابقة. إمأل اجلدول أدناه.

ناقش اخلدمات أو الدعم الذي تقدمه كل مؤسسة أو مجاعة يف املجتمع.

عند النظر يف مرشوع مجاعي جديد، ناقش ما هي املؤسسات التي عىل الكنيسة واجلامعة أن يفكروا 

يف العمل معها.

تتضمن االستنتاجات ما ييل :

• قامئة بكل املؤسسات العاملة يف املجتمع، والدور الذي تؤديه

• وصفا لنوع العالقة بني املجتمع وكل من املؤسسات، وتسليط الضوء عىل نقاط القوة أو الضعف

• تقدير كيفية تأدية املؤسسات دورها يف املساعدة عىل تطوير املجتمع.
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كيف نعمل معهم؟ماذا يفعلون؟املؤسسات واجلامعات



اخلطوة 3 : إعداد فريق مجع املعلومات

اجلزء التايل من هذه العملية هو مجع املعلومات من اجلامعة، األمر الذي سيساعدك أن تقرر ما هي 

املعلومات.  فريق جلمع  إنشاء  إىل  ، حتتاج  بذلك  القيام  أجل  من  معاجلة.  إىل  احتياجات حتتاج  أكرب 

سيتم  وكيف  من،  وملصلحة  املعلومات،  من  املزيد  جلمع  حاجة  هناك  ملاذا  هذا، حدد  تفعل  أن  قبل 

مجع املعلومات وعىل يد من، وكيف ستستخدم هذه املعلومات بعد مجعها. عند اختيار الفريق، سوف 

حتتاج أن تأخذ األمور التالية يف عني االعتبار :

ينبغي ألعضاء الفريق أن يكونوا موضع ثقة وأن تشعر اجلامعة بالراحة يف مشاركتهم اآلراء.  .1

يعتمد حجم الفريق عىل حجم املنطقة.  .2

ينبغي أن يكونوا قادرين عىل كتابة وتسجيل املعلومات التي مجعوها.  .3

تأكد من وجود متثيل جيد للمرأة والشباب، وأية فئات مهمشة أخرى يف الفريق.  .4

درب فريق مجع املعلومات عىل كيفية مقابلة الناس، وتسجيل املعلومات. قد يكون من املفيد وجود   .5

عدد قليل يدير الفريق أو يوزع املهامت حتى يكون واضحا للناس ما يتعني عليهم القيام به.

لذا  متاما،  شخصية  تكون  قد  مجعها  جيري  التي  املعلومات  بعض  أن  املعلومات  مجع  فريق  ذّكر   .6

التي يطرحون فيها األسئلة )أنظر إىل أهم املواقف عند  ينبغي أن يكونوا حساسني يف الطريقة 

مجع املعلومات، صفحة 82(. ذّكر للفريق أنه من املهم جدا أن يستمعوا إىل الفئات املهمشة ألن 

أصواهتم ال ُتسمع أحيانا كثرية.

اخلاص  املعلومات هي الستخدامهم  أن  باستمرار  اجلامعة  نذّكر  أن  املهم  من  املعلومات  يف مجع   .7

وليست للغرباء, وأهنا لتمكينهم من اختاذ قرارات حول مستقبلهم.

ترتيب

ينتج االحتياج يف املجتمع عن عدد من العوامل املختلفة، كل عامل له درجة خمتلفة من األمهية. من 

املهم أن نفكر ما هي تلك العوامل وما هو أكرثها أمهية ألن هذا ميكن أن يساعد يف توفري الوقت 

والطاقة يف معاجلة العوامل التي هلا تأثري ضئيل عىل االحتياج.

دليل خطوة بخطوة 

بعد حتديد املشكلة التي تريد مناقشتها, فّكر مع املجموعة بالعوامل املسببة هلذه املشكلة.  .1

أكتب هذه العوامل عىل عدد من األوراق.  .2

أطلب من املجموعة وضع األوراق برتتيب األمهية، الصق األوراق عىل احلائط أو عىل قطعة   .3

كبرية من الورق. أعِط املجموعة الكثري من الوقت ملناقشة أسباب ترتيبهم العوامل بالطريقة 

التي اعتمدوها.

كنت  إذا  القضايا.  هلذه  املجموعة  تنظر  كيف  معرفة  يف  تساعد  األفكار  بعض  هذا  سيوفر   .4

ترغب يف خوض هذه املسألة مبزيد من التعمق، قد حتتاج ألن تسأل ما إذا كان هذا النمط من 

الرتتيب ينطبق عىل اجلميع أو عىل جمرد مجاعات معينة.

يضعوا  أن  املجموعة  إىل  الطلب  طريق  عن  ذلك  من  ألبعد  التمرين  هذا  تأخذ  ان  ميكنك   .5

بالرتتيب قضايا أو احتياجات املجتمع التي هلا فرصة أكرب للتأثري إجيابيا. ومن خالل مقارنتها 

بتوليد  وابدأ  تفكريهم  طريقة  يف  واقعيني  يكونوا  أن  املجموعة  شّجع  القضايا  من  غريها  مع 

بعض األفكار حول كيفية االستجابة الحتياجات املجتمع.

الفكرة الرئيسية: هذا مترين مفيد حقا وميكن استخدامه يف عدة مراحل يف هذا املرشوع، مثال 

عند حتديد أولويات احتياجات املجتمع أو يف االستنتاجات األولوية أثناء تقييم هناية املرشوع.
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اخلطوة األوىل: استكشاف املواقف عند مجع املعلومات

دراسة يف الكتاب املقدس: املرأة السامرية

إقرأ يوحنا 4: 26-1.

ماذا حيدث يف هذه القصة؟  .1

ما الفروق بني يسوع واملرأة والتي كان ميكن أن جتعل من الصعب عىل يسوع أن يكلمها ويصغي إليها؟  .2

كيف عالج يسوع هذه املرأة يف حمادثته معها؟ هل تعتقد أن هذا شّجع أو ثّبط عزم املرأة عىل   .3

التحدث إليه؟

ما كان رد فعل التالميذ عندما وجدوا يسوع يتحدث إىل هذه املرأة؟  .4

هل تعتقد أننا كنا لُنفاجأ ونشعر باحلرج من هذا النوع من الصحبة التي ليسوع؟  .5

هل سبق وجتنبنا احلديث مع بعض الناس للحفاظ عىل سمعتنا؟  .6

كيف عامل يسوع هؤالء الناس؟

فيام نحن نجمع املعلومات عن جمتمعنا، ما هي الدروس التي ميكن أن نأخذها من هذا املقطع من   .7

إصغائنا؟ الكتاب املقدس عن كيفية حديثنا و

وقتا  يسوع  أعطى  والدين،  واجلنس  الثقافة  حيث  من  اختالفاهتا،  من  الرغم  عىل  الرئيسية:  الفكرة 

للمرأة السامرية واستمع إليها وأجاب عن أسئلتها.

اجلزء الثالث : مجع املعلومات

اهلدف من اجلزء الثالث :

باحتياجاهتم  يتعلق  ما  يف  مستنرية  قرارات  أخذ  عىل  تساعدهم  التي  املعلومات  مجع  عىل  اجلامعة  مساعدة 

ومواردهم.

اخلطوات الرئيسية

مجع  عند  موقفهم  ويف  املقدس  الكتاب  يف  دراسة  يف  النظر  خالل  من  املعلومات  جيمعون  الذين  إعداد   .1

املعلومات.

حدد أساليب مجع املعلومات من الوسائل يف هذا القسم وقّرر كيف سيتم عرض املعلومات.  .2

أنظر إىل جداول مجع املعلومات املختلفة، واستخدم منها تلك التي تكون أنسب جلامعتك.  .3
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اخلطوة الثانية: طرق مجع املعلومات

"إذا كنت تريد أجوبة أفضل، إطرح األسئلة عىل نحو أفضل." )جمهول(

اليشء األكرث أمهية يف مجع املعلومات هو أن تكون واضحا يف األسئلة التي تريد طرحها . لذا من املفيد 

يسألوهنا. عند  أن  التي جيب  الرئيسية  األسئلة  لتفكر يف  املعلومات  الوقت مع فريق مجع  بعض  قضاء 

التفكري يف مجع املعلومات، من الرضوري استخدام جمموعة من األساليب الستخالص املعلومات من 

ثالثة مصادر رئيسية.  وقد تم إدراجها يف الرسم البياين أدناه.

ممثيل اجلامعة:

استخدم مناقشات مجاعية مركزة، 

استبيانات، ورسم اخلرائط واجلداول الزمنية

الصحة،  خرباء  مثل  حكوميون،  مسؤولون 

السلطات املحلية والرشطة. استخدم مقابالت 

للحصول عىل معلومات من هذه املصادر.

هذه املصادر الثالثة تساعد عىل بناء صورة معقولة عن حالة املجتمع هو واحتياجاته . من املهم عدم 

الوقت  أخذ  املهم  ومن  الفهم.  سهلة  اجلميع  جيدها  التي  تلك  واستخدام  جدا،  كثرية  وسائل  استخدام 

الكايف للتدرب عىل استخدام الوسائل مع الذين سيقودون عملية مجع املعلومات.

املواقف املهمة عند مجع املعلومات

عندما مجع املعلومات، من املهم حقا احرتام وتقدير الناس الذين أمجع املعلومات عنهم. عندما نفعل 

ذلك، فإن املعلومات التي نجمعها تكون أكرث دقة. باعتامدنا املوقف الصحيح،  تساعد عملية مجع 

املعلومات يف بناء العالقات.

فيام ييل بعض املواقف التي علينا أخذها عند مجع املعلومات من املجتمع . من اجليد مناقشة كل من 

هذه املواقف وكيفية إظهارها.

التواضع _ االعرتاف بأن الذين نقابلهم قد يكون 

لدهيم معرفة وخربة يف القضايا أكرث منا.

الوقت  نعطيهم  بل  الكالم  أثناء  الناس  نقاطع  ال  مفتوحة،  لألسئلة  اجليد  االستخدام   _ االستامع 

ليقولوا ما يريدون حقا أن يقولوه، نثين عىل ما يقولونه ونتحقق من أننا سمعنا وفهمنا ما قالوه.

الشمولية _ نكون منفتحني لالستامع ولفهم 

أو  عرقهم  عن  النظر  بغض  الناس  مجيع 

إعاقتهم أو عمرهم أو جنسهم.

وال  الشخصية؛  املسائل  احرتام   _ الرسية 

نتكلم عن املعلومات الشخصية علنا.

ممتعة  بطريقة  املعلومات  نجمع    _ اإلبداع 

غري مملة أو مهددة.

تطلب األفضل للمجتمع _  عدم وجود دوافع 

لتتناسب  املعلومات  أو رغبة يف تغيري  خفية 

مع مصالح بديلة. 
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إحصاءات عن قضايا، مثل الصحة، والتعليم وسبل 

العيش والدخل.  هذا يأيت من اجلداول الواردة يف 

هذا القسم كذلك من السلطات املحلية.



جمموعات الرتكيز

الغرض

مساعدة املشاركني عىل فهم قيمة مجع املعلومات 

يف جمموعات صغرية وتوفري تقنيات بسيطة للقيام 

بذلك.

دليل خطوة بخطوة

أيضا  معينة.  قضية  حول  املعلومات  جلمع  طرحها  تريدون  التي  الرئيسية  األسئلة  عىل  سلفا  اتفقوا   .1

أندية  نقابات األمهات،  إليها. قد تكون جمموعات مثل  التحدث  التي تريدون  حّددوا املجموعات 

املزارعني أو أندية كرة القدم.

يف البداية ارشحوا غرض االجتامع وقيمته.  .2

اثنني أو ثالثة  القضية يف جمموعات من  تبادل األفكار يف هذه  الناس عىل  استخدموا األسئلة حلث   .3

أشخاص حتى يشارك اجلميع يف البداية.

ميكن عرض اآلراء يف هذه املناقشة بطرق خمتلفة: إما مكتوبة عىل لوحة أو أفكار فردية مكتوبة عىل   .4

ورقة أو بطاقة )كل فكرة عىل بطاقة(.

بتجميع  أو  لوحة  عىل  قامئة  برتتيب  إما  ناقشوها،  التي  لألمور  األولوية  إعطاء  عىل  املجموعة  محل   .5

البطاقات الفردية يف مواضيع مشرتكة.

عندما يتم ترتيب أولوية األفكار، ميكنك تعميق املناقشة عن طريق طرح أسئلة أكرث انفتاحا وعىل وجه   .6

اخلصوص طرح سؤال:  ملاذا تبدو بعض األشياء بالطريقة التي هي عليه؟ وابحث عن األسباب والنتائج.

األسئلة التالية جيدة لبدء املناقشة :

ما هي التحديات الرئيسية يف هذا املجتمع؟  •

ما هي العوائق التي حتول دون تطوير هذا املجتمع؟  •

ما هي الفرص املتاحة لتحسني هذا املجتمع؟  •

ماذا كنت لتفعل ملساعدة هذا املجتمع؟  •

ما الذي مينحك طاقة أكرب لتحسني املجتمع؟  •

األسئلة التالية جيدة لتحديد األولويات أو لرتتيب إجابات الناس وقت مناقشة:

• ماذا هي أهم ثالث قضايا ينبغي لنا أن نعاجلها؟

• ما هي التحديات واملشاكل التي نستطيع أن نتصدى هلا؟

• ما هي أعىل ثالث مناطق لدينا الطاقة هلا وهتمنا أكرث من غريها؟

• أي من هذه التحديات ميكن ترتيبها وفقا للموضوع؟

• أي من هذه التحديات ختص الشباب واملسنني، أو اآلباء أو مقدمي الرعاية؟

تسجيل وعرض املهارات
مقدمة

من املهم حقا التفكري يف كيفية تسجيل املعلومات بحيث ميكن استخدامها مرة أخرى يف اجتامعات 

اجلامعة املحلية وأيضا يف وضع خطة للمرشوع. هذه املعلومات مهمة أيضا يف هناية املرشوع، ألن 

اجلامعة سرتى إذا ما كان هناك أي تغيري.

مفكرات

إىل  جنبا  الناس  يقوله  ما  تسجيل  اجليد  من 

جنب مع أية بيانات ذات صلة يف

يدون  الذي  الشخص  أن  من  تأكد  املفكرة. 

يتمكن  حتى  واضح  بخط  يكتبها  البيانات 

اآلخرون من قراءهتا.

خرائط

دعوة فريق مجع املعلومات لتسجيل املعلومات 

حقا  جيدة  وسيلة  ألهنا  خريطة  شكل  يف 

بشكل  الناس  من  للكثري  املعلومات  إلتاحة 

يسهل فهمه.

ملصقات

ميكن عرض البيانات عىل ملصقات كبرية. وميكن 

هلذه امللصقات أن تتضمن معلومات مثل حضور 

املدرسة، سن تاريك املدرسة، نسبة البنني والبنات 

الذين حيرضون املدرسة وأعداد الرثوة احليوانية.

مرسحيات وأغاين وشعر

تكون  النتائج  لتلخيص  وخالقة  مسلية  وسيلة 

عرب مرسحية، أغنية أو قصيدة. بعض املجتمعات 

قد جتمع األقوال املأثورة أو األمثال الشعبية التي 

تؤكد عىل جوانب مجع املعلومات.
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اجلدول األول: دميوجرافيا

اجلدول الثاين: وضع األرس

اخلطوة الثالثة: جداول وأسئلة جلمع املعلومات

مقدمة

تم تصميم املجموعات التالية من اجلداول ملساعدة فريق مجع املعلومات عىل مجع املعلومات حول 

جمتمعهم. ميكن مجع معظم املعلومات من املدارس والعيادات وقادة املجتمعات املحلية، ومن املهم أيضا 

الصحة والسكان  إقليمي ميلك إحصاءات حكومية بشأن  احلصول عىل معلومات إضافية من مركز 

والتعليم. مرة تم مجع هذه املعلومات وحتليلها، ينبغي وضعها عىل أوراق كبرية أو لوحات يف اجلزء 

اخللفي من الكنيسة أو من مركز اجلامعة بحيث ميكن جلميع أفراد اجلامعة االطالع عىل املعلومات. 

وعىل القائد أن يأخذ وقتا طويال مع املمثلني املحليني للجامعة ومع جمموعة التنسيق املحلية لتحليل 

املعلومات وحتديد األسئلة الرئيسية التي ينبغي مناقشتها مع اجلامعة.
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أيتام

السن

أرسة يرأسها رجل

5-0

املجموعةاجلامعة

إناثذكور

15-6

21-16

49-22

65-50

+66

املجموع

املجموعة إناثذكور
األرامل النساء /

األرامل الرجال

أحد الوالدين

معاقني

متوسط حجم األرسةاملجموع

أرسة ترأسها امرأة
املجموع



اجلدول اخلامس: اخلدمات الصحية اجلدول الثالث : جمموعات اجتامعية

اجلدول الرابع : األمراض الشائعة

إذا كان ذلك ممكنا، قم بزيارة العيادة املحلية وامجع املعلومات عن األمراض الشائعة من عامل الصحة 

املحيل. هذا ميكن أن يكون مشارا إليه يف اإلحصاءات الصحية املتاحة يف املنطقة.
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معاجلون طبيعيون
-  مسجلون

-  غري مسجلني

املجموع

النشاطعدد األعضاءنوع الفئة االجتامعية
جمموعات شباب

جمموعات نساء

جمموعات رجال

اعتامد ذايت )خمتلط(

تعاونيات

عشائر

أندية )مثل كرة القدم(

املجموع

رجال    املرض  _ املترضرين  الناس  فئة 

أو نساء أو أطفال

عدد املترضرين يف األشهر 

الستة األخرية

أثره  عىل املجتمع 

مالكها، قائدهابعدها عن اجلامعةموقعهاعددهااملرافق

مستشفى
مركز صحي

مستوصف
عيادات نقالة

عيادات خاصة

صيدليات القرية
األطباء

املمرضات

موظفو العيادات

مجاعة عاميل الصحة

قابالت تقليديات

-  مدربات
-  غري مدربات

معاجلون تقليديون

معاجلون عن طريق السحر

املجموعبناتبنني

العدد اإلمجايل لألطفال يف سن الذهاب للمدرسة

عدد األطفال يف سن الدراسة ويذهبون إىل املدرسة

عدد األطفال يف سن الدراسة ال يذهبون إىل املدرسة

النسبة املئوية لألطفال الّذين ال يذهبون إىل املدرسة



اجلدول 7: مرافق التعليم
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عددهمعدد األطفال امللتحقنيعددهانوع املدرسة

حضانة
ابتدايئ

ثانوي

املجموعبنات قطاع خاصقطاع عامبنني

تعليم عايل

السن التي يبدأ فيها الطفل بالذهاب إىل املدرسة :  )i

هل هناك حتيز ضد املرأة؟   )ii

ملاذا؟

اجلدول 8: املرافق يف احلضانات

اجلدول 9 : عدد األطفال يف املدارس بحسب الفصل واجلنس

حضانة 3حضانة 2حضانة 1املرافق

املدرسون

الصفوف

املكاتب
الطاوالت

الفصل
املجموع12345678اجلنس

   مدرسة ابتدائية 1

ذكر

أنثى

جمموع

   مدرسة ابتدائية 2

ذكر

أنثى

جمموع

اجلدول 10: املرافق يف املدارس االبتدائية

اجلدول 11 : األداء يف املدارس االبتدائية املحلية

هل هناك مدرسة ثانوية يف املجتمع؟ نعم / ال

إذا ال، أين يذهب الذين يتأهلون لالنضامم إىل مدرسة ثانوية؟

i( السن التي يتوقف فيها معظم األطفال عن الدراسة:

ii( األسباب التي جتعلهم يتوقفون عن الدراسة:

الفتيان :

الفتيات :

الوضع

املوارد

مدرسة ابتدائية 2مدرسة ابتدائية 1

املجموع 
املتوفر

املجموع 
املطلوب

املجموع امليزانية
املتوفر

املجموع 
املطلوب

امليزانية

املكاتب

الطاوالت

الصفوف

الكرايس

مراحيض )الصبيان(

مراحيض )البنات(

املدرسون

املدرسات

غرف املدرسني

منازل املدرسني

املجموعأنثىذكر

عدد الذين أهنوا الدراسة االبتدائية

عدد املؤهلني لالنضامم إىل املدرسة الثانوية

عدد الذين انضموا فعال املدرسة الثانوية
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الوضع

املوارد

مدرسة ابتدائية 2مدرسة ابتدائية 1
املجموع 

املتوفر
املجموع 

املطلوب

املجموع امليزانية
املتوفر

املجموع 
املطلوب

امليزانية

املكاتب

الصفوف

املخترب

املكتبة
الكرايس

مراحيض )الصبيان(

مراحيض )البنات(
املدرسون

املدرسات

منازل املدرسات

منازل املدرسني

اجلدول 12: املرافق يف املدارس الثانوية

اجلدول 13: عدد األوالد من هذا املجتمع يف املدارس الثانوية بحسب الفصل واجلنس

الصف

اجلنس

عدد الذين ينبغي أن يكونوا املجموعث 4ث 3ث 2ث 1

الثانوية ولكنهم  املدرسة  يف 

ليسوا فيها

ذكر

أنثى

جمموع

اجلدول 14: مستوى تعليم الذين يعيشون يف هذا املجتمع

اجلدول 15: عدد الرثوة احليوانية واستخدامها

اجلدول 16: خدمات الرثوة احليوانية وعددها

املجموعأنثىذكر

املكاتب
الصفوف

املخترب

املكتبة

أسباب عدم انضامم األوالد للمدارس الثانوية

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ،_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ،_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

أسباب التوقف عن التعليم الثانوي

الفتيان: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _، _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _، _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

الفتيات:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _، _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _، _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

االستخداماتالعددالنوع

املاشية املحلية

السالالت املحسنة

األغنام املحلية

السالالت املحسنة

املاعز املحلية

السالالت املحسنة

خاليا النحل

الدواجن

أخرى

احلمري

نقلطبابةطقوس مهر غذاء النقدية

املجموعنوع اخلدمةاملجموعنوع اخلدمة

مغاطس املاشية

مذابح املاشية

موظفو الرثوة الزراعية

موظفو الرثوة احليوانية

متاجر زراعية بيطرية

حمطات البحوث

خمازن احلبوب

خدمات التلقيح االصطناعي
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اجلدول 17: أنواع املحاصيل املزروعة واستخداماهتا

االستخدامات
األنواع

االستخدامات األخرىالنقديةالغذاء

اجلدول 18: متوسط حمصول احلصاد لكل أرسة

1( يف أية أشهر حيصل العائالت عىل الكثري من الطعام؟

2( ما هي أشهر اجلوع يف األرس؟

3( كيف يتعامل املجتمع مع اجلوع؟

ميكن حتديد بعض من هذه اجلوانب من خالل استخدام التقييامت املوسمية )ملزيد من التفاصيل انظر 

صفحة 73(.

متوسط مساحة املحاصيل املزروعة نوع املحاصيل
من قبل كل أرسة

متوسط احلصاد لكل أرسة يف املوسم

اجلدول 19: مرافق الرصف الصحي

اجلدول 20: الدخل النقدي

املجموععدد األرساملرافق
بدونمع

مراحيض حفرة

منارش للغسيل

مأوى حمّسن
حفر قاممة

الناس الذين يغلون املاء
رفوف لألطباق

محامات

حدائق مطبخ

متوسط ساعات العمل شهرًيا للدخل النقدي

الكبار

األوالد

إناثذكور



اجلزء 4 : حتليل املعلومات

اهلدف من اجلزء 4:

احتياجاهتم  حول  سليمة  باستنتاجات  والقيام  مجعها  تم  التي  املعلومات  مجيع  حتليل  من  املجتمع  متكني 

ومواردهم.

مقدمة

حتليل املعلومات مهم حقا للمساعدة يف التعرف عىل املجتمع ويف معاجلة القضايا الرئيسية التي نحتاجها. 

وهذا يتطلب أن نعمل عىل مجيع املعلومات التي تم مجعها وأن نحاول حتديد املواضيع املشرتكة. قد تكون 

هذه عملية طويلة وميكن للناس أن يشعروا بامللل أو اإلحباط بسهولة. لذا من املهم التخطيط للكثري من 

الفواصل والنشاطات لإلبقاء عىل محاسة الناس. أيضا، خالل حتليل املعلومات من املفيد تلخيص النتائج 

الرئيسية للفريق حتى نبقيهم مركزين ومهتمني.

اخلطوات الرئيسية

إفساح  املقدس عن  الكتاب  مناسبا، وأقم دراسة يف  ذلك  إذا كان  اجتامعا  معا واعقد  إمجع اجلامعة   .1

املجال لآلخرين. إذا مل تكن مناسبة للجامعة ككل، ميكنك استخدامها فقط مع أعضاء الكنيسة قبل 

أيام قليلة من اجتامع اجلامعة.

تعرض جمموعة التنسيق املحلية املعلومات التي مجعها فريق مجع املعلومات املحيل.  .2

أجِر مناقشة حول النتائج، وشّجع اجلامعة ليقولوا ما إذا كانوا يعتقدون أن املعلومات صحيحة ، ومن   .3

ثم ادعهم لتحليلها.

ترتيب األولويات باستخدام جدول األولويات.  .4

5  حتليل واحد أو اثنني من األولويات عىل نحو أكرث عمقا باستخدام وسيلة "ملاذا" و / أو شجرة املشكلة.

خلص االستنتاجات واكتبها مستخدما النموذج املقدم.  .6

اجلدول 21 : اجتاهات وملخص

هذا اجلدول يساعد عىل ضم وتلخيص مجيع املعلومات التي تم مجعها من املجتمع واجلداول األخرى.
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االجتاهات األساسية/قضايا املنطقة
من خالل املعلومات

ملخص

أ( املعلومات التي مجعتها اجلامعة

- وسيلة رسم خرائط اجلامعة 
- وسيلة تاريخ جمتمعنا

- صورة عن جمتمعنا
-التقاويم املوسمية

- شجرة املشكلة 

ب( السكان

- الدميوغرافيا
- األرس املعيشية

-الفئات االجتامعية

ج( الصحة

- األمراض الشائعة
-  اخلدمات الصحية

د( التعليم

- حمو األمية
- مرافق التعليم 
- تعليم احلضانة 

- التعليم االبتدايئ
- التعليم الثانوي

هـ( األمن الغذايئ

- الرثوة احليوانية
- خدمات الرثوة احليوانية

- زراعة
- الرصف الصحي

و( فريوس نقص املناعة البرشية واإليدز

- صور األمن الغذايئ



اخلطوة 2 : تقديم املعلومات

أنظر مع جمموعة التنسيق املحلية إىل مجيع املعلومات التي تم مجعها ورتبوها عىل قطعة كبرية من الورق 

بطريقة مفهومة، وجاهزة لتقدميها يف اجتامع اجلامعة.

بعدها ترتب جمموعة التنسيق املحلية اجتامعا وتقدم فيه معلومات واضحة تبنّي كل احلقائق اهلامة. 

وينبغي أن ُيقدم كل ختطيط وحده، وذلك باستخدام عدة أشخاص، موضحني كيف تم مجع املعلومات، 

من شارك يف مجعها، وردود الناس وعام إذا كانت هناك أية صعوبات.

نصائح لتقديم معلومات

عند إعداد املخططات الجتامع اجلامعة، اجعلها واضحة قدر اإلمكان.  •

إذا مل يكن سهال عىل الناس أن يفهموا األعداد، شارك املعلومات بأبسط طريقة ممكنة. إذا كان   •

ذلك ممكنا، ناقش استخدام النسب املئوية وطرق عرض النتائج عن طريق الصور. )رمبا تطلب 

مساعدة أحد مدريس الرياضيات(.

بذلك  للقيام  الثقة  إىل  يفتقرون  الذين  لتقديم كل ختطيط. شّجع  ، اخرت شخصني  قبل االجتامع   •

أيضا.

إن اجلامعة متتلك هذه املعلومات لذا أنظر إذا ما كان هناك مكان لعرض الرسوم البيانية بشكل   •

دائم.

اخلطوة األوىل:

دراسة الكتاب املقدس - إفساح املجال لآلخرين

املرأة النازفة الدم

إقرأ لوقا 8: 56-40 

يسوع يلهم اإلميان. عىل الرغم من عزلتها، وانعدام ثقتها باآلخرين ونظرهتا الدونية لنفسها، كانت املرأة 

عىل استعداد ألن تدفع احلشود لتلمس هدب ثوب يسوع. ويسوع جتاوب معها عرب إعطائها الوقت.

األسئلة

هل يركز يسوع عىل جمرد احلاجة اجلسدية للمرأة أم عىل احتياجاهتا الروحية ، أم عىل االثنني معا؟  .1

فيام نفكر يف االحتياجات يف جمتمعنا، كيف ميكن للكنيسة أن تكون ثوب شفاء وسالم للذين هم   .2

يف حاجة شديدة؟

تأمل

أعطى يسوع وقتا المرأة مريضة عىل الرغم من انه كان يف طريقه لشفاء الفتاة التي كانت حتترض. وقد 

قّدرها، وفسح هلا املجال لرتوي قصتها. فقال هلا: »ثِِقي َيا اْبَنُة. ِإميَانُِك َقْد َشَفاِك. اِْذَهِبي بَِسالٍَم«. كان 

هذا أكرث من جمرد شفاء ، إذ سدد حاجتها األعمق إىل السالم والكامل.

الفكرة الرئيسية: التحديات يف جمتمعنا روحية ومادية. وميكن أن يستخدم الله الكنيسة لتحدي اخلطيئة 

والتغلب عليها ومساعدة أولئك الذين يعانون.
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اخلطوة الرابعة : ترتيب األولويات

ذات  باالحتياجات  قامئة  لوضع  أولية  كمحاولة  أدناه  واجلدول  األسئلة  استخدم  املناقشة،  من  كجزء 

كام  األولويات,  برتتيب  وضعها  يتم  الورق  من  قطع  عىل  أو  السبورة  عىل  بذلك  القيام  وميكن  األولوية. 

ميكنك استخدام طريقة الرتتيب املوضحة يف  الصفحة 78.

كيف نعرف أن هذه املشكلة مهمة؟

ماذا سيحدث إذا مل نتخذ أي إجراء فيام خيص هذه 

املسألة؟

ماذا يفعل السكان املحليون حيال هذه املشكلة يف 

الوقت الراهن؟

تم  التي  املشاكل  ملعاجلة  لدينا  التي  املوارد  هي  ما 

حتديدها؟

هل تريد تغيري هذه املشكلة؟

.1

.2

.3

.4

.5

اخلطوة الثالثة : مناقشة

يف هناية كل عرض قصري، إسأل ما إذا ما كان الناس يوافقون عىل النتائج.  إذا كان ذلك مناسبا، قّسم االجتامع 

إىل جمموعات صغرية ليتناقشوا. ثم أتح الوقت ملزيد من األسئلة واملناقشة. حاول طرح األسئلة التالية :

• ماذا نرى يف هذا املخطط؟

• ملاذا هو عىل هذا احلال؟

• ماذا تعين هذه املعلومات بالنسبة لنا؟ ما هي اآلثار اإلجيابية والسلبية؟

• ما الذي جيب عىل املجتمع أن يقوم به ملعاجلة القضايا التي تنشأ؟

نصائح لقيادة املناقشة

فكر يف من سيكون مسؤوال عن طرح األسئلة الرئيسية عندما تتم مناقشة النتائج. جيب أن يكون   •

إدارة مناقشة جمموعة كبرية.  كام يتعني عليه أن يكون قادرا عىل مجع  شخصا جيدا يف تشجيع و

نتائج املناقشة معا لتشكيل خالصة لكل سؤال.

تأكد أنه مع هناية املناقشة سيدرك الناس متاما مواردهم الذاتية ونقاط قوهتم  والتحديات التي   •

تواجههم إذا كانوا يريدون تغيري األمور نحو األفضل.
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ما الذي جيب فعله؟الرقم التي الئحة األولويات واملوارد  القدرات  ما 
لدينا للقيام بذلك؟

ملاذا هي مهمة؟



حتليل شجرة املشكلة

وسيلة  شجرة املشكلة هو نسخة أوضح من وسيلة "ولكن ملاذا؟" وهي موضحة أدناه.

1.  عّرف باملشكلة  

 

 

 

3.  صف جذور النتائج 

 

 

كيفية بناء "شجرة املشكلة"

الرئيسية  املشكلة  نتائج  حددوا  بداية,  الشجرة.  جذع  عىل  واكتبوها  الرئيسية  املشكلة  عىل  اتفقوا 

واكتبوها عىل أوراق وأغصان الشجرة. استخدموا أجزاء من الكرتون أو الورق.

ثم حّددوا األسباب اجلذرية للمشكلة واكتبوها عىل جذور الشجرة مستخدمني مرة أخرى قطعا من 

الورقة أو الكرتون. شجع الناس عىل املناقشة وتأكد من أن املشاركني قادرون عىل حتريك البطاقات. 

أرسم خطوطا عمودية إلظهار العالقة بني األسباب اجلذرية والنتائج.

كيفية استخدام شجرة املشكلة

شجرة املشكلة هي طريقة جيدة لرؤية ما إذا كان ينبغي عىل الكنيسة واجلامعة معاجلة نتيجة هذه 

املشكلة أو سببها اجلذري. عامة، معاجلة النتيجة أسهل بكثري ولكن غالبا ما تكون حال قصري األمد. 

معاجلة السبب اجلذري هو يف الكثري من األحيان أكرث صعوبة ولكنه قد حُيدث تغيريا دامئا.

اخلطوة 5 : حتليل أعمق

أنه ميكنهم معاجلتها، ستكون  يعتقدون  لقضية واحدة رئيسية والتي  الفريق األولوية  عندما مينح 

لتلك  اجلامعة  استجابة  كيفية  يف  التفكري  يف  يساعد  هذا  أكرب.  بعمق  إليها  ننظر  أن  جيدة  فكرة 

احلاجة. هناك طريقة واحدة للقيام بذلك وهي باستخدام أسلوب "ولكن ملاذا " أو "شجرة املشكلة" 

مما يساعد عىل توضيح اآلثار واألسباب اجلذرية هلذه القضية املحددة.

أسلوب "لكن ملاذا؟" 

املجموعة.  عىل  األسئلة  ليطرح  وقائد  واألقالم،  األوراق  بعض  هو  األسلوب  هلذا  حتتاجه  ما  كل 

إبدأ التمرين بأن تطرح عىل املجموعة املشكلة التي ُحددت خالل مجع املعلومات ثم اسأهلم ملاذا 

ُوجدت هذه املشكلة ولكل إجابة يعطوهنا إسأل: "ولكن ملاذا؟". ميكنك متابعة هذا حتى يتبني أنك 

وصلت إىل السبب اجلذري للمشكلة الّذي شاركوها يف البداية. وهذا مثال عميل :

الناس ميرضون

لكن ملاذا؟

املياه ملوثة

لكن ملاذا؟

ال توجد مصادر مياه حممية 

لكن ملاذا؟

ال توجد أموال لدفع رواتب حلامية مصادر املياه

لكن ملاذا؟

املجتمع غري منظم مبا فيه الكفاية جلمع األموال لذلك

لكن ملاذا؟

ليس هناك قيادة وال رؤية للمجتمع هلذا العمل

لكن ملاذا؟

ال أحد يرى أهنا مشكلة كبرية مبا يكفي

إذا متكنت املجموعة من استكامل هذه العملية بنجاح فسوف جيدون الوسيلة الثانية، وهي وسيلة 

"شجرة املشكلة" ، وهي طريقة سهلة جدا ألهنا مشاهبة للوسيلة السابقة.
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املشكلة
النتائج

املشكلة

2.  صف النتائج

النتائج

جذور النتائج

جذور األسباب

4.  أصبح لديك شجرة املشكلة



مثال 2 : شجرة مشكلة عىل وصمة العار ضد األشخاص املصابني بفريوس 

نقص املناعة البرشية

ميكنك استخدام هذا املثال للتفكري يف الطريقة الفضىل الستجابة كنيستك إما لألسباب اجلذرية 

أو للنتائج.

النتائج 

 

 

 

 

ينابيع ملوثة

 

 

األسباب اجلذرية           

مثال 1: شجرة مشكلة نقص املياه الصاحلة للرشب

هذا مثال عميل لشجرة املشكلة. ميكنك استخدام هذا املثال للتفكري يف الطريقة الفضىل الستجابة 

كنيستك إما لألسباب اجلذرية أو للنتائج.

النتائج

                  

     

األسباب اجلذرية
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زيادة الطلب الستخدام املياه 

يف املزارع

عن  األطفال  يتوقف 

الذهاب إىل املدرسة

يد مضخات اآلبار مكسورة

لدفع  أقل  مال 

رسوم املدرسة
وقت أقل للعمل 

يف املزرعة
زيادة الوفيات

انخفاض الدخل

زيادة تكلفة 

مجع املياه

زيادة األمراض

املشكلة

نقص املياه الصاحلة للرشب

بغزارة  املياه  استخدام 

جفاف اآلبار املفتوحةيف الزراعة

زيادة الطلب عىل االستخدام املنزيل

خفض منسوب املياه اجلوفية

الضغط السكاين

فقر التغذية

رشاء املياه

الينابيع  استخدام 

القذرة
املشكلة

وصمة العار ضد الذين يعانون من 

فريوس نقص املناعة البرشية

الفقر
نقص يف الرعاية الصحية

نقص يف الدعمضغط واهنيار عصبي

املعتقدات اخلوف

مناسب  غري  تعليم 

من جانب الكنيسة
فريوس  ونتائج  ألسباب  الصحيح  الفهم  عدم 

نقص املناعة البرشية عىل الناس

عدم وجود قيادة لتحدي 

األرضار
ُينظر إىل املرأة بوصفها ملكية 

خاصة وبقلة احرتام

العزلة

انخفاض الدخل

فقدان تقدير الذات



اجلزء اخلامس : تعلّم وتفكري

هذا اجلزء مهم ألن الكنيسة واجلامعة يف حاجة إىل مراجعة ما سار عىل ما ُيرام والتفكري به، وما كان 

ميكن القيام به بشكل أفضل بحسب الطريقة التي تعلموها وعملوا هبا معا.

التفكري يف اجلزء 1: كيفية العمل مع مجاعتنا

1.ماذا تعلمنا عن الطريقة الفضىل للعمل مع مجاعتنا؟

2. كيف ميكننا مساعدة الكنيسة واجلامعة عىل العمل معا بشكل أكرث فعالية يف املستقبل؟

3. هل شملنا الفئات الضعيفة واملهمشة يف مناقشاتنا ويف مجعنا للمعلومات؟

التفكري يف اجلزء 2: وصف املجتمع

1. هل وصفنا املجتمع بدقة وحددنا نقاط القوة واالحتياجات؟

2. هل تم متثيل وجهات نظر اجلميع يف وصفنا للمجتمع؟

3. هل كانت الوسائل مفيدة؟ ما الذي ميكن عمله جلعلها أكرث فاعلية؟

التفكري يف اجلزء 3: مجع املعلومات

1.هل خلقنا شعور بامللكية أثناء مجع املعلومات من أفراد املجتمع؟

2.هل نعتقد أننا حصلنا عىل معلومات كافية من املجتمع؟ إن مل يكن كذلك، 

ما هي مصادر املعلومات األخرى التي كان علينا استخدامها؟

التفكري يف اجلزء 4: حتليل املعلومات

1.  هل فهم أفراد اجلامعة كافة املعلومات التي ُقدمت هلم؟

2. هل هناك استيعاب مشرتك للمشاكل الرئيسية؟

خطوة 6: الكتابة عن املعلومات

واستخلصت  املعلومات  كل  يف  نظرت  مرة 

بعض االستنتاجات، من املفيد حقا كتابة كل 

ما توصلت إليه يف تقرير قصري.

كأساس،  التقرير  هذا  إىل  ُيشار  ما  كثريا 

احلارض  الوضع  بني  املقارنة  يف  يساعدك  ألنه 

والوضع يف املستقبل.

من  متويل  عىل  املستقبل  يف  حصلت  إذا 

اجلهات املانحة، ستكون هذه معلومات هامة 

وستستخدمها عند تقديم التقارير عن التقدم 

املحرز يف مرشوع مجاعتك.

بنية تقريرك األسايس

اسم اجلامعة وعنواهنا  .1

تاريخ االجتامع وأسامء احلضور  .2

وصف موجز جلميع النتائج الرئيسية   .3

)ميكن أن يشمل بعض الرسوم 

البيانيةالتي تعطي أدلة واضحة عن 

املشكلة(

االستنتاجات الرئيسية )ميكن   .4

استخدام شجرة املشكلة لتوضيح 

النقاط الرئيسية(.

5. توصيات للمستقبل
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املرحلة 3:
حلم أحالم والتخطيط للعمل



اجلزء 1 : حلم أحالم 

اهلدف من اجلزء 1 :

إتاحة بعض الوقت للجميع ليحلموا بأفضل السبل لتلبية االحتياجات التي تم حتديدها يف املجتمع.

إذا كنت ترغب يف القيام هبذا التمرين جنبا إىل جنب مع دراسة الكتاب املقدس، استخدام الدراسة عىل 

الصفحة 113.

مقدمة للحلم

ببعض  حيلموا  ألن  للمشاركني  فرصة  توفري  إىل  يسعى  اجلزء  هذا 

احللول للمشاكل التي فهموها وحللوها يف املراحل السابقة. هناك 

دامئا خطر أننا مرة حددنا احلاجة أن نقفز مبارشة للتخطيط إلجياد 

حل. من خالل جتربتنا نقول إنه من اجليد إعطاء بعض الوقت للحلم 

حلل املشكلة وذلك إلعطاء مساحة للعثور عىل حلول أخرى قد ال 

تكون فكرت هبا من قبل, كام أنه يتيح لنا أن نكون منفتحني عىل 

قيادة الله الذي يدفعنا لألمام.  نحن بحاجة أيضا إىل الوقت للبت يف 

النهج األنسب ملعاجلة املشكلة التي حددناها.

تصوير  من  املشاركني  لتمكني  الالزمة  املواد  تشمل  املرحلة  هذه 

إيصاله لآلخرين قبل الدخول يف  حلمهم بحيث ميكنهم مشاركته و

تفاصيل خطة املرشوع.

دراسة حالة :

قاموا  املاساي   قبائل شعب  بعض  نائية يف كينيا  منطقة  يف 

هاتف  خط  بوجود  حلموا  حيث  ليوموجا  مماثل  بربنامج 

خاص هبم. حاول قائد يوموجا أن يثنيهم عن مواصلة مثل 

هذا احللم غري الواقعي. ولكنهم بالرغم من ذلك، يف غضون 

للهاتف  إرسال  شبكة  عىل  حصوهلم  من  تأكدوا  شهرا   18

وقد  الرئيسية.   الشبكة  مزودي  من  واحدة  من  املحمول 

حصلوا اآلن عىل تغطية مذهلة ومصدر لشحن هواتفهم.

نظرة عامة عىل املرحلة 3 : حلم أحالم والتخطيط للعمل

اهلدف من هذه املرحلة :

إجراءات عملية. مساعدة الناس عىل حتقيق أحالمهم من خالل وضع خطط و

املرحلة 3 تتكون من األجزاء األربعة التالية :

الكتاب املقدس طوال هذه املرحلة  الرؤية للمجتمع، هناك دراسات يف  : نقل  كام هو احلال مع املرحلة 2 

وينبغي أن ُتستخدم مع الكنيسة أو مع الكنيسة واجلامعة ، حسب االقتضاء....
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دراسة الكتاب املقدس

األمل يف املستقبل

قراءة زكريا 8: 23-3

هذا املقطع هو حول وعد الرب بأن يبارك أورشليم, وهو يرسم صورة عن كيف سُتبارك.

أطلب من املشاركني أن يضعوا قامئة بالربكات أو أن يرسموا صورة ألورشليم يف املستقبل.  .1

أطلب منهم بعدها أن يرسموا صورة تعرب عن كيف يرغبون أن يروا جمتمعهم يف املستقبل.  .2

أقسمهم إىل جمموعات من اثنني أو ثالثة ملشاركة رسوماهتم مع بعضهم البعض.  ثم ادُع بعضهم    .3

ملشاركة رسوماهتم مع املجموعة بأكملها.

دليل خطوة بخطوة 

1. العثور عىل مكان مريح.

2. ارشح للفريق أهنم يف طريقهم ليقضوا الدورة كلها حيلمون يف احلل األمثل لواحد أو أكرث 

من االحتياجات التي حددوها يف املجتمع.

3.أدُع املشاركني إىل البحث عن مكان ما يف الغرفة أو يف املكان الذي اخرتته، حيث يشعرون 

بالراحة ويتشجعون عىل احللم. حّدد هلم مدة احللم.

4. بعد ساعة واحدة، أو بعد انتهاء املدة التي حددهتا، اطلب من الناس أن يكتبوا أو يرسموا 

أحالمهم عىل بعض البطاقات.

لرسم  أو  هبا  حلموا  التي  األحالم  لتمثيل  وادُعهم  صغرية،  جمموعات  إىل  املشاركني  قّسم   .5

رسومات ميكن مشاركتها مع بعضهم البعض.

6.  كمجموعة كبرية ناقشوا مواضيع األحالم املشرتكة واكتشفوا كيفية

ترتيبهم ومجعهم يف حلم واحد مشرتك.
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اجلزء 2 : توضيح اخلطوة التالية

اهلدف من اجلزء 2 :

بأكرث تفصيال.  به  القيام  الذي يريدون  التفكري يف مرشوع املجتمع  اهلدف هو مساعدة املجموعة عىل 

هذا هبدف أن يكون هناك فهم واضح ملا يتطلب هذا املرشوع وليكون هنالك ملكية له من قبل الكنيسة 

واجلامعة.

اخلطوات الرئيسية

إذا كان ذلك مناسبا، قم بدراسة كتابية يف إشعياء 65.  .1

استخدم "مثلث احللم" لتبادل األفكار واملناهج املختلفة الالزمة لتحقيق احللم.  .2

استخدم مترين "ذاهبة اىل السوق" ملعرفة ما إذا كان اجلميع متفقني وامجع أية رؤى جديدة قد تعود   .3

بالنفع عىل املرشوع.

توجيهات ونصائح مفيدة

عىل قائد يوموجا أن يساعد اجلامعة عىل التفكري يف   •

ممكنة  بحلول  واحللم  حّددوها  التي  املشاكل  بعض 

هلا.

رسمها  التي  صوراألحالم  مجعوا  اجلامعات  بعض   •

أفراد مجاعتهم وحّولوها إىل لوحة مجيلة علّقوها فيام 

بعد يف مكان ما حيث ميكن لكل اجلامعة أن يروها 

ودافع  إهلام  مبثابة  اللوحة  لتكون  منتظمة،  بصورة 

للتغيري.

عىل قائد يوموجا أن يساعد اجلامعة عىل التفكري يف   •

األرضار املحتملة أو يف خماطر املرشوع اجلديد عىل 

املثال،  سبيل  عىل  األخرى.  اجلامعات  عىل  أو  البيئة 

بناء سد للجامعة قد يستنفذ املياه وحيرم اجلامعات 

املحلية األخرى يف املنطقة من احلصول عليها.

عىل  اجلامعة  حث  إىل  أيضا  يوموجا  قائد  حيتاج   •

قيم  مع  يتناسب  حلمهم  جعل  كيفية  يف  التفكري 

الكنيسة واملجتمع.
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اخلطوة 2 : مثلث احللم

مرة اتفقت املجموعة عىل حلم للمستقبل، اجعلهم يطرحون أفكارا ملناهج يعتمدوهنا لتحقيق احللم. 

ثم امجع املناهج املختلفة وفقا لألسئلة يف املثلث أدناه. قد يكون من املفيد أن يكون هناك مثلث 

كبري مرسوم حتى يتمكن اجلميع من االطالع عىل األفكار املختلفة. هذا يساعد كل املجموعة عىل 

حتديد النهج األفضل الذي ميكن أن ينفذوه من تلقاء أنفسهم.

هل نحن بحاجة إىل أية مساعدة خارجية؟ ما هي؟

عىل سبيل املثال : نصيحة من السلطات املحلية أو املنظامت 

بشأن املياه والرصف الصحي والزراعة.

ما الفئات املجتمعية األخرى التي نحتاج أن نعمل معها 
وماذا هي املوارد التي ميكن أن يشاركوها معنا؟

الذين  واألديان  األخرى  الطوائف   : املثال  سبيل  عىل 

يستطيعون تبادل خرباهتم ومواردهم مثل املباين واملعدات

ما الذي ميكننا أن نفعله بأنفسنا وبأية موارد؟

عىل سبيل املثال : حفر اآلبار, زرع احلقول ، بناء خمازن بعملنا 

اخلاص وباستخدام املواد التي منلكها

اخلطوة 1 : دراسة الكتاب املقدس

رؤية إشعياء

إقرأ إشعياء 65: 25-17

النبوءة  ليعطي هذه  إشعياء  الله من خالل  يتحدث  التحذيرات اخلطرية جدا إلرسائيل،  بعض  يف وسط 

امللهمة للمستقبل.

1. ما هي التغيريات التي وعد الله أن حيققها؟

2. ما هي األمور السيئة التي لن تتحقق؟

3. ما هي األمور اجليدة التي ستبدأ باحلدوث؟

4. ما هي آمالك يف جمتمعك؟

5. ما هي األجزاء يف رؤية إشعياء التي تتمن أن تتحول إىل حقيقة يف جمتمعك؟

6. هل لديك آمال وأحالم أخرى ملجتمعك؟ ما هي؟

7. كيف ملعرفة أن الله سيفي يوما بكل وعوده أن تغرّي ما تفعله أنت اآلن؟

النقطة الرئيسية : وعد الله بإحداث تغيري ال ُيصدق لشعب إرسائيل، ووعد بفعل ذلك يف جمتمعاتنا أيضا.
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اجلزء 3 : التخطيط للعمل

اهلدف من اجلزء 3 :

مساعدة اجلامعة عىل وضع أهداف وعىل تطوير خطة عمل.

اخلطوات الرئيسية

1. قم بدراسة يف الكتاب املقدس عن حادثة "امليش عىل املاء" إذا كان ذلك مناسبا.

2. خطط للمرشوع عن طريق القيام بتمرين "احلافلة الصغرية".

3.  استخدم اجلدول التخطيطي لتحويل مترين "احلافلة الصغرية" إىل خطة.

4. استخدم نشاط حبال الغسيل لرتتيب توقيت اخلطوات.

5.اخترب اخلطة باستخدام السيناريوهات.

6. راجع جداول التخطيط املختلفة.

7. فكر يف أفضل هيكلية ممكنة للمجموعة لتشغيل املرشوع.

 

اخلطوة 3 : الذهاب إىل السوق

الغرض

هذا النشاط مصمم الكتشاف مدى التزام الناس يف فكرة املبادرة أو املرشوع . أنظر إىل األوصاف أدناه 

قرب  يقفوا  أن  املشاركني  من  اطلب  ثم  الغرفة  أنحاء  مجيع  يف  وضعها  بطاقات  عىل  اكتبها  أو  وارسمها 

البطاقة التي تصف شعورهم حول املرشوع يف الوقت احلارض.

الذهاب  يف  مهتم  غري   - املنزل  يف  يزال  ال   .1

)غري مهتم يف املرشوع(.

)يعتقد  احلافالت  حمطة  إىل  الطريق  يف   .2

بااللتزام  يشعر  اهنا فكرة جيدة ولكنه ال 

نحوها(.

يزال  ال  ولكنه  )ملتزم  احلافلة  يدخل   .3

بحاجة إىل املزيد من املعلومات(.

عىل منت احلافلة ويتمتع باملنظر من خالل   .4

النافذة )ملتزم باملرشوع ومتحمس له(.

باألجواء  ويتمتع  السوق  يف  يتجّول   .5

والناس )ملتزم كليا وعىل استعداد خلوض 

التحدي(.

عندما يقف اجلميع يف مكان ما، أطلب من بعضهم أن يرشحوا ملاذا هم واقفون حيث هم. ثم اسأهلم عام 

من شأنه مساعدهتم عىل االنتقال من حيث هم إىل مكان أكرث التزاما. هذه األفكار اإلضافية قد تكون 

مفيدة حقا لكشف أمور مل تفكر هبا املجموعة وميكن استخدامها لتوضيح بعض جوانب املرشوع الّذي 

يريدون القيام به.

ميكن أن يتم هذا التمرين يف أوقات خمتلفة أثناء تنفيذ املرشوع ملعرفة ما إذا ما كان الناس ال يزالون 

ملتزمني كام كانوا يف البداية أو إذ تغري يشء ما داخلهم.

119يوموجا : دليل املنسقحلم أحالم والتخطيط للعمل 118



 ، التالية عىل قطع من الورق ووزعهم يف مجيع أنحاء الغرفة. ميكنك بدال من ذلك  أكتب االقتباسات 

كتابتها عىل السبورة. ادُع الناس الختيار اقتباس واحد جيدونه مفيد ومشاركته مع بقية املجموعة، وقول 

ملاذا يعجبهم وماذا يعين بالنسبة هلم من الناحية العملية. إذا كان من الصعب عىل الناس القراءة، إسأل 

شخصا ما أن يقرأهم وادُع الناس الختيار اقتباس واحد.

اخلطوة 1 : دراسة الكتاب املقدس

امليش عىل املاء

ينطوي عىل  أن  إجيايب يف مجاعة، وحتويل األرس واألفراد. هذا ميكن  تغيري  إحداث  يوموجا عىل  تقوم 

إميان لألخذ عىل عاتقنا يشء جديد أو ملقابلة أشخاص ال يعجبوننا أو لدينا  املجازفة ويتطلب شجاعة و

حتيز ضدهم.

دراسة الكتاب املقدس هذه تشجعنا عىل املجازفة، وعىل التأّكد من أن الله أمني وسيقودنا ويساعدنا يف 

التحديات الصعبة التي قد نواجهها.

إذا أردت ، ميكنك تقسيم هذه الدراسة إىل ثالثة أقسام: رؤية الريح، امليش عىل املاء والرتكيز عىل يسوع.

إقرأ مرقس 6: 46-45

رؤية الريح

من  متنعك  أو  ختشاها  التي  املرشوع  جوانب  هي  ما   .1

الثقة بالله؟

2. كيف ميكن معاجلة هذه القضايا عمليا وروحيا؟

ملعاجلة  اليوم  ُتتخذ  أن  التي ميكن  الواحدة  اخلطوة  ما   .3

هذه املخاوف؟

4. ما هي االختبارات التي مررت هبا والتي مّكنك خالهلا 

الله من املجازفة؟

الرتكيز عىل يسوع

1. ما األشياء التي تساعدنا عىل السري واملجازفة؟

2.  ما الطرق التي نستخدمها لتشجيع بعضنا البعض؟

الصالة

إىل رصير  تدفعك  التي  الضارة  القوة  ليس   _ الطويل  املدى  تتمسك هبا عىل  وأن  القوة  ُتعطى  أن  نصيل 

أسنانك لكن القوة املجيدة التي مينحها الله والتي تتحمل ما ال ميكن حتمله وتنقلك إىل الفرح، وتدفعك 

لشكر الله اآلب الذي يقويك مبا يكفي للمشاركة يف كل يشء مرشق ومجيل أعده لك.

كولويس 1: 11 )الرسالة(
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امليش عىل املاء

التي  واملشاكل  التحديات  أثرت  كيف   .1

واجهتها يف املايض عىل منوك الروحي؟

املرشوع  لتحديات  ميكن  برأيك  كيف   .2

أن تنمي الفريق املسؤول عنها؟

3. كيف نوجد الوقت واملكان للتفكري يف 

هذه التحديات والصالة ألجلها؟

أن  عليك  املاء،  عىل  متيش  أن  تريد  كنت  إذا 

ثم  أوال،  قدمك  تبلل  ألن  استعداد  عىل  تكون 

تلك  تتخذ  أن  األمر كان يستحق  أن  تكتشف 

اخلطوة.

من  أكرث  العاصفة  قوة  عىل  نركز  عندما 

تركيزنا عىل وجود الله، نقع يف ورطة.

حياتنا ال جيب أن تتمحور عىل االهتامم 

أعامل  تكون  أن  جيب  بل  بذواتنا 

شجاعة وخدمة.

ينتظرك  ماذا  ولكن   - قاربك  يف  حيبك  الله 

أن  أكرث؟تكتشف  به  وثقت  إن  اخلارج  يف 

األمر كان يستحق أن تتخذ تلك اخلطوة.

خالص  جمد  بطرس  عرف 

يسوع وقت احلاجة املاسة. 

لن   ، تسقط  فعندما  لذا 

يسوع  ألن  وحدك  تكون 

أن  تكتشف  سينتشلك. 

أن  يستحق  كان  األمر 

تتخذ تلك اخلطوة.

بالفشل  املجازفة  بطرس  إرادة 

النمو.تكتشف  عىل  ساعدته 

أن األمر كان يستحق أن تتخذ 

تلك اخلطوة.

كل  ختتفي  عندما   ، أحيانا 

لديك  يبقى  وال  حياتك  دعائم 

سوى الله تكتشف أن الله هو 

كل ما حتتاج.

تكون  عندما  القارب  من  اخلروج  جدا  يصعب 

هذا  احلياة  يف  ولكن  سلسة.  واملاء  ساكنة  الرياح 

نادرا ما حيدث.

تكتشف  للعاصفة  مواجهتك  يف 

ما  وختتار  داخلك  يف  يكمن  ما 

. تكتشف أن األمر كان  ينتظرك 

يستحق أن تتخذ تلك اخلطوة.

االستجابة  كيفية  يف  اخليار  لنا 

أو  بتحملها   - احلياة  لعواصف 

منفتحون  نحن  هل   – تطويقها 

وقت  تأتينا  التي  الفرص  أمام 

العواصف أم ندعها تنتظر؟

أخذ عىل عاتقك مواجهة حتٍد ما يبين شخصيتك 

وكامل. رائع  بشكل  بالعمل  تقم  مل  ولو  حتى 

تكتشف أن األمر كان يستحق أن تتخذ تلك 

اخلطوة.



هيكلة اخلطة

طريقة واحدة هليكلة اخلطة وهي باستخدام العناوين التالية :

1. ما الّذي سنفعله؟

هذه أشياء ميكن القيام هبا عمليا لتحقيق اهلدف. عىل سبيل املثال ، إقامة ورش عمل لتدريب مهارات 

النساء واأليتام وتعليمهم السبل لكسب املال من خالل بيع احلرف أو حتسني أساليب الزراعة.

2. ملاذا نريد أن نفعل هذا؟

هذا هو االجتاه العام ملا يريد أن حيققه املرشوع ويرتبط برؤية أوسع. مثلام حتتاج احلافلة الصغرية 

لوجود اجتاه للرحلة، حيتاج املرشوع إىل هدف. قد يكون مثال الرغبة يف املساعدة عىل زيادة دخل 

املستضعفني من النساء واأليتام يف املجتمع املحيل أو يف حتسني املياه والرصف الصحي يف املجتمع.

3.  كيف سنقوم بذلك؟

عىل االشخاص املشاركني يف املرشوع أن يقوموا هبذه املهام للتأكد من أهنا تتوافق مع األهداف. عىل 

إعداد  و األساسية،  األعامل  مهارات  واأليتام  األرامل  لتعليم  املناسب  الشخص  إجياد   ، املثال  سبيل 

مكان جيري فيه التدريب.

4. ماذا لدينا من موارد؟

من املهم النظر يف مجيع املوارد املختلفة املتاحة لدينا الستخدامها يف هذا املرشوع.  وقد تشمل عمل 

 ، األخرى  املنظامت  مع  والعالقات   ، الطبيعية  املوارد  كذلك  املهارات،  أو  واخلربة  والوقت  الناس 

واملال والصالة.

إذا كانت فكرة املرشوع ستجعل  انخفاض، وما  أو  التي يف خطر  النظر يف املوارد  أيضا  املهم  ومن 

الوضع أفضل أو أسوأ.

5. من الذي جيب أن ينخرط يف املرشوع؟

هذا يدعو للنظر يف كل األشخاص الذين ينبغي أن يشاركوا يف تصميم املرشوع، يف تنفيذه ويف تقييمه. 

وينبغي أن يشمل املستفيدين وكذلك موظفي املرشوع، وقادة الكنيسة وأعضاء السلطات املحلية.

6. ما الذي ميكن أن يعيق تقدمنا؟

هنا ُينظر إىل األشياء التي قد تعيق حتقق هذا املرشوع. قد تكون معارضة أعضاء آخرين يف املجتمع، 

أو انعدام التمويل أو االفتقار إىل املهارات واخلربة.

7. ماذا الذي ميكن أن يقف يف طريقنا؟

أحوال  أو  املحلية،  الرصاعات  قد تكون  يبدأ.  أن  بعد  يعطل املرشوع  أن  ما ميكن  هذا يشمل كل 

الطقس التي تأيت يف غري موسمها، أو املرض بني أعضاء املجموعة املسؤولة عن املرشوع أو قوانني 

احلكومة.

8. امليزانية

بعد النظر يف مجيع األنشطة املختلفة التي حتتاجها للقيام باملرشوع، ستكون فكرة جيدة أن تنظر يف 

كلفة هذه األنشطة.

اخلطوة 2 : مترين احلافلة الصغرية

سبق القيام هبذا التمرين كجزء من التدريب عىل نقل الرؤية للكنيسة. قد يكون من املفيد أن نكرره 

مرة أخرى ملساعدة اجلامعة عىل البدء بالتفكري يف اخلطوات الرئيسية للتخطيط ملرشوع. ان قيام الكنيسة 

هبذا التمرين مسبقا يعطيها الثقة للقيام به مع مجاعتها جمددا.

عىل سبيل املثال :

1.  ماذا نريد أن نفعل؟

• مرشوع  للشباب يدر دخال

2. ملاذا نريد أن نقوم به؟

• الشباب يف حاجة لدخل وللشعور باإلنجاز

3. كيف سنقوم بذلك؟

• حتديد األمور التي ميكن للشباب أن يفعلوها لربح املال

• تنظيم جلنة صغرية

• تدريب اللجنة عىل املهارات واملعرفة

4. ماذا لدينا من موارد؟

• الشباب

5. من الذي جيب أن ينخرط يف املرشوع؟

• الشباب

• العامل الشباب

• قادة املجتمع املحيل

• قادة الكنيسة املحلية

6. ماذا الذي ميكن أن يعيق تقدمنا؟

• انعدام احلامس لدى الشباب

• عدم وجود دعم للشباب من قبل قادة الكنيسة

• نقص التعاون من جانب القيادة املحلية

7. ما الذي ميكن أن يقف يف طريقنا؟

• التغيري يف أسعار السوق

• عدم التزام املجموعة

• الفشل يف إدارة احلسابات بشكل صحيح
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اخلطوة 4 : التخطيط لألدوار واملسؤوليات 

مقدمة

يف بداية املرشوع من املهم توضيح املهام املختلفة ومن الذي  سيقوم هبا. جزء مهم من هذا هو حتديد املهام 

التي هلا األولوية وحتتاج أن نبدأ هبا.

نشاط حتديد األولويات

املجموعة  دع  أولويات،  حتديد  بأمهية  لتعريفهم 

تناقش اللغز التايل. ثم قم بنشاط حبال الغسيل.

"رجل ميلك ثالثة أغراض : ضبع ، بعض أوراق البطاطس وعنزة. الثالثة هلم نفس األمهية بالنسبة له. وعليه 

أن يعرب هنرا واسعا، والقارب ال يسع سوى غرضا واحدا فقط. إذا ترك الضبع وحده مع العنزة، سيأكلها. إذا 

ترك العنزة وحدها مع أوراق البطاطا احللوة ستأكلها. كيف ميكن للشاب أن يعرب النهر بأغراضه الثالثة 

بأمان؟ "

ميكنك دعوة اجلامعة إىل متثيل هذا اللغز وحماولة التوصل إىل حلول.

 )واحلل هو : رحلة 1: أخذ العنزة؛ رحلة العودة: يعود فارغا .  رحلة 2:

أخذ الضبع ؛ رحلة العودة : إعادة العنزة؛ رحلة 3: أخذ األوراق ؛ رحلة العودة: يعود فارغا ؛ رحلة 4 : أخذ 

العنزة(.

ميكن هلذا التمرين أن يساعد املجتمع عىل التفكري يف األولويات. موارد اجلامعة، مثل القارب، قد تكون 

صغرية جدا لفعل كل يشء دفعة واحدة، لذا هناك حاجة إىل ترتيب األولويات. قد تكون أفضل طريقة 

للقيام باألشياء هي بوضعها يف ترتيب معني. القيام ببعض األمور أوال قد يكون له آثار سلبية عىل جوانب 

أخرى من حياة املجتمع. عىل سبيل املثال، قطع مجيع األشجار القريبة لبناء البيوت وزراعة املحاصيل بدال 

منها قد حتّسن بعض األشياء، ولكنها ستؤدي إىل انخفاض يف هطول األمطار وبالتايل إىل حماصيل قليلة عىل 

املدى الطويل.

اخلطوة 3 : جداول ختطيط املشاريع

استخدم اجلداول التالية لتحويل املعلومات من مترين احلافلة الصغرية إىل خطة ميكن استخدامها يف 

وثيقة املرشوع وأيضا يف مجع األموال من اجلهات املانحة.
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اسم املرشوع

ما الّذي سنفعله؟

كيف سنقوم به؟

i( من سيقوم مباذا؟

ii( متى نبدأ؟

iii( ما الّذي نحتاج أن نحرضه؟

iv( متى نبدأ بالتحضري؟

v( ما هي كلفته؟

- كم من الوقت سيستغرق؟

- كم من املال سيكلف؟

ملاذا نريد أن نقوم به؟



أنشطة التخطيط

عندما تقرر مباذا ستقوم وكيف ستقوم به، سيكون اجلدول التايل أداتك املفيدة لتنظيم ما تنوي القيام به 

ومتى.

مهمة ختطيط اجلدول

نشاط حبال الغسيل

مقدمة

حياول هذا النشاط مساعدة املشاركني عىل تصور كل األشياء املختلفة التي حيتاجون أن يقوموا 

هبا من أجل إنجاز املرشوع. ضع تصورا لألنشطة املختلفة عىل بطاقات، حتى تتمكن من القيام 

بنقاش مجاعي حول الرتتيب الذي جيب أن تتبعه األشياء.

دليل خطوة بخطوة 

واألهداف  الغرض،  البطاقات  عىل  أكتب   .1

املرشوع  هذا  لتحقيق  نحتاجها  التي  واألنشطة 

وضعها عىل حبال غسيل أو عىل قطعة من احلبل.

2.  رّتب األنشطة التي عىل حبل الغسيل يف الرتتيب 

الذي ستتم فيه.

3. ناقش كيفية تنفيذ كل نشاط من األنشطة واملهارات واخلربة التي نحتاجها للقيام هبا.

 4. ناقش من هو أفضل شخص للقيام بكل نشاط ومتى عليه أن ينهي عمله.

5. استخدم دليل السيناريوهات عىل صفحة 128 للحصول عىل أفكار إضافية لعوامل أخرى قد 

يتعني النظر فيها للتخطيط للمرشوع.
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اخلطوة 7 : هيكلية تشغيل املرشوع 

عند التفكري يف تشغيل مرشوع أو سلسلة من املشاريع، من املهم أن نفكر كيف سيتم دعمه من قبل 

جمموعة من الناس.  ستجد أدناه عددا من اهلياكل املختلفة التي قد ُتعترب مناسبة. قد تتطابق جمموعة 

التنسيق املحلية مع أي من اهلياكل أدناه أو قد ترشح جمموعة صغرية لتصبح واحدة منهم نيابة عنهم.

أ( املجموعة العاملة يف املرشوع 

هذه هي املجموعة التي تتكون طوال مدة املرشوع. قد يكون من املناسب 

أن يكون هناك عدد كبري من املجموعات العاملة لدعم املشاريع املختلفة 

ملجموعة  حسابا  تقدم  أن  العاملة  املجموعات  هذه  عىل  املجتمع.  كل  يف 

التنسيق املحلية. عىل أبسط املستويات، قد حتتاج إىل منسق منتخب أو 

قائد يتأكد من أن الفريق يعمل بشكل جيد. عىل هذه املجموعة أن تقوم 

برتتيب االجتامعات،

وتفويض املهام ومراجعة كيفية سري املرشوع.

ب( جلنة املرشوع

هذه جمموعة أكرث رسمية مع أدوار حمددة ووظائف ، ولدهيا القدرة عىل 

اإلرشاف عىل عدد من املشاريع عىل مدى فرتة طويلة من الوقت.

صندوق  وأمني  سكرتري  رئيس،  أو  منسق  وجود  األدوار   تشمل  وقد 

وأعضاء املجموعة. وميكن أن تسعى النتخاب أعضاء جدد واحلصول عىل 

، قد ترشف جلنة املرشوع  شكل من أشكال املؤسسة. يف بعض احلاالت 

عىل سلسلة من اللجان الفرعية التي تعترب مسؤولة عن مشاريع حمددة ، 

مثل املياه والرصف الصحي واملدارس والرثوة احليوانية والصحة.

ج( منظمة قامئة عىل اجلامعة )مجعية(

وأعضاء  دستور  هلا  يكون  أن  وينبغي  قانونية  صفة  ذات  جمموعة  هذه 

منتخبني وهيكلية ملختلف املناصب. إهنا جمموعة أكرث رسمية ولكن لدهيا 

ميزة كوهنا

من  التربعات  عىل  للحصول  استخدامها  ميكن  بحيث  قانونيا  هبا  معرتف 

جلنة  لعمل  نتيجة  تأيت  املجموعة  هذه  دولية.  وكاالت  أو  قانونية  هيئات 

الناجح عىل مدى عدد من السنني. )أنظر الصفحات 174-170  املرشوع 

إدارة منظمة قامئة عىل اجلامعة(. ملزيد من املعلومات حول إنشاء و

للتفكري

ما هو يف رأيك أنسب بنية ملجتمعك يف الوقت احلايل؟

هل حتتاج إىل إنشاء هيكلية جديدة أو ميكنك العمل مع اهليكلية التي لديك؟

اخلطوة 5 : سيناريوهات

مترين آخر مفيد هو تصور أن املرشوع قد تم العمل به ملدة ستة أشهر وأن األشخاص التالية أسامؤههم 

ميثلون أهنم ينظرون إىل املايض ويصفون مشاعرهم حول كيفية سري األمور. أعِط الناس عرش دقائق 

للتفكري بدورهم من ثم جيتمعون كفريق لتبادل األفكار. عندها تسلّط املجموعة الضوء عىل األفكار 

التي حتمل خماوف والتي حتتاج إىل معاجلة يف خطة املرشوع احلالية. والحظ أيضا املشاعر املتعلقة 

باألشياء اجليدة التي سوف حيققها املرشوع وتأكد من أنه تم التخطيط هلا يف خطة املرشوع.

1. عضو من اجلامعة

كل  تصف  أن  عليك  لذا  أشهر  ستة  املرشوع   هذا  عىل  مىض  لقد 

بعض  عن  فضال  املوضوع,  هذا  يف  جيدة  حقا  جتدها  التي  األشياء 

املخاوف والتحديات.

2. راعي الكنيسة

كنت تدعم هذا املرشوع منذ البداية ورأيت كم اجتهدت املجموعة 

يف عملها إلعداد املرشوع وتشغيله ملدة ستة أشهر. عليك أن تشارك 

املجتمع، وتأثريه عىل  الكنيسة ويف عالقتها مع  فعله املرشوع يف  ما 

املجموعة التي تديره.

3. عضو مشارك من اجلامعة

ساعدت يف املرشوع يف الثالثة أشهر األخرية. سوف تشارك املجموعة 

وجه  وعىل  فيه  شاركت  الذي  القصري  الوقت  يف  عنه  انطباعاتك 

اخلصوص ، ما تعلمته من األشخاص اآلخرين العاملني يف املرشوع 

وكيف استخدمت مهاراتك وخربتك.

4. عضو يف جمموعة التنسيق املحلية

لقد اشرتكت يف املرشوع من مدة 12 شهر خالل التخطيط والتصميم.

شارك  املاضية.  الستة  األشهر  خالل  تشغيله  يف  تساعد  وكنت 

املجموعة بعض أفراح وحتديات ال 18 شهرا املاضية.

اخلطوة 6 : مراجعة اخلطط

إضافة رؤى جديدة إىل اخلطط، وللفحص النهايئ ، من املفيد كمجموعة  بعد القيام بالسيناريوهات، و

مراجعة كافة خطط املرشوع للتأكد من أنه متت تغطية كل يشء وأن كل شخص لديه فهم واضح 

ملا يتعني عليه القيام به.
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اجلزء 4 : تعلم وتفكري

هذا اجلزء مهم ألن الكنيسة واجلامعة يف حاجة إىل املراجعة والتفكري مرة أخرى مبا سار عىل ما يرام وما كان ميكن 

القيام به عىل نحو أفضل بالطريقة التي تعلموها وعملوا هبا معا.

التفكري يف اجلزء 1 : حلم أحالم

1. ما مدى نجاح تنظيمنا "حللم أحالم" مع املجتمع؟

2. ما كان أفضل ما ُعمل؟ وما الّذي علينا القيام به بشكل أفضل املرة القادمة؟

التفكري يف اجلزء 2 : توضيح ما ينبغي عمله الحقا

1. هل هناك فهم مشرتك للمشاكل الرئيسية التي تواجه املجتمع؟

2. ما مدى نجاحنا  كجامعة يف حتديد االحتياجات األولية التي نريد أن نعاجلها؟

التفكري يف اجلزء 3 : التخطيط للعمل

1. ما مدى نجاحنا يف التخطيط معا؟

2. هل اخلطط التي وضعناها واقعية وقابلة للتحقيق؟

3. كيف نقيس التقدم املحرز يف األمور التي قررنا أن نفعلها؟
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املرحلة 4 :
البدء بالعمل



1. دراسة يف الكتاب املقدس عن نحميا

نحميا يبين السور

القسم أ: العمل معا

إقرأ نحميا 2: 17- 3: 32

احلاجة  قّيم  نحميا  أن  كيف  رأينا   68 الصفحة  عىل  الكتابية  الدراسة  يف 

لرتميم أسوار أورشليم. يف هذا املقطع نراه يساعد يف تنظيم عملية إعادة 

البناء.

ماذا حيدث يف هذا املقطع؟  .1

هل نحميا وعبيده هم فقط من يقومون بالعمل؟ من غريهم انخرط بالعمل؟  .2

من  الذين انخرطوا بالعمل هناك : الكهنة )3: 1 ، 22 ، 28( ؛ الصاغة, صانعو العطور والتجار )3: 8 ، 32(؛ احلكام 

واملسؤولون )3: 12( ، النساء )3: 12( ؛ السكان )3: 13, 23, 29(  واحلراس )3: 29(.

هل عدد األشخاص املنخرطني يف رأيكم يساعد يف بناء األسوار بشكل أرسع أم أبطأ؟  .3

من يشارك يف مشاريع يوموجا يف جمتمعك؟ هل أنتم؟ من الذي ميكن تشجيعه للمشاركة أكرث يف العمل؟  .4

أرشك نحميا جمموعة كبرية من الناس يف العمل- األغنياء والفقراء، الرجال والنساء، السكان املحليني والذين   .5

يعيشون بعيدا. كيف ميكنكم مساعدة كل من يريد أن يشارك يف املرشوع؟

القسم ب : التغلب عىل الصعوبات

إقرأ نحميا 4: 23-1

ماذا حيدث يف هذا املقطع؟  .1

ما هي الصعوبات التي تواجه نحميا والذين يعيدون بناء السور؟  .2

هل تواجهون أية صعوبات يف مرشوع يوموجا؟  .3

ما هي الطرق التي استخدمها نحميا ملواجهة هذه الصعوبات؟  .4

كان يصيل للحصول عىل مساعدة )اآلية 4( ، ويشجع الناس )اآلية 14(، ويتوىل العمل )اآليات 23-21(.

ما هي الطرق التي تستجيبون من خالهلا للصعوبات التي تواجهوهنا؟  .5

نظرة عامة عىل املرحلة 4 : البدء بالعمل

اهلدف من هذه املرحلة :

مساعدة املجموعة العاملة يف املرشوع عىل النظر يف مجيع اجلوانب األساسية من سري املرشوع بشكل 

يومي.

حمتويات هذه املرحلة

إدارة املرشوع  هذه املرحلة تتضمن عددا من األنشطة والوسائل الالزمة ملساعدة املجموعة عىل تسيري و

ما  منها  نختار  أن  علينا  بل  واحدة  دفعة  كلها  الوسائل  واستعامل  باألنشطة  القيام  ينبغي  وال  اجلامعي. 

يتناسب مع الوضع اخلاص بحالتك.

من املهم النظر باستمرار إىل أسئلة التعلم والتفكري يف الباب 12 واستخدام الوسائل واألنشطة املرافقة.

1. دراسة يف الكتاب املقدس عن نحميا

2.  توضيح الغرض من املرشوع واملهام ذات األولوية

3.  كيفية مراقبة املرشوع 

4. التفويض

5.إدارة الناس وتقديرهم.

6. كيفية احلفاظ عىل اندفاعنا

7. بناء فريق

8. كيفية عقد اجتامع فعال

9.  كيفية املداومة عىل إعالم اآلخرين

10. حفظ سجالت املرشوع

11. احلصول عىل مشورة متخصصة

12. تعلم وتفكري

135يوموجا : دليل املنسقالبدء بالعمل 134



3.  كيفية مراقبة املرشوع 

جزء هام من إدارة املرشوع هو القدرة عىل قياس التقدم املحرز من حيث طريقة عمله، وكيفية تغيريه 

حلياة الناس.  ويسمى هذا املراقبة.

املراقبة هو مجع املعلومات التي تساعدنا عىل معرفة كيفية سري املرشوع.

هذا يتطلب منا مجع املعلومات بانتظام من سجالت احلضور، وردود أفعال أفراد اجلامعة املحلية حول 

ما إذا كانوا جيدون فائدة للمرشوع، وأيضا مراجعة امليزانيات والنفقات. املراقبة مفيدة حقا ألهنا توفر 

الكثري من املعلومات التي ميكن النظر فيها يف هناية املرشوع عندما يتم تقييمه.

هناك ثالث أسئلة رئيسية جيب طرحها عند مراقبة املرشوع :

2. توضيح الغرض من املرشوع واملهام ذات األولوية

مع إطالق املرشوع ، ستكون فكرة جيدة أن جتري مناقشة عامة حول غرضه. فيام تقود املناقشة، تكلم 

عن النقاط التالية :

ذّكر املجموعة بغرض املرشوع.   .1

اتفق معهم عىل تواريخ وأماكن االجتامعات.  .2

راجع أدوار ومسؤوليات املشاركني.  .3

ناقش اآلمال واملخاوف املتعلقة باملرشوع.  .4

حّدد التحديات املحتملة وكيفية معاجلتها.  قد تكون فكرة جيدة أن تعود لتمرين "احلافلة الصغرية"   .5

يف الصفحة 122 ، وتويل اهتامما خاصا مبا ميكن أن يعيقكم وما ميكن أن يقف يف طريقكم.
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هل نفعل ما نوينا فعله؟

هل نحدث فرقا؟

مهاراتنا  نستخدم  أن  ميكن  هل 

ومواردنا عىل نحو أكرث فعالية؟



هذا اجلدول  مفيد للتخطيط لكيفية مراقبة األنشطة التي تقوم هبا. إذا كان ذلك ممكنا ، حاول رسمه عىل قطعة 

كبرية من الورق أو الكرتون، بحيث ميكن عرضه يف االجتامعات العامة. قد يكون من املفيد النظر يف استخدام 

بعض اجلداول التي يف قسم مجع املعلومات )عىل الصفحات 86-96( ، وهذا ُيظهر لك الفرق بني بداية املرشوع 

وما وصل إليه اآلن.

تأكد من أن السجالت مصممة بشكل جيد  وحمفوظة جيدا ومفيدة ودقيقة وميكن الوصول إليها بسهولة.

إذا كنت ال تسأل هذه األسئلة بانتظام، قد جتد نفسك تسري يف اجتاه ال تريده.

عىل سبيل املثال، إذا كنت تريد مراقبة بناء مدرسة حملية، سيكون مفيدا أن تطرح األسئلة التالية:

- هل لدينا كافة املوارد التي نحتاجها لبناء املدرسة؟

- هل يتم بناء املدرسة عىل مستوى جيد؟

- هل يعمل اجلميع معا كفريق واحد؟

- هل جيري استخدام املهارات بشكل فعال؟

- هل حيفظ هذا املرشوع امليزانية؟

مراقبة امليزانية

أفضل طريقة ملراقبة امليزانية هي مبقارنتها مع ما ينفق )النفقات(. هذا حيتاج ألن يتم عىل أساس منتظم بحيث 

ميكن إجراء التعديالت إذا لزم األمر.
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النفقاتامليزانيةوصف
رشاء األخشاب
رشاء اإلسمنت

رشاء الرمال
رشاء الطوب

رسوم طبقات الطوب
سقف من الصفيح

املجموع

$ 600
$ 200

$ 95
$ 350
$ 250

$ 1200
$ 2695

$ 450
$ 225
$ 100
$ 320
$ 300
$ 950

$ 2345

جدول املراقبة

قامئة بأنشطة 

املرشوع

ما مدى نجاح األشطة؟ متى نُفذت األنشطة؟

ما الذي ميكن حتسينه؟

من الذي ينبغي أن جيمع 

املعلومات عن النشاط؟

التغيريات اإلجيابية  ما هي 

هلذا  نتيجة  حدثت  التي 

النشاط؟

1

2

3

4

5

6

7

8



5. إدارة وتقييم الناس

عند تشغيل املرشوع، يف معظم احلاالت، نحتاج إىل أشخاص يشاركون بصورة مبارشة أو يرشفون عىل العمل. 

الطريقة التي هبا نؤيد الناس ونشجعهم ستحدد

إبداء ردود فعل إجيابية. دافعهم والتزامهم باملرشوع. وسيلة هامة لتحقيق ذلك هي عن طريق تقدير الناس و

يف ما ييل عدد قليل من الطرق إلظهار تقديرنا للناس:

1. الرتحيب هبم يف بداية اليوم.

2. اقتنص الفرص لشكرهم عىل األشياء التي فعلوها أثناء النهار حتى ولو كانت قليلة.

3. إسأهلم رأهيم.

4. أظهر اهتامما هبم كأشخاص.

5. احتفل معهم عندما يتم حتقيق املهمة الكربى.

6. أتح الفرص هلم للتدريب.

7. شّجعهم عىل مشاركة خرباهتم يف الكنيسة أو يف اجتامع اجلامعة.

8. زّودهم بالقرطاسية أو بكتّيبات املعلومات.

قواعد إلعطاء ردود فعل إجيابية

• لتكن ردود فعلك إجيابية باستمرار

• لتكن متنوعة.

• لتكن صادقة.

• جيب أن تكون مناسبة ملا حتّقق.

• جيب أن تكون مستمرة.

• جيب أن تكون يف الوقت املناسب.

• جيب أن تكون عىل قدر اإلمكان مناسبة للفرد.

مهمة للعمل هبا

أكتب قامئة بالطرق التي تستخدمها لتقدير األشخاص وفكر كيف ميكن تقديرهم بطريقة أفضل.

4. كيف ينبغي لنا أن نفّوض؟

املهام.  تفويض  يف  يفكر  أن  هو  للمنسق  الرئييس  الدور 

والتفويض هو أن نسند مسؤولية مهام معينة إىل أشخاص 

آخرين.

التفويض مهم حقا ألنه جيعل معظم وقتنا متاحا ويساعد 

أيضا  اجلميع  يساعد  كام  فعال  بشكل  املهمة  إمتام  عىل 

ليصبحوا أكرث محاسة، وأكرث ثقة ومهارة. كام أنه خيفف 

إجراءات  مثانية  ييل  وفيام  املرشوع.  منسق  عن  احلمل 

بسيطة إلنجاح عملية التفويض.

اإلجراء 1: قّرر من ستفّوض.

اإلجراء 2: أظهر فائدة أو أمهية تفويض املهمة.

اإلجراء 3: قّسم املهمة وحّدد مستوى الدعم الالزم لكل جانب.

اإلجراء 4: خّصص وقتا لتدريب األشخاص يف مهمتهم ، إذا احتاج األمر.

اإلجراء 5: أتح الوقت الكايف للتدرب عىل املهمة يف بيئة آمنة ، ثم أعِط رأيك مبا حصل.

اإلجراء 6: بعدها تتم املهمة حتت إرشاف خاص، إذا كان ذلك مناسبا.

اإلجراء 7 :اجتمعوا معا إلبداء الرأي.

اإلجراء 8: احتفل مبا سار عىل ما يرام ، وادعم األشخاص.
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نشاط الدراجة 

إقامة املشاريع، من املهم العمل معا كفريق وتقاسم املهام واملسؤوليات. غالبا ما يكون  عند إدارة جمموعة و

هناك توازن بني أن تتابع املهام وبني التأكد من أن أفراد املجموعة أو اللجنة متحدون معا ويساندون بعضهم 

البعض.

الالزمة  اإلجراءات  إدراج  يشمل  وهذا  الدراجة".   "نشاط  باستخدام  وهي  بذلك  للقيام  واحدة  طريقة 

وعىل  الوحدة  عىل  احلفاظ  عىل  للمساعدة  الالزمة  واإلجراءات  اخللفية،  العجلة  حتت  التي  املهمة  ملساعدة 

الروح اإلجيابية للفريق حتت العجالت األمامية.

إجراءات ملساعدة املهمة

املهمة.  يف  البدء  عىل  املجموعة  حث  البدء.   .1

تقديم اقرتاحات جديدة، موضوعات للمناقشة 

أو خطط.

موارد  حتديد  معلومات.   عىل  احلصول  طلب   .2

نعرث  ألن  نحتاج  التي  واملعلومات  املجموعة 

عليها يف أماكن أخرى.

إعطاء معلومات أو وقائع أو مشاركة خربات   .3

مرتبطة باملهمة.

عىل  يتوقف  اجليد  القرار  أخذ   اآلراء.  طلب   .4

معرفة ما يفكر به مجيع األعضاء وما يشعرون 

به ناحية االقرتاح.

طلب اآلراء. بعض الناس يقومون بذلك كثريا،   .5

والبعض آخر قليال.

رسيعة  وسيلة  إجياد  إىل  نحتاج  األحيان  بعض  يف 

للحصول عىل كل اآلراء.

النقطة  جلعل  عملية  أمثلة  إعطاء  رشح.   .6

واضحة.

توضيح. طرح سؤال أو تكرار نقطة بكلامت   .7

خمتلفة لنوضح للجميع.

التي  الرئيسية  بالنقاط  باختصار  البدء  8. تلخيص. 

تم القيام هبا حتى الوقت احلايل.

أدرج اآلن قامئة مبهمة فريقك وحاجاهتا للصيانة وما هي أفضل طريقة ملعاجلتها. 

6. كيفية احلفاظ عىل محاستنا

خالل عمر املرشوع من املهم أن تكون مصدر إهلام ملساعدة مجيع األشخاص املعنيني وللحفاظ عىل محاستهم. هناك 

عدد من الطرق للقيام بذلك :

1. راجع بعض دراسات الكتاب املقدس املستخدمة يف هذا الدليل ودراسات كتابية أخرى استخدمتها ووجدهتا مفيدة.

2. ابحث عن فرص لالحتفال بالنقاط الرئيسية للنجاح يف حياة للمرشوع.

3. إذا كان ذلك مناسبا، استغل الفرص للحصول لعرض نجاحات املرشوع  يف صحيفة حملية أو عىل حمطة إذاعية حملية.

4. بالنسبة لبعض املشاريع فإنه من اجليد تنظيم معرض للمنتجات املحلية أو الفنية التي أنتجها أفراد اجلامعة.

5. إذا كان هناك أموال كافية، قد يكون من املمتع توفري قمصان أو قبعات لفريق املرشوع حتمل شعار املرشوع.

6. قم بتنفيذ "نشاط الدراجة".
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الروح  عىل  احلفاظ  يف  للمساعدة  إجراءات 

اإلجيابية يف املجموعة

ونستجيب  وديني  نكون  أن  تشجيع.   .1

ونبين  اآلخرين  قبل  من  املقدمة  لالقرتاحات 

عليها ونبدي إعجابنا باآلخرين وبأفكارهم.

اهلادئ  الشخص  إعطاء  و احلراس  دور  لعب   .2

فرصة للمشاركة يف املناقشة.

وضع املعايري. عىل سبيل املثال ، "دعونا نحاول   .3

مناقشة  ونتجنب  الرئيسية  الفكرة  معاجلة 

قضايا جانبية أخرى ".

تشخيص الصعوبات. عىل سبيل املثال ،"أعتقد   .4

القرار حتى نحصل  أننا ال نستطيع اختاذ هذا 

عىل املزيد من املعلومات ".

ومشاعر  الشخصية  املشاعر  عن  التعبري   .5

املجموعة. عىل سبيل املثال "إنين أشعر بامللل. 

ساعة  نصف  قضينا  وقد  صغرية،  نقطة  هذه 

نناقشها ".

يصارعون  الذين  أولئك  مساعدة  االنسجام.   .6

لفهم وجهات نظر بعضهم البعض. 

تقييم.  خلق الفرص للناس للتعبري عن مشاعرهم   .7

وعن ردود فعلهم جتاه عمل املجموعة.

ختفيف التوتر. وضع املشكلة يف سياق أوسع،   .8

أو قول نكتة يف حملها.



ب( نشاط اللوحة

ناحية منها  الكرتون واكتب عىل  اللوحة أو عىل قطعة كبرية من  أرسم خطا يف منتصف 

"األمور التي جيب أن نحافظ عليها يف جمموعتنا"، وعىل اجلانب اآلخر ،" األمور التي جيب 

أن نغرّيها يف جمموعتنا." 

املناسب  الورق ولصقها عىل اجلانب  أدُع أعضاء املجموعة لكتابة األفكار عىل قطع من 

من اللوحة. 

ميكن بعد ذلك مجع هذه التعليقات ضمن موضوعات مشرتكة والقيام مبناقشتها.

ج( مراجعة عملية الفريق 

معا.  عملهم  كيفية  يف  التفكري  عىل  بتشجيعهم  وهي  فريقك  لبناء  واحدة  طريقة  هناك 

هذا مترين جيد وميكن القيام به بعد حدث أو بعد تتميم مهمة معينة. إطرح عىل فريقك 

األسئلة التالية ثم قوموا مبناقشة اإلجابات التي أعطيت ضمن جمموعات. 

1. ماذا فعل فريقك للمساعدة عىل إنجاز املهمة؟ 

2. ما األشياء التي أعاقت إمتام املهمة؟ 

3. ما الذي كنت لتفعله بشكل خمتلف؟ 

4. ما الذي تعلمته حول فعالية الفريق؟...

7. بناء فريق 

تم  معا بشكل جيد. وقد  العمل  الفريق عىل  البحث عن فرص ملساعدة  املهم  خالل عمر املرشوع من 

تصميم األنشطة التالية ملساعدة الفريق عىل أن يعرفوا أي نوع من الفرق هم ، وما هي األشياء التي ميكن 

القيام به لتحسني طريقة عملهم معا. 

أ( لعبة الرسم 

اهلدف

أن  ميكن  التي  األشياء  ونوعية  الفريق  نوعية  يف  التفكري 

يعملوها بشكل أفضل.

دليل خطوة بخطوة 

إرشح للمجموعة أننا بصدد التفكري يف طابع وطبيعة تلك   .1

اجلامعة أو املنظمة أو الكنيسة. 

أدُع كل عضو لرسم صورة حيوان ميثل شخصية وطبيعة   .2

املجموعة. 

ضع الرسومات عىل اجلدار ودع كل شخص يعرض رسمه   .3

ويرشح ملاذا رسمه. 

لكتابة  الورق  أو قطعة كبرية من  الورقي  اللوح  استخدم   .4

املواضيع املشرتكة واالختالفات. 

أفضل يف  العمل عىل نحو  للفريق كيفية  تعين  ماذا  ناقش   .5

املستقبل.

نصائح 

تأكد من أن الصور كبرية مبا يكفي حتى يطلع عليها اجلميع.  إذا مل يكن الناس سعداء بالرسم، أو غري 

واثقني، يكون النهج البديل مبنحهم صور حيوانات ليختاروا منها ويتحدثوا عنها. 
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ب(  قامئة مرجعية لعقد اجتامع فعال

قبل االجتامع

• هل واضح للجميع ملاذا نجتمع؟

• هل لدى اجلميع معلومات كافية حول متى حيدث االجتامع؟

إىل أية أوراق إضافية؟ • هل حيتاج البعض إىل جدول األعامل مقدما و

• إذا كان هنالك عروض ستقدم، هل حصل مقدمو العروض عىل الوقت الكايف لإلعداد؟

• هل نحن بحاجة إىل الطعام والرشاب، وهل تم التخطيط لفرتة اسرتاحة؟

• هل حيتاج املكان إىل حتضري قبل وصول الناس؟

خالل االجتامع

• هل تم تقديم األعضاء اجلدد أو الزوار والرتحيب هبم؟

• هل يتم اإلصغاء للناس؟

• هل املناقشات بناءة؟

• هل تم اختاذ القرارات؟

• هل يشارك اجلميع؟

• هل يتأكد الرئيس من اتباع جدول األعامل؟

• هل يسري االجتامع عىل الوقت؟

• هل يلّخص الرئيس النقاط الرئيسية قبل اختاذ القرار؟

• هل يقوم السكرتري بتسجيل القرارات املتخذة، ومن الذي سيفعل ماذا؟

بعد االجتامع

• هل  راجع األعضاء الرئيسيون املحرض الرسمي بوقائع اجللسة قبل توزيعه؟

• هل تم إرسال تذكري إىل مجيع األعضاء بتاريخ عقد االجتامع املقبل؟

• هل تم إرسال املحرض قبل االجتامع املقبل؟

• هل هناك وقت خمصص إلعداد جدول أعامل االجتامع القادم؟

8. كيفية عقد اجتامع فعال

أحيانا تبدو االجتامعات مملة وطويلة. هذا القسم يساعدك عىل التفكري يف نوعية اجتامعاتك وما ميكنك القيام 

به جلعلها أكرث فعالية، مبا يف ذلك كيفية حتسني عملية صنع القرار وكيفية مراقبة ديناميكيات اجلامعة.

وقد تم تصميم قوائم املراجعة واالقرتاحات التالية ملساعدتك يف احلصول عىل أقىص استفادة من اجتامعاتك.

أ( رسم اجتامعاتكم يف شكل من أشكال النقل

فّكر يف اجتامعاتك وكأهنا شكل من أشكال النقل. ماذا ستكون؟

ارسمها وشاركها مع بقية املجموعة.

ما هي املواضيع املشرتكة؟

هل هناك أي يشء حيتاج إىل معاجلة؟
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د( ما جيب مراقبته يف املجموعة

واحدة من مهام الشخص الذي يقود أو يرتأس االجتامع  هو مراقبة ما جيري يف املجموعة حتى يقوموا 

باالستجابة األنسب هبدف قيادة املناقشة اجلامعية إىل نتيجة ناجحة.

إننا بحاجة ألن نراقب عىل ثالث مستويات خمتلفة:

  أ ( املحتوى. عام تتحدث املجموعة؟ ماذا يقول كل شخص؟

مشاعرهم  عن  الناس  يعطيها  التي  املؤرشات  ما  يقولون،  عام  النظر  برصف  اللفظية.  غري  ب( التعبريات 

وردود الفعل. عىل سبيل املثال ، اإلمياءات ونربة الصوت ولغة اجلسد وتعابري الوجه أو ترتيب الكالم.

املشاعر واملواقف واالهتاممات واألجندات اخلفية. هذه العوامل اهلامة هلا تأثري مهم عىل احلياة وعىل  ج( 

عمل املجموعة وجيب أخذه بعني االعتبار. املالحظة الدقيقة للكلامت والتعبريات غري اللفظية تعطينا 

أدلة حول مشاعر الناس، ولكن ميكن بسهولة أن ُيساء تفسريها، لذا إذا كانت مهمة جيب التحقق منها 

من الشخص املعين.

ج( دليل بسيط الختاذ القرارات

اختاذ  اختاذ قرارات جيدة. كجزء من  إدارة جمموعة مرشوع صغري هي  التحديات يف  واحدة من 

لالستناد  املعلومات  من  بالكثري  الناس  وتزويد  مسبقا،  جيد  إعداد  وجود  جيب  اجليدة  القرارات 

عليها يف قراراهتم. تم تصميم األسئلة التالية ملساعدة املنسق عىل تسهيل عملية اختاذ القرار اجليد.

ماذا نحاول أن نقرر؟ تأكد من أن هذا واضح للجميع.   أ ( 

ما هي االحتامالت املختلفة؟ أنظر يف أكرب عدد ممكن منها. ب( 

عرض األفكار قد يكون مفيدا.

كيف ميكن لكل احتامل أن يعمل؟ انظر يف اإلجيابيات والسلبيات. ج ( 

ما االقرتاح أو جمموعة االقرتاحات التي علينا أن نختارها؟  د ( 

ما الذي يتعني علينا القيام به لتنفيذ القرار؟ هـ( 

من الذي سيقوم مباذا؟ متى؟ أين؟ وكيف؟ و( 

'ال ميكن أبدا للمجموعة أن يصبحوا جمتمعا ما مل يطوروا عادة اإلصغاء باحرتام شديد واحدهم 

لآلخر'

إيفان بوبورفسيك
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10. حفظ سجالت املرشوع

أثناء منو املرشوع ، من املهم أن حتتفظ بسجالت للجوانب املختلفة للمرشوع، والتي تشمل :

• الدراسة االستقصائية األساسية )وهذا رسد لالحتياجات التي حددها املجتمع(

• خطة املرشوع )وهي كل النقاط التي أُخذت من مترين احلافلة الصغرية(

• امليزانية والنفقات

• قامئة مبن يفعل ماذا )األدوار واملسؤوليات(

• تقارير عن التقدم املحرز )وهي املعلومات التي تم مجعها أثناء مراقبة املرشوع(

• خمطط املرشوع )وهو عادة ما يكون لوحة جدارية ُيعرض فيها ماذا سيحدث ومتى(.

جيب أن حُتفظ سجالت املرشوع مع شخص جيد يف اإلدارة وبإمكانه أن حيّدثها

9. كيفية إبقاء اآلخرين عىل اطالع مبا جيري

مع منو املرشوع، من املفيد أحيانا مشاركة كيفية تطوره مع اجلامعات أو مع األفراد الرئيسيني. ومنهم :

• قادة اجلامعة والكنيسة 

• السلطات املحلية

• الكنائس األخرى يف املنطقة

• الدوائر احلكومية املتخصصة مثل إدارات الغابات واملياه والرصف الصحي أو الزراعة

• أفراد اجلامعة وجمموعات املصالح.

ميكن القيام بذلك يف عدد من الطرق:

• عرض رسمي باستخدام اجلداول التي تسلط الضوء عىل النقاط الرئيسية التي تريد إيصاهلا.

• كبند يف جدول أعامل اجتامع وكالة حكومية أو سلطة حملية.

• بتوفري املواد واملعلومات للصحف املحلية واإلذاعة.

• استخدم الدراما والغناء يف لقاء اجلامعة, إذا كان ذلك مناسبا.
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12. تعلّم وتفكري

التالية  األسئلة  إىل  باستمرار  تعود  أن  املهم  من  الرابعة،  املرحلة  يف  واألنشطة  األدوات  تستخدم  عندما 

ملساعدتك يف احلفاظ عىل التعلم ويف مواصلة حتسني جمتمعك.

1. ماذا تعلمت أكرث من الوسائل واألنشطة التي استخدمتها؟

2. كيف كان بإمكانك استخدامها عىل نحو أفضل؟

الذين كنت  للناس  أكرث  مناسبة  تكييفها جلعلها  إىل  3. هل حتتاج 

تعمل معهم؟ إذا كان األمر كذلك، كيف؟

أية  هناك  هل  تستخدمها؟  مل  التي  والوسائل  األنشطة  هي  ما   .4

كيف   ، كذلك  األمر  كان  إذا  استخدامها؟  دون  حتول  حواجز 

ميكنك معاجلة هذه العقبات؟

11. احلصول عىل مشورة متخصصة

من املهم احلصول عىل مشورة متخصصة يف املجاالت التي حددهتا اجلامعة والتي ال يوجد فيها مهارات 

فورية أو خربة. يف معظم احلاالت، ينبغي أن يكون هناك وكاالت حكومية ومنظامت متخصصة قادرون 

عىل تقديم املساعدة.

والذين  متخصصة  مشورة  تقدم  أن  ميكن  التي  األخرى  واملنظامت  احلكومية  بالوكاالت  قامئة  أكتب 

يكونون قادرين عىل املساعدة يف مرشوعك.
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تقييم



أسئلة وأدوات للقيام بتقييم

األسئلة الثالثة الرئيسية للتقييم

التي  الثالثة  الرئيسية  الثاين، أن نكيف األسئلة  ، علينا قبل االنتقال إىل املرشوع  بتقييم مرشوع ما  عندما نقوم 

نستخدمها عند مراقبة املرشوع.

الغرض من التقييم

يكتمل  بعدما  رئيسية  أسئلة  ثالثة  طرح  هو  التقييم 

املرشوع أو يتم حتقيق نقطة هامة يف يوموجا:

• هل قمنا مبا نوينا فعله؟

• هل أحدثنا فرقا؟

• هل كان بإمكاننا استخدام مهاراتنا ومواردنا بفعالية أكرب؟

هناك نوعان من األهداف الرئيسية للتقييم :

• مساءلة أفراد اجلامعة الذين يتلقون اخلدمة وداعمي املرشوع الذين يقدمون األموال أو املوارد األخرى.

• تعلّم كيف ميكننا حتسني ما نقوم به

1. املساءلة

احلساب  تقديم  عىل  قادرين  يكونوا  أن  مساعدهتم  إىل  املرشوع  هيدف  الذي  اجلامعة  ألفراد  املهم  من 

للذين يديرون املرشوع بحيث :

•  يكون هلم رأي حول كيفية تشغيل املرشوع

• ميكنهم التعليق حول ما إذا كان املرشوع أو اخلدمة حيدث فرقا

• يتم تدعيمهم وال ُيعاملوا كمستقبلني سلبيني للمساعدة.

من املهم أن يقدم املرشوع حسابا أمام أولئك الذين يدعمونه من خالل تقديم املال واملوارد واملهارات 

والوقت ، من أجل :

• إثبات أنه يتم استخدام املال بشكل جيد

• تقديم دليل عىل التغيري وعىل األثر اإلجيايب 

• احرتام الرشاكة بني الداعم واملرشوع.

2. التعلم

من املهم أن نتعلم من جتاربنا ونجمع الدروس عن كيفية حتسني الطريقة التي سنعمل هبا يف املستقبل.
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ن  ركو ملشا ا

يف املرشوع

 داعمو املرشوع

1- هل قمنا مبا نوينا فعله؟

استخدام  بإمكاننا  كان  هل   -3

مهاراتنا ومواردنا بفعالية أكرب؟

2- هل أحدثنا فرقا؟



2. هل أحدثنا فرقا؟

لإلجابة عىل هذا السؤال، عىل جمموعة التنسيق املحلية أن تفكر يف الوسائل وجتمع أدلة وتبني أن هناك فرقا 

قد أُحدث.

أ( قصص عن تغيريات كبرية

هذا األسلوب يتيح للجميع أن يشاركوا بخرباهتم عن املرشوع اجلامعي وعن التغيريات التي أحدثها. يتم 

تشجيع كل شخص يف املجموعة عىل احلديث عن

اختبارهم يف املرشوع وعن الفرق الذي حققه يف حياهتم. عملية القيام بذلك حتتاج إىل أن نكون منظمني 

إلعطاء الوقت الكايف لكل من لديه قصة أن يشاركها.

بعد أن يشارك كل شخص قصته أطلب منهم إعطاء عنوان 

لقصتهم وقول ملاذا هي مهمة.

ثم  الكرتون.  أو  الورق  من  كبرية  قطعة  عىل  هذا  أكتب 

الصقها عىل احلائط ليك يطلع عليها اجلميع.

عندما ُترسد مجيع القصص ومُتنح عناوين ، ادُع املجموعة 

التغيري  تعكس  قصص  مخس  أو  ثالث  أفضل  اختيار  إىل 

الذي حدث يف املجتمع. ثم ينبغي أن ُتكتب هذه القصص 

بالكامل ويتم استخدامها كدليل يف التقرير.

1- هل قمنا مبا نوينا فعله؟

لإلجابة عىل هذا السؤال ، حتتاج جمموعة التنسيق املحلية إىل النظر يف اخلطة األصلية للمرشوع. باإلضافة 

إىل ذلك ، ينبغي أن ينظروا إىل املعلومات التي تم مجعها حول املشاكل التي يسعى املرشوع إىل معاجلتها. 

من املهم أن تأخذ املجموعة الوقت حتى يتأقلموا مع اخلطط واملعلومات بحيث ميكن مقارنة ومقابلة 

التغيريات التي حدثت منذ أن تم التعرف عىل املشكلة.

أداة واحدة مفيدة ملساعدتك يف اإلجابة عىل هذا السؤال هو وضع جدول زمين.

أطلب من املجموعة رسم خط مستقيم أفقي عىل قطعة كبرية من الورق، يف وسط الصفحة. ضع تاريخ 

بدء املرشوع يف بداية هذا اخلط، والتاريخ احلايل

لتحديد مستويات  تاريخ وآخر  أن يرسم خطا بني كل  للفريق  ينبغي  ثم  الطرف اآلخر من اخلط.  يف 

املرشوع العالية التي سرتتفع فوق اخلط وانخفاضاته التي تنزل حتت اخلط. ثم كمجموعة، انظروا يف 

االرتفاعات واالنخفاضات عىل اجلدول الزمين ، وناقشوا السؤال التايل، "هل قمنا مبا نوينا فعله؟" ميكن 

أيضا التطرق ألية تغيريات رئيسية حدثت يف املرشوع وملاذا تم هذا. من املهم االحتفاظ بسجل للجدول 

إىل املستفيدين إلثبات أننا نقدم حسابا. الزمين عىل أن ُيقدم إىل جلان اجلامعة املختلفة و
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3. هل كان بإمكاننا استخدام مهاراتنا ومواردنا بفعالية أكرب؟

أ( مثلث املوارد

هذا نشاط جيد للنظر إىل املوارد التي نستخدمها يف إعداد مرشوع اجلامعة.

هل استعنا بأية مساعدة خارجية، ومّم تتكّون؟

عىل سبيل املثال : نصيحة من السلطات املحلية أو املنظامت 

املحلية بشأن املياه والرصف الصحي والزراعة.

ما هي الفئات املجتمعية األخرى التي عملنا معها وما 
هي املوارد التي شاركونا هبا؟

الذين  األخرى  الديانات  أو  الطوائف   : املثال  سبيل  عىل 

تبادلوا معنا خربهتم وموارد ، مثل املباين واملعدات.

ما الذي فعلناه نحن أنفسنا وما كانت املوارد؟

عىل سبيل املثال : حفر اآلبار وزرع احلقول، وبناء خمازن 

بعملنا اخلاص واملواد التي منلكها.

رسم املثلث عىل السبورة أو عىل قطعة كبرية من الورق وكتابة األسئلة يف كل من القطاعات املبّينة أعاله. 

ثم ادُع املجموعة لطرح ردود عىل كل من األسئلة. ميكن كتابة هذه الردود سواء عىل السبورة أو عىل قطعة 

من الورق أو عىل قطع صغرية من الورق، ثم لصقها عىل املثلث. ثم تلخيص الردود ودعوة الفريق للتفكري 

يف ما ميكن أن يفعلوه بشكل خمتلف يف املرة القادمة.

ب( رسم خرائط اجلامعة

يف هناية املرشوع ، اسأل جمموعة التنسيق املحلية أن يرسموا خريطة للجامعة ويقارنوها باخلريطة التي 

رسموها قبل بدء املرشوع. هل تبدلت اخلريطة نتيجة للمرشوع؟ )ملزيد من التفاصيل حول كيفية القيام 

باخلريطة، راجع الصفحة 70(.

ج( استخدام االحصاءات املحلية

تكون  ما  عادة  هذه  األمور.  تغرّي  كيفية  عن  املحلية  اإلحصاءات  مجع  عىل  يقوم  التقييم  من  هام  جزء 

متاحة يف الوثائق الرسمية يف املكاتب احلكومية أو يف العيادات الصحية املحلية.  وينبغي عىل جمموعة 

بعد  أُقيمت  التي  اإلحصاءات  مع  باملرشوع  البدء  سبقت  التي  اإلحصاءات  تقارن  أن  املحلية  التنسيق 

االنتهاء من املرشوع. من األمور املهمة التي جيب البحث عنها هي تغيريات مثل حتّسن الوضع الصحي 

وزيادة اإلنتاج الزراعي وزيادة احلضور يف املدارس املحلية.

عىل جمموعة التنسيق املحلية أن تطلع عىل كل هذه اإلحصاءات وخترج ببيان موجز عن التغيريات التي 

تظهرها اإلحصاءات يف منطقة معينة.  وينبغي إدراج ذلك يف التقرير مرفقا باإلحصاءات املتعلقة به.
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إحصائات صحية

عدد السكان

إحصائات 
زراعية



استخالص الدروس من يوموجا

التي  الدروس  يستعرضوا  أن  املحلية  التنسيق  ملجموعة  املهم  من  اجلامعة،  إىل  النتائج  كافة  تقديم  قبل 

تعلموها خالل مجيع املراحل املختلفة من الربنامج. هذا ميكن أن يتم من خالل النظر إىل ما كتبوه يف جزء 

التعلم والتفكري من كل مرحلة )انظر الصفحات 53 ، 107 ، 130 و 153( ، أو من خالل مناقشة عامة 

باستخدام اجلدول الزمين، والذي قد يكون من األسهل أن يفعلوه ألنه مريئ.

"الغرض احلقيقي والواحد من التعليم هو أن ترتك الشخص يف حالة دامئة من طرح األسئلة".

املطران كريتون )1901-1843(

إعالم اجلامعة

مبجرد أن جتمع جمموعة التنسيق املحلية كافة املعلومات، جيب أن تشاركها مع اجلامعة للتأكد من دقتها 

وللحصول عىل أية أفكار أو تأمالت يف اللحظة األخرية. هذا يشء من املهم أن تفعله ألنه يساعد اجلامعة 

عىل امتالك املعلومات كام يساعدهم عىل مشاركة إنجازات هذا املرشوع.

 - - -

ب( حتليل املربع

هذا النشاط  جيد للتفكري يف كيفية سري مرشوع اجلامعة عموما، وميكن أن تستخدمه لطرح السؤال حول ما إذا 

كانت املوارد ُتستخدم عىل نحو فعال.

نصائح للقيام بتحليل املربع

قّسم املجموعة إىل جمموعات صغرية. هذا يعمل بشكل أفضل إذا قمت بتقسيم الفريق وفقا لألدوار املختلفة التي   .1

لعبوها يف هذه العملية.

أطلب من كل جمموعة رسم صورة لشكل من أشكال النقل الذي ميثل بأفضل طريقة ممكنة كيفية سري املرشوع.   .2

أعِط كل جمموعة بطاقات ملونة حتمل العناوين التالية: نقاط القوة, نقاط الضعف, الفرص, التهديدات. أطلب   .3

منهم أن يتبادلوا األفكار واآلراء بشأن املرشوع، ويكتبوا تعليقاهتم عىل البطاقات املناسبة.

اطلب من كل جمموعة تقديم صورة النقل التي اختاروها وحتليل املربع أمام املجموعة كلها.  .4

كمجموعة ناقشوا املواضيع املشرتكة واكتبوها عىل ورقة كبرية.  .5

ناقشوا األعامل القصرية األمد التي جيب القيام هبا لتحسني املرشوع )خالل الستة أشهر املقبلة(  .6

ناقشوا األعامل الطويلة األمد التي جيب القيام هبا لتحسني املرشوع )يف12-18 شهر املقبلة(.  .7

االحتفال باإلنجازات التي تم إبرازها يف هذه العملية.
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نقاط الضعفنقاط القوة

التهديداتالفرص

جدول زمين خرائط
قصص التغيريات

إحصائيات



ماذا بعد؟
بعد االنتهاء من التقييم من املهم االحتفال باإلنجازات والتفكري يف كيفية تطبيق الدروس املستفادة للبدء 

يف مرشوع جديد.

األمور التالية حتتاج إىل أخذها يف عني االعتبار عند بدء دورة مرشوع جديد:

هل لدينا قامئة باألشياء التي تعلمناها من العمل معا يف املرشوع   .1

األخري؟

هل نحن بحاجة اىل النظر يف األولويات األخرى املذكورة من   .2

قبل اجلامعة خالل مرحلة التحليل؟

هل ما زال بإمكاننا استخدام املعلومات األساسية التي مجعناها   .3

يف بداية املرشوع األول ، أم أننا بحاجة إىل أن نفعل ذلك مرة 

أخرى؟

املرشوع  تنسيق  جمموعة  نفس  استخدام  بإمكاننا  زال  ما  هل   .4

جمموعة  تشكيل  آخرين  نسأل  أن  إىل  بحاجة  أننا  أم  األول 

جديدة؟

هل نحن بحاجة إىل أي دعم جديد إضايف أو إىل تدريب لتنفيذ   .5

املرشوع القادم؟

تم  مبا  لالحتفال  سبل  عن  إبحث  األسئلة  هذه  اجلميع  ناقش  مرة 

إنجازه. عىل سبيل املثال ، قد يكون يف شكل وليمة للجامعة.

هيكلة التقرير

مرة تم مجع كافة املعلومات من األسئلة الثالثة الرئيسية، وقامت اجلامعة مبراجعتها، ميكنك مجع التقرير. ميكنك 

ُيقدم  أن  جيب  كام  جرى،  ملا  مجاعي  كسجل  التقرير  حُيفظ  أن  وينبغي  التقرير.  لكتابة  أدناه  التصميم  استخدام 

للسلطات املحلية إلحاطتهم علام مبا جيري.

تقرير التقييم

العناوين الرئيسية :

• اسم مرشوع اجلامعة

• الغرض من مرشوع اجلامعة

• تاريخ البدء

• تاريخ االنتهاء

• جمموع امليزانية مبا يف ذلك املسامهة املحلية

• النتائج

1. هل قمنا مبا نوينا فعله؟

2.هل أحدثنا فرقا؟

- إحصائيات

- قصص تغيري

- خرائط قبل وبعد

ومواردنا  مهاراتنا  استخدام  بإمكاننا  كان  هل   .3

عىل نحو أكرث فعالية؟

- مراجعة امليزانية والنفقات

- تعليقات من جمموعة التنسيق املحلية

4. الدروس املستفادة

من  املستفادة  الدروس  عىل  تعتمد  أن  تذكر   -

املراحل من 1 حتى 4

• االستنتاجات

• توصيات
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هناية املرشوع األول

بداية مرشوع جديدمراجعة املرشوع



خواطر هنائية

ي الَْقلِْب ألُنَاِدَي لِلَْمْسِبيِّنَي  َ امْلََساِكنَي أَْرَسلَيِن ألَْعِصَب ُمْنَكرِسِ يِِّد الرَّبِّ َعيَلَّ ألَنَّ الرَّبَّ َمَسَحيِن ألَُبرشِّ ُروُح السَّ

َي ُكلَّ النَّائِِحنَي. ألَْجَعَل  بِالِْعْتِق َولِلَْمُْسوِريَن بِاإِلطاَْلِق. ألُنَاِدَي بَِسَنٍة َمْقُبولٍَة لِلرَّبِّ َوبَِيْوِم انِْتَقاٍم إِلهَلَِنا. ألَُعزِّ

َماِد َوُدْهَن َفَرٍح ِعَوضاً َعِن النَّْوِح َوِرَداَء َتْسِبيٍح ِعَوضاً َعِن  ااًل ِعَوضاً َعِن الرَّ لَِنائِِحي ِصْهَيْوَن ألُْعِطَيُهْم مَجَ

وِح الَْيائَِسِة َفُيْدَعْوَن أَْشَجاَر الرِْبِّ َغْرَس الرَّبِّ لِلتَّْمِجيِد.  الرُّ

إشعياء 61: 3-1

صالة

أنت نورنا يا يسوع ،

حمبتك تلهب قلوبنا 

وتبين داخلنا عطشا للحق.

يا يسوع، يا نور العامل،

أنت علمتنا كيف نصل لآلخرين،

إفتح آذاننا

للقصص التي نرجو أن نسمعها.

أنت النور والدفء ،

الذي يبدد الظالم

وجيلب لنا األمل.

يا يسوع ، يا نور احلياة،

اغمرنا مجيعا بحبك

واخضع قلوبنا

لقيادة روحك الشايف

آمني
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املالحق

أ. دستور املنظمة اجلامعية

ب. احلكم الرشيد



7. انتخاب أعضاء املكتب 

ناقش ودّون :

• عىل أي مستوى من املنظمة يتم انتخاب أعضاء املكتب.

• كيف يتم انتخاب أعضاء املكتب.  عىل سبيل املثال ، من خالل الرتشيحات اللفظية وبرفع األيدي أو عن 

طريق استامرات الرتشيح واالقرتاع.

• كيف يتم اإلعالن عن نتائج عملية التصويت.

• كيف يتم ملء  الشواغر.

8. املوظفني

عندما توظف املنظمة موظفني ، جيب أن تذكر:

• كيف يتم تعيني املوظفني.

• ما هي مراكزهم وواجباهتم.

• إىل من يقدمون حسابا.

9. االنضباط

ناقش ودّون : :

• ما هو نوع السلوك املتوقع من األعضاء.

• ما هو نوع السلوك غري املقبول.

• كيف تقام جمالس التحقيق أو التأديب.

• كيف يتم تأديب األعضاء ورفضهم.

10- الرقابة املالية

ناقش ودّون :

• من هو املسؤول عن حفظ السجالت املالية وملن يقدم هذا الشخص حسابا.

• من يستطيع توقيع الشيكات.

•  كم مرة جيب إيداع املال يف املصارف وعىل يد من

• من يعطي املوافقة لسحب مبالغ تتجاوز حدا معينا من حساب املنظمة.

• من املسؤول عن إعداد البيانات املالية.

• متى تنتهي السنة املالية للمنظمة.

•  حتديد ما إذا كانت البيانات املراجعة رضورية ومتى ُتقدم وملن، عىل سبيل املثال ، ُتقدم مرة يف السنة 

الجتامع اجلمعية العمومية السنوي.

االنتامء

دّون :

ملن تنتسب للمنظمة.

ما املسؤوليات والواجبات التي عليها.

أ. دستور املنظمة اجلامعية

واحد من أول األشياء الذي حتتاج املنظمة أن تطوره لتصبح مسجلة قانونيا هو الدستور. والدستور هو 

وثيقة رسمية قانونية تنص عىل كيفية عمل املنظمة.

قرر نوع املنظمة التي تكتب هلا دستور. ناقش أهداف وغايات منظمتك، وحدد ما هي اهلياكل املوجودة 

أو التي ينبغي أن تكون موجودة ، وكيف تتمن أن ترى املنظمة تعمل.  يف مناقشتك هلذه القضايا، استخدم 

اإلرشادات التالية:

1. االسم.  كتابة االسم الكامل واملخترص للمنظمة ونوعها.

2. الوضع القانوين. أدرج بند حيدد الوضع القانوين للمنظمة.

3. اإلرسالية، أهداف وغايات. حتديد مهمة املنظمة وأهدافها وغايات.

4. العضوية.

ناقش ودّون :

•  من قد ينضم للمنظمة وكيف؟ عىل سبيل املثال ، ملء استامرات العضوية.

•  واجبات وامتيازات األعضاء.

•  املبلغ ، إن وجد، من رسوم اشرتاك العضوية.

• ماذا حيدث إذا مل يدفع األعضاء اشرتاكاهتم لفرتة معينة؟ هل يتوقفون عن كوهنم أعضاء يف منظمتكم؟

5.  هيكلية وصنع القرار

ناقش ودّون :

•  ما هي اهلياكل التي جيب أن تكون موجودة ، مثل اجتامعات اجلمعية العمومية السنوية، واالجتامعات 

العامة، املجلس التنفيذي ، واللجان الفرعية إلخ.

•  فرتة اإلشعار املطلوب لبعض االجتامعات.

•  ما هو النصاب القانوين الالزم جلعل االجتامعات دستورية.

• ما هي مسؤوليات بعض اهلياكل / والوظائف لديك.

• ما هي صالحيات وواجبات كل بنية.

6.  إجراءات االجتامعات

ناقش ودّون :

• من الذي سريأس االجتامعات.

• كيف سيتم اتباع جدول األعامل.

• كيف سيتم إجراء التصويت.

• كيف سيتم تسجيل املحارض وقراءهتا واملوافقة عليها.
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قانوين

للتأكد من أنه تم احرتام مجيع القوانني الوطنية واإلقليمية  املحلية. 

املانحة،  اجلهات  مع  اتفاقات  أو  عقود  متويل   ، املثال  سبيل  عىل 

والتسجيل ، والتأمينات ، والتصاريح ، وعقود اإلجيار والرتاخيص 

 ، املهنية  والسالمة  والصحة  والتشهري،  والنرش،  التأليف  وحقوق 

والرضائب ، وسجالت البيع.

املالية

وأن  املالية  التزاماهتا  مجيع  تلبية  تستطيع  املنظمة  أن  من  التأكد 

مسك  أنظمة  املثال  سبيل  عىل  التربعات.  كل  عن  حسابا  تقدم 

الدفاتر، صيانة احلسابات املرصفية، ومراجعة احلسابات، وتقديم 

كشوفات عن أموال التربعات.

املوظفون

واملتطوعني  للموظفني  آمن  عمل  مكان  توفري  يتم  أنه  من  التأكد 

وأنه يتم تقديرهم واحرتامهم ودعمهم يف عملهم.

عىل سبيل املثال ، توصيف الوظائف، وعقود املوظفني و سياسات 

إجراءات  و واالنضباط  والدعم،  املنتظم  واإلرشاف  التدريب 

الطرد، وعقود املتطوعني.

املباين واملعدات

املوظفون  فيها  يعمل  التي  الفعلية  املساحة  أن  من  التأكد 

صيانتها  يتم  املعدات  وأن  وآمنة  الئقة  العمل  يف  واملتطوعون 

وتعمل يف كل وقت.

الرتويج والتسويق

لدهيا صورة عامة جيدة ووضعها جيد يف  املنظمة  أن  التأكد من 

املجتمع.

تقديم التقارير واحلساب

التأكد من أن املنظمة مسؤولة أمام العمالء، املتطوعني واألعضاء 

واملوظفني واملمولني وأصحاب املصلحة اآلخرين، والتقارير ُتقدم 

يف الوقت املناسب وبدقة. واملجلس هو أيضا اهليئة املسؤولة عن 

إصدار تقرير سنوي عن أنشطة املنظمة يوزع يف اجتامع اجلمعية 

العامة العادية )اجتامع اجلمعية العامة السنوي( للمنظمة.

ب. احلكم الرشيد

أ( احلكم يف اجلمعية 

مجيع اجلمعيات بحاجة إىل نوع من جملس إدارة مسؤول عن الناحية القانونية للمنظمة.

احلكم هو الطريقة التي هبا توزع املؤسسة السلطة الرسمية، واحلقوق وتعطي حسابا.

إدارة املنظمة وضامن أن يتم تنفيذ العمل من خارج  جملس اإلدارة أو اللجنة مسؤولون عن جممل القيادة و

مؤسستك وفقا لدستور املنظمة وخالل مدة زمنية وكلفة مناسبة.

كل منظمة خمتلفة ، وكذلك دور جملس اإلدارة اخلاص بكل منظمة.

مدى مشاركة جملس اإلدارة يف متابعة العمل يوما بيوم خيتلف من منظمة ألخرى. جمالس اإلدارة مسؤولون 

قانونيا عن التأكد من أنه يتم تنفيذ أنشطة املنظمة بشكل مناسب. ومع ذلك فإهنم يفّوضون عادة الوظائف 

إىل  اإلدارة  جملس  يطلب  قد   ، املثال  سبيل  عىل  واملتطوعني.  املوظفني  إىل  تتمم  أن  حتتاج  التي  املختلفة 

املسؤول عن السجالت أن حيفظها  وجيمع البيانات املالية ، ولكن جيب التأكد من أنه قام بالعمل عن 

طريق فحص هذه املهام يف كل اجتامع. عىل املوظفني الذين ُتدفع هلم رواتب )بدعم من املتطوعني( أن 

يقدموا خدمات ويديروا أنشطة املنظمة اليومية، وجملس اإلدارة هو من يرشف عىل هذا العمل.

ب( دور جملس اإلدارة

ختطيط وسياسة

لتوفري القيادة والتوجيه واالجتاه السيايس العام للمنظمة ولضامن استمرار تركيز املنظمة. 
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ج( من الذي جيب النظر يف إدخاله جملس اإلدارة؟

• األشخاص الذين يرغبون يف املشاركة عىل أن يكونوا ملتزمني ومهتمني

• أشخاص من جمموعة عمالئك 

• املجتمع املحيل والزعامء الدينيون أو املدنيون

• أشخاص من مجعيات شبيهة 

• أشخاص من النوادي الرياضية املحلية أو االجتامعية

• أشخاص ميلكون مهارات حمددة يف املال والقانون ويف مجع التربعات املالية

• أشخاص ذوو مهارات عملية ومعرفة يف جمال عملك مثل الفنانني املحليني والعاملني يف جمال الرعاية 

الصحية واملعاجلني التقليديني

• بعض املنظامت تدعو أيضا عضو من اجلهة التمويلية. وهذا األمر له مزايا

وعيوب. فممثل اجلهات املمولة قد يكون مناسبا ألنه ميكن أن يصلك مبارشة مبمولك فيزداد فهام للمشكلة.

• ومع ذلك فإنه ميكن أن يقود إىل تضارب املصالح وتقويض احلكم الذايت واالستقاللية يف املؤسسة. لذا 

فّكر مليا قبل القيام بذلك.
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