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الفصل
الثاني عشر

كيف ّية التخطيط
لمشروع وتنفيذه
ّ
ّ
بشكل فاعل وخدمة المجتمع
التطوع
بشكل خاص على تمكين التالميذ من
يركز هذا الكتاب
ٍ
ٍ
لتحسين العالم الذي يحيط بهم كمدرستهم وجوارهم ومجتمعهم وبلدهم.

يجب ّ
أال نعتبر األوالد
ً
أوانيا فارغة ينبغي
ً
شموعا
ملؤها ،بل
ينبغي إضاءتها.
Robert A. Shaffer

[

م=4

مؤهــل
ّ
متــوفر
موثوق به
ملتــزم

في إطار مشاركة التالميذ في مشاريع الخدمة ،ال ّبد من تزويدهم بالمهارات والمعارف
التي يحتاجون إليها لينجحوا .يجب أن ّ
نعلمهم كيف ّية التخطيط لمشاريع الخدمة وتنفيذها ومن
ثم تشجيعهم ودعم جهودهم واإلشراف عليها .علينا أن نسمح لهم بتأدية دور القادة ً
مرة
والمشاركين أخرى ً
وفقا ّ
لسنهم وقدراتهم ،مع توضيح قواعد العمل وحدوده .علينا ً
أيضا أن
ّ
نسمح لهم بارتكاب األخطاء والتعلم منها ،وأن نط ّيب خاطرهم عندما ال تسير األمور كما
يريدون ،وأن ّ
نقدر إنجازاتهم.
ّ
عمل للتالميذ للتخطيط لمشروعهم وتنفيذه .وبينما يجري التركيز
يؤمن هذا الفصل إطار
ٍ
ّ
على الجهود المشتركة التي تبذلها المجموعات ،إال أنه يمكن استخدام إطار العمل هذا من
ٌ
ً
ٍ
معروض هنا بشكل الئحة من
بشكل فردي .أن إطار العمل
مشروعا
أفراد ينجزون
قبل
ٍ
الخطوات التي يمكن تكييفها مع مشاريع مختلفةُ .يعتبر هذا اإلطار بمثابة الئحة للتدقيق ،لكن
ّ
المحدد هنا.
ليس من الضروري القيام بالخطوات بحسب الترتيب
ّ
ّ
المرجح إتمام واحدة قبل البدء
المحدد هنا ،من غير
وحتى في حال إنجاز الخطوات بالترتيب
ٌ
مسار شديد الديناميك ّية .فالخطوات المرتبطة بالمهام
بالثانية .إن العمل على مشروع ما هو
وقت واحد ً
تتم في ٍ
المختلفة ّ
تسلسل
ووفقا للمشروع ،وقد تحتاج بعض الخطوات إلنجازها في
ٍ
ً
ٍ
مشروع
أحيانا حذف بعض الخطوات إذا لم تكن تتناسب مع
مختلف .وقد يكون من المناسب
ٍ
ّ
محدد.
ّ
ولعل المقاربة األفضل هي قراءة الالئحة بكاملها لفهم المسار ،ثم قراءتها ّ
مرة ثانية إلتمام
ما يمكن القيام به لكل خطوة قبل االنتقال الى الثانية ،مع إهمال الخطوات غير الضرور ّية ثم
العودة إليها ً
الحقا .في مراحل مختلفة من المشروع ،ينبغي مراجعة الالئحة ّ
مجد ًدا وإضافة
ّ
ّ
المستجدة كلما ّ
تطور المشروع.
المعلومات
ّ
ّأما في ما ّ
المعلم أو المسؤول عن النادي أو الناصح أن ّ
يؤدي ً
دورا أكثر
يتعلق باألطفال ،فعلى
فعال ّية في توجيه مسار التخطيط .وعلى الراشدين عدم االنجراف وراء مغريات التخطيط
للمشروع لصالح التالميذ ً
بدل من التخطيط له معهمّ .
فحتى األطفال الصغار يستطيعون تقييم
الخيارات وأخذ القرارات التي تقع ضمن مقدرتهمّ .أما األوالد األكبر ًّ
سنا ،فينبغي السماح
بشكل أكبر في القيادة وصنع القرار ،بينما يحاول الراشدون حصر مشاركتهم
لهم بالمشاركة
ٍ
بأدوار الناصحين والمشرفين.

لإلستفادة الى أكثر درجة من هذا الفصل ،ت ّم عرض الخطوات األربع عشرة على ثالثة
مستويات:
 )1تصميم :لتأمين لمحة شاملة سريعة عمّا ينبغي مناقشته.
ً
ّ )2
(تالميذا
ملخص :للعودة إليه كمرجع والئحة تدقيق من قبل المشاركين في المشروع
ومعلمين وشركاء في المجتمع).
 )3تفاصيل وأمثلة :لتأمين الشروحات من أجل اإلفادة أكثر من التلخيص.

كيف ّية التخطيط لمشروع وتنفيذه
المهمّة األولى :تحديد المشروع
المهمّة الثانية :تحديد أصحاب العالقة وإنشاء فريق المشروع
المهمّة الثالثة :جمع المعلومات
المهمّة الرابعة :تحضير خطط المشروع
المهمّة الخامسة :وضع التخطيط وفقاً للمبادىء والعوامل األساسية
المهمّة السادسة :تحديد المهام األساسيّة والوظائف المح ّددة وتوزيعها
المهمّة السابعة :تحديد احتياجات المشروع وموجوداته
المهمّة الثامنة :القيام بإدارة المخاطر
المهمّة التاسعة :التهيؤ للتنفيذ
المهمّة العاشرة :التنفيذ
المهمّة الحادية عشرة :التوثيق واإلعالن
المهمّة الثانية عشرة :الترتيب والمتابعة
المهمّة الثالثة عشرة :التفكير االسترجاعي والتقييم
المهمّة الرابعة عشرة :التقدير واالعتراف بالجهود واالحتفال
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كيفيّة التخطيط لمشروع وتنفيذه

المه ّمة األولى :تحديد المشروع

قبل اتخاذ قرار في ما يتعلّق بمشروع ما ،على المشاركين أن يأخذوا ستّة عناصر في عين
اإلعتبار:
 )1ما هو المجتمع الذي نسعى الى خدمته؟
 )2ما هي الحاجة التي نسعى الى تلبيتها؟
 )3ما هي األمور التي نهتم بالقيام بها؟
 )4ماذا يمكننا أن نفعل؟
 )5هل يلّبي مشروعنا خدمة حقيقيّة؟
 )6هل يُعتبر مشروعنا مستدامًا؟
فلتنظر في إنجاز مشروع متعلّق بأهداف األلفيّة الثانية التنموّية .إذا بدأت المجموعة باختيار
المجتمع الذي تريد أن تخدمهّ ،
فإن ذلك يساعدها في القيام بتمرين تقييم احتياجات أو مسح
المجتمع .حلّل موجودات المجتمع واحتياجاته ،ضع الئحة قصيرة بالمشاريع الممكنة ،وتحليلً
لإليجابيات والسلبيات الختيار المشروع الصائب بالنسبة الى المجموعة.

المه ّمة الثانية :تحديد أصحاب العالقة وإنشاء فريق المشروع

المعلّمون الحقيقيّون هم
الذين يجعلون من أنفسهم
جسوراً ويدعون التالميذ
الى اجتيازها .وبعد أن
يسهّلوا عملية االجتياز
هذه ،ينهارون بسعادة،
مشجّ عين التالميذ على
الخاصة.
إنشاء جسورهم
ّ
Nikos Kazantzakis

من هم األشخاص الذين لديهم مصلحة في المشروع أو الذين يهتمّون به والذين قد يساعدون
بشكل ما؟ ضع الئحة بهم لتجنيدهم في المشروع أو لتأمين الدعم العيني أو المساعدة في تمويل
ٍ
المشروع.
المه ّمة الثالثة :جمع المعلومات
كلّما كان المشاركون بالمشروع ملمّين به ،كان المشروع أفضل .في بداية التخطيط للمشروع،
ببحث عبر االنترنت والتدقيق في المعلومات في المكتبة ،و/أو االجتماع
من المفيد القيام
ٍ
ّ
بالمستفيدين من الخدمة المحتملين وبالخبراء في الموضوع للتعلم منهم.

ّ
تحضير خطط المشروع
المه ّمة الرابعة:

اشرح المشروع في نصف صفحة تر ّد فيها على األسئلة التّالية:
من؟ اسم المجموعة؛ مع من تتعاون
ماذا؟ اسم المشروع؛ عرض المهمّة
أين؟ موقع المشروع
متى؟ إطار المشروع الزمني
لماذا؟ عرض االحتياجات؛ عرض الرؤيا
كيف؟ تلخيص المشروع؛ أهداف المشروع

المه ّمة الخامسة :وضع التخطيط ً
وفقا للمبادىء والعوامل األساسية
مبدآنّ :
فكر قبل أن تفعل .اعمل من العام الى الخاص.
أربعة عوامل :الوقت والنوعيّة وإدارة المعلومات والتنظيم.
المه ّمة السادسة :تحديّد المهام األساسيّة واألعمال المعيّنة وتوزيعها

ّ
حضر الئحة بالمهام األساسيّة التي ينبغي إتمامها لبلوغ أهداف المشروع ،مع تحديد ما ينبغي
إنجازه من أعمال معيّنة لكل مهمّة من المهام (من العام الى الخاص) .ح ّدد الشخص المسؤول
عن كل مهمّة وعمله وعيّن المهلة األخيرة للتنفيذ.

المه ّمة السابعة :تحديد إحتياجات المشروع وموجوداته

ً
جدول بموجودات المشروع وحاجاته .ح ّدد مصدرً ا ما يمكن توفيره بسهولة والموارد
ضع
المحتملة لما يصعب توفيره بسهولة مع البدء بأصحاب العالقة ومعارفهم .أدرج أسعار
االحتياجات التي ينبغي شراؤها .استخدم الئحة الحاجات والموجودات لوضع موازنة المشروع
واجمع األموال الالزمة واحصل على كل ما تحتاج إليه.

المه ّمة الثامنة :القيام بإدارة المخاطر
تشتمل إدارة المخاطر القيام على استباق األخطار ومحاولة تجنّبها وتطوير خطط بديلة
لبعض المشاكل المستبقة (خطط الطوارئ) ،ومعالجة المشاكل التي تنشأ وحلّها أو تقليل
عواقبها الوخيمة (احتواء السلبيات) الى أقصى ح ّد ممكن.
المه ّمة التاسعة :التهيؤ للتنفيذ
تبدأ هنا مرحلة تعلّم المهارات ،وإتمام تمارين الرقص ،والتحضير للنشاطات المح ّددة في
المهمّة العاشرة .هذا وعلى المشاركين أن يطوّروا فهمًا أوسع للقضيّة التي يخدمونها وأن
يخضعوا للتدريب المناسب .كذلك ينبغي تحضير خطط الطوارئ المذكورة في الخطوة
الثامنة “في حال دعت الحاجة الى اللجوء إليها”.
المه ّمة العاشرة :التنفيذ
ّ
ّ
غالبًا ما يُعتقد ّ
ّ
أن التنفيذ هو المشروع بحد ذاته مع أنه يشكل الخطوة العاشرة من أصل
أربع عشرة خطوة .في هذه المرحلة يت ّم طالء الجدار فعليًا وتتم زيارة األيتام أو تسحب
علب المنتجات القابلة إلعادة التصنيع من الصفوف وتوضع في المخازن استعدا ًدا ألخذها
الى المعامل .وهي ً
أيضا المرحلة التي يكتشف فيها المشاركون إن كان تحضيرهم مناسبًا،
ويبدأون بلمس نتائج الجهود التي يبذلونها.

إحداث التغيير ليس
حادث
وليد صدف ٍة أو
ٍ
عرضي .للطروف
هو قرارٌ يتّخذه
الناس.
Maya Angelou

المه ّمة الحادية عشرة :التوثيق واإلعالن
تتع ّدد طرق توثيق مشروع ما سواء قبل التنفيذ أو خالله أو بعده :إعداد دفتر يوميّات
المشروع ،التقاط الصور ،جمع اإليصاالت والكتيّبات ،الخ .يساهم التوثيق واإلعالن في
تأمين التمويل للمشروع وغير ذلك من أشكال ال ّدعم .إن من شأن اإلعالن زيادة الوعي حول
المسألة وإلهام اآلخرين ،باإلضافة الى انّه يؤمّن نوعً ا من التقدير للعاملين على المشروع.
المه ّمة الثانية عشرة :الترتيب والمتابعة
من الضروري أن يتحمّل العاملون على المشروع مسؤولية الترتيب في ما بعده -أي أن
يعرفوا أن العمل ال يُُنجز كليًّا ّ
غرض الى مكانه والتخلّص
إال بعد تنظيف كل شيء وإعادة كل
ٍ
ممّا ينبغي التخلّص منه .بعد ذلك ،تسمح المتابعة بتحويل المشروع الجيّد الى مشروع ممتاز
من خالل استدامته أو تكراره بانتظام ،سواء عبر جهود المجموعة نفسها أو جهود مجموع ٍة
أخرى.
المه ّمة الثالثة عشرة :التفكير االسترجاعي والتقييم
يمكن زيادة التعلّم الى ح ّده األقصى من خالل إعطاء المشاركين فرصة مراجعة تجربتهم
الخدماتيّة قبل التنفيذ وخالله وبعده .ماذا تعلّموا؟ كيف استفادوا من التجربة؟ يمكن استخدام
تقييم ّ
كافة أوجه المشروع لتحسينه أو لتحسين المشاريع المستقبليّة .ماذا نجح وماذا فشل؟
كافة المشاركين أن ّ
ولماذا؟ ينبغي على ّ
يفكروا ويعيدوا التفكير في المشروع وأن يقيّموه.
المه ّمة الرابعة عشرة :التقدير واالعتراف بالجهود واالحتفال
ينبغي أن يبدأ التقدير من خالل جعل التالميذ يشكرون النّاس الذين ساعدوهم في إطار
أخصائيين إلى كفيلين إلى مسؤولين حكوميين ،الخ).
المشروع (من معلّمين إلى أهل إلى
ّ
ينبغي ً
ملصق عن المشروع أو كتاب أو
أيضا االعتراف بجهود كافة المشاركين من خالل
ٍ
ّ
زيارة يقوم بها المسؤول عن المنظمة أو رئيسها ،أو من خالل شهادة بالمشاركة .يجب أن
ّ
يتوفر لدى التالميذ بعض السبل المالئمة لالحتفال بالجهود التي بذلوها ،سواء وحدهم أو مع
المشاركين اآلخرين بالمشروع.
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التفاصيل الكاملة واألمثلة:

ٌ
في ّ
عمل
مجتمع
كل
ٍ
ينتظر إنجازه ،ولدى
كل أُمّة جراحٌ ينبغي
تضميدها ،وفي كل
قلب ق ّوة تدفع الى فعل
ٍ
ما ينبغي.
Marianne Williamson

المه ّمة األولى :تحديد المشروع
ّ
يشكل تحديد المشروع الجزء األصعب من تنفيذ المشروع نفسه .يُعتبر انتقاء
غالبًا ما
ّ
المشروع الصائب شديد األهميّة ويسهّل كافة األمور األخرى .لهذا السبب ،يحتل هذا القرار
حي ًّزا كبيرً ا من هذا الفصل .وحتّى لو كان المشروع مح ّد ًدا من قبل ،من الضروري مراجعة
هذا القسم لمعرفة ما إذا كانت المجموعة تريد أن تع ّدل المشروع على ضوء االهتمامات/
األسئلة المطروحة هنا .لتحديد المشروع ،على المجموعة العاملة عليه أن تأخذ في عين
اإلعتبار ستّة عوامل هامّة.
 )1ما هو المجتمع الذي نسعى الى خدمته؟
ّ
يقول المثل الشائعّ :
فكر على المستوى العالمي ّ
ونفذ على المستوى المحلي! مما يعني ّ
أن
باستطاعتنا جميعًا أن ننجز ً
شيئا على المستوى المحلّي من أجل إنشاء عالم أفضل .لكن كلمة
ٌ
بعض من
محلّي قد تعني أشياء كثيرة أخرى .إن اإلمكانيات غير محدودة تقريبًا .في ما يلي
أبرز الخيارات التي ينبغي النظر فيها ،مع أمثلة عن ّ
كل منها:
ّ
صف معيّن؟ أحد المباني؟ مجموعة من الناس (أساتذة،
أ) المدرسة :المدرسة بكاملها؟
تالميذ ،أهل ،حجّ اب ،الخ)؟ ملعب؟ زاوية مهملة من المدرسة؟
ب) جوا ٌر ما أم بلديّة :جوار أو بلديّة المنطقة التي تقع فيها المدرسة؟ أو يقطن فريق
المشروع؟ أو مكان آخر حتى ولو كان في منطقة أخرى من البلد؟
ج) محميّة طبيعيّة :شاطئ؟ نهر؟ منتزه؟ غابة؟
د) موقع تاريخي :جسر؟ منزل تراثي؟ قصر؟ قلعة؟
هـ) مؤسسة أو ّ
منظمة :ميتم؟ مستشفى؟ سجن؟ عيادة؟ مكتبة؟ مركز مجتمعي؟

قد تختار المجموعة مكا ًنا على بعد مسافة قريبة من المدرسة ،ضمن الحي نفسه ،أو بعي ًدا
بشكل أفضل وفرصة
عنها .تمنح المشاريع المحليّة التالميذ فرصة التعرّ ف على مجتمعهم
ٍ
أن يتعرّ ف عليهم اآلخرون كمساهمين لصالح هذا المجتمع .أمّا المشاريع الواقعة في أماكن
بعيدة فتمنح التالميذ فرصة رؤية مكان آخر ضمن البلد .قد ّ
يشكل الموقع مكا ًنا يهت ّم به
ٍ
خاصة به أو أشخاص يعرفونهم
التالميذ أو األهل أو المعلّمون أو اإلداريون ،أو لديهم معرفة
ّ
فيه .أو قد يعتمد الفريق على مصادر مجتمعيّة متنوّعة لمساعدته على تحديد البلديّة او المكان
ّ
المنظمة التي ينبغي خدمتها.
أو الموقع التاريخي أو
 )2ما هي الحاجة التي نسعى إلى تلبيتها؟
في حال بدأت المجموعة باختيار المجتمع (الرقم واحد من الخطوة
األولى) ّ
فإن الخطوة الثانية تكمن في تحليل احتياجات هذا المجتمع
قبل اختيار الحاجة التي ته ّم التالميذ والتي يستطيعون تلبيتها .هناك
تمرين يسهّل هذه المهمّة يدعى خريطة المجتمع يع ّد فيه التالميذ
ً
خريطة للمجتمع ويح ّددون موجوداته وحاجاته (راجع مسح المجتمع
في الملحق الرابع) .بعدئ ٍذ يستطيعون اختيار الحاجة (الحاجات) التي
قد يهتمّون بالعمل عليها في إطار مشروع الخدمة.

في حال بدأت المجموعة باختيار الحاجة قبل تحديد المجتمع ،من األفضل أن يقوم التالميذ
بتمرين استنباط األفكار في ما يتعلّق بأكثر المشاكل إلحاحً ا التي يعرفونها في مجتمعهم
ّ
مقومات عمل ّية استنباط األفكار في الملحق الرابع).
(راجع

اطلب من التالميذ أن يتخيّلوا العالم الذي يتمنّون أن يعيشوا فيه .ما هي األمور التي قد
تحتاج الى التغيير في العالم الذي يعرفون (مدرستهم أو مجتمعهم أو بلدهم أو العالم أجمع)
لتقريبه من وجهة نظرهم؟ قد يكونون معتادين على بعض المشاكل لدرجة أنّهم ال يدركونها
او يحسّ ونها فعليًّا .لكن حتى األوالد األصغر س ًنّا يجب أن يتطرّ قوا الى مشاكل كالنفايات في
الشوارع أو الجدران التي يجب طالؤها أو ازدحام السير الذي يصعّب عليهم عمليّة اجتياز
الشارع ،أو الطعام الذي ال يحبّونه والذي تق ّدمه الكافيتيريا .وقد يكونون قرأوا أو سمعوا من
األخبار أو من أهلهم عن مشاكل أكثر أهميّة كالتلوّث والفقر واألميّة.
في مرحلة تحديد المشروع ،ال ب ّد من مراجعة أهداف األلفيّة التنمويّة ورؤية كيف يستطيع
هدف أو أكثر من هذه األهداف من خالل مشروع محلّيّ .
إن أهداف األلفية
التالميذ تحديد
ٍ
ٍ
ّ
التنموية هي مجموعة من األهداف القابلة للقياس واألغراض التي اتفق عليها من قبل رؤساء
العالم في مؤتمر األلفيّة التابع لألمم المتّحدة في أيلول  .2000وقد أقسمت الدول المئة
واإلحدى والتسعون األعضاء في األمم المتحدة على تنفيذ هذه األهداف قبل حلول العام
.2015

أهداف األلفيّة التنمويّة

الهدف األول :القضاء على الفقر المدقع والجوع
الهدف الثاني :تحقيق تعميم التعليم االبتدائي
الهدف الثالث :تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
الهدف الرابع :تخفيض معدل وفيات األطفال
الهدف الخامس :تحسين الصحة النفاسية
الهدف السادس :مكافحة أمراض السيدا والمالريا وغيرها
الهدف السابع :كفالة االستدامة البيئية
الهدف الثامن :إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية

راجع الملحق الرابع لمزيد من المعلومات عن أهداف األلفية التنموية .يتضمّن الملحق
ّ
الرابع ً
الملخص التنفيذي للتقرير بعنوان الشباب واألهداف اإلنمائية لأللفيّة الذي يؤمّن
أيضا
معلومات عن كيفيّة مساهمة الشباب في تحقيق هذه األهداف.
ٍ

 )3ما هي األمور التي نهت ّم بالقيام بها؟
ً
من المفيد دومًا جعل التالميذ يعملون على موضوع يهتمّون به – ومن األفضل أيضا لو كان
لديهم ٌ
نوع من الشغف بهذا الموضوع .سوف يزيد اهتمامهم هذا من حماستهم ومن التزامهم
بالمشروع .يتم تحديد ذلك ،جزئيًا ،من قبل المجموعة التي تنجز المشروع .فلو كانت هذه
ً
فريقا في كرة السلّة ،يكون اإلهتمام الذي ينبغي التركيز عليه هو كرة السلّة ،أمّا
المجموعة
إذا كانت في التاريخ ،فيكون اإلهتمام هو التاريخ.
قد ُتعطى المجموعة الئحة من فئات الخدمة المحتملة لالختيار منها ،كالعناوين األساسيّة
في الئحة أفكار للمشاريع في الملحق السادس :الكبار في السّ ن ،البيئة ،ذوو اإلحتياجات
الخاصة ،المناصرة ،تحسين الجوار ،محو األميّة/التعلّم ،األطفال ،الحيوانات ،المكتبات،
ّ
الخ .قد يشرح األستاذ معنى كل بند من هذه البنود ،لكن من األفضل ّ
أال يُعطي التالميذ
الالئحة الكاملة بأفكار المشاريع المح ّددة قبل الحصول على فرصة استنباط أفكارهم بأنفسهم.
بعد أن يحصر التالميذ اهتماماتهم بإمكانيّتين أو ثالث ،قد يكون من األفضل لهم االنتظار
حتى استعراض العوامل األخرى في هذا القسم قبل استنباط األفكار في ما يتعلّق بالمشاريع
المح ّددة التي قد يهتمّون بإنجازها.
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عكس الحب
ليس الكره ،بل
الالمباالة.
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 )4ماذا يمكننا أن نفعل؟
ّ
يهدف هذا السؤال الى وضع مسألة تحديد المشروع في قلب الواقع .ما هي الفرص المتوفرة
لدى التالميذ؟ ما هي قدراتهم أو القدرات التي يريد الصف أو النّادي التركيز عليها وتطويرها؟
ّ
المتوفرة لتسهيل إنجاز بعض المشاريع دون غيرها؟
ما هي الموارد

وأخيرً ا ،ما هي القيود التي تعيق المشاريع التي يستطيع التالميذ إنجازها (كالوقت أو المال
ّ
تخطيها.
أو اإلذن .)...عند النظر في هذه العوائق ،ينبغي التساؤل ما إذا كان باإلمكان
وأحيا ًنا ّ
ً
بارزا من المسار التعليمي .سنتناول هذه
تشكل مواجهة العوائق تح ّديًا يُعتبر جزءًا
ً
الحقا في هذا الفصل ،لكن كان ال ب ّد من التطرّ ق إليها هنا ألنّها
االعتبارات كلها بالتفصيل
تساعد في اختيار المشروع.
ً
ً
حقيقية؟
خدمة
 )5هل يلبّي مشروعنا
مشروع
من المشاكل الفعليّة التي تواجه برامج الخدمة المدرسيّة كيفيّة اختيار
ٍ
حاجةً
ً
خدمة حقيقي ًّة وال يكتفي؛ بذل بعض الجهود .فإذا تناول المشروع
يلبّي
حقيقية ،فذلك ال يعني بالضرورة أن الخدمة حقيقيّة .وأحيا ًنا ،يمكن أن
يتحوّل المشروع ،وبتعديل طفيف ،من جهو ٍد وحسب الى خدم ٍة حقيقيّة.
يناقش القسم الذي يحمل عنوان الخدمة الحقيقية هذه المسألة بالتفصيل
ضمن الفصل الثالث عشر :الخطوط التوجيهية العامّة للخدم ٍة الفعّالة.

اللذة الكبرى في الحياة
هي أن ّ
تحقق ما يقول
النّاس أنّك ال تقدر على
تحقيقه.

 )6هل يُعتبر مشروعنا مستدامًا؟
ّ
ً
عامل ها ّمًا آخر ينبغي أخذه في عين االعتبار عند اختيار المشروع .بعض
تشكل اإلستدامة
المشاريع يدوم أكثر من غيره .ثمّة مشاريع تكلّف كثيرً ا وال يمكن المحافظة عليها أو تكرارها
إضافي .وعلى العكس ،باستطاعة برامج أخرى ،كمشروع إعادة
بتمويل
بدون تخصيصها
ّ
ٍ
التصنيع ذي اإلدارة المناسبة أن يدعم نفسه بعد االستثمار األوّلّ .
إن المشروع الذي يستمرّ
مع التالميذ مع ّ
ّ
صف الى آخر هو مشروع يُعتبر عنصر االستدامة جزءًا منه.
ترفعهم من
الصف نفسه كل سنة بعد تخرّ ج
كذلك األمر بالنسبة الى المشروع الذي يتكرّ ر من قبل ّ
التالميذ منه وحلول تالميذ جدد مكانهم .وليس من الضروري أن يختار التالميذ دائمًا مشاريع
مستدامةّ ،
اال ّ
أن عنصر االستدامة جدير بأن يؤخذ في عين االعتبار في حال أرادوا أن يدوم
ً
طويل.
أثر جهودهم

Walter Bagehot

يمكن دراسة هذه العوامل الستّة (المجتمع والحاجات واالهتمامات والعوائق والخدمة
قرار يتعلّق بأحدها يقلّل
ترتيب ممكن ،لكن ال ب ّد من االشارة الى أن اتخاذ
واالستدامة) بأي
ٍ
ٍ
ّ
من خيارات المجموعة المتعلقة بالعوامل األخرى .لذا ،من األفضل تحديد األكثر أهميّة أو
األقل مرونة بينها والبدء به.
على سبيل المثال ،لو قرّ ر المعلّم أو المشرف الراشد ّ
أن المجموعة ستقوم بالمشروع
ّ
مخطط
لصالح المدرسة ،يصبح العامل األوّل (المجتمع الذي تخدمونه) هو العامل األهم في
المشروع ،وسيظهر تأثيره حكمًا ،في العوامل الخمسة الباقية.
ولو كانت المجموعة تتألّف من فريق كرة سلّة ،يصبح العامل الثالث (ما هي األمور التي
تهتمّون بإنجازها) هو العامل األهم.

الئحة اإليجابيات والسلبيات  -اختيار األفضل
قرار بالمشروع ،من المفيد أن تحصر المجموعة المشاريع الممكنة باثنين أو
قبل اتخاذ
ٍ
ّ
ثالثة ومن ث ّم أن تع ّد الئحة اإليجابيات والسلبيات لكل واحد .إلعداد هذه الالئحة ،اكتب اسم
المشروع ً
أول في أعلى الورقة ،ث ّم اقسمها الى قسمين ،على أن يحمل القسم األوّل عنوان
اإليجابيات والثاني السلبيات.

في قسم اإليجابيّات ،يجب أن يع ّدد التالميذ كافة األسباب التي تدفعهم الى العمل على هذه
المشكلة :ما الذي يحبّونه في هذا المشروع ،الموجودات واالمكانيات التي ستساعدهم على
تحقيقه ،األسباب التي تفسّ ر الحاجة إليها ،الخ .أمّا في قسم السلبيات ،فعليهم أن يع ّددوا
األسباب التي تمنعهم من اختيار المشروع :ما ال يعجبهم فيه ،العوائق التي ستعترض
يشكل المشروع ً
طريقهم ،لماذا ال يمكن اعتبار المشروع حاجة حقيقية ،لماذا لن ّ
ً
بارزا.
فرقا
على المجموعة بعدئ ٍذ مراجعة ّ
كافة المشاريع على ضوء هذه اللوائح ودراسة إمكانيّة تعديل
بشكل يتناسب مع الهواجس المعرب عنها .ومن ث ّم عليها اختيار المشروع الذي
المشاريع
ٍ
وبشكل واقعي.
يتناسب الى أقصى الحدود مع االلتزام الذي بإمكانها أن تقوم به طوعً ا
ٍ

ً
المشكلة
المشكلة ليست
بح ّد ذاتها .ما ال تفعله
لحل هذه المشكلة هو
المشكلة الفعليّة

.

Michel White

ّ
فرق وتنجز أكثر من مشروع واحد،
في حال كانت المجموعة كبيرة بما يكفي
لتتوزع الى ٍ
ينبغي السماح للتالميذ ،إذا سمح الظرف بذلك ،باختيارالفريق الذي يرغبون باالنضمام إليه.
لكن في هذه الحال ،ينبغي أن يختار كل تلميذ فريقه بنفسه وليس من خالل أصدقائه ،وينبغي
أن ّ
يتأكد المشرف الراشد من تحقيق التوازن بين مختلف الفرق من حيث قدرات التالميذ.

المه ّمة الثانية :تحديد أصحاب العالقة وإنشاء فريق المشروع
أصحاب العالقة هم األشخاص الذين لديهم مصلحة أو اهتمام في
المسألة التي اختار الفريق العمل عليها -أمّا األسئلة التي ينبغي
الرد عليها فهي :من هم األشخاص الذين سيتأثّرون أو قد يتأثّرون
شكل من األشكال؟ من هم األشخاص الذين يهتمّون
بالمشروع بأي
ٍ
بالمشروع أكثر من اآلخرين والذين التزموا من قبل بالعمل على
الموضوع؟
أصحاب العالقة هم أفضل من يمكن إشراكه في المشروع .ويشمل
ارتباط بالمدرسة يمكنهم المساعدة :من
أشخاصا مختلفين على
مفهوم أصحاب العالقة
ً
ٍ
اإلداريين ،والمعلّمين ،ومدير النشاطات ،ومستشار النادي ،والتالميذ ،واألهل ،باإلضافة
الى موظفين آخرين كأمين المكتبة أو سائق الباص أو الحاجب .ويشمل ً
أيضا مدراء مؤسسة
الخدمة التي سيُجرى فيها المشروع والمستفيدين من الخدمة وأصحاب الملكية الذي يجرى
والمتخصصين الذين يدربون التالميذ ويشرفون عليهم ،والمموّلين وأي
فيها المشروع
ّ
ّ
شخص آخر يهت ّم بالمشروع .يمكن استشارة أصحاب العالقة في ما يتعلق بالمقاربة األفضل
للتعامل مع المشروع .يستطيع هؤالء فهم العوائق ومساعدة المجموعة في تجنّبها ،ويمكن
فاعل.
بشكل
الطلب إليهم أن يشاركوا
ٍ
ٍ
من الممكن أن تتضمّن الئحة أصحاب العالقة في مشروع إعادة التصنيع المدرسي ًّ
كال من
إدارة المدرسة ,والهيئة التدريسية ,والتالميذ ،واألهل ،والشركات التجاريّة المحلية ،والبلدية،
وأخصائيي إدارة النفايات الصلبة ،والمنظمات البيئيّّة ،والشركات التي تعيد تصنيع الورق،
ّ
والشركات التي تبيع المنتجات المصنوعة من الورق الذي تمّت إعادة تصنيعه .قد ال تحتاج
المجموعة التي ستقوم بالخدمة الى االتصال بأصحاب العالقة جمي ًعًا للقيام بالمشروع لكن
وبشكل
ينبغي أن تعرف من هم أصحاب العالقة ألنّهم شركاؤها األكثر اهتمامًا في المشروع.
ٍ
عام ،إذا اتصل المشاركون ببعض هؤالء الشركاء المحتملين ،يستطيع هؤالء مساعدة الفريق
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اتصاالت بآخرين ،ألنّه غالبًا ما ّ
تتوفر شبكة من أصحاب العالقة المشاركين في
في إجراء
ٍ
المسألة نفسها.

المه ّمة الثالثة :جمع المعلومات
على المجموعة أن تبذل ما استطاعت من جهود للتعرّ ف على المشروع الذي اختارته وعلى
المسألة العامة التي يقع ضمنها .قد يجمع التالميذ الكثير من المعلومات المطلوبة وهم في
معلومات عامة حول
طور اختيار مشروع (الخطوة األولى) .لكن غالبًا ما يجمع التالميذ
ٍ
كافة المشاريع الممكنة قبل اختيار أحدها .في هذه المرحلة ،عليهم جمع المزيد من التفاصيل
عن المشروع المختار .قد تكون هذه المعلومات مختلفة أحيا ًنا عمّا يحتاجونه من معلومات
قرار يتعلّق بمشروع إنشاء جداريّة
في الخطوة األولى .ففي مرحلة جمع المعلومات التخاذ
ٍ
ّ
في الشارع ،ينبغي معرفة الم ّدة ّ
الزمنية الالزمة ،والحائط المتوفر ،وشعور المجتمع في ما
ّ
إذن لذلك .لكن بعد اتخاذ القرار ،تحتاج
يتعلق برسمها وما إذا كان باإلمكان الحصول على ٍ
معلومات عن الخطوات التي ينبغي اتباعها لتحضير الحائط ،وأفضل أنواع
المجموعة الى
ٍ
الطالء المستخدمة ،ومختلف التقنيّات التي تسمح بنقل التصميم الى الجدار.
معلومات في إحدى المكتبات.
بحث عبر االنترنت ،أو العثور على
يستطيع التالميذ إجراء
ٍ
ٍ
المختصين بالموضوع أوالذين
كما يمكن أن يتّصل أفراد المجموعة ببعض أصحاب العالقة
ّ
ّ
وكاالت
مات أو
ٍ
لديهم معرفة بكيفيّة تنفيذ هذه المشاريع محليًّا .قد يكون هؤالء أفرا ًدا أو منظ ٍ
بشكل ما .ينبغي ً
أيضا أن تتشاور المجموعة مع
شركات تتعاطى هذه المسألة
حكومي ًّة أو
ٍ
ٍ
المستفيدين من الخدمة و/أو من يعتنى بهم ،حسب الوضع ،لمعرفة ما إذا كانوا يرغبون
إن من شأن هذا االتصال أن ّ
يؤكد ّ
بالمساعدةّ .
أن المجموعة لن تقصي الناس الذين تحاول أن
طرق تساعدهم بكل معنى الكلمة دون أن تكون
تخدمهم ،فهم قد يكونون قادرين على اقتراح
ٍ
المجموعة قد ّ
فكرت بها .ومن المصادر األخرى الهامّة في تأمين المعلومات ،المجموعات
األخرى التي أنجزت مشاريع مماثلة .ومع ّ
أن هؤالء ال يعتبرون من
أصحاب العالقةّ ،
إال ّ
أن لديهم خبرة يمكن أن تستفيد منها المجموعة.

المه ّمة الرابعة :تحضير مخطط المشروع
بعد أن تتّخذ المجموعة قرارً ا في المشكلة أوالحاجة التي ستتناولها،
بشكل عملي
تتألّف المرحلة التّالية من تحضير وصف للمشروع
ٍ
بكلمات أخرى ،ينبغي أن يجيب عرض
ودقيق ج ًدا ،في نصف صفحة.
ٍ
المشروع على األسئلة التالية :من؟ ماذا؟ أين؟ متى؟ لماذا؟ كيف؟
يساعد إعداد العرض المشاركين على توضيح المشروع ألنفسهم.
إذن النجاز المشروع
يمكنهم بعدئ ٍذ استخدام العرض للحصول على ٍ
هبات
ومراقبة تطوّراته وإشراك اآلخرين بصفة شركاء في المجتمع أو متطوّعين أو مؤمّني
ٍ
ّ
يتحقق المشاركون ممّا
كأساس في التقييم عندما
عينيّة ودعم مالي .وأخيرً ا ،يمكنه أن يُتّخذ
ٍ
إذا كانوا قد بلغوا أهدافهم المنشودة.
ينبغي أن يتألّف عرض المشروع من مئة الى مئتي كلمة وأن يتضمّن ما يلي:

من؟
ً
 )1اسم المجموعة :مثل ،نادي البيئة في المدرسة النموذجية
 )2بالتعاون مع :لجنة األهل في المدرسة النموذجية وشركة  XYZللورق
قد ال ّ
تتمكن المجموعة من تحديد المجموعات أو األفراد المتعاونين في إطار المشروع قبل
أن تح ّدد أصحاب العالقة وإنشاء فريق المشروع (الخطوة الثالثة).

ماذا؟

 )3اسم المشروع :مشروع إعادة تصنيع الورق في المدرسة النموذجية
ً
وصفا لهدف المشروع أو الغاية منه.
 )4عرض المهمّة :ينبغي أن يتضمّن العرض
تكمن مهمّة مشروع إعادة تصنيع الورق في المدرسة النموذجية في نشر الوعي بين الناس
عن أهميّة إعادة التصنيع بالنسبة الى البيئة ،وفي اشراك الهيئة التدريسيّة والتالميذ ،باإلضافة
بشكل منتظم.
الى عائالتهم ،في إعادة تصنيع الورق
ٍ

أين؟

 )5مكان المشروع :المدرسة النموذجية

متى؟

 )6اإلطار الزمني للمشروع :على امتداد العام األكاديمي ابتدا ًء من األوّل من تشرين الثاني.

لماذا؟

 )7عرض الحاجات :ينبغي أن يشرح هذا العرض الحاجة التي يلبيها المشروع.
المخصصة لطمرها وازدياد
يحتاج لبنان الى تقليل نفاياته الصلبة لتجنّب انتشار األراضي
ّ
تلوّث الهواء بفعل الترميد .على الشعب اللبناني المساعدة في تقليل النفايات الصلبة من خالل
إعادة التصنيع ،وهو يحتاج الى برامج إعادة التصنيع من أجل ذلك.
 )8عرض الرؤية :ينبغي أن يصف هذا العرض بوضوح كيف يتناسب المشروع مع رؤية
ّ
“يشكل (اسم المشروع) مساهمة يقوم بها (اسم
هدف طويل األمد .أكمل الجملة التالية:
أو
ٍ
ّ
المجموعة) حتى يأتي يو ٌم (التغيير المطلوب)”.
ّ
يشكل مشروع إعادة تصنيع الورق الخاص بالمدرسة النموذجية مساهمة يقوم بها نادي
البيئة حتى يأتي يو ٌم تكون فيه ّ
كافة المواد القابلة إلعادة التصنيع في لبنان قد أعيد تصنيعها
بالشكل المناسب.

كيف؟

ّ )9
ملخص المشروع :ينبغي أن يصف باختصار كيف ستقوم المجموعة بتحقيق أهدافها
وتلبية
االحتياجات المذكورة في عرض الحاجات (السبعة أعاله) .سيتم التوسّ ع في هذا الجزء من
التخطيط وربّما مراجعته في الخطوة الخامسة.
ّ
سيطلق نادي البيئة في المدرسة النموذجية حملة توعية ويوزع صناديق إعادة التصنيع في
ّ
كافة الصفوف ومكاتب اإلدارة ،ويتّخذ التدابير الالزمة من أجل جمع األوراق المع ّدة إلعادة
بشكل منتظم.
التصنيع وتخزينها ونقلها
ٍ

 )10أهداف المشروع :ينبغي أن تؤمّن الئحة األهداف معايير واضحة للنجاح أو أمورً ا فعليّة
يمكن تحقيقها من خالل المشروع .قد يستحيل ذلك حتى بلوغ مرحلة متق ّدمة من المشروع
عندما يتم جمع المعلومات (الخطوة الثالثة) وتعداد المهام واألعمال (الخطوة السادسة).
ينبغي أن تستوفي األهداف المعايير التالية:
§ أن تكون قابلة للع ّد
§ أن تكون قابلة للقياس
ّ
§ أن تكون مرنة الى حد ما
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الرؤية دون الفعل ليست
ّ
إال أحالم يقظة .أما
الفعل من دون رؤية فهو
كابوس.
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بعض األهداف الممكنة لمشروع إعادة التصنيع اآلنف الذكر:
أ) اجمع خمسين علبة من الورق القابل إلعادة التصنيع أسبوعيًّا.
ب) ّ
خفض كميّة النفايات الصلبة التى ترمى في مهمالت المدرسة بنسبة %30
من خالل إعادة التصنيع.
ج) أشرك ما ال ّ
يقل عن  %75من التالميذ في إعادة تصنيع قطعة من الورق
األسبوع الواحد.
على األقل في
ٍ

إذا كنت ال تعلم
الى أين تذهب،
طريق ستفي
فأي
ٍ
بالغرض.
Lewis Caroll

يمكن ع ّد وقياس كل هدف من هذه األهداف .يؤ ّدي ذلك الى إعطاء فكرة عن فعالية
المشروع في التقارير والمقاالت .من أبرز إيجابيّات هذه األهداف أن بلوغها يعطي
شعورً ا بالرضا .في حال عدم بلوغ األهداف ،على المجموعة النظر في المسائل
التي لم تنجح وفي ما يمكن تحسينه .وتجدر اإلشارة الى أن الهدف (ب) يتطلّب القيام
بإحصاءات قبل البدء بالمشروع من أجل وضع ّ
خط قاعدي لكميّة النفايات الصلبة
المرميّة في المهمالت عندما ال تكون إعادة التصنيع مطروحة.

هناك نموذجان لكتابة العرض

 )1نموذج من دون عناوين:

نادي البيئة في المدرسة النموذجية
مشروع إعادة تصنيع الورق الخاص بالمدرسة النموذجية
تكمن مهمّة مشروع إعادة تصنيع الورق في المدرسة النموذجية في توعية الناس على أهميّة إعادةالتصنيع
بالنسبة الى البيئة ،وفي إشراك كافة العاملين في المدرسة والتالميذ ،باإلضافة الى عائالتهم ،وفي إعادة
تصنيع الورق مع المدرسة على أساس منتظم خالل العام الدراسي.
المخصصة لطمرها
يحتاج لبنان الى تخفيض كميّة نفاياته الصلبة للحؤول دون انتشار األراضي
ّ
أوالتلوّث الناتج عن الترميد .يجب أن يعي الشعب اللبناني أن إحدى الطرق المهمّة لتقليل النفايات
الصلبةهي إعادة التصنيع.
من خالل مشروع إعادة تصنيع الورق ،يسعى نادي البيئة في المدرسة النموذجيّة وبالتّعاون مع
 ...الى بلوغ يوم تكون فيه ّ
كافة المواد القابلة للتصنيع في لبنان قد أعيد تصنيعها بالشكل المناسب.
سيشتمل المشروع على إطالق حملة توعية ووضع علب إعادة التصنيع في الصفوف ومكاتب اإلدارة،
بشكل منتظم.
واتخاذالتدابير الالزمة من أجل جمعها وتخزينها ونقلها
ٍ
سيعتبر النادي أنّه أت ّم مهمّته بنجاح إذا /متى:
§ اجمع خمسين علبة من الورق المع ّد إلعادة التصنيع في األسبوع الواحد.
§ خفض كميّة النفايات الصلبة الملقاة في المهمالت في المدارس بنسبة  %30من خالل إعادةالتصنيع.
§ أشرك ما ال ّ
يقل عن  %75من أعضاء الهيئة التدريسيّة والموظفين ،والتالميذ ،في إعادة تصنيع
قطعة
ورق واحدة في األسبوع الواحد.

 )2نموذج مع عناوين( :تستطيع المدرسة إعداد استمارة خاصة بالمشاريع تتضمّن هذه
العناوين مع ترك أماكن شاغرة يتم ملؤها ،يمكن استخدامها مهما كان نوع مشروع الخدمة
المدرسي).

مشروع إعادة تصنيع الورق الخاص بالمدرسة النموذجية
اسم المجموعة :نادي البيئة في المدرسة النموذجيّة
بالتعاون مع :لجنة األهل في المدرسة النموذجية وشركة  XYZللورق
اسم المشروع :مشروع إعادة تصنيع الورق الخاص بالمدرسة النموذجية
عرض المهمّة:
تكمن مهمّة مشروع إعادة تصنيع الورق الخاص بالمدرسة النموذجيّة في توعية الناس على أهميّة
إعادة التصنيع بالنسبة الى البيئة ،وفي إشراك موظفي المدرسة وتالميذها باإلضافة الى عائالتهم
بشكل منتظم.
في إعادة تصنيع الورق
ٍ
موقع المشروع :المدرسة النموذجية
اإلطار الزمني للمشروع :خالل السنة األكاديمية ،ابتدا ًء من األوّل من تشرين الثاني.
عرض الرؤية:
يوم تكون فيه كافة المواد
يسعى مشروع إعادة تصنيع الورق الخاص بالمدرسة النموذجية الى بلوغ ٍ
القابلة للتصنيع في لبنان قد أعيد تصنيعها بالشكل المناسب.
عرض الحاجات:
المخصصة لطمرها
يحتاج لبنان الى تخفيض كمية نفاياته الصلبة للحؤول دون انتشار األراضي
ّ
أو التلوّث الناتج عن الترميد .يجب أن يعي الشعب اللبناني أن إحدى الطرق المهمّة لتقليل النفايات
الصلبة هي إعادة التصنيع.
ملخص المشروع:
سيقوم نادي البيئة في المدرسة النموذجية بإطالق حملة توعية ووضع علب إعادة التصنيع في
بشكل منتظم.
الصفوف ومكاتب اإلدارة ،واتخاذ التدابير الالزمة من أجل جمعها وتخزينها ونقلها
ٍ
أهداف المشروع:
§ أجمع خمسين علبة من الورق المع ّد إلعادة التصنيع في األسبوع الواحد.
§ خفض كميّة النفايات الصلبة الملقاة في المهمالت في المدارس وذلك بنسبة  %30من خالل
إعادة التصنيع.
ّ
§ أشراك ما ال يقل عن  %75من أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين ،والتالميذ في إعادة
تصنيع قطعة واحدة من الورق على األقل في األسبوع الواحد.

المه ّمة الخامسة :وضع التخطيط ً
وفقا للمبادىء والعوامل األساسيّة

ينبغي احترام مبدأين
بعد تحضير عرض المشروع ،يحين الوقت للبدء بالتخطيط الفعلي لمشروع الخدمة .ينبغي
اتباع مبدأين هامّين متعلقين بإدارة المشروع في مرحلة التخطيط:
§ ّ
فكر قبل أن تفعل
§ انتقل من العام الى الخاص

إن التفكير قبل الفعل مه ٌم ج ًدا ،فإذا لم ّ
ّ
تفكر المجموعة في نوع النشاطات المطلوبة بغية
التوصل الى النتائج المنشودة قبل البدء بتنفيذها ،قد تجد أن عليها أن تبدأ من جديد ،أو قد
ّ
تصل الى نتيجة غير النتيجة المرجوّة.
ابدأ بالعام ثم انتقل إلى التفاصيل ،أي أن على المجموعة أن تح ّدد بعبارات عامّة فضفاضة
ّ
مخط ًطا تفصيليًّا للخطوة األولى ،وبعد
الخطوات التي ينبغي اتخاذها .عليها بعدئ ٍذ أن تطوّر
ّ
مخط ًطا ثانيًا للخطوة الثانية ،وهكذا دواليك .هذا ما سينجز في الخطوة السادسة.
انجازه،
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مشوار األلف
ميل يبدأ بخطوة.
لوتزو
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ينبغي أخذ أربعة عوامل في عين االعتبار
عند التخطيط لمشروعك ،من الضروري أن تأخذ في عين االعتبار العوامل األربعة التالية:
الوقت ،وإدارة المعلومات ،والنوعيّة ،والتنظيم:
ً
مسبقا الوقت الذي يلزمهم (الم ّدة الزمنيّة) إلنجاز
 )1الوقت :غالبًا ما يهمل الناس أن يحتسبوا
ّ
مختلف األعمال الالزمة إلتمام الخطوات األربع عشرة في ما يتعلق بالتخطيط للمشروع
وتنفيذه ومتابعته .بهذا الشكل ،يعرّ ضون أنفسهم لخطر ّ
توقع أمور ال يمكن تحقيقها ،فيخيب
أملهم ويفقدون حماستهمّ .
إن البدء بتحديد أهداف عقالنيّة ضمن حدود زمنيّة واقعيّة يضمن
بشكل أفضل انهاء المشروع مع المحافظة على معنويّات عالية .في حال ّ
توفر حاجة أو رغبة
ٍ
ً
للقيام بالمزيد ،يُستحسن تصميم مشروع للمتابعة لديه أهداف ومقاربة جديدة بدل من جعل
المشروع األساسي يتخطى مهلته الزمنيّة األساسية.
يشير الوقت ً
أيضا الى توقيت مختلف المهام -لتحديد متى ستت ّم ضمن
السنة الدراسية ،أي اليوم أو األسبوع أو الشهر .من المهم اختيار الوقت
األنسب إلنجاز مختلف األعمال وذلك من حيث الصفوف واالمتحانات
ومواسم بعض األلعاب الرياضيّة والطقس وضوء النّهار والعطل ومشاكل
ازدحام السير ،باإلضافة الى أوقات النّاس المشاركين في المشروع (من
تالميذ ومستفيدين ومعلّمين ومرافقين ووسائل إعالم وغيرهم).
وأخيرً ا ،يرتبط الوقت بالتوقيت النسبي ألعمال مختلفة في إطار المشروع،
ّ
بحيث ال ّ
عمل آخر يرتبط به.
التأخر في إنجاز
يتأخر عمل بسبب
ٍ

من األمور التي تثير
الضحك في هذه
الحياة أنّك إن رفضت
أن تحصل ّ
إال على
األفضل ،فغالباً ما
تحصل عليه.
W. Somerset Maugham

 )2إدارة المعلومات :منذ البدء بالمشروع ،من الضروري وضع آليات إلدارة المعلومات
بالشكل المالئمّ .
إن المهمّة األولى التي يجب أن يقوم بها منسّ ق المشروع هي محاولة أن
ً
مسبقا من يريد أي معلومة ومتى من أجل جمع المعلومات وتوزيعها بحسب الحاجة
يعرف
إليها .يتضمّن ذلك التواصل ضمن فريق المشروع ورفع تقارير بسير العمل الى المسؤول
ومستشار الهيئة التدريسية والمموّلين وغيرهم ،واإلعالن أمام المأل .أما التواصل بين مختلف
مجلس للمشروع
منسّ قي المهام المختلفة فيت ّم في االجتماعات الدوريّة ،لكن يمكن أن يت ّم عبر
ٍ
في مكان اجتماع مركزي أو على موقع المشروع عبر االنترنت .يمكن تحضير المعلومات
ً
مسبقا ،كما ُذكر في الملحق الرابع :بساطة بطاقات التعليمات الذي يناقش
التي ينبغي تناقلها
مفصلة لتوجيه المتطوّعين في عملهم.
استخدام بطاقات تعليمات ّ
 )3النوعيّة :سبق أن ت ّم التطرّ ق إلى مسألة تحديد أهداف يمكن قياسها وع ّدها في تطوير
عرض المشروع (الخطوة الثانية) .لكن من المه ّم ً
أيضا ضمان نوعيّة العمل الذي يؤ ّديه
التالميذ .فال يستطيع المرء قياس اللطف في تفاعل التالميذ مع المسنّين ،أو البراعة في
طالء الجدار ،أو ما إذا كانوا يتّبعون اإلجراءات المناسبة في غرس شجرة .كلّها أمور بغاية
األهميّة لكن يصعب ع ّدهاّ .
إال أنّه من الممكن وضع توقعات تتعلّق بالنوعيّة .يمكن إعالم
التالميذ أنّه ي ّ
ُتوقع منهم أن يبتسموا للمسنّين وأن يحادثوهم ،وأن يقوموا بطالء الجدران ضمن
الخطوط ،وأن يغرسوا الشجر ً
وفقا لمعايير يح ّددها لهم أخصائي في الزراعة .يمكن ً
أيضا
ً
بشكل نسبي وشخصي ،كاإلشارة الى ّ
أوسيئا ،والى أن البعض
أن العمل كان جي ًدا
تقييمهم
ٍ
كان أفضل من اآلخرين في إنجازه.
يمكن تحسين النّوعية من خالل التأكد ّ
ان التالميذ يعرفون المعايير النوعيّة المستخدمة ،عبر
جعلهم يتعلّمون من األخصائيين ويمارسون المهارات ويتبعون السلوك المطلوب ،وعبر
تعديل التوقعات الكميّة ،بحيث يصبح للمشاركين ما يكفي من الوقت للقيام بالعمل على
أفضل وج ٍه ممكن .أمّا الضعفاء في هذا المجال ،فيمكن جعلهم يمارسون مزي ًدا من األعمال

ً
أعمال أخرى ينجحون في
(يتدرّ بون لوقت أطول) أو يمكن مراقبتهم عن كثب ،أو إعطاؤهم
أدائها .وينبغي تشجيعهم دائمًا على بذل ما تسنّى لهم من جهود ،وإقناعهم أن النوعيّة بنفس
أهميّة الكميّة.
 )4التنظيم :يساهم التنظيم الواضح للمشروع في الحصول على نتائج جيّدة .ينبغي التحديد
ّ
المنظمين إعداد لوائح بالجمهور المستهدف
بوضوح من يشترك بالمشروع وبأي صفة .على
كل منهم.
وبالموارد واللجان الفرعية وفرق العمل وتحديد المهام واألدوار الموكلة الى ٍ
تساعد الرسوم البيانيّة والتصاميم في تنظيم هذه المعلومات .من أبرز التصاميم في إطار
المشروع الئحة مهام المشروع وأعماله (الخطوة السادسة).

المه ّمة السادسة :تحديد المهام األساسيّة والوظائف المح ّددة وتوزيعها
ّ
ً
المخططين تنظيم العمل وفقا لمبدأ:
قرار في المشروع وإنشاء الفريق ،على
بعد اتّخاذ
ٍ
بعبارات واسعة المعنى ،المهام
انتقل من العام الى الخاص .يعني ذلك أن عليهم أن يح ّددوا
ٍ
األساسية التي ينبغي إنجازها لتحقيق األهداف المذكورة في عرض المشروع (الخطوة
ّ
الخاصة بكل مهمّة.
مفصلة بالوظائف المح ّددة
الثانية) .على
ّ
المخططين بعدئ ٍذ تطوير الئحة ّ
ّ
ينبغي إدراج اسم منسّ ق المهمّة مع الشخص المسؤول عن كل عمل والمهلة النهائيّة لإلتمام.
تتألّف مسؤوليات كل من منسّ قي المهمّة من:
§ االتصال الدائم بالذين يؤ ّدون مختلف األعمال ضمن المهمّة
ّ
التأكد من إنهاء المهمّة في الفترة الزمنيّة المح ّددة
§
§ التنسيق مع منسّ قي المهام اآلخرين إذا لزم األمر
§ نقل المعلومات صعو ًدا في الهيكلية الى منسّ ق المشروع

إن كومة الصخر ال تعود
صخر لحظة يتأمّلها
كومة
ٍ
شخص وفي ذهنه صورة
ٌ
كاتدرائيّة.
Antoine de Saint-Exupery

جدول باألعمال والوظائف األساسيّة
#

المهمّة

المهمة األولى

تجنيد متطوّعين

جوماتا

المهلة النهائية
مستمرّ ة خالل المشروع

الوظيفة
األولى

إعداد الئحة بمختلف الحاجات التطوّعية بالتعاون مع منسقي مختلف اللجان
الفرعية

هبة

قبل  6شباط

الوظيفة
الثانية

تصميم ملصقات لتجنيد متطوّعين

جورج

قبل  3آذار

الوظيفة
الثالثة

توزيع ملصقات في المدرسة

سوالنا

قبل  3آذار

الوظيفة
الرابعة

إنشاء مكتب للتسجيل في كافيتيريا المدرسة

ماري

قبل  3آذار ،يكرّ ر العمل عند
الحاجة

تجهيز مساحة نظيفة لتخزين األوراق

ميشال

آذار 2005

تدبير متطوّعين مع منسّ ق التطوّع

طالل

قبل  6شباط

الوظيفة الثانية

تدبير مع ّدات التنظيف الالزمة

كارلوس

قبل  3آذار

الوظيفة الثالثة

تنسيق عمل المتطوّعين

وفاء

 20-18آذار

المهمّة الثالثة

تصميم مخزن إلعادة تصنيع الورق وإنشائه

منير

المهمّة الرابعة

العمل على جمع أكياس الورق المع ّد إلعادة التصنيع اسبوعياً من الصفوف إليزا
والمكاتب تخزينه في وحدة التخزين

قبل  5آذارالفصل الثاني عشر
اسبوعياً ابتدا ًء من  27آذار
كيفيّة التخطيط
لمشروعتصبح
حسب الحاجة (عندما
وتنفيذه

المهمّة الثانية
الوظيفة األولى

ّ
سجل رياض
لمهمّة العمل على نقل األوراق بانتظام من قبل شركة إعادة التصنيع/وحفظ
ا
بالكميّة المنقولة
الخامسة

الكميّة المجموعة كافية لنقلها

مالحظة :تحتاج المهام  5 - 4 -3الى تعداد األعمال التي تؤلّف ً
كل منها.
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ّ
مخططي المشروع مراجعة هذه الالئحة دوريًّا (يوميًّا؟ اسبوعيًّا؟ كل اسبوعين؟)
على
ّ
ّ
الخطة كلما ّ
توفرت معلومات
الخطة ولمراجعة
لمعرفة إذا كان تطوّر العمل يتناسب مع
إضافية أو طرأت بعض التعديالت.

المه ّمة السابعة :تحديد احتياجات المشروع وموجوداته
االحتياجات هي المهارات والخدمات والتجهيزات الالزمة إلتمام المشروع .الموجودات هي
ّ
المتوفرة لدى المجموعة لتلبية االحتياجات المذكورة .ينبغي تلبية
الموارد البشرية والماديّة
االحتياجات التي ال ّ
تتوفر موجوداتها لدى المجموعة بطريق ٍة ما (كهبات أو مشتريات) ،أو
ابتكار طريقة إلكمال العمل بدونها.

خطط ث ّم ّ
ّ
خطط،
فالفشل في التخطيط
هو بمثابة التخطيط
للفشل.

مجهول

من المفيد البدء بوضع تصميم باحتياجات المشروع وموجوداته .يمكن استخدام هذه
ً
الحقا في الحصول على الحاجات المح ّددة الواردة فيها وإنشاء موازنة للمشروع،
المعلومات
كعنوان للعمود األيسر .تحت كلمة احتياجات،
وجمع األموال الالزمة .ضع كلمة احتياجات
ٍ
الخاصة بالمشروع تحت
اكتب العناوين التالية( :أشخاص ،مع ّدات ،الخ ،).مع االحتياجات
ّ
ّ
ّ
المفضل القيام بذلك على صفحة كبرنامج ال  Excelبالكمبيوتر ،أو وضع
كل عنوان .من
كل عنوان على صفحة منفصلة واستخدام قلم بحيث يسهل إدراج بنود كل فئة ومراجعة
المعلومات كلّما زادت االحتياجات.
ّ
التحقق من االحتياجات:
عناوين الئحة
ّ
§ فريق القيادة (المجموعة األساسيّة التي تخطط للمشروع وتنسقه)
§ اليد العاملة (كافة العاملين على أداء مختلف المهام)
الخاصة (الفنانون والموسيقيون واألخصائيون الذين يعملون ويشرفون
§ المواهب
ّ
على المشروع)
§ المع ّدات (الرفوش والمدمّات المسننة وفراشي الطالء وأجهزة الصوت)
§ التجهيزات -األشياء المستهلكة في إطار المشروع (أكياس ،طالء ،ورق ،ملصقات
صغيرة باألسماء)
§ الطباعة/التصوير/التصميم( ،بوستيرات ،نماذج للتقييم ،ملصقات حول المشروع)
§ النقل (باص المدرسة ،السيارة ،النقل العام)
§ االتصاالت (هاتف ،فاكس ،بريد)
§ اإلعالن (تلفزيون ،راديو ،انترنت ،منشورات ،ملصقات)
§ األمكنة (مكان اإلجتماع ،مكان العمل ،مكان المشروع الفعلي ،مكان لالحتفال)
ّ
(مرطبات خالل االجتماعات وجلسات العمل ،الطعام كجزء من المشروع،
§ الطعام
الطعام في حفل التقدير/االحتفال)
كن ً
(فراش للطالء بعرض 6
دقيقا ج ًّدا في الئحتك ،وح ّدد الكمية التقديريّة التي تحتاج إليها
ٍ
الى  10سنتم 50 ،علبة ألوراق إعادة التصنيع) .في العمود الذي يحمل عنوان المصدر،
ّ
متوفرة (تالميذ ،أهل ،مدرسة ،الخ)،
ح ّدد المصدر المحتمل من األمور التي تعرف أنّها
واذكر المصدر الفعلي ما ان تتعرّ ف إليه.
في محاولة تحديد المصادر المحتملّة ،ابدأ بمجموعة التالميذ الذين يقومون بالمشروع
وبالمدرسة نفسها:
ّ
ّ
المتوفرة لدى
المتوفرة في كافة التالميذ وما هي المهارات
§ ما هي المهارات الالزمة
خاصة؟
بعض التالميذ الذين يتمتّعون بمواهب
ّ

خاص ًة
§ ما هي التجهيزات التي يستطيع التالميذ إحضارها بسهولة من المنزل-
ّ
األشياء التي تُلقى عاد ًة في المهمالت كصناديق الكرتون والقناني والعلب والصحف
إن من شأن ذلك إفادة البيئة ً
القديمة وسالل الفاكهة البالستيكيّة ،الخ؟ ّ
أيضا من خالل
ُ
انتشال عناصر من النفايات التي يجب أن تعالج كنفايات صلبة.
§ ما هي التجهيزات التي يمكن أن تؤمّنها المدرسة من مهمالتها أو من تجهيزاتها؟
الحاجة

الكميّة

المصدر

التكلفة

الشخص المسؤول

ينبغي تعداد المصادر المحتملة بالنسبة الى العناصر التي يصعب على التالميذ والمدرسة
هبات عينيّة (الطالء
تأمينها .يمكن أن تتضمّن الشركات التجاريّة المحليّة التي تستطيع تأمين
ٍ
متجر للطالء ،الطباعة المجانية من إحدى المطبعات المحليّة ،الخ) .إبدأ بالئحة أصحاب
من
ٍ
ّ
ّ
العالقة التي حددتها ثم وسّ عها لتتضمّن معارفهم والشركات التجاريّة المتوفرة في المجتمع
والتي تبيع المنتجات أو تؤمّن الخدمات المطلوبة .ينبغي أن تكمل الئحة االحتياجات والئحة
المهام بعضهما البعض ،بما أن الشخص المسؤول يجب أن يكون مذكورً ا في الئحة المهام/
الوظائف في ما يتعلّق بمهمّة تأمين العنصر المطلوب.
في ما يتعلّق بالعناصر التي ال يمكن تأمينها عبر الهبات ،ح ّدد التكلفة التقديرية للعنصر
ّ
مخططو المشروع تحديد
الواحد في عمود التكلفة .من خالل ذكر هذه العناصر معًا ،يستطيع
الميزانية بالنسبة لالحتياجات التي ينبغي شراؤها .في حال أُدرجت المجموعة تكلفة ّ
كافة
ّ
المتوفرة والموهوبة) ،يمكنها ً
أيضا احتساب “تكلفة المشروع
العناصر في الالئحة (حتى تلك
الحقيقية”.

المهلة الزمنية

من أسرار الحياة أن
تح ّول احجار العثرة
الى أحجار يمكن المشي
عليها.

Jack Penn

ّ
مخططو المشروع الى جمع األموال لشراء ما ينبغي شراؤه.
بعد تحديد الميزانيّة ،يحتاج
ً
يمكن أن يبحث التالميذ عن واهبين أو أن يع ّدوا حدثا لجمع التبرعات .في حال كان لدى
ً
خاصا بالنشاطات المماثلة ،يمكنهم استخدامه في التمويل.
صندوقا
المدرسة
ًّ
صندوق مشروع الخدمة
صندوق لجمع
أحد المشاريع الخدماتية المستمرّ ة الممتازة إنشاء
ٍ
المال من أجل مشاريع الخدمة .يستطيع التالميذ القيام بنشاطات
المخصص لذلك.
مختلفة في مجال جمع األموال خالل العام
ّ
وهكذا ،تستطيع مجموعات التالميذ التي تحتاج الى المال
لمشاريع الخدمة أن تكتب عروضاَ بسيطة وأن ترسلها الى
خاصة مؤلفة من التالميذ (يشرف
الصندوق .تستطيع لجنة
ّ
عليها راشدون) أن تح ّدد كيفية توزيع هذا المال ،على أساس
معايير واضحة .قد تتضمّن هذه المستويات :حاجة حقيقية،
ً
تخطيطا واضحً ا ،قيادة التالميذ ،مشاركة التالميذ
استدامة،
الفعّالة ...الخ.

المه ّمة الثامنة :القيام بإدارة المخاطر
ّ
تتضمّن إدارة المخاطر استباق األمور التي قد تسوء ،مع محاولة تجنبها ،والتعاطي مع ما
ينشأ من مشاكل بأفضل طريقة ممكنة.
هناك وجهان أساسيّان في إدارة المخاطر-
 )1استباق حدوث المشاكل التي قد تنشأ والتحضيرلها.
 )2مواجهة المشاكل التي تنشأ فعليًّا.
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يستحسن أن تقوم مجموعة التخطيط باستنباط األفكار في ما يتعلّق بمختلف المشاكل التي
قد تنشأ .يطرح السؤال “ماذا لو” نفسه في كل مشروع ...ماذا لو أمطرت الدنيا؟ ماذا لو لم
بمرض مفاجئ
يصل الباص؟ ماذا لو انقطع التيار الكهربائي؟ ماذا لو أصيب أحد الراقصين
ٍ
ولم ّ
يتمكن من المشاركة.
ً
قرار في ما يتعلّق بالتدابير الوقائيّة التي يمكنهم اتخاذها في سبيل تجنّب
الحقا اتخاذ
عليهم
ٍ
كل من المشاكل ،وتدابير المواجهة التي ينبغي اتخاذها في حال نشوء المشكلة فعليًّا (خطط
ٍ
طوارئ ينبغي أن يتّبعوها)ّ .
إن وضع خطط للطوراىء يُعتبر بغاية األهميّة في هذا اإلطار،
وهنا تظهر أهميّة مبدأ ّ
ً
مسبقا وتستبق
“فكر قبل أن تفعل” .في حال كانت المجموعة تعمل
ّ
متوفر للتفكير والتحضير
حلول بينما الوقت
غالبيّة المشاكل ،وتصرف الوقت في التفكير في
ٍ
لها ،فمن غير المرجّ ح ج ًّدا أن تفسد هذه المشاكل المشروع.

إن الفعل بح ّد ذاته هو المه ّم
وليس ثمرة هذا الفعل.
عليك أن تقوم بالعمل
الصائب .قد ال يكون األمر
بيدك وقد ال يكون الوصول
الى الثمرة في زمنك .لكن
ذلك ال يعني أن ّ
تتوقف
عن القيام بالعمل الصائب.
قد ال تعرف يوماً ما كانت
نتيجة عملك .لكن إن لم
تفعل شيئاً فلن تصل الى
أي نتيجة.
المهاتما غاندي

ومع ذلك ،من المستحيل استباق ّ
كافة المشاكل التي قد تنشأ خالل المشروع ،لذا ،فمن
الضروري القيام ببعض التحضيرات لمعالجتها .يتضمّن ذلك تأمين الضمان الالزم ،والطلب
المختصة القادرة على معالجة
من األهل إعطاء إذنهم خطيًّا ،وإمكانية الوصول الى السلطات
ّ
هذه المشاكل والسيطرة على األضرار.
في ما يلي بعض أكثر المخاطر شيوعً ا مع التدابير الوقائيّة التي قد تساعد المجموعة في
تجنّب المشكلة ،وتدابيرالمواجهة التي يمكن اتّخاذها من أجل تحضير الحلول في حال نشوء
المشكلة ً
خاصة بمشروعها المح ّدد.
فعل .على كل مجموعة وضع الئحة مشابهة
ّ

§ الطقس
تدابير وقائيّة :ال يمكنك أن تحول دون رداءة الطقس ،لكن يمكنك أن تح ّدد موعد المشروع
مكان محمي من الطقس.
فصل يرجّ ح فيه أن يكون الطقس جيّ ًدا ،أو أن تقوم بالنشاط في
في
ٍ
ٍ
بمشروع بديل.
داخلي ،أو قم
مكان
تدابير المواجهة :أجّ ل المشروع أو قم به في
ّ
ٍ
ٍ

§ اإلصابات
ّ
تدابير وقائيّة :علم التالميذ كيف يتّخذون احتياطات السالمة؛ احصر عملهم بالمعدات التي
تدرّ بوا على استخدامها والتي ال تعرّ ضهم للخطر (كأن تدع األخصائي يستخدم المنشار
الكهربائي ،وأن تدرّ ب التالميذ على كيفيّة استخدام المطرقة أو المعول أو الرفش) .استخدم
مالبس واقية عند اللزوم ّ
(قفاز من البالستيك عند ل ّم النفايات ،قناعً ا لتغطية األنف والفم عند
ّ
جهاز يصدرشرارات) .دع األهل
حف الطالء عن الجدران ،واقيًا للعينين عند استخدام
ٍ
ّ
يوقعون استمارة الموافقة ،ال تحمّل المدرسة والمشرفين الراشدين مسؤوليّة الحوادث
توفر بوالص تأمين للمدرسة والعائالت ّ
واإلصابات التي قد تحدثّ .
تأكد من ّ
تغطي هذه
النشاطات.
ً
صندوقا لإلسعافات األوليّة خالل المشروع مع أرقام هواتف
تدابير المواجهة :احمل
ّ
اإلسعاف والمستشفى وأهل كافة التالميذ المشاركين .يمكن ً
أيضا ،حسب مقتضى الحال،
تأمين تواجد الصليب األحمر أو إحدى فرق الطوارئ.

§ مشاكل المشروع
ّ
تدابير وقائية :اجعل احد األخصائيين يدرّ ب التالميذ على المهارات األساسيّة المتعلقة
المختص الالزم.
بالمشروع ويؤمن لهم التدريب
ّ
تدابير المواجهة :اجعل أحد األخصائيين يشرف على المشروع وكن موجو ًدا على امتداد
ّ
المتوقعة.
المشروع لمواجهة المشاكل غير

§ مشاكل التجهيزات
ً
ّ
مسبقا.
وحضرها
بتأن حاجتك من كل نوع ٍمن اللوازم .اجمع اللوازم
تدابير الوقاية :احتسب ٍ
أعلم أكثر من شخص بمكان اللوازم وكيفيّة إحضارها الى موقع المشروع .اجعل هؤالء
األشخاص ّ
يؤكدون لبعضهم البعض متى ت ّم نقل هذه اللوازم الى موقع المشروع.
تدابير المواجهةّ :
ّ
الموزعين في الموقع من أجل اإلتصال بهم في حال
وفر رقم هاتف أبرز
لزوم المزيد من اللوازم خالل إنجاز المشروع.
§ متف ّرقات
ّ
تدابير المواجهة :ينبغي أن يتوفر إثنان على األقل من المشرفين الراشدين (مع هواتفهم
الخلويّة وشواحنها) في موقع المشروع في كافة األوقات ،وأن يحملوا معهم أرقام هواتف
األشخاص اآلخرين بمن فيهم المدير واألهل واألشخاص المسؤولين عن موقع المشروع
ومكتب النقل/شركة الباصات ،الخ .في حال كانت المجموعة ّ
تتنقل بواسطة الباص ،ينبغي
ّ
المتوقعة.
تأمين سيّارة واحدة على األقل لمرافقتها لمعالجة المشاكل غير
السيطرة على األضرار
وأخيرً ا ،في الحاالت النادرة التي تفشل فيها األمور ،ينبغي النظر في كيفيّة السيطرة على
األضرار ،أي كيفيّة تقليل أضرار المشاكل التي تتم مواجهتها الى أقصى ح ّد ممكن.

بالرغم من أن الدروب
التي نسلكها تكون أحياناً
وعرة ،إال أنها غالباً
ما تؤدي إلى أروع
المناظر.
Douglas Pagels

المه ّمة التاسعة :التهيّؤ للتنفيذ
التحضير هو النقطة التي تتحوّل فيها جهود المجموعة من التخطيط الى
الفعل ،أي عندما تبدأ المجموعة بالتنفيذ العملي لما ّ
خططت لتنفيذه .يت ّم ذلك
عندما يرسل المشاركون بطاقات الدعوة ،ويتعلّمون المهارات ،ويتمرّ نون
ّ
ويتحضرون
على الرقصات واالسكتشات ،ويجمعون المع ّدات واألدوات،
للعمل األساسي .يت ّم ذلك غالبًا بعي ًدا عن مكان التنفيذ األساسي وبعي ًدا عن
مرأى المستفيدين من الخدمة.
انظر في السيناريو التّالي:
دبّرت اآلنسة نجّ ار ،وهي مستشارة نادي المتطوّعين في المدرسة،
زيارة للطالب العشرين األعضاء في النادي من صفوف المرحلة
ّ
بيت للمسنّينّ .
إن التالميذ الذين لم يتعاملوا مع مسنين غير الج ّد
المتوسطة ،الى ٍ
والج ّدة قد خافوا من رؤية بعض هؤالء في الدار يمشون بواسطة عكازwalker/
وآخرين ينظرون الى ال شيئ وآخرين ترتجف أيديهم .وقد انزعج التالميذ من الرائحة
وأشاروا بأصابعهم الى بعض المسنّين وضحكوا .ولم يعلموا ماذا يجب أن يفعلوا
باضطراب في الممرّ  ،على مساف ٍة “آمنة” من المسنّين .وعندما أسقط أحد
فوقفوا
ٍ
ً
ً
المسنّين صينية على األرض ،لم يعرفوا إذا كان يجب مساعدته أو ل أو االستفسار
اشمأزوا من ّ
ّ
كل ما رأوه وشعروا بالراحة عندما عادوا
شخص ما .وقد
عن ذلك لدى
ٍ
الى المدرسة .بعد هذه التجربة غير السّ ارة ،قرّ ر غالبية التالميذ االنضمام الى نا ٍد آخر.
ّ
تحضر التالميذ للحصول على تجربة أفضل؟ ما هي
كيف كان بإمكان اآلنسة نجّ ار أن
ّ
المعلومات التي كان يحتاجها التالميذ قبل القيام بالزيارة؟ ما هي التحضيرات التي وجب
إنجازها ّ
للتأكد من الحصول على تجربة إيجابيّة لكل من التالميذ والمسنّين؟
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التربية ليست
االستعداد للحياة إنّما
هي الحياة بح ّد ذاتها.
John Dewey
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ً
مركزا للعناية بالمسنّين:
في ما يلي بعض االقتراحات للتالميذ الذين يزورون
بمعلومات عن:
 )1ينبغي تزويد التالميذ
ٍ
أ) المشاكل الجسديّة والعقليّة والعاطفية واالجتماعية التي يعاني منها المسنّون
بشكل عام.
ٍ
ب) مشاكل المسنّين الذين سيزورونهم الفعليّة (مستوى حركتهم ،مشاكل السمع
والبصر والمشي ،الخ)
ج) المكان الذي سيزورونه (هل هو مكان للنشاطات يزوره المسنّون خالل اليوم،
مستشفى أم مركز يقيمون فيه)
أم
ً
د) كيف يمكن أن يتصرّ ف المسنّون مع التالميذ (هل أن أغلبيتهم يتفاعلون مع
اآلخرين أم أنهم ال يتواصلون معهم)
 )2ينبغي إخضاع التالميذ للتدريب الالزم في ما يتعلّق بالمسنّين ،على أن يكون هذا
التدريب فعليًّا وليس نظريًّا وحسب .قد يتضمّن ذلك جعل التالميذ يلبسون نظارات
ّ
مغطاة بما ّدة دهنيّة للحصول على نظر ضعيف؛ وإلباسهم ّ
قفازات ووضع الفوشار
ٍ
عصا أو كرسي
في أحذيتهم لمحاكاة أمراض التهاب الشرايين ،ومحاولة استخدام ً
بعجالت.
 )3ينبغي تعليمهم (وإعطاؤهم فرصة الممارسة إذا أمكن) كيف يمكنهم إفادة النّاس الذين
كراس بعجالت وكيفية
أشخاص مكفوفين وكيفيّة دفع
سيزورونهم :كيفيّة المشي مع
ٍ
ٍ
شخص يعاني من مشاكل في السمع وكيفية تقديم طعام الغداء للمسنين ،الخ.
التكلّم مع
ٍ
 )4يجب أن يعرفوا ماذا سيفعلون خالل زيارتهم (التمثيل لتسلية المسنيّن ،التكلّم مع كل
مسن بدوره ،و/أو التمرّ ن على تقديم وجبة الغداء ،أو زهرة أو هدية) .كما ينبغي
ٍ
فريق من اثنين على أن يأخذ التلميذ
في
األدوار
تمثيل
إمكانية
مع
أدائهم
على
ن
التمرّ
ٍ
ّ
المسن وأخرى دور التلميذ.
مرّ ة دور
 )5ينبغي ً
أيضا إعالمهم بما ال يجب أن يفعلوه (عدم الضحك على
المسنّين أو االشارة إليهم باإلصبع خالل حديث التالميذ بين بعضهم
البعض ،أو التذمّر من رائحتهم أو شكلهم أو تصرّ فهم).
 )6كذلك ينبغي إعطاؤهم تعليمات حول الى من يجب أن يتوجّ هوا في
حال واجهتهم مشاكل لم يستطيعوا معالجتها في دار المسنّين.
 )7عليهم ان يعرفوا من المسؤول عن هذا النشاط ،أكان رئيس النّادي
شخصا من دار المسنّين.
(الراشد) أو أحد األهالي المرافقين أو
ً
بشكل عام ،عندما تبلغ المجموعة هذه المرحلة النهائيّة قبل التنفيذ ،يكون
ٍ
ّ
المنظمون قد استبقوا كافة األمور التي قد تسوء ووضعوا كافة خطط الطوارئ الالزمة
(الخطوة الثامنة)ّ .
إن التحضير لخطط الطوارئ هذه هو بأهميّة التحضير لجوهر المشروع
(المشروع كما ينبغي أن يت ّم في حال نشوء المشكلة).
يُعتبر التحضير الجيّد مفتاح نجاح المشروع ،لذا ال ينبغي التقليل من أهميّته .وغالبًا ما
يستغرق التحضير أكثر مما ّ
يتوقع الناس ،لذا فمن الحكمة أن يح ّدد تاريخ التحضير قبل تاريخ
التنفيذ بكثير ،مع احتساب المزيد من الوقت في حال نشوء مشاكلّ ،
للتأكد من إتمام التحضير
في الوقت المناسب.

المه ّمة العاشرة :التنفيذ
غالبًا ما يُعتبر التطبيق المشروعَ بح ّد ذاته -وهو نقطة تنفيذ المشروع
مع العلم انّه ّ
يشكل الخطوة العاشرة من بين أربع عشرة خطوةّ .
إن
التنفيذ هو نقطة المشروع ،حيث يت ّم طالء الجدار أو زيارة األيتام أو
جمع صناديق إعادة التصنيع من الصفوف وأخذها الى المخزن لنقلها
الى الشركة .في هذا اإلطار ،يُعتبر التنفيذ الجزء من المشروع الذي
يتوّج التخطيط والتحضير.
هناك فرق نوعي بين التخطيط والتحضير من جهة ،والتنفيذ من جه ٍة
أخرى .يمكن التكلّم عن التنفيذ عندما تبدأ المجموعة برؤية نتائج
جهودها .وفي العدد األكبر من الحاالت ،إنّه الوقت الذي يتواصل فيه المشارك بالمستفيدين
أن ما يفعلونه يحدث ً
من الخدمة ويرى ً
فعل ّ
فرقا ما.
ّ
إال أنّه يصعب تحديد الح ّد الفاصل أحيا ًنا بين التحضير والتنفيذ .ففي مشروع إعادة التصنيع
على سبيل المثال ،إن اإلتصال بشركة إعادة التصنيع وجمع الصناديق هو وال شك من أعمال
ّ
الصف فهل يُعتبر من التحضير أو التنفيذ؟ وماذا
التحضير ،أما تسليم هذه الصناديق الى
حائط في المدينة،
عن جمع الصناديق المألى من الصف؟ وفي مشروع طالء جداريّة على
ٍ
ال شك ّ
أن شراء مواد الطالء والفراشي هو على سبيل التحضير للمشروع ،لكن ماذا نسمّي
ّ
عمليّة نزع الملصقات أو حف الحائط وإعداده أو تحضير الطالء أو وضع طبقة أولى عازلة
بيضاء اللون؟ هل تدخل هذه األعمال في التحضير أم تعتبر المرحلة األولى من التنفيذ؟ وهل
يه ّم ذلك؟ والواقع إن هذا التميّز قلّما يهم ،طالما ّ
أن العمل يُنجز.
من األوجه الهامّة األخرى في مرحلة التنفيذ ،أن المشاركين يكتشفون خاللها ما إذا كان
التخطيط للعمل والتحضير له مناسبين أم ال .وفي حال تضمّن التخطيط الصحيح استباق
خطط للحاالت الطارئة وهو جز ٌء من التحضير،
المشاكل التي يُحتمل ظهورها ووضع
ٍ
يستحيل ّ
توقع حدوث كل األمور التي قد تسوء ً
وفقا لقانون مورفي  :Murphy’s Lawما
يمكن أن يسوء سوف يسوء .ولحسن الحظ أنّه عند بلوغ هذه المرحلة ،تكون مجموعتك
لكافة األمور التي قد تسوء ،وسيجرى كل شيء ً
تحضرت ّ
ً
ّ
تفاؤل،
وفقا ألكثر خططك
قد
ٍ
ّ
وبالتالي لن تضطر الى اللجوء الى خطط الطوارئ.
بعض نصائح الدليل الى العمل المأخوذة من منظمة
بشكل شامل تصحّ هنا:
فيما يتعلّق بمعالجة الموضوع
ٍ
تذكر أن القوّة والمثابرة ّ
قد تعترضك مصاعب ...هذا أمر طبيعيّ .
تمكنانك من
النجاح .حافظ على تركيزك وعلى التزامك وحماستك وعزمك! أحط نفسك دومًا
بأصحاب النفوذ اإليجابي عليك وارتبط بالموارد التي تساعدك.

]TakingITGlobal [www.takingitglobal.org

المه ّمة الحادية عشرة :التوثيق واإلعالن
من الضروري أن تقوم المجموعة بتوثيق المشروع .تتضمّن الوسائل المختلفة للقيام بذلك
إعداد يوميّة بالمشروع والتقاط الصور وجمع مختلف اإليصاالت والكتيّبات وبطاقات
ّ
المؤقتة وتقرير المشروع النهائي.
الدخول وكتابة تقارير اللجنة والتقارير
ّ
ّ
المحققةّ .
إن
المنظمين كتابة تقرير نهائي قصير حول النشاطات المنجزة والنتائج
على
من شأن التقرير تسهيل مراحل المتابعة والتقييم .ويمكن استخدام مختلف أشكال التوثيق
ّ
الخاصة بالمجموعة .كذلك يمكن تعظيم شأن المشروع من خالل
السجالت الداخليّة
في
ّ
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بفضل الخبرة
اإلجتماعية ،ال يدرك
الشباب احتياجات
المجتمع وحسب بل
يبدأون بفهم معنى
الخير العام وبتقدير
فكرة أن جهودهم
ستؤ ّدي الى احداث
فرق ما ،وبتطوير
ٍ
نوعاً من االرتباط مع
المجتمع األكبر.
Sheldon Berman
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قم بعمل الخير
الصغير حيث
كنت ،فإن أعمال
الخير الصغيرة
هذه تغمر العالم
بأسره ،إذا ما تم
جمعها.
Desmond Tutu

اإلهتــــمام :التربية والتطوع وخدمة المجتمع

خاص ًة أمام النظراء والعائلة والمجتمع المحلّي .يساهم اإلعالن قبل المشروع أو
اإلعالن عنه
ّ
خالله في تطويع آخرين للعمل عليه وتأمين مانحين يدعمون المشروع من حيث الخبرة والمال
والتقديمات العينيّة .ومهما كانت المرحلة التي بلغها المشروعّ ،
فإن اإلعالن يزيد من وعي
اآلخرين لموضوعه ويلهمهم القيام بمشاريع مماثلة.
كذلك يُعتبر اإلعالن ً
شكل من أشكال التقدير للمشاركين فيه .ينبغي تشجيع التالميذ على إعداد
ملصقات عن مشروعهم لعرضها في المدرسة وإدراج مشروعهم في مجلة المدرسة أو في
نشراتها أو في الكتاب السنوي و/أو على موقعها اإللكتروني .قد يرغب التالميذ ً
أيضا بتوزيع
خاص ًة إذا ما أرادوا من العامّة حضور وج ٍه من
مناشير أو تنصيب إشارات ،وتعليق يافطات
ّ
أوجه المشروع (تمثيلية ،معرض ،الخ .).في بعض الحاالت ،قد يستطيعون اإلستعانة بصحيفة
ّ
بمحطة راديو أو تلفزيون لتغطية المشروع.
عامّة أو
ينبغي إذا أمكن أن تشمل الصور ،التي تُلتقط كجز ٍء من التوثيق ،على مشاهد (قبل/بعد) يمكن
مقارنتها إلبراز تأثير جهود التالميذ .كذلك ينبغي إدراج صور للتالميذ وهم يشاركون في
مختلف مراحل المشروع (التخطيط ،التحضير ،التنفيذ ،الترتيب ،التقدير ،)...وصور للتالميذ
ّ
األقل صورة جماعيّة واحدة لكل المشاركين
وهم يتفاعلون مع المستفيدين من الخدمة ،وعلى
في المشروع (راجع مناقشة صور المشروع في الفصل الثالت عشر :الخطوط التوجيهية
العامة للخدمة الفعّالة).

المه ّمة الثانية عشرة :الترتيب والمتابعة
ت ّم طالء الجدار وغرس األشجار ونقلت الشاحنة الورق المجموع الى مصنع إعادة التصنيع،
فهل ت ّم المشروع؟ طبعًا ال .ثمّة عدد من المهام التي لم تنجز بعد .إحداها :الترتيب.
الترتيب
في إطار مشروع طالء جداريّة ،ينبغي تنظيف فراشي الطالء ونزع أوراق النايلون أو القماش
مكان من أجل استخدامه من جديد،
الذي نشر المتصاص الطالء المتسرّ ب وثنيه ووضعه في
ٍ
ّ
ونزع الشريط الالصق عن الجدران ،وإعادة المعدات الى أصحابها أو التخلص منها ،ووضع
الخاصة بها ،والتخلّص من النفايات األخرى بالشكل
المواد القابلة إلعادة التصنيع في الصناديق
ّ
المناسب.
في إطار مشروع غرس األشجار ،ينبغي ري الغرسات والتخلّص من أكياس النايلون واألوعية
المعدنيّة التي تأتي فيها النصبات ،بالشكل المناسب (بطريقة ال تؤذي البيئة) .في إطار مشروع
إعادة التصنيع ،ينبغي إعادة صناديق جمع المواد القابلة إلعادة التصنيع الى الصفوف وجمع
األوراق التي قد تتساقط على األرض خالل عمليّة الجمع.
ينبغي أن يعلم التالميذ أن العمل ال ينتهي ّ
إال بعد إتمام هذه المهام ،وعليهم المشاركة فيها تمامًا
كما شاركوا في أعمال أخرى ضمن المشروع .يجب أن يتبع التالميذ في عملهم هذا مبدأ مغادرة
األمكنة وهي أنظف ممّا كانت (أو على األقل بنفس نظافتها) عند وصولهم إليها.
المتابعة
من األوجه الهامّة في أي مشروع النظر في إمكانيّة أو ضرورة المتابعة .بعد إتمام المشروع،
ماذا يمكن أو ينبغي عمله لتعزيز النتائج؟ يمكن النظر هنا في ثالثة خيارات:
§ أن تصبح نتائج المشاريع إجراءات عاديّة في المجتمع.
§ قد تبرز الحاجة الى القيام بمشروع متابعة بغية تعزيز النتائج أو إجراء بعض التحسينات
المطلوبة والتي تمّت مناقشتها خالل مرحلة التفكير االسترجاعي والتقييم.
§ ت ّم انجازالمشروع برمّته في مرّ ٍة واحدة دون اللجوء الى مشروع متابعة أو أعمال

روتينيّة وال تدعو الحاجة الى القيام بأي نشاطات لتعزيز النتائج.
تُعتبر المتابعة مهمّة لبعض المشاريع أكثر من غيرها .فإذا ّ
نظم التالميذ حفلة عيد ميالد
ّ
التأكد أنّهم أو ّ
أن مجموعة أخرى
ألوالد أحد دور األيتام المولودين في شهر آذار ،عليهم
ستنظم حفلة مماثلة لألوالد المولودين في شهر نيسان وفي األشهر التاليّة ،فال يشعر هؤالء
أنّهم منسيّون .في حال قام التالميذ بغرس األشجار ،عليهم ّ
التأكد من اتخاذ التدابير الالزمة
من أجل ريّها حتى تكبر وتعتمد على نفسها.
وعلى العكس ،فإن المجموعة التي تقوم بطالء جدارية في الشارع أو تنظم
دار للمسنّين ال تحتاج للنظر في المتابعة بعد إتمام العمل.
يوم
ٍ
ألعاب في ٍ
ً
وحتى عندما تكون المتابعة الزمة ،قد ال يكون التالميذ مهتمّين باستدامة
مشروعهم بأنفسهم أو بإجراء المتابعة الالزمة .عليهم التأكد من أن أح ًدا ما
سيقوم بها حتى قبل أن يبدأوا بالمشروع .فال أهمية في غرس األشجار إذا
لم ّ
يتوفر أحد لريّها.
ّ
يخطط فيها التالميذ إلجراء المتابعة بأنفسهم ،قد
في الحاالت التي ال
يجعلونها جزءًا من المشروع من خالل دعوة األشخاص الذين سيكملون
خاص ًة إذا اعتمد أحد
المشروع لالنضمام إليهم كمشاركين .يصحّ ذلك
ّ
للصف التالي مع المستندات والتقييم التي يمكن للمجموعة الجديدة
الصفوف مشروعً ا وسلّمه ّ
االستناد إليها.

المه ّمة الثالثة عشرة :التفكير االسترجاعي والتقييم
ّ
ينبغي بذل الجهود لزيادة التعلّم المحقق من المشروع الى أقصى ح ّد ممكن ،بما ّ
أن التعلم هو
نشاط مدرسي .يمكن تعزيز التعلّم من مشروع الخدمة من
برنامج أو
الهدف األساسي ألي
ٍ
ٍ
خالل التفكير االسترجاعي/والتقييم.
التفكير االسترجاعي
يُُعتبر التفكير االسترجاعي نوعً ا من التفكير الفعّال والناشط في تجربة ما ،واإلعراب في
حالة الوعي وبكلمات عادي ٍة ،كما ت ّم فعله واإلحساس به ومالحظته وتعلّمه.
ينبغي أن يعطى التالميذ فرصة التأمّل في مختلف مراحل المشروع .يجب أن يبدأ التأمّل
قبل تنفيذ المشروع للسماح لهم بالتعبير عن مشاعرهم وقلقهم وتوقعاتهم قبل المشروع
(التفكير قبل التنفيذ) .كذلك ينبغي أن يقوموا بالتأمّل خالل مرحلة التنفيذ لتقييم المشروع
ّ
ومتلقيها
والنظر في التغييرات التي قد تطرأ والتفكير في التأثير على كل من مق ّدمي الخدمة
(التفكير خالل التنفيذ) .كذلك ينبغي أن يتم بعد إتمام المشروع لتحليل التأثير النهائي على
ّ
كافة المشاركين به ،وللسماح للتالميذ بتحديد ما تعلّموه وترسيخه (التفكير بعد التنفيذ).
يمكن أن يت ّم ذلك على صعيد األفراد أو المجموعة وقد يشترك به التالميذ فقط أو قد يتضمّن
بشكل من األشكال في المشروع.
األشخاص اآلخرين الذين شاركوا
ٍ
يمكن القيام بالتأمّل بع ّدة طرق .قد يتضمّن ذلك الرّ د على أسئلة في اليوميّّة والمشاركة في
عمل فنّي وكتابة مسرحيّة وتمثيلها أو إعداد مسرح لل ّدمى وغير
نقاش في الصف وإنجاز
ٍ
ٍ
ّ
ذلك من النشاطات التي تساعد التالميذ على التفكير والتكلم والكتابة أي على التعبير عن
أنفسهم في ما يتعلّق بالتجربة.
الئحة باألسئلة الممكنة في عمليّة التأمّل:
§ ماذا فعلت وبماذا شعرت وماذا الحظت؟
كفريق؟
§ ماذا أنجزنا
ٍ
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الهدف الفعلي من
التعلّم هو أن يُترك
وضع
اإلنسان في
ٍ
يجعله يطرح األسئلة
باستمرار.
Bishop Mandel
Creighton
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ماذا تعلّمنا من التجربة؟
ماذا نحتاج ألن نتعلّم بعد؟
كيف أفاد هذا المشروع المجتمع؟
كيف يساهم هذا المشروع في معالجة المشكلة على الصعيد العالمي؟

إحدى الطرق إلدارة مسار التأمّل هي من خالل طرح ثالثة أسئلة:
ماذا؟ اجعل التالميذ/المشاركين يصفون ما حدث خالل الدرس أو تجربة الخدمة أو االجتماع
أو اللعب أو النشاطات األخرى؟

الهدف الفعلي من التعلّم
هو أن يُترك اإلنسان
وضع يجعله يطرح
في
ٍ
األسئلة بإستمرار
Bishop Mandell Creighton

ماذا ً
إذا؟ اجعل التالميذ/المشاركين يح ّددون ما تعلّموه ممّا أنجزوه -ما هي القيمة أو المعنى
اإلنساني الذي حملته التجربة لهم؟
ً
طرقا يمكن أن يطبّقوا خاللها ما تعلّموه على
ماذا اآلن؟ اجعل التالميذ/المشاركين يقترحون
حاالت أخرى تواجههم في حياتهم اآلن وفي المستقبل.
يمكن تنظيم فرص التأمّل كمهام منفصلة ضمن المشروع .بعض هذه األسئلة يمكن أن ّ
يشكل
أساسً ا للتقييم ً
أيضا.

التقييم:
ّ
ً
يختلف التقييم عن التفكير االسترجاعي من حيث انّه يركز على مدى نجاح العمل بدل من
حجم ما ت ّم تعلّمه .بينما ّ
يركز التأمّل على االستبطان.introspection/
يمكن إدراج األسئلة التالية في التقييم:
§ هل بلغنا أهداف المشروع التي أعلنّا عنها (المذكورة في عرض المشروع)؟
ّ
المتوقعة
§ ما هي األمور التي نجحت ولماذا؟ ما هي بعض النتائج االيجابية لجهودنا
ّ
المتوقعة؟
وغير
§ ما هي األمور التي فشلت ولماذا؟ ما هي بعض النتائج السلبية لجهودنا ؟
§ الى أي مدى نجح فريق المشروع بالعمل مع بعضه البعض؟ يجب أن يتضمّن ذلك
المنظمين والمشاركين والمموّلين والمشرفين والتالميذ والشركاء في المجتمع.
§ هل عمل بعض التالميذ األعضاء في فريق المشروع أكثر من غيرهم بينما “تكاسل”
ّ
قدم من المساواة في مجالي اتخاذ القرارات وإنجاز
آخرون أم أن الجميع عمل على ٍ
العمل؟
§ ما هي التغييرات التي يمكن إجراؤها لتحسين المشروع الجاري؟
§ ما هي التحسينات التي يمكن إجراؤها في حال تنفيذ المشروع مر ًة أخرى؟
أسئلة تقييميّة يطرحها المشاركون الفرديّون على أنفسهم:
§ الى أي مدى نجحت في إتمام مسؤولياتي؟
§ ما هي التغييرات التي يمكن إجراؤها لتحسين سلوكي وأدائي في المشروع الحالي؟
بشكل أفضل؟
§ كيف كان بإمكاني التحضير
ٍ
بشكل أفضل للحصول على نتائج أكثر
§ كيف يمكنني مقاربة المشاريع المستقبليّة
ٍ
إرضاءً؟
إذا حوّلنا هذه األسئلة من صيغة المتكلّم الى صيغة الغائب ،يمكن الحصول على أسئلة لتقييم
اآلخرين (كتقييم التالميذ من قبل المعلّمين) .أخيرً ا:

§ ما هي اإلجراءات الموضوعيّة التي تسمح بتوثيق المشروع وأداء التلميذ وبتقييمهما؟
ينبغي إتمام كل من التفكير االسترجاعي والتقييم ،ليس من أجل زيادة التعلّم الى أقصى ح ٍد
ممكن وحسب ،بل لمساندة المشروع (في حال لزوم ذلك) والمساعدة في التخطيط والتحضير
ٍ
ً
فرصة للتفكير في المشروع ولتقييمه ،بما
لمشاريع مستقبليّة .ينبغي إعطاء كافة المشاركين
في ذلك التالميذ والمرشدين والراشدين والشركاء في المجتمع والمستفيدين من الخدمة .يمكن
إدراج نتائج التفكير االسترجاعي والتقييم في التقرير النهائي الذي يراجع مختلف مراحل
المشروع ويق ّدم النتائج النهائيّة ويعطي اقتراحات للمستقبل.

المه ّمة الرابعة عشرة :التقدير واالعتراف بالجهود واالحتفال
التقدير:
ينبغي أن يبدأ التقدير من خالل الطلب من التالميذ إعداد الئحة باألشخاص الذين يجب
شكرهم .من هم األشخاص الذين ساعدوهم في القيام بالمشروع (من معلّمين الى أهل
وأخصائيين ومق ّدمي رعاية ومسؤولين حكوميين ،الخ)؟ يستطيع التالميذ ،كل واحد على
ّ
حدى ،أن يوجهوا رسائل أو رسومات فرديّة لشكر األشخاص األساسيين وأن
ّ
شخص واح ٌد الرسالة أو الرسوم
يحضر
ف واح ٍد .أو يمكن أن
ٌ
يضعوها كلّها في مغلّ ٍ
وأن ّ
يوقعها كل التالميذ .يمكنهم ً
حفل عام عند
أيضا ابتكار شهادات يتم تسليمها في ٍ
ً
الحقا .وحيث أمكن ،يمكن إرسال نسخة عن التقرير النهائي إلى
إتمام المشروع أو
المشاركين بالمشروع.

إن خدمة الناس
والقضايا أسهل بكثير
ممّا ّ
يظن الناس .فما
إن تخطو الخطوة
األولى حتى تس ّوى
باقي األمور شيئاً
فشيئاً .وفي حال لم
تستقم األمور ،تغيّر
االتجاه وحسب لكنّك
ال ّ
تتوقف قط!
Jason Crowe

االعتراف بالجهود:
ينبغي ً
ّ
يصب هذا االعتراف بالجهود في تحقيق
أيضا االعتراف بجهود التالميذ.
ّ
هدفين أساسيّين )1 :يؤكد للتالميذ الذين قاموا بمشروع الخدمة أنهم مق ّدرون)2 ،
ويشجّ ع التالميذ اآلخرين على أن يحذوا حذوهم .قد يتّخذ هذا االعتراف بالجهود
شكل اإلعالن المذكور في الخطوة الحادية عشرة .يمكن االعتراف بجهود التالميذ من خالل
ّ
المنظمة التي ساعدها التالميذ أو أحد المسؤولين
رسالة أو زيارة يقوم بها المدير أو رئيس
في البلديّة .يمكن تسليم كل منهم شهادة بالمشاركة .يمكن إدراج خدمة كل منهم في سجلهّ
المدرسي مع إبالغ التلميذ بذلك .يمكن ً
أيضا إدراج صور التالميذ في مجلّة المدرسة السنويّة.
وفي حاالت الخدمة االستثنائيّة ،يمكن منحهم جوائز أو االشارة الى ذلك في شهاداتهم.
ينبغي االعتراف بجهود التالميذ المشاركين بعد الخدمة بم ّدة قصيرة ،بالرّ غم من احتمال
تأخير التقدير ألشهر عديدة تتم مباشرة بعد الخدمة في حال أردنا إدراج أسماء المق ّدرين
في المجلة المدرسية السنويّة .يجب أن يكون هذا االعتراف المتأخر بالجهود مكم ًّل ألشكال
أخرى منه وليس ً
بديل عنها.
االحتفال:
يختلف االحتفال عن التقدير ،فهو طريقة يهنّئ بها المشاركون
ً
بسيطا ج ًّدا كجعل
أنفسهم على الجهود التي بذلوها .قد يكون
ّ
كافة المشاركين يلعبون مباراة أو يتناولون المرطبات معًا في
ّ
نهاية يوم المشروع ،أو ينظمون ً
حفل بمناسبة نهاية المشروع.
ّ
مسل ويكون بمثابة التخلّص
يتضمّن االحتفال عاد ًة القيام بأمر
من مسؤوليات مشروع الخدمة .في حال ت ّم بعد صدور التقرير
النهائي وبعد القيام بإجراءات أخرى للمتابعة ،يكون بمثابة
خاتم ٍة للمشروع.
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عندما تق ّدم المساعدة،
ترى الحياة ضعيفة،
وعندما ترمّم ،ترى
الحياة منكسرة ،وعندما
تق ّدم الخدمات ،ترى
الحياة ٌ
كل متكامل.
فالترميم والمساعدة
ً
مسافة بين
يخلقان
الناس .أما الخدمة فال
نستطيع القيام بها من
على بعد مسافة .ال
يمكننا ان نخدم إال
مات يربطنا به عالفة
وثيقة.
Rachel Naomi Remen
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الخاتمة
ً
قد يبدو القيام بمشروع خدم ٍة أمرً ا مربكا بعد قراءة هذا الفصل والتعرّ ف على كافة التفاصيل
التي ينبغي دراستهاّ .
إال ّ
أن المشاريع تختلف كثيرً ا من حيث الوقت والجهد والتنظيم .ومن
بسيط ثم أن تنطلق منه الى أداء مشاريع أكثر
بمشروع
األفضل عاد ًة أن تبدأ المجموعة
ٍ
ٍ
تعقي ًدا.
ومن الضروري ً
أيضا أن يدرك الراشدون المشاركون أن التالميذ يتعلّمون من المسار بكامله
وليس من الخطوة العاشرة وحسب ،أي مرحلة التنفيذ الفعلي للمشروع .ذلك أن التقنيات
العديدة التي يق ّدمها هذا الفصل كاستنباط األفكار والمسح المجتمعي ولوائح اإليجابيّات
والسلبيات يمكن أن يطبّقها التالميذ في الحاالت المختلفة التي تواجههم داخل المدرسة
وخارجها .كذلك يطوّر التالميذ مهاراتهم في القيادة والعمل في فرق .لهذا السبب ،ال ينبغي
أن يسرّ ع الراشدون المشاركون في المشروع هذا المسار أو أن يقلقوا من عدم ّ
تمكن التالميذ
ّ
المتوفر لديهم .من األفضل لهم أن ينجزوا
من القيام بمشاريع عديدة وكبيرة ضمن الوقت
بشكل ضعيف أو بمساعدة كبيرة من
بشكل جيّد على أن يقوموا بع ّدة مشاريع
مشروعً ا واح ًدا
ٍ
ٍ
الراشدين.
نماذج إضافية يمكن استخدامها في التخطيط لمشروع وتنفيذه
لجان التخطيط  -خطة التنسيق
المنسق
ّ

المسؤولية

أرقام الهاتف

البريد االلكتروني

الحلفاء
الراشدون

أعضاء فريق المشروع
أعضاء فريق
المشروع

أرقام الهاتف

ما هو النجاح؟

البريد االلكتروني

المهارات /الخبرة

مهام المشروع

أن تضحك غالبًا وكثي ًرا؛
أن تحصل على احترام الناس األذكياء وعلى محبّة األطفال؛
أن تكسب تقدير ّ
النقاد الصادقين وتتح ّمل خيانة األصدقاء غير
الحقيقيبن؛
أن تق ّدر الجمال؛
أن ترى األفضل في اآلخرين؛
تحسن ً
معافى أو
طفل
قليل ،من خالل
أن تترك العالم وقد
ّ
ً
ٍ
محسنة؛
حديقة صغيرة أو حالة اجتماعيّة
ّ
تحسنت بسببك؛
أن تعرف أن حياة أحدهم قد ّ
هذا هو النجاح.
Ralph Waldo Emerson
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