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مقذمت
يدور ىذا الدليل حول تيسير مشاركة المعنيين بالتنمية -وذلك من خبلل االتصال -في

أبحاث إدارة الموارد الطبيعية بالمشاركة .وىو موجو بشكل أساسي إلى أعضاء فرق

البحث وشركاؤىم في المجتمعات والعاممين بالتنمية المعنيين بإدارة الموارد الطبيعية في

المجتمعات المحمية.

ويطرح الدليل االتصال التنموي بالمشاركة كوسيمة لتيسير مشاركة المعنيين بالتنمية،
والتركيز عمى الجوانب المتعمقة باستخدام االتصال ثنائي االتجاه مع المجتمعات المحمية

مع تقديم منيجية التخطيط والتطوير والتقييم الستراتيجيات االتصال.

كيف يمكن لباحثي إدارة الموارد الطبيعية والعاممين بالتنمية تحسين االتصال مع

المجتمعات المحمية ومع المعنيين اآلخرين بالتنمية؟ كيف يستطيع االتصال األفضل –

وىو الثنائي االتجاه -أن ييسر مشاركة المجتمع في تمك البحوث وتحسين القدرات نحو
إدارة الموارد الطبيعية في المجتمع؟

إن تناول مشكبلت إدارة الموارد الطبيعية وتجريب وتنفيذ الحمول المبلئمة لن يتم من خبلل
الباحثين والمرشدين فقط ،فيذه العممية يجب أن تقوم عمى المشاركة اإليجابية من قبل

المستخدمين النيائيين ،و"االتصال" ىو أداة قوية لتيسير ىذه المشاركة.

وبينما يعتقد الكثيرون أن االتصال يعني وسائل اإلعبلم أو "أنشطة نشر المعمومات" ،إال

أننا نتناول ىنا االستخدام جيد التخطيط الستراتيجيات وعمميات االتصال لتيسير المشاركة

في المبادرات التنموية ودعم التعمم والوصول لئلجماع بين المعنيين المختمفين بالتنمية

بحيث يسير ذلك جنباً إلى جنب مع النشاط التنموي ،وفي ىذا السياق نستخدم مصطمح
"االتصال التنموي بالمشاركة".
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وفي مجال إدارة الموارد الطبيعية كان العديد من جيود االتصال تركز بشكل تقميدي عمى

نشر وتبني الحزم التقنية ،وكان لتمك الجيود أث اًر محدوداً ،ولكن ثبت أنو من أجل فعالية
أكثر يجب استخدام االتصال لبناء القدرات داخل المجتمعات المحمية:

 لمناقشة مشكبلت وممارسات إدارة الموارد الطبيعية؛

 لتحديد وتحميل المشكبلت واالحتياجات وتحديد أولوياتيا؛
 لتحديد وتنفيذ مبادرات صمبة لبلستجابة لتمك المشكبلت؛

 لتحديد واكتساب المعرفة البلزمة لتنفيذ مثل ىذه المبادرات؛
 لمتابعة وتقييم ىذه الجيود.

إن استخدام االتصال لتيسير مشاركة المعنيين بالتنمية يعتمد أوالً والى حد كبير عمى

قدرات الباحثين والعاممين بالتنمية في استخدام بحوث إدارة الموارد الطبيعية من أجل تقوية
قدرات األفراد وجماعات المجتمع في تحديد وتحميل مشكبلتيم الحياتية وتحديد وتجريب

الحمول ليا لتحسين سبل وأوضاع معيشتيم.

ويقدم ىذا الدليل مقدمة لممفاىيم والمنيجيات لتفعيل ىذه العممية ،والغرض من ذلك ىو

مساعدة فرق البحث ومنظمات التنمية الناشطة في مجال إدارة الموارد الطبيعية عمى

تحسين االتصال الفعال ثنائي االتجاه مع المجتمعات المحمية واستخدامو كوسيمة لتيسير

مشاركة المعنيين بالتنمية في بحوث ومبادرات إدارة الموارد الطبيعية.

والغرض األصمي من ىذا الدليل أن يكون بمثابة وثيقة مرجعية لؤلفراد المسئولين عن مثل

ىذه األنشطة ضمن فرق البحث ومنظمات التنمية ،ولكن من الممكن أيضاً استخدامو

كدليل تدريبي ،وسوف يكون ىذا الدليل مفيداً ألي من الميتمين بالمدخل الذي يطرحو
وتكون لديو الرغبة في تبني ىذا المدخل في القطاع الذي يعمل بو.

المعمومات من النشر إلى مشاركة المجتمع -دليل الميسر

3

ويتكون الدليل من أربعة أجزاء
الجزء األول :وىو مقدمة لبلتصال التنموي بالمشاركة ،وىو يعرض لؤلفكار العامة:

لبلتصال التنموي -والتنمية -والمشاركة -والبحث من خبلل العمل -وتحديد لدور فرق
البحث والعاممين بالتنمية في استخدام االتصال لتيسير مشاركة المعنيين.

الجزء الثاني :يقدم مدخل منيجي لتخطيط استراتيجيات االتصال ،وىذا المدخل يتكون

من عشر خطوات ىي :الدخول إلى المجتمع المحمي -تحديد المشكمة التنموية وأسبابيا-

تحديد األفراد الميتمين بتمك المشكمة-

تحديد احتياجات االتصال وأىدافو وأنشطتو-

اختيار وسائل وقنوات االتصال -اإلعداد والتجريب المسبق لمواد االتصال -تطوير

الشراكة المحمية -إعداد خطة المتابعة والجدول الزمني لمميزانية -التخطيط لتقييم ليذه
األنشطة وتوثيقيا -التخطيط لنشر تمك النتائج داخل وخارج المجتمع المحمي.
الجزء الثالث:

يتناول التقييم بالمشاركة ألنشطة االتصال كما يقدم مدخبلً وبعض

المقترحات لنوعيات من األسئمة مثل أسئمة التقييم التي تتعمق بيذا السياق.

وأخي اًر الجزء الرابع :والذي يناقش بعض الدروس التي تم استقاؤىا من خبلل الخبرة كما

يدعو القارئ إلى أن يقوم بتدوين مبلحظاتو الخاصة.

نحن ندعو األفراد والمنظمات التي تستخدم ىذا الدليل بأن يرسموا ردود أفعاليم ومقترحاتيم

من أجل تحسين الطبعات التالية ليذا الدليل.
وعنوانا مدرج في نياية ىذه الطبعة.
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 1ما ىو االتصال التنموي بالمشاركة
 -1االتصال التنموي بالمشاركة ىو أداة لتيسير المشاركة
الغرض من الجزء األول ىو أن يقدم المفاىيم األساسية المرتبطة باالتصال التنموي

بالمشاركة.

وبشكل محدد يجب أن يقدم لك:
1

تحديد القيود والفوائد المتوقعة لبلتصال التنموي بالمشاركة من حيث تيسيره

2

تحديد الجوانب العديدة لدور فرق البحث أو العاممين فيما يتعمق باالتصال التنموي

-1

الفكرة العامة لالتصال التنموي بالمشاركة

لممشاركة في البحوث والتنمية.
بالمشاركة.

الدور الفاعل لمباحثين والعاممين بالتنمية في عممية االتصال:
إن االتصال يعتبر جزءاً أساسياً من البحث بالمشاركة ،فالباحث أو العامل في مجال
التنمية يعتبر -قبل كل شيء -ىو الفاعل في مجال االتصال ،والطريقة التي يستخدميا
في الدخول إلى المجتمع المحمي وطريقة فيمو ومناقشتو لمقضايا وكيفية جمعو لممعمومات

ومشاركة تمك المعمومات؛ كل ذلك يشكل الوسائل نحو تأسيسو لبلتصال مع الناس،
والطريقة التي يتم بيا تأسيس ىذا االتصال وتنميتو تؤثر عمى مدى وكيفية إحساس األفراد

باشتراكيم في القضايا المطروحة ،وكذلك عمى الكيفية التي سيشاركون -أو ال يشاركون–

بيا في مبادرات أو بحوث التنمية المتعمقة بإدارة الموارد الطبيعية.

إن االتصال الفعال ىو اتصال ثنائي االتجاه ،فيو يجب أال يقتصر عمى نقل المعمومات

في اتجاه واحد ،كما أنو ال يعني "إكساب اإلحساس لؤلفراد" لما ينبغي أن يفعموه أو ال

يفعموه،

ودور الباحث أو العامل بالتنمية -فيما يتعمق باالتصال -ينبغي أن يشمل
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االنخراط في حوار مع المجتمع المحمي وتنمية ىذا الحوار لتيسير مشاركة المجتمع في
التنمية ،ولمقيام بذلك عمى نحو فعال يجب أن يتم التخطيط لذلك وىذا ما سوف نتناولو في

ىذا الدليل.

االتصال ال يعني اإلخبار
إن االتصال التنموي ليس مجاالً متجانساً إنما ىو مجال واسع نجد فيو العديد من المداخل

والمدارس الفكرية واأليديولوجيات ،وبعضاً من المداخل األساسية التي نقابميا في ذلك

المجال ىي :التعميم العام لمكبار -اإلرشاد -اإلعبلم والتوعية واالتصال -الدفاع والتأييد-

الترفيو التعميمي (استخدام الترفيو من أجل التوعية) -التسويق االجتماعي.

وبعيداً عن االختبلف في األيديولوجيات والمداخل المنيجية يمكن أن نركز عمى أن

الدروس المستقاة من الخبرة في ىذا المجال أوضحت أىمية التركيز عمى عمميات التفاعل

والمشاركة أكثر من مجرد إنتاج ونشر المعمومات بشكل منفصل عن عمميات المجتمع.

إن مصطمح "االتصال" ال يزال يعني -لمكثير من الناس -وسائل اإلعبلم أي "أنشطة نشر

المعمومات" ،وىناك أيضاً ذلك النوع من االتصال اليومي بين الناس ،ولكننا نستخدم ىذا

المصطمح لمداللة عمى تيسير تبادل المعرفة بين المعنيين المختمفين بمشاكل التنمية
لموصول إلى إجماع عمى العمل الواجب اتخاذه،

"االتصال التنموي بالمشاركة".

وفي ىذا السياق نستخدم مصطمح

االتصال التنموي
عمى الرغم من أن مصطمح "االتصال التنموي" يستخدم أحياناً لئلشارة إلى اإلسيام الكمي

لبلتصال في تنمية المجتمع (االتصال في خدمة التنمية)؛ أو في أحيان أخرى إللقاء

الضوء عمى استخدام وسائل اإلعبلم لتقديم ومناقشة قضايا التنمية؛ إال أنو بشكل عام

يعني "االستخدام المخطط الستراتيجيات وعمميات االتصال التي تيدف إلى تحقيق التنمية".
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واعتماداً عمى المداخل المنيجية المختمفة فإن تعريف معنى االتصال التنموي سوف

يختمف ،ومع ذلك وبعيداً عن االختبلف في األيديولوجيات والمداخل المنيجية يمكن أن
نؤكد عمى أن الدروس المستفادة من الخبرة في ىذا المجال أوضحت أىمية التركيز عمى

عمميات التفاعل والمشاركة أكثر من مجرد إنتاج ونشر المعمومات بشكل منفصل عن

عمميات المجتمع.

إن مفيوم االتصال التنموي في حد ذاتو قد بزغ في إطار إسيامات االتصال والمواد

اإلعبلمية الموجية لمتنمية في دول العالم الثالث ،ففي الخمسينات والستينات قامت العديد
من منظمات اإلعانة مثل "اليونسكو" و"وكالة التنمية الدولية األمريكية" باالضطبلع بالعديد

من المشروعات استخدمت خبلليا اإلعبلم ألغراض االتصال أو اإلعبلم أو التوعية من

أجل تيسير التنمية ،ولحق بيذا المنيج في ىذا العمل العديد من المنظمات األساسية
التابعة لؤلمم المتحدة مثل:

"الفاو" (منظمة األغذية والزراعة)– برنامج األمم المتحدة

لمتنمية– "اليونيسيف" (صندوق األمم المتحدة لدعم األطفال) ،وىكذا تنامى دور االتصال
في إطار تنفيذ مشروعات التنمية.

واستنادا لييئة " "Clearinghouse for Development Communicationفإن تعبير "االتصال

التنموي" استخدم ألول مرة في "الفميبين" في السبعينات بواسطة البروفيسور "نو ار كوبرال"

( )1985لمتدليل عمى عمميات النقل واالتصال لممعرفة الجديدة المتعمقة بالبيئات الريفية،
ثم اتسعت مجاالت المعرفة لتشمل كل الكيانات التي تساعد في تحسين الظروف المعيشية
لؤلفراد المحرومين ،وفي نفس تمك الفترة قام "ايرسكن تشايمدر" بتطوير "دعم االتصال
التنموي" في نظام "برنامج األمم المتحدة لمتنمية" مع اإلصرار عمى أىمية وجود مكون

لبلتصال في كل مشروع من مشروعات التنمية.

االتجاىات األساسية في االتصال التنموي
لقد أوضحت خبرات السنوات الخمسين الماضية األىمية الكبرى لبلتصال في مجال

التنمية ،وخبلل ىذا المنظور لبلتصال التنموي تطور اتجاىان عمى التوالي ىما :مدخل

يفضل العمل عمى نطاق واسع ويعتمد عمى وسائل اإلعبلم ،والمدخل اآلخر انصب عمى
المعمومات من النشر إلى مشاركة المجتمع -دليل الميسر
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تنمية االتصال عمى المستوى الجذري (يطمق عميو أيضاً :اتصال المجتمع) وتطوير

مشروعات عمى نطاق محدود واالعتماد بشكل خاص عمى وسائل التوعية الخفيفة (شرائط

الفيديو -الممصقات– عرض الشرائح ...الخ).

وىذان االتجاىان -المذان يتواجدان حتى اآلن جنباً إلى جنب وبدرجات متفاوتة في مجال

االتصال التنموي– يتم ربطيما لتطوير نماذج التنمية واالتصال التي اتسمت بيا جيود
التنمية حتى اآلن ،ونقدم ىذين االتجاىين والتطور في االتصال التنموي في الممحق ()1

االتصال التنموي بالمشاركة
يمكن تعريف االتصال التنموي بالمشاركة كنشاط مخطط لو – يعتمد من ناحية عمى

عمميات المشاركة -ومن ناحية أخرى عمى االتصال اإلعبلمي والشخصي والذي يساعد
األفراد والمجموعات في المجتمع والمعنيين بمشكمة تنموية شائعة عمى تحميل وفيم أسبابيا

(بناء عمى المبادرات المحمية) وما قد
وتحديد الحمول الممكنة ،ثم تجربة ىذه الحمول
ً
يصاحب ويدعم ىذه العممية.
وىذا النوع من االتصال يعني التحول من التركيز عمى مجرد إعبلم ومحاولة إقناع األفراد
إلى التركيز عمى تيسير التبادل حيث يمكن لؤلفراد تناول مشكمة مشتركة وطرح مبادرة

مشتركة لمعالجتيا وتجريب الحمول الممكنة ليا ،ويقوم الباحث أو العامل بالتنمية باستخدام

االتصال كوسيمة لتيسير المشاركة.

ومن ىذا المنظور فإن االتصال التنموي بالمشاركة ىو أداة من أجل:
 تيسير المشاركة بين المعنيين الميتمين بمشكبلت التنمية والذين يسعون إلى إيجاد حل
ليا.

 وفي سياق بحوث إدارة الموارد الطبيعية؛ يجب مساعدة ىؤالء المعنيين لتحديد وتنفيذ
مبادرات التنمية المحمية إلدارة الموارد الطبيعية من خبلل بناء التحالفات والتعاون
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والشراكة عمى مستويات مختمفة ومن خبلل تيسير إتاحة المعمومات والمعرفة البلزمين

لعمل ذلك.

ويتطمب ذلك من الباحثين والعاممين بالتنمية تغيير مواقفيم ،وبشكل تقميدي فان الطريفة

التي يتبعيا العديد من فرق البحث والعاممون بالتنمية ىي تحديد مشكمة معينة في مجتمع

وتجريب الحمول ليا بالتعاون مع أفراد ىذا المجتمع ،أما جانب االتصال فإن االتجاه يتمثل
في مجرد إعبلم األفراد وزيادة إحساسيم بالجوانب العديدة ليذه المشكمة وبالحمول التي

ينبغي تنفيذىا.

أما العمل باالتصال التنموي بالمشاركة فإنو يتضمن تحديد المشكمة واكتشاف جوانبيا
المتعددة مع المجتمع المحمي وليس األفراد المحميين ،وىو يعنى أيضا تبادل المعرفة

التقميدية والحديثة المتعمقة بالحمول الممكنة وتطوير العممية التي سيتم من خبلليا تصميم

نموذج التجريب عمى أن يتم كل ذلك بمشاركة إيجابية من جانب المستخدمين النيائيين.

قيود االتصال التنموي بالمشاركة
ومع ذلك فإن االتصال في حد ذاتو ليس كافياً ،كما أن جيود التنمية التي يدعميا تحتاج
إلى موارد مالية ومادية بل وفي كثير من الحاالت قد اًر من اإلرادة السياسية ،ومرة أخرى

نؤكد عمى أنو عندما تكون الظروف مبلئمة فإن االتصال يراد بو جمع كل ىذه الظروف

مع بعضيا البعض ووضعيا في خدمة نشاط محدد لمتنمية ،وعند االفتقار إلى الوسائل
القوية لمتنفيذ أو ليس من الواضح مدى إتاحة ىذه الوسائل فمن الميم أن نعرف أن

االتصال بمفرده ليس كافياً لتحقيق وانجاز أىداف التنمية التي تم تحديدىا.

وبالمثل فإن االتصال ليس حبلً لكل مشكبلت التنمية ،فيناك مشكبلت  -أو بعض
جوانب المشكبلت  -يمكن لبلتصال أن يسيم في حميا بشكل فوري ،وىناك مشكبلت

أخرى يمكن أن يسيم االتصال في حميا عمى المدى الطويل ولكن تظل ىناك مشكبلت

أخرى ال يفيد االتصال في حميا إطبلقاً.

المعمومات من النشر إلى مشاركة المجتمع -دليل الميسر
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اء أو عصاً سحرية ،وليس من السيل تحقيق ىذه المشاركة وال
أخي اًر فالمشاركة ليست دو ً
ىي تحقق نتائج معجزة ،فيي تتطمب الكثير من الوقت واالندماج وفي بعض األحيان

وعندما يصعب تحقيقيا قد يؤدي ذلك إلى اإلحباط ،لذا يجب عمى الفرد أن يكون عمى
دراية بيذه القيود ولكن عميو أن يعرف في -الوقت ذاتو -أن التنمية المتواصمة ال يمكن

حدوثيا بدون االتصال التنموي بالمشاركة.

 -2تحقيق التنمية برؤية المشاركة
إن الرؤى األولى لمتنمية كانت تعني -في أغمب األحيان -خمق الثروة والتي ستقوم بدورىا

بخمق الرخاء في المجتمع ورفع مستويات معيشتو ،وفى نفس الوقت فإن االتصال كان
ينظر إليو عمى أنو عممية لنقل المعمومات ،فعمى سبيل المثال وفي مجال إدارة الموارد

الطبيعية؛ كان التركيز ينصب عمى تسميم الحزم الفنية والتي من المفترض أن تقوم بتقديم

المعمومات والحمول الجاىزة التي يحتاجيا األفراد لمعالجة مشكبلتيم.

وذلك األسموب لم يحقق أث اًر كبي اًر ،ولقد تعممنا اآلن أن التنمية ليست شيئاً يمكن إحضاره

من الخارج ،ولذا يجب عمى كل مجتمع أن يقوم بتحديد نموذج التنمية الخاص بو في
ضوء ظروفو الخاصة وثقافتو وموارده وِقَي ِمو ،وينطبق ذلك أيضاً عمى الجماعات المختمفة
داخل مجتمع بعينو ،ويجب عمى األفراد أن يقوموا بدور فعال في ىذه العممية ،أما فيما

يتعمق باالتصال فيذه الرؤية لمتنمية تنطوي عمى أن يكون التركيز عمى تيسير ىذه

المشاركة

ولقد تعممنا أيضاً أن التنمية ال تقتصر فقط عمى المشكبلت االقتصادية أو السمع المادية،

فالتنمية تشمل أيضاً أفكا اًر عن الحرية والتوزيع العادل لمدخل واالنفتاح السياسي واتاحة

التعميم (معدالت التسجيل الدراسي)...الخ.

إن المشاركة ىي عنصر رئيسي في ميمة تحديد وتحقيق التنمية ،ولكن بالرغم من ىذا

التطور في فيمنا لمتنمية إال أن بعض الباحثين والعاممين بالتنمية ال يزالون يتبعون مدخل

"من القمة لمقاع" حيث يحددون القضية التي تطرح والمشكمة وخطة التجريب والتنفيذ...الخ،
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وممارسة االتصال التنموي ينبغي إن يساعدىم عمى إشراك مختمف المعنيين بالتنمية في

ىذا العمل.

وىناك درس إضافي ىو أن ىناك قيود عمى قدرة االتصال في تيسير التنمية ،القيد األول:
إن أي فعل بطبيعتو محدود بنطاق معين؛ فسمسمة واحدة من أنشطة االتصال لن تؤدى

إلى تغير االتجاىات المحمية أو تنيي مشكمة التصحر أو تخترع إصبلحاً زراعياً بين عشية

وضحاىا.

وىناك أيضاً قيود من حيث القدرات والطاقات ،ونعرض ىنا بعض األشياء التي يمكن

لممجتمعات أن تقوم بيا بنفسيا باستخدام مواردىا الخاصة وبعد ذلك نعرض حاالت يجب

أن يشارك فييا أفراد آخرون أو يجب أن يتوافر ليا تحقيق أو تجميع ظروف معينة ،وأخي اًر

ىناك أشياء ال يمكن التحكم فييا مباشرة من خبلل سياسات المجتمعات المحمية وقوانينيا
ولذلك يجب عمى العاممين بالتنمية والباحثين أن يقوموا بتقديم المساعدة لؤلفراد المحميين

لوضع أىداف واقعية وأُطُر زمنية لمعمل.

إن التنمية بشكل عام ال تظير في الحال ،ومع ذلك فالخطوة األولى عمى طريق التنمية

تكون واضحة لمجميع ،إنيا اقتناع األفراد بقدرتيم عمى تغيير األشياء ورفضيم ألن يظموا
الضحايا الدائمين ألي موقف وأن يتولد لدييم إحساس الثقة بالنفس.
وتتسم التنمية أيضاً بأنيا عممية يتم تنفيذىا لتحقيقيا،

فتقوية قدرة المجتمع التخاذ

المبادرات لحل مشكبلت إدارة الموارد الطبيعية وتحديد وتحميل ىذه المشكبلت وتحديد
الحمول المبلئمة وتنفيذىا ىو التنمية ،أما اتخاذ ىذه الخطوات باسم المجتمعات ولكن دون

مشاركتيم فمن يؤدي إلى التنمية المتواصمة.

ولم يعد ينظر إلى التنمية عمى أنيا موجية لممنتفعين ولكن ىي نتيجة لمشاركة وجيد

األفراد ،والمشاركة ىي شرط أساسي ليذه العممية واالتصال ىو العممية التي يصبح من

خبلليا األفراد فاعمين حقيقيين في التنمية الخاصة بيم وليس بديبلً عن كونيم مجرد

منتفعين.
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 -3مشاركة المجتمع
كل ىذه الخبرة قد عممتنا أن المشاركة أساسية من أجل التنمية ،فمكافحة التصحر وتآكل

التربة وحل المنازعات المتعمقة باستغبلل المياه وادارة األنظمة البيئية بطريقة عادلة
ومستدامة تعتبر كميا تحديات يمكن مواجيتيا فقط بمشاركة كل األفراد المعنيين.

ومع ذلك فمفيوم " المشاركة " يتم استخدامو بطرق عديدة ويغطي ممارسات من كل

األنواع ،وأول كل شئ أن المشاركة ليست مقصورة عمى فكرة "االستشارة" ،ففي التنمية
يجب أن تشارك المجتمعات في تحديد مشكبلت التنمية الخاصة بيا والسعي لحميا واتخاذ

الق اررات حول كيفية تنفيذ تمك الحمول.

كما أن "المشاركة" ليست مثل "التعبئة" ،فمفيوم المشاركة يتجاوز طمب دعم المجتمع ألحد
مشروعات التنمية الذي تم تحديده من قبل المسئولين أو المنظمات غير الحكومية أو

الخبراء ،فيذا النوع من المشاركة لن يثمر النتائج المرجوة عمى المدى البعيد وذلك ألن

الق اررات يتم اتخاذىا خارج المجتمع.

وىناك مستويات مختمفة لممشاركة؛ ويمكن القول بأن المستوى األول لممشاركة يتمثل في

االضطبلع بتحمل المسئولية لتنفيذ نشاط التنمية ،ومع ذلك ال يمكن القول بأن ىذه

المشاركة فعالة إال عندما يتخذ المشاركون فييا الق اررات وليس فقط تنفيذ المشروع ،فعندما

يشارك األفراد في الحوار وفي تحديد اإلجراءات الواجب اتخاذىا وفي تخطيط المدخل

الواجب اتباعو فإن تمك ىي مؤشرات المشاركة الحقيقة.

وعندما يكون ىناك أيضاً مشاركة في متابعة وتقييم الجيد وعندما ال تسند ىذه المسئولية

إلى أحد الخارجيين وانما يتوالىا نفس األفراد الذين قاموا بالتخطيط ويقومون بتنفيذ العمل
التنموي؛ عندئذ يمكن لنا القول بأن المشاركة قد وصمت لمستوى ثالث وىو اإللمام بكل

المبادرة.
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لتيسير مثل ىذه المشاركة يجب أن تقوم فرق البحث والعاممون بالتنمية بمعاممة األفراد -

الذين يسعون لبلتصال معيم -كشركاء كاممين ،وليسوا كمستمعين فقط يقومون بمخاطبتيم
لنقل المعمومات أو لتعبئة الدعم لمجريات العمل.

ويعني ذلك أن عمى فرق البحث والعاممين بالتنمية أن يسعوا إلى تيسير المشاركة في
المناقشة لتحديد مشكمة التنمية والعمل التنموي الذي يجب عمييم القيام بو وتخطيط

استراتيجية االتصال واإلجراءات التي سيتم اتباعيا في تنفيذ ومتابعة وتقييم المبادرة ،وتمك

ىي ميمة االتصال الفعال.

ويشمل مفيوم المشاركة أيضا مشاركة "المجتمع"،

وىدفنا ىو تيسير مشاركة المجتمع

ولكن في الواقع ال يقتصر المجتمع المحمي عمى مجموعة موحدة من األفراد ولكنو يتكون

من أفراد وجماعات لكل منيا خصائصيا واىتماماتيا الخاصة ،وغالباً ما يتم اتخاذ قرار

باسم المجتمع وىو في الواقع يمثل انعكاساً الىتمامات مجموعة واحدة فقط ،وعند ىذه
النقطة قد يصبح االتصال ذريعة لممراوغة،

ولذلك فمن الميم في مثل ىذه الحاالت

التحديد الواضح لمجماعات المختمفة في المجتمع والتي تيتم بنفس المشكمة والذين يرغبون

-ولدييم القدرة -عمى التعامل معيا وكذلك ضمان أن كل من ىذه الجماعات يمكن ليا

التعبير عن وجية نظرىا.

والمشاركة تمشي خطوة بخطوة مع المسئولية ،ومن المفيد ىنا أن نميز أدوار ومسئوليات

مختمف المعنيين وأن نحدد إسيامات المشاركين المادية والمالية في العممية ،وقد تأخذ

المساىمة أشكاالً عديدة مثل :الخدمات والمواد الخام والتمويل . . .الخ ،وبرغم احتمال
صغر حجم تمك المساىمة إال أنيا ستساعد المشاركين عمى اإلحساس بممكيتيم لنشاط
االتصال ،وبدون ىذا النوع من التممك فإن النشاط القائم قد تظل النظرة إليو عمى أنو

مبادرة "شخص أخر".

وتشجيع المشاركة يعتمد أيضاً عمى إتاحة المجال لمديمقراطية واإلقرار بحق التعبير عن
اآلراء المختمفة،

وبدون الديمقراطية لن يكون ىناك احترام لحقوق اإلنسان األساسية،
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وبدون حرية التعبير فإن قدرة االتصال عمى دعم التغيير االجتماعي تصبح محدودة لمغاية،

والديمقراطية تتضمن اإلقرار بحقوق اآلخرين في الوجود وأن يكون ليم وجيات نظرىم

والتعبير عنيا بحرية طالماً أنيم يقومون بذلك بصورة سممية ودون التحريض عمى الكراىية

أو االستبداد باآلخرين ،واذا لم يتوفر ذلك المناخ لن يكون لبلتصال التنموي بالمشاركة

الكثير من القيمة.

ومن الواضح أن اإلقرار بالحق في التعبير عن اآلراء المختمفة يمكن أن يخمق المشاكل في

كثير من المواقف ،ففي العديد من الثقافات يكون ذلك مناقضاً لمتقاليد التي تقر بالتفوق -

الغير قابل لمنقاش -لرأي الزعيم أو مناقضاً القتصار صنع القرار عمى كبار المجتمع،

وفي مثل ىذه المواقف كيف يمكن لمسيدات أو لمشباب أن يعبروا عن أنفسيم؟ كيف يمكن
أن نتجنب العنف في المواقف التي تكون فييا وجيات النظر أو األفعال تتناقض مع

السمطات السياسية أو التقميدية أو تضع مجموعة من المجموعات ضد األخرى؟.

وعند استخدام االتصال يجب أن يكون الباحثون والعاممون بالتنمية عمى وعي بكل ىذه

العوامل :فيجب أن يعوا ما ىو مقبول قانونياً واجتماعياً وممكن تقبمو ،ويجب أن يكونوا
عمى استعداد لمتعامل مع بعض المواقف التي يسود فييا إعاقة أو كبت لحرية التعبير،

وليذا عندما تتضمن التنمية تغيي اًر في القانون أو الطرق التي تسير بيا األشياء أو تؤدي

إلى المواجية بين االمتيازات الممنوحة لمجماعات المختمفة فإن الموقف يكون دقيقاً لمغاية،
تزم أخبلقي بأال يفجر
وفي مثل ىذه المواقف يكون عمى الباحثين والعاممين بالتنمية ال ا

عمميم صراعات يدفع المشاركون ثمنيا في النياية.

 -4فرق البحث والعاملون بالتنمية كفاعلين في االتصال
لقد ناقشنا مدى الحاجة إلى تجاوز الدور التقميدي لنقل الرسائل واقناع الناس ،فدور

الباحثين في إدارة الموارد الطبيعية أو العاممين بالتنمية ليس نقل ونشر الرسائل ولكن تيسير

المشاركة في التنمية المحمية.
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ولتيسير ىذه المشاركة وتشجيع األفراد عمى تحمل مسئولية التنمية الخاصة بيم يجب عمى

الباحث أو العامل بالتنمية أن يقوم بالعديد من الوظائف المختمفة:

 تيسير الحوار وتبادل األفكار بين الجماعات المختمفة واألفراد؛ ويفترض لذلك التفيم
الجيد والمسبق لؤلوضاع المحمية.

 تشجيع التفكير في مشكبلت التنمية المحمية والحمول الممكنة؛ وىذا يفترض التفيم
الشامل والمسبق لمموضوع أو تجنيد األفراد الذين لدييم مثل ىذا التفيم.

 دعم إعداد وتنفيذ األفعال الواقعية لتنفيذ الحمول التي تم تحديدىا؛ وذلك من خبلل
تشجيع الجماعات المعنية بتبادل وجيات النظر.

 دعم جيود بناء الوعي والتحفيز والتعميم وتنفيذ خطط التنمية بواسطة استخدام
استراتيجيات االتصال المبلئمة لكل جماعة من المشاركين.

 ضمان التداول الفعال لممعمومات بين المشاركين المختمفين؛
إجراءات وقنوات االتصال المبلئمة لمجماعات المشاركة.

من خبلل استخدام

 دعم صنع القرار؛ من خبلل تيسير اإلجماع فيما بين الفئات المختمفة من الفاعمين.
 تطوير التعاون المحمي والشراكة؛

من خبلل تأسيس التحالفات مع الشخصيات

المرجعية والوكاالت والقيام بدور المتابع بين الجماعات وشركاؤىم.

 متابعة تطوير المبادرة؛ من خبلل التأكد من أن األفعال التي تم اتخاذىا تخضع
لممتابعة والتقييم.

 التأكد من أن المسئولين أو الوكاالت المرجعية في وضع يعمل عمى مساعدة فعاليات
التنمية وعمى وعي بوجيات النظر واالحتياجات المحمية.

إن تنفيذ مثل ىذه العممية يتطمب ميارات عديدة كما يجب أن تشمل القدرة عمى العمل عمى

مستويات مختمفة.

تعمم اإلصغاء
يجب عمينا تعمم كيفية تأسيس اتصال لو نوعية "الحوار"؛ كيف يمكن لؤلفراد أن يعبروا

عن أنفسيم وأن يصغوا لآلخرين؟ كيف ينبغي طرح المشكمة وكيف يمكن عرض وجيات

النظر المختمفة لممناقشة وكيف يمكن بناء اإلجماع عمى سمسمة من األفعال؟.
المعمومات من النشر إلى مشاركة المجتمع -دليل الميسر
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ويجب عمى الباحثين والعاممين بالتنمية قبل كل شيء تعمم اإلصغاء وبذلك سيكونون عمى

وعي ودراية بوجيات نظر المشاركين ويستطيعون قيادتيم لتبادل المعمومات ووجيات النظر

وأن يمعبوا دو اًر حقيقياً في االتصال.

والقدرة عمى اإلصغاء ىي شئ جديد؛

ففي أذىان الكثير من الناس يعتبر الباحثون

والعاممون بالتنمية من ذوي السمطة ولذلك فإن المنتظر منيم أن يتحدثوا ،والدور الجديد

يتطمب تغيي اًر في ىذا االتجاه ،فبل يجب أن يقوم الباحث أو العامل بالتنمية بدور المعمم
الذي يصر عمى أن يكون فصمو ىادئاً ومنتبي ًا ،كما يجب أال يكون محرضاً يسعى إلى

إثارة وتعبئة األفراد لدعم األفعال التي لم يقوموا ىم باختيارىا وقد ال يرغبون فييا.

تخطيط وتطوير استراتيجية لالتصال
وبناء عمى أن االتصال ىو عممية ثنائية االتجاه مع أعضاء المجتمع المحمي؛ فإن ىناك
ً
وظيفة أخرى تشمل تقديم وتنمية عممية تخطيط وتنفيذ وتقييم استراتيجية االتصال ،وسوف

يتم مناقشة ذلك بالتفصيل في الجزء الثاني من ىذا الدليل.

تيسير التعمم
عندما يتضمن اليدف من البحث أو العمل التنموي اكتساب المعرفة أو تطوير الميارات أو

معرفة الكيفية فإن ذلك سوف يسمح لممشاركين بتنفيذ مبادرة لمتنمية قاموا باختيارىا بأنفسيم

ويجب عمى االتصال أن ييسر عممية التعمم.

وفي ىذه الحاالت من الميم أال نكون مثل مدرسي المدارس ،ففي تعميم الكبار نحن نعمم
أن األفراد يتعممون بشكل أفضل من خبلل مدخل غير مباشر لمتعميم حيث يكون التعميم

إيجابياً ويضع في االعتبار خبراتيم ومعرفتيم ورؤيتيم لمعالم من حوليم ،وقد يكون من

الصعب اتباع ىذا المدخل إذا لم يكن الفرد قد تدرب بالشكل المبلئم لذلك ،وعند ىذه
النقطة يجب أن يبحث العاممون بالتنمية أو فرق البحث عن الشخصيات المرجعية الذين
لدييم تمك القدرات والذين يمكن أن يساعدوا في تيسير التعميم واكتساب المعرفة.
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إدارة المناقشات.
والعامل بالتنمية والباحث بكونو ميسر لبلتصال فإنو أيضاً يعتبر "وسيطاً"؛ حيث يجب
عميو أن يصغي لوجيات النظر المختمفة التي يتم التعبير عنيا ويخمق الفرص لتبادليا

ويشجع المشاركين عمى ذكر وجيات نظرىم وأن يكون حكيماً في استغبلل الوقت المتاح

مع االحتفاظ بالمناقشة في مسارىا.

وينبغي أن تؤدي المناقشات وتبادل وجيات النظر إلى ق اررات حول كيفية تنفيذ الحل الذي

تم اختياره ،لذلك يجب أن يكون قاد اًر عمى أن يمخص المناظرة ويقوم بالتعريف بعممية
اتخاذ القرار وتيسير اإلجماع ،وىذا ليس سيبلً في كل األحيان؛ فقد يكون من الضروري

أحياناً كشف محاوالت أحد األفراد أو الجماعات ذات المصمحة بالتأثير عمى القرار،
وحيث أن مثل ىذه الموىبة ال يممكيا كل الناس بالتساوي فمن األفضل البحث عن وسيط

داخل المجتمع المحمي لكي ينضم إلى فريق البحث.

تنسيق المعمومات
ىناك وظيفة أخرى وىي "إتاحة المعمومات" في شكل يتبلءم مع خصائص المشاركين في

االتصال ،فعمى سبيل المثال :المعمومات عن منع التصحر لن يكون ليا نفس المدلول
لدى الممرضات والفبلحين والجنود والتجار والشباب ،والتقنيات الحديثة لمزراعة لن يدركيا

أو يستوعبيا فبلح أمي فقير وآخر متعمم وثري بنفس القدر.

تشجيع وتنظيم مشاركة المرأة
أخي اًر؛ من الميم تشجيع السيدات لكي يقمن بالعمل كميسرات لبلتصال ،ففي العديد من

الببلد تقوم منظمات التنمية وخدمات اإلرشاد الفني بتوظيف الوكبلء أو أعضاء فريق

البحث من الرجال بشكل أساسي ،وىناك احتياج إلى جيد حقيقي لبلستعانة بميسرات من

اإلناث لمقيام بدور في ىذه األنشطة.

وغالباً ما نجد أن السيدات فقط لديين القدرة عمى االتصال الفعمي مع سيدات أخريات عن

احتياجاتين -وينطبق ىذا أيضاً عمى االحتياجات المتعمقة بإدارة الموارد الطبيعية المحمية-
المعمومات من النشر إلى مشاركة المجتمع -دليل الميسر

17

ولمساعدتين لتوجيو جيودىن إلحداث التغيير ،وفي الواقع نجد أن في معظم المواقف

تستطيع السيدات فقط االقت ارب من السيدات األخريات وتشجيعين عمى التحدث عن آرائين
ومساعدتين في عممية التغيير الفردي أو االجتماعي.

" -5البحث من خالل العمل" وأنشطة االتصال التنموي بالمشاركة
عندما نكون بصدد االتصال التنموي فمن نجد ىناك تمك "التركيبة لكل األغراض" ،ففي

كل مرة يجب أن نبحث عن أفضل طريقة لتأسيس ىذا االتصال بين الجماعات المحمية
المختمفة واستخدامو لتشجيع ودعم المشاركة في مبادرات التغيير القوية ،وذلك ىو السبب

الذي يوضح فائدة استخدام مدخل "البحث من خبلل العمل" في أنشطة االتصال التنموي

بالمشاركة.

وىدف ىذا المدخل ىو التعمم من خبلل العمل؛ أي من خبلل األفعال العممية والتفكير في

تمك األفعال وكيف يمكن أن نكتشف أفضل طريقة لدعم تنمية المجتمع ،ويجب أن نقر

أوالً بأنو ليس ىناك تركيبة لكل األغراض ،وما يجب عمينا فعمو ىو أن نسعى لموصول
ألفضل مدخل ويتثنى لنا ذلك فقط من خبلل المشروعات.

وىذا يعنى أيضاً أننا مسموح لنا بارتكاب األخطاء وأننا يمكن أن نتعمم من خبلل تحميل

نجاحنا وفشمنا ،ويجب أن نقوم دائماً بالمراجعة لرؤية ما إذا كان ما نقوم بو سيثمر النتائج
المرغوبة أو قد يكون عمينا إجراء التغيير أثناء المسار ،وىكذا فبدالً من إتباع خطة جامدة

مقررة سمفاً يجب أن نكون قادرين عمى إعادة تكييف ىدفنا طالماً أننا نتقدم وطالماً أننا
نتعمم من الخبرة العممية في الميدان ،ويجب عمى ميسر االتصال أن يتفحص -بشكل

مستمر -الطريقة التي يعمل بيا ويضع االستنتاجات ويقوم بتطبيقيا في الممارسة وبعد
ذلك يتفحصيا مرة أخرى ،وىذه ىي دورة مستمرة نتعمم من خبلليا وتتحسن جيودنا.

وىذه الدورة تشمل كل األفراد الذين يعمل معيم الباحث أو العامل بالتنمية في إطار أنشطة
االتصال (المشاركين المحميين وجماعات المشاركين) ،وسيكون لكل منيم وجية نظره عن
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نشاط االتصال الجاري،

ومن خبلل تيسير التعبير عن وجيات النظر تمك يستطيع

مساعدة المشاركين عمى اإلحساس بممكية المبادرة وجعميا أكثر مشاركة.

ومدخل االتصال ىذا يعني أن األنشطة يجب أن يتم تقييميا بشكل مستمر ،وىذا الجانب

المتواصل من التقييم ينبغي أن يتمقى أقصى تركيز بدالً من االنتظار حتى نياية التدخل

لتقييم درجة نجاحو.

وأخيرا؛ فإن ىذا المدخل يتطمب توثيق أنشطة االتصال ،فالباحث أو عامل التنمية يجب
أن يكون لديو دفتر يوميات شخصي وسجل لؤلنشطة وألبوم لمصور المصحوبة

بالممحوظات أو ما شابو ذلك ،مثل ىذه التوثيق يمكن استخدامو إلعادة تشكيل ما سيتعممو

ولمتفكير في ماذا يعني ذلك بالنسبة ألدائو في أنشطتو المستقبمية.

المعمومات من النشر إلى مشاركة المجتمع -دليل الميسر
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 2تخطيط وتطوير استراتيجياث
االتصال التنموي بالمشاركت
مقدمة
الغرض من ىذا الجزء ىو المساعدة عمى الوصول إلى منيجية منظومية لتخطيط االتصال

التنموي بالمشاركة

وبشكل محدد يساعد ىذا الجزء في:
-1

تحديد الخطوات التمييدية لموصول إلى المجتمع ضمن سياق بحوث أو فعاليات

-2

تحديد مشكمة إدارة الموارد الطبيعية وأسبابيا بالتعاون مع مختمف المعنيين.

-3

إدارة الموارد الطبيعية.

تحديد جماعات المجتمع المختمفة الميتمة والمعنيين بالمشكمة والمبادرة التي تم

اختيارىما.

-4

تحديد احتياجات وأىداف وأنشطة االتصال.

-6

اإلعداد واالختيار والتجريب المسبق لمواد االتصال.

-5
-7
-8
-9

-11
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اختيار وسائل وقنوات االتصال المبلئمة.

تطوير التعاون والشراكة المحمية.

إعداد خطة لمتابعة األنشطة والجدول الزمني لمميزانية.

تخطيط أنشطة التقييم واعداد الوثائق.

تخطيط نقل النتائج داخل المجتمع وخارجو.
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مقدمة
وبالطبع ال توجد ىذه التركيبة المعجزة التي تبدأ بمفردىا عممية االتصال التنموي

بالمشاركة.

في كل مرة يجب أن نقوم بالبحث عن أفضل طريقة لتأسيس ىذا االتصال بين المجموعات

بالمجتمع والمعنيين بالتنمية واالستعانة بو لتشجيع ودعم المشاركة في مبادرة أو تجربة
محددة يتم القيام بيا من خبلل المجتمع لتؤدى إلى التغيير.

ومن الميم أن نعمل عمى تكييف المداخمة التي سنستخدميا مع كل موقف ومع كل جماعة

من المشاركين الذين ستعمل معيم فرق البحث أو العاممين بالتنمية.

ومرة أخرى نقول بأىمية التخطيط ،فبعض العاممين بالتنمية والباحثين قد يكون لدييم

الرغبة في البدء بنشاط االتصال مباشرة بدالً من تخطيط المدخل ككل ،وفى أغمب تمك
الحاالت فإن ذلك سيؤدى إلى االفتقاد إلى األثر المطموب وذلك لعدم وجود طريقة لمعرفة

ما إذا كان ىذا النشاط قد أسيم في حل مشكمة التنمية ،ولكن التخطيط سيجعل ىذا

ممكناً.

وعبلوة عمى ذلك فإن التخطيط يجب أن يشمل ممثمين لمجماعات الذين ينوى ميسر

االتصال العمل معيم وكذلك الشركاء اآلخرين المشتركين في األنشطة.

وتعتبر المشاركة من ىذا النوع شيئاً أساسياً في عممية التخطيط  ،ومنيجية التخطيط

المقدمة ىنا مبنية عمى إعداد ونقل الرسائل -ولكنيا تتجاوز الفكرة التي كانت تسود في

السابق من اقتصار عممية االتصال عمى ذلك -ولكن تتجاوزه بتكييف تمك الرسائل لتبلئم

الجماعات المستيدفة ،واذا كنا نريد أن نجعل المشاركين مندمجين كمياً في جيود االتصال

والتنمية فيجب أن نقوم بتكييف ىذه المنيجية والقيام باالتصال بالمشاركة الذي يعمل عمى

تقوية الحوار وصنع القرار.

المعمومات من النشر إلى مشاركة المجتمع -دليل الميسر
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لقد أكدنا عمى أن االستعانة باالتصال التنموي بالمشاركة يتطمب من الباحثين والعاممين

بالتنمية تغيير اتجاىيم ،وبشكل تقميدي فإن الطريقة التي قام العديد الباحثين والعاممين

بالتنمية باتباعيا ىي تحديد مشكمة ما في مجتمع وتجريب الحمول بالتعاون مع أفراد ىذا
المجتمع ،ومن منظور االتصال فإن االتجاه يقوم عمى إعبلم وزيادة إحساس األفراد بكل
من الجوانب العديدة ليذه المشكمة والحمول التي ينبغي تنفيذىا.

والعمل من خبلل االتصال التنموي بالمشاركة يتضمن تحديد المشكمة واكتشاف جوانبيا

العديدة مع المجتمع المحمي وليس مع األفراد المحميين فقط ،وىو يعنى أيضاً تبادل
المعمومات التقميدية والحديثة المتعمقة بالحمول الممكنة وتطوير العممية التي سوف يتم من

خبلليا وضع تصميم التجريب بالمشاركة اإليجابية من جانب المستخدمين النيائيين ،وىذه

ىي العممية التي سنقوم بالتخطيط ليا وتطويرىا.

ونؤكد مرة أخرى أن الطريقة التي نعرضيا ىنا يمكن االستعانة بيا كنقطة مرجعية فقط
ولكن يجب تكييفيا لتبلئم إطارك الخاص ،وىي تمثل عممية منطقية تعتمد عمى التآلف

المسبق مع األوضاع المحمية والتي تبدأ بمعرفة احتياجات التنمية في مجتمع واشراك

المعنيين في تناول ىذه الموضوعات وذلك جنباً إلى جنب مع دعم ومصاحبة ىذه العممية

بالمشاركة.

المدخل المنيجي
لتيسير فيم ىذا المدخل المنيجي فإننا نعرضو في شكل خطوات متتالية ،إال أن العممية
نفسيا ليست متعاقبة ويمكن تصويرىا كالتالي:

الخطوة (" :)1الدخول إلى المجتمع" وىو مرسوم في وسط الدائرة مما يعني أن ىذه العممية

مستمرة طوال فترة التفاعل بين فرق البحث أو العاممين بالتنمية وبين المجتمع المحمي،

وبالرغم من أنيا تشمل الوثائق التمييدية وجمع البيانات عن المجتمع وبيئتو إال أنيا في

الواقع يجب أن تشمل بناء الفيم والتعاون والثقة المتبادلين.
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وعمى محيط الدائرة نجد الخطوات األخرى التي نسير عمييا لتخطيط االتصال التنموي

بالمشاركة:

الخطوة ( :)2تحديد مشكمة إدارة الموارد الطبيعية وأسبابيا بالتعاون مع مختمف المعنيين.
الخطوة ( :)3تحديد جماعات المجتمع المختمفة والمعنيين اآلخرين الميتمين بالمشكمة
وبالمبادرة التي تم اختيارىا.

الخطوة ( :)4تحديد احتياجات االتصال وأىدافو وأنشطتو.
الخطوة ( :)5اختيار وسائل االتصال وقنواتو.
الخطوة ( :)6اإلعداد والتجريب المسبق ألدوات االتصال.
الخطوة ( :)7تطوير التعاون والشراكة المحمية.
المعمومات من النشر إلى مشاركة المجتمع -دليل الميسر
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الخطوة ( :)8إعداد خطة لمتابعة األنشطة والجدول الزمني والميزانية.
الخطوة ( :)9تخطيط أنشطة التقييم واعداد التوثيق.
الخطوة ( :)11تخطيط نشر النتائج داخل وخارج المجتمع.
مرة أخرى نشير إلى إنو -تبعاً لمسياق -يمكننا البدء بخطوات يختمف ترتيبيا عن النموذج

المقدم ىنا ولكن أثناء عممية التخطيط يجب تغطية كل الخطوات ،فبعض ىذه الخطوات

يمكن تغطيتيا بشكل متواز أو بترتيب مختمف عن النظام المقدم ىنا ،وكذلك يمكن تعريف

كل خطوة بشكل مختمف تبعاً لمسياق ،ولذلك من الميم أن ننظر إلى تمك الخطوات عمى

أنيا نقاط مرجعية في عممية منظومية وشاممة.

يجب عميك كعضو في فريق بحث إدارة الموارد الطبيعية أو كعامل بالتنمية أن تحدد كيفية

دمج ىذه الخطوات المختمفة مع المراحل المختمفة لمبحث أو مبادرة التنمية التي تشترك

فييا ،وسوف يتوقف ذلك تبعاً لنوع البحث أو سياق اإلنجاز.

عند االضطبلع بتحديد المشكبلت البيئية ومشكبلت إدارة الموارد الطبيعية بالمشاركة مع

المجتمع؛ فإن اشتراك األفراد في األبحاث بالمشاركة ىو بالفعل ممارسة لمخطوات األولى
التي تم عرضيا ىنا ولذا سوف يجدون أنو من السيل عمييم دمجيا مع الخطوات األخرى
لتخطيط االتصال التنموي بالمشاركة.

ولكن عمى الجانب اآلخر؛ نجد أن األفراد المشاركين في نشاط أو بحث لمتنمية -تم

تحديد المشكمة فيو بشكل مسبق أو تم وضع تصميم البحث أو المشروع من خبلل باحثي

المشروع دون مشاركة مباشرة من المجتمع -سيكون دمج الخطوات بالنسبة ليم أكثر

صعوبة إال إذا رجعوا لممجتمع وأجروا مناقشات مفتوحة حول أولويات البحث أو المشروع،

وفي مثل ىذا الوضع فإن االتصال التنموي بالمشاركة سوف يساعد الباحثين والعاممين

بالتنمية عمى أن يربطوا بين البحث أو المشروع وبين مشاركة المعنيين المختمفين بالتنمية

لضمان تحقيق تأثير تنموي أفضل لمعمل.
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 -1تحديد الخطوات التمهيدية للدخول للمجتمع في سياق
بحوث أو فعاليات إدارة الموارد الطبيعية
كما ناقشنا سابقاً فإن الدخول لممجتمع المحمي ىو عممية تنمو بشكل تمقائي أثناء تفاعل
فرق البحث أو العاممين بالتنمية مع أفراد ىذا المجتمع.

في البداية يشمل ذلك جمع معمومات تمييدية عن المجتمع وبيئتو ومعرفة الشخصيات

المرجعية في ىذا المجتمع والعمل عمى جمع معمومات أكثر تفصيبلً بالمشاركة مع األفراد

المحميين والشخصيات المرجعية ،ولكن الشيء الميم الذي يجب أن نقوم بو ىو بناء الفيم
المتبادل والتعاون وتيسير وتقوية تبادل المعمومات والمعرفة والتفاوض حول األدوار

والمسئوليات ،واألكثر أىمية في كل ذلك ىو بناء الثقة المتبادلة.

وبيذا المعنى فإن جمع المعمومات التمييدي ىو أيض ًا طريقة لفرق البحث أو العاممين

بالتنمية لتأسيس حوار مع المجتمع وإلشراك األفراد المحميين والشخصيات المرجعية في
العممية.

تفيم األوضاع المحمية
إن تيسير االتصال ومشاركة المجتمع يعتمد أوالً عمى التفيم الواضح لؤلوضاع المحمية

التي سيعمل فييا الباحثون أو العاممون بالتنمية ،وتقميدياً كان االىتمام ينصب عمى ما إذا
كان الناس قد تفيموا الرسالة أم ال ،ولكن في الواقع يجب أن تعاد صياغة ىذا االىتمام

في السياق التالي :ما مدى تفيم الباحث أو العامل بالتنمية لؤلوضاع التي يخطط لمعمل

فييا ولؤلفراد الذين يريد العمل معيم؟ وتتضمن ىذه العممية من التفيم جوانباً عديدة:

المعرفة العامة باألوضاع المحمية
إن ذلك بالطبع يشمل المعرفة بخريطة الموارد الطبيعية وأساليب إدارة تمك الموارد ولكنو ال

يقتصر عمى ذلك بل يمتد ليشمل المعرفة العامة لممجتمع بجوانبو المختمفة :البيئي –

الجغرافي – النظام البيئي  -الديموجرافي – المغوي – الديني – الثقافي – السياسي –

االقتصادي – االجتماعي – والتعميمي  ...الخ.

المعمومات من النشر إلى مشاركة المجتمع -دليل الميسر
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ويشكل محدد يجب أن تكون لدينا القدرة عمى إجابة األسئمة التالية:

المجتمع المحمي؟

والعبلقات فيما بينيا؟

ما ىو تاريخ ىذا

من ىي الجماعات التي يتكون منيا وما خصائصيا األساسية
ما ىي التنظيمات االجتماعية والسياسية واإلدارية في المجتمع؟

ما ىو شكل االرتباط بين المجتمع المحمي وبين أنظمة السمطة المختمفة عمى المستوى

المحمي وعمى مستوى المقاطعة وعمى المستوى القومي؟
األساسية والصراعات الموجودة أو الكامنة في المجتمع؟

واالجتماعية األساسية؟

وماذا عن الصحة والتعميم؟

والمبادرات األساسية لمتنمية؟

ما ىي عبلقات السمطات

ما ىي األنشطة االقتصادية

ما ىي مشكبلت األساسية لمتنمية

وما ىي العادات والمعتقدات األساسية المتعمقة بالموضوع

محل اىتمام فرق البحث أو العاممين بالتنمية؟  ...الخ.

المعرفة بأساليب االتصال
تشمل ىذه المعرفة فيم "قنوات" االتصال المختمفة والتي يستخدميا األفراد محمياً لتبادل
المعمومات ووجيات النظر.

فيناك االتصال بين األشخاص والذي يعبر من خبللو قادة الرأي عن وجيات نظرىم أو

يتبادل من خبللو األفراد آرائيم في أماكن معينة ( السوق -المقيى -المسجد . . .الخ).

وىناك القنوات المؤسسية أو الجمعيات أو المؤسسات التي تمعب دو اًر ىاماً في نشر

المعمومات.

اء التقميدية أو الحديثة) والتي تستخدم في المجتمع ،ونحن
وىناك أيضاً وسائل اإلعبلم (سو ً
نعني بوسائل اإلعبلم الحديثة الراديو والصحف والتميفزيون  ...الخ ،أما وسائل اإلعبلم

التقميدية فتشمل المسرح ورواية القصص واألغاني والمنادي  ...الخ.

المعمومات عن جيود التنمية
ىذه المعرفة يجب أن تشمل االطبلع والدراية بمبادرات التنمية السابقة والحالية والتي تتعمق

بأساليب ومشكبلت إدارة الموارد الطبيعية بالمجتمع ،وقد تكون تمك المبادرات مشروعات
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سابقة أو حالية قامت بيا منظمات غير حكومية أو منظمات دولية ،ولكن من الممكن

أيضاً أن تكون مبادرات محمية قامت بيا جماعات أو منظمات محمية.

استشارة الشخصيات المرجعية والوثائق المتاحة
بعض ىذه المعمومات يمكن جمعيا من خبلل إشراك أفراد من المجتمع المحمي في البحث

السريع بالمشاركة ،ولكن يجب عمى فرق البحث والعاممين بالتنمية أن يحاولوا الوصول

لفيم مسبق قبل النزول إلى الميدان أو عقد اجتماع رسمي مع المجتمع ،والبعض يبدأ أوالً
بعقد اجتماع ثم يستكمل بعد ذلك أنشطة البحث السريع بالمشاركة ،ولكن مثل ىذا المسمك
قد يؤدي إلى البناء عمى فيم ناقص لؤلوضاع والظروف مما قد يكون لو تأثير سمبي عمى

العمل وعمى أثره التنموي.

وفي الواقع غالباً ما يكون من الصعب تجميع كل ىذه المعمومات ،فالقيام بذلك يتطمب

الوقت والمال (لمجرد تغطية تكمفة التنقل والتجييزات فقط) ويمكن أن يتطمب ميارات ال

تتوفر في كل فرد ،ونتيجة لذلك فإن األنشطة غالباً ما تعتمد عمى فيم غير مكتمل

لؤلوضاع التي يحاول الباحث أو العامل بالتنمية أن يتدخل فييا ولممشكبلت التي يحاول
أن يتناوليا ،ولذلك يجب أن تكون فرق البحث ومنظمات التنمية عمى وعي تام بذلك كما

يجب عمييا أن تحاول فيم األوضاع بشكل تام من خبلل التعاون مع الشخصيات المرجعية
الذين لدييم الدراية التامة ومن خبلل إشراك األفراد المحميين في ىذه الميمة.

وبذلك فإن تحديد المصادر المتعمقة بالتوثيق والمنظمات أو الشخصيات المرجعية والتي

تعرف المجتمع جيداً ينبغي أن تكون أول شئ في جدول األعمال.

زيارة المسئولين
في أوضاع كثيرة يعتبر القيام بزيارة لممسئولين بالمجتمع جزءاً مما يجب القيام بو من أجل

دخول المجتمع ،وفى أغمب األحيان من الميم القيام بزيارة القيادات السياسية والقيادات

التقميدية وذلك إلعبلميم بالبحث أو المبادرة وطمب تعاونيم وتفيم رؤيتيم لما يتم البدء فيو،
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وينبغي أن يتم ذلك في تواضع ويتم تحقيقو بشكل أفضل بمساعدة شخص من المجتمع

لمقيام بالتمييد والتقديم.

استخدام "البحث الريفي بالمشاركة" والتقنيات المشابية
العديد من الباحثين والعاممين بالتنمية يستخدمون تقنيات المشاركة مثل تقنية "البحث الريفي

بالمشاركة" مع مشاركين من المجتمعات المحمية ،وذلك لحشد أقصى حد من المعمومات
في وقت محدود– تتعمق بالموارد الطبيعية لممنطقة وكذلك المعمومات االجتماعيةواالقتصادية والسياسية األساسية من أجل وضع خطة البحث أو مشروع التنمية.

وأول من بدأ تقنية "البحث الريفي السريع" بيذا المسمى كان "روبرت تشامبر" ،وشمل ذلك

عمل تخطيط عام لممنطقة المحمية ووضع الجدول الزمني وترتيب المشكبلت تبعاً ألىميتيا
والقيام بجوالت لممبلحظة  ...الخ،

ويمكن االستعانة بنفس ىذه التقنيات لتغطية

الموضوعات التي طرحناىا في أعبله واكمال الدراسة األساسية إلدماج كل تمك المعمومات.

استخدام لغة مشتركة
إحدى الصعاب التي تظير في أغمب األحيان ىي تمك الخاصة بالمغة ،وبعيداً عن المغات

القومية األساسية فإن ىناك العديد من المغات والميجات المحمية التي يتم التحدث بيا بين
الجماعات صغيرة ،في ىذه الحالة يكون من الميم عمى ميسر االتصال أن يقوم بتحديد

الشخصيات المرجعية المحمية الذين يمكنو العمل معيم والذين يمكنيم تيسير الحوار بمغة
المشاركين ،فإحضار مترجم خارجي يؤدى في معظم الحاالت إلى تشوه عممية االتصال

حيث تبعد المشاركين عن بعضيم البعض ويعرقل تدفق االتصال.

وىناك أيضاً مشكمة مستوى المغة؛ الطريقة التي يتم بيا معالجة موضوع معين والمفردات

المغوية المستخدمة،

فاألفراد والجماعات المختمفة قد تستوعب موضوعاً معيناً بأشكال

مختمفة تبعاً الختبلف المكان ،ولذلك يجب عمى ميسر االتصال أن يكيف نفسو مع
االستخدام المحمي لمغة وأن يكيف اتصالو الشخصي تبعاً ليذا االستخدام.
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فيم الثقافة
إن الخصائص الثقافية والدينية والطرق التي يستوعب بيا األفراد القضايا ويناقشونيا أو
يقومون باتخاذ الق اررات فييا تختمف بشكل كبير من منطقة إلى أخرى ،وخاصة عند فئات

اجتماعية معينة (مثل السيدات واألطفال) أو جماعات عرقية ،ومن الميم أن يتم تحديد
ىذه العناصر الثقافية لكل مجموعة سيتم االتصال معيا ،ومرة أخرى فإننا ِّ
نذكر أن تفيم

وادراك ىذه العوامل يستغرق وقتا ضمن إطار زمني غالباً ما ال يسمح بالكثير من الوقت.

إن مقاومة التغيير وقوة التقاليد المحمية والعادات والمحرمات ىي أيضاً من الجوانب الثقافية

األخرى والتي غالباً ما تضع عقبات كبيرة أمام ميسر االتصال ،ومن الضروري فيم
وادراك التأثير الفعمي ليا ،ومرة أخرى نؤكد -وببل مبالغة -أن إعطاء وقت كبير لمعرفة
المجتمع والمناقشة مع األفراد ىو أمر شديد األىمية.

التوقعات عن المكافآت المالية والمادية
إن التداخل مع المجتمعات المحمية غالباً ما يتم في سياق "مشروع" لمتنمية أو البحث،

ومن الميم أن نشير إلى أن مشروعات المعونة الدولية ُينظر إلييا منذ فترة طويمة كمصدر
لمدخل لممشاركين ،والى حد كبير فإن كممة "مشروع" تعني "المال" ،حتى إذا حاولنا العمل
من خبلل مدخل المشاركة فمن الصعب التمييز بين الدافع الحقيقي واالحتياجات الفعمية
لممشاركين المحتممين ،ومن األفضل أن نتجنب كممة "مشروع" وأن نكون يقظين لمتعرف

عمى الدوافع الحقيقة لمناس والشخصيات المرجعية الذين نريد العمل معيم.

التعاون بفعالية مع العاممين اآلخرين في مجال التنمية
إن الدور األساسي لميسر االتصال ىو جمع الناس معاً لتيسير التفاعل ،ويجب أن يمتزم

الميسر بدوره وال يعمل كبديل لمخبراء أو لممنظمات غير الحكومية العاممة في مجال إدارة

الموارد الطبيعية في المجتمع ،حتى عندما يكون الميسر نفسو خبي اًر في القضية موضع

المناقشة (مثل أن يكون عضواً في فريق البحث) إال أن من الواجب عميو إحضار
الشخصيات المرجعية وأال يبدأ في النظر لنفسو عمى أنو منظمة غير حكومية ،كما أن
المعمومات من النشر إلى مشاركة المجتمع -دليل الميسر
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ليس من دوره أن يحل محل وكاالت التنمية المتوقع أن تقوم باإلمداد بالمواد لتدعيم

مبادرات التنمية المحمية ،ويجب عميو كميسر لبلتصال أن يظل دوره واضحاً في ذىنو وأن

يتأكد أن المشاركين المحميين عمى فيم ودراية بيذا الدور.

بناء مناخ من الثقة
لكي نغمق ىذا الجزء يجب أن نؤكد عمى أنو :لكي يكون نشاط االتصال التنموي ناجحاً

يجب عمى ميسر االتصال أوالً أن يكسب ثقة األفراد الذين يريد االتصال معيم ،ويجب
عميو أن يمضي بعض الوقت لبناء تمك الثقة وتأسيس الروابط مع الجماعات المحمية من

خبلل شرح وتوضيح ما يخطط لعممو وأسباب ما يريد القيام بو باستخدام مفردات واضحة

وبسيطة.

أثناء مرحمة التنفيذ؛ من الميم أيضاً اإلبقاء عمى الحافز واالىتمام من جانب المشاركين ،

وال نتوقع أن يحدث ذلك من تمقاء نفسو دون دعم ،فسوف تبدأ أنشطة االتصال في أغمب
األحيان في ثورة حماسية ،ومع ذلك يجب أن نكون مدركين أن ىذه ىي مرحمة واحدة من

عممية طويمة ومعقدة تتطمب االىتمام واإلخبلص المستمر ،ومن الضروري تعزيز ىذا

المناخ من الثقة والمشاركة في تحقيق أىداف النشاط بين كل المشاركين.

 -2تحديد مشكلة إدارة الموارد الطبيعية وأسبابها
بالتعاون مع مختلف المعنيين
أين نبدأ ؟
يوجد العديد من النقاط يمكن االنطالق منيا:
الموقف األول عندما يسعى فريق البحث أو العامل بالتنمية إلى العمل مع مجتمع محمي

يواجو مشكمة محددة في إدارة الموارد الطبيعية.

سيتمثل العمل بشكل رئيسي في تنفيذ عممية تتيح لجماعات المجتمع المختمفة اآلتي:
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ا)

مناقشة المشكبلت التي تؤثر في مجتمعيم وتحديد المشكمة ذات األولوية وتحديد

ب)

تحديد الحمول الممكنة واتخاذ قرار بشأن تجريب أحد ىذه الحمول.

ج)

أسبابيا.

تحديد استراتيجية لبلتصال من شأنيا دعم ذلك التجريب أو التنفيذ.

والموقف الثاني عندما يكون ىناك عمل معين يتم اتخاذه بالفعل لمعالجة مشكمة إلدارة

اء بواسطة وكالة لمدعم أو جماعة محمية.
الموارد الطبيعية داخل المجتمع المحمي سو ً

في ىذه الحالة سيحاول فريق البحث أو العامل بالتنمية دعم مبادرة المجتمع المحمي بدالً
من طرح مبادرة مختمفة ،ومن الممكن أن يتدخل في النقاش حول األسباب والحمول

الممكنة وأن يساعد عمى تحديد استراتيجية لبلتصال تدعم التجريب أو التنفيذ.

أخي اًر؛ عندما ال تكون نقطة اإلنطاق ىي المشكمة ولكن تتمثل المشكمة في مشروع تسعى

"جماعة محمية" أو "منظمة محمية إلدارة الموارد" لتنفيذه أو مبادرة ترغب جماعة في أن

تتشاركيا مع جماعات المجتمع األخرى أو مع مجتمعات أخرى.

في كل الحاالت؛ يجب أن يقوم األفراد المحميون -وليس فريق البحث أو العامل بالتنمية-

بتحديد المشكمة أو المبادرة التي سيتم تناوليا ،ويجب أن نبدأ من إدراكات األفراد الخاصة

الحتياجاتيم بدالً من اإلتيان بمشروع لو تصوراتو المسبقة ومحاولة إقحامو داخل ذلك

المجتمع ،فدور الباحث أو العامل بالتنمية ىو تيسير تمك العممية ال أن يقوم ىو بيا

بنفسو.

تحديد أسباب مشكمة التنمية
إذا كان االتصال لممساعدة في التوصل لحل إحدى مشكبلت التنمية فيجب أن تعمل

العممية عمى أن يتفيم الناس أسبابيا وأن يحددوا الحمول الممكنة وأن يقرروا العمل الواجب
اتخاذه ،ولسوء الحظ ىناك دائماً اإلغراء بالقفز مباشرة من اليدف المنشود (حل أحد
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الصراعات مثبلً) إلى الفعل (عمى سبيل المثال حممة لمتوعية) دون التدقيق في األسباب
ليذه المشكمة (مثل :نقص في مورد طبيعي معين بقياسو الحتياج كل السكان المحميين).

في البداية يحتاج الباحث أو العامل بالتنمية لمعمل مع أفراد المجتمع المحمي لتحديد
األسباب الحقيقية لممشكمة ،ويتطمب تحديد المشكمة وأسبابيا فيماً عميقاً لؤلوضاع المحمية

وىو ما قد يتوفر لمناس أو ال يتوفر ،ولذلك يجب أن يقوم فريق البحث أو العامل بالتنمية

بتوثيق ومناقشة ودراسة أوضاع المجتمع المحمي بأقصى ما يستطيع -واذا لزم األمر -من
الممكن أن يستعين بالشخصيات المرجعية لمساعدة المشاركين في تحديد األسباب الحقيقية

لممشكمة التي يسعون لمعالجتيا.

وقد تساعد تقنية "الشكل التخطيطي لمشجرة" المجموعة عمى تحديد المشكمة بشكل أكثر

وضوحاً ،حيث يمثل جذع الشجرة المشكمة نفسيا وتمثل الفروع النتائج ،ولكن يجب عمينا

أيضاً أن نكتشف الجذور -والتي بطبيعة الحال -تكون مختفية ،ويشمل ذلك الكثير من

المناقشات والتفاوض عن ما ىو السبب وما ىي النتيجة ،وفى العديد من الحاالت يساعد
ذلك في تسجيل مبلحظات عن التعقيد في مشكمة معينة.

عمى سبيل المثال :يمكن ألعضاء المجتمع أن يحددوا نقص مياه الشرب كمشكمة رئيسية

وربما يرغب المجتمع في إطبلق حممة لحفر بئر ،إال أن المزيد من البحث قد يبين أن
المنطقة يوجد بيا بعض اآلبار بالفعل ولكن ىذه اآلبار لم تكن تحظى بالصيانة المبلئمة

حتى فقدت وظيفتيا ،وبإجراء بحث عمى نطاق ضيق قد يتضح أن المجتمع لم يكن أبداً

عمى اتفاق تام في مشروع حفر اآلبار السابقة ،ولذلك قبل البدء في حفر بئر آخر ينبغي
أن تكون ىناك بعض المناقشات عن المشروع:

مثل تحديد مكان البئر في المنطقة

والمسئوليات المتعمقة بالصيانة وحقوق كل من الجماعات المختمفة بالمجتمع في الحصول

عمى مياه الشرب ،وفي مثل ىذه المواقف يكون االتصال التنموي بالمشاركة عمى وجو
التحديد مفيد بشكل خاص.
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وفي حين آخر قد يحدد أفراد المجتمع التصحر عمى أنو تيديد خطير لممجتمع وذلك ألن
إنتاجية التربة في انخفاض مطرد والبيئة تزداد فق اًر في عدد األشجار ،واذا لم نذىب ألبعد

من ذلك فمن المحتمل أن نستنتج أن ما نحتاج إليو ىو حممة واسعة لممعمومات العامة،

ولكن إذا قمنا بتوثيق الموقف ومناقشتو مع الشركاء الفنيين العاممين في المنطقة فقد نجد
أن بعض الجماعات في المجتمع في خطر ،والمشكمة في ىذه الحالة ىي اكتشاف كيفية

الوصول ليذه الجماعات المحددة واجراء المناقشات معيم حول طرق تحسين إنتاجيم

الزراعي وأحواليم المعيشية.

تحديد العمل الواجب اتخاذه
بمجرد تحديد مشكمة التنمية وأسبابيا يجب عمينا بعد ذلك تشجيع المشاركين في عممية

االتصال عمى تحديد الحمول الممكنة ليا وتقرير مبادرة محددة لتجريبيا أو مجموعة من
الحمول الممكنة ،عند تحديد الحمول الممكنة واألفعال التي سيتم اتخاذىا يجب أن نضع

في اعتبارنا القيود الواقعية وأن تكون األىداف واقعية ومعقولة ،وكما ذكرنا من قبل ىناك

بعض األشياء التي يمكن لممجتمعات القيام بيا بأنفسيم اعتماداً عمى مواردىم الخاصة؛
في حين أن ىناك حاالت يجب أن يشترك فييا أفراد آخرون أو في أحوال معينة يجب

تجميعيا ،أخي اًر؛ ىناك أشياء ال يمكن لممجتمعات المحمية التحكم فييا مباشرة (عمى سبيل

المثال :السياسات والقوانين) والتي تتطمب بالضرورة تنفيذ عممية معقدة لمتأثير عمى صنع

القرار.

وفي عممية االتصال التنموي بالمشاركة؛ من الميم جداً أن نساعد المشاركين عمى تمييز

تمك المستويات المختمفة ولتحديد أولويات كل منيا ،فمشكبلت التنمية وحموليا الممكنة

معقدة بدرجة كبيرة ،والدور اليام لمباحث أو العامل بالتنمية كفاعل في عممية االتصال أن

يقوم بمساعدة الجماعات المشاركة في االتصال لوضع األىداف واتخاذ األفعال التي

تتناسب مع الوسائل المتاحة بالفعل.

إذا كانت نقطة االنطالق ىي مشروع سيتم تنفيذه أو مبادرة سيتم مشاركتيا مع اآلخرين
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كما رأينا من قبل فإن نقطة البداية لمبادرة معينة ليست بالضرورة مشكمة معينة ،فيناك

مواقف تكون نقطة االنطبلق فييا ىي مشروع تسعى جماعة محمية لتنفيذه لتحسين أحواليم

المعيشية أو مبادرة ترغب ىذه الجماعة أن تشارك فييا مع الجماعات األخرى في المجتمع،
وبالطبع فإن ىذا الموقف يكون موضع اىتمام أكبر لمعاممين بالتنمية عما ىو لمباحثين.

في حالة مشروع معين –مرة أخرى– يجب أن تبدأ عممية االتصال انطبلقاً من إدراكات

األفراد الحتياجاتيم الخاصة ،يجب عمى العامل بالتنمية ىنا أال يأتي بمشروعات ليا

تصوراتيا المسبقة ،فعممو ىو تيسير العممية ال أن يقوم ىو بيا بنفسو.

في ىذه الحالة وبدالً من محاولة تحديد المشكمة والمبادرة لحميا فإن الدور ىو مساعدة
المشاركين عمى تصور ما يأممون في إنجازه سواء بشكل فردي أو جماعي ،في مثل ىذه

المواقف يجب عمى العامل بالتنمية أن يقوم بمساعدة المشاركين لتمبية المتطمبات الضرورية
لممشروع وتقدير إلى أي مدى يمكن تمبية ىذه االحتياجات ،أخي اًر؛ من الميم تحديد
األفعال الواجب اتخاذىا لنقل المشروع إلى حيز الواقع ووضع الجدول الزمني لمراحمو

المتعاقبة واعداد العمل المبدئي.

إذا كانت نقطة االنطبلق ىي مبادرة نجحت وتأمل مجموعة من المجتمع مشاركة ىذه

الخبرة مع اآلخرين عندئذ تبدأ عممية االتصال بيذا اليدف ويتم إتباع نفس المنيجية كما لو
كان المشاركون قد قاموا بمناقشة المشكمة وقرروا تنفيذ ىذا العمل لحميا.

تعديل االختيارات في منتصف المسار
في مسار التجريب أو التنفيذ قد نحتاج إلى مراجعة خياراتنا األولية ،ومع تقدم العمل قد

نجد أن الفعل الذي حددناه في البداية ليس مبلئماً لممشكمة التي نحن بصددىا ،وفي

حاالت أخرى يمكن أن نكتشف أن بعض األفعال المبدئية يجب القيام بيا قبل أن نتمكن

من التقدم في المشروع كما ىو مخطط لو ،وفي أغمب األحيان سيكون عمينا القيام بإعادة

تقييم نطاق الطموحات المبدئية في ضوء القيود التي نواجييا حالياً.
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 -3تحديد جماعات المجتمع المختلفة والمعنيين اآلخرين
المهتمين بالمشكلة وبالمبادرة التي تم اختيارها.
ما ىي الجماعات المختمفة الميتمة بالمشكمة والحمول التي تم اختيارىا؟
في ىذه المرحمة يحتاج فريق البحث أو العامل بالتنمية إلى تحديد الجماعات المختمفة
وفئات األفراد الميتمين بمشكمة معينة أو عمل تنموي محدد وتحديد أفضل طريقة إلقامة

االتصال وتأسيس الحوار مع كل منيم ،ونفس الشيء ينطبق عمى المعنيين اآلخرين

المشتركين في المشكمة المطروحة والحمول التي سيتم تجريبيا.

إن مخاطبتنا لجميور عام مثل "المجتمع" أو "القرية الفبلنية" ليست ىي الطريقة التي يتم

من خبلليا إشراك األفراد في االتصال،

إن كل مجموعة يتكون منيا المجتمع ليا

خصائصيا المميزة من حيث العمر والنوع واألصل العرقي والمغة والعمل والظروف
االجتماعية واالقتصادية وطريقتيا الخاصة في رؤيتيا لمشكمة معينة والتوصل لحميا وكذلك

طريقتيا الخاصة في اتخاذ األفعال.

في االتصال التنموي بالمشاركة يستيدف االتصال الوصول إلى جماعات معينة ،ففي

الغالب نحن نتحدث عن"سكان مستيدفين" أو"جماعات مستيدفة" وذلك ليتم تحديد أولئك

الذين سوف يتم االتصال معيم ،وىذا المصطمح –ذو األصل العسكري– يشير إلى نوع
االتصال حيث يسعى ميسر االتصال إلى إعداد ونقل الرسائل لتصل إلى جماعات محددة

ضمن سكان معينين،

وبينما نستخدم مدخبلً مختمفاً حالياً حيث يفترض أن تكون

الجماعات "مشاركة" في عممية االتصال (سوف نشير إلييم عمى أنيم"الجماعات

المشاركة") فإن المصطمح األول ("الجماعات المستيدفة") سيظل قيد االستخدام.

كيف يمكن لنا تمييز تمك الجماعات؟
من الخصائص األساسية لتحديد الجماعات المختمفة ىو تحديد الفئات المختمفة لؤلفراد

األكثر تأث اًر بمشكمة التنمية التي نحن بصددىا وكذلك المجموعات التي يمكن أن يكون
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لدييا القدرة عمى اإلسيام في حل تمك المشكمة ،وينطبق ذلك إذا كنا نتناول مبادرة أكثر

منو بالنسبة لمشكمة التنمية حيث يجب أن نحدد األفراد األكثر اىتماماً.

ويمكن التمييز بين تمك الفئات عمى أساس العديد من العوامل :العمر -الجنس (واألدوار

االجتماعية المحددة لكل من الجنسين) -المغة -اكتساب الرزق (وفترات إتاحتو) -العضوية

في جماعة اجتماعية أو عرقية  -الحالة الوظيفية -المستوى التعميمي...الخ ،وأيضاً من

حيث السموكيات واالىتمامات المشتركة.

فعمى سبيل المثال؛ في حالة إدارة الغابات قد ال تشتمل تمك الجماعات الميتمة عمى

"الشباب" أو "النساء" أو العاممين التابعين لشركات األخشاب فقط ولكن أيضاً يمكن أن

تشمل جماعة من األفراد تقوم بحماية منطقة مقدسة أو جماعة أخرى تتكون من المداوين
التقميديين باألعشاب أو جماعة من األفراد الذين يعيشون عمى أطراف الغابة والذين يقومون

"بتنظيف" الغابة من خبلل جمع األخشاب الميتة أو جماعة أخرى تقوم بجمع األخشاب

لعمل الفحم النباتي...الخ.

وغالباً ما يتم تحديد جماعات المشاركين في بداية التدخل ،ولكن في بعض األحيان قد

يكون من الضروري عمل ذلك بعد بدء التدخل إلعادة التركيز ومراجعة اختيارنا المبدئي

ولتحديد المجموعات األكثر تأث اًر بالمشكمة.

وكذلك أيضاً من الممكن تحديد األفراد الذين لدييم القدرة عمى تقديم المساعدة في حل

المشكمة -بالرغم من عدم تأثرىم بيا بشكل مباشر -أو لمقيام بإدارة األنشطة التي تم
التخطيط ليا ،وفي المثال السابق الذي تم مناقشتو فمن الممكن-تبعاً لؤلوضاع -أن نقوم
بطمب المساعدة من السمطات التقميدية أو الدينية أو من األفراد ذوي التأثير بين الشباب

مثل:

األبطال الرياضيين -المطربين ذوي الشعبية -المعممين -العاممين بالمجال

االجتماعي.

قضية الجندرة :إعطاء اىتمام خاص لالحتياجات واألدوار االجتماعية المختمفة لكل من

الرجال والنساء
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في جميع األحوال من الضروري إعطاء اىتمام خاص لقضية الجندرة. ،فيذا المصطمح

يتم سماعو في كثير من األحيان ولكن في الواقع فإن العديد من العاممين الميدانيين ال
يزالوا يتساءلون عما يعنيو ىذا المصطمح بالتحديد ،وفي سياقنا ىذا فإن المفيوم يعني

ببساطة أنو في كل بيئة تكون احتياجات وأدوار الرجال والنساء مختمفة.

وبالتالي فإن اىتماماتيم تكون مختمفة واحتياجاتيم مختمفة والطرق التي ينظرون بيا

لؤلشياء مختمفة واسياماتيم في التنمية تكون أيضاً مختمفة ،في الماضي كان االىتمام

ينصب عمى "المجتمع" دون األخذ في االعتبار ىذا االختبلف ،وكنتيجة لذلك فإن دور

النساء غالباً ما ييمل في عممية التنمية عمى الرغم من أن مشاركتين كانت ركناً أساسياً،

ولتعزي ز تمك المشاركة أدركنا في فترة وجيزة بأنو ليس من الكافي أن يتم ببساطة التركيز
عمى السيدات كجماعة منفصمة ولكن في جميع األحوال يجب إيبلء االىتمام لؤلدوار

المختمفة لمرجال والسيدات ولمعبلقات المختمفة بين تمك األدوار في حالة التنمية المعنية،

وىذا اإلدراك ىو السبب وراء ذلك االىتمام الشديد بالجندرة.

ومن منظور االتصال فإن قضية الجندرة تنطوي عمى أمرين؛ األول :من الضروري
التمييز الواضح بين احتياجات الرجال والنساء ،ولمقيام بذلك يجب أن يدرك كيفية تأسيس

االتصال مع الرجال ومع النساء في كل حالة.

وفي العديد من األحيان تمنع النساء من حضور اجتماعات القرية أو إذا تم السماح لين

بذلك فميس لين الحق الدائم بالتحدث ،وحتى حينما يكون ىذا المنع تقميدياً وليس رسمياً
فيجب أخذه في االعتبار ،وما يحدث في أغمب األحيان أن النساء المخول لين المشاركة

في تمك االجتماعات ال َّ
يكن ممثبلت عن النساء المحميات ككل ،ولذا فمن الضروري أن
نكون عمى وعي بيذه الحقائق ،وداخل كل فئة من جماعات المشاركين نحتاج لمتفكير في

األدوار واالحتياجات المحددة لكل من الرجال والنساء.

ثانيا :من الميم تشجيع وزيادة مشاركة النساء ،والتحدي ىنا ىو كيفية اجتذاب النساء

لممشاركة في تحديد المشكبلت التي تيمين والسعي لحل تمك المشكبلت بدالً من
المعمومات من النشر إلى مشاركة المجتمع -دليل الميسر
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"تعبئتين" ،مرة أخرى وبناء عمى العادات والتقاليد في كل بيئة ستكون طرق تأسيس

االتصال مختمفة ،ففي بعض األحيان قد يكون من الضروري التعامل مع الرجال أوالً ثم

بعد ذلك إحضار جماعات النساء ومناقشة األمور معين.

أخي اًر؛ فإن ىذه االعتبارات الخاصة بالرجال والنساء وأدوارىم ومداخميم المحددة صالحة
لمتطبيق أيضاً عند التعامل مع شباب كل جنس عمى حدة ،وعمى سبيل المثال؛ ىناك

اختبلف واضح بين أدوار واحتياجات الفتيات وبين أدوار واحتياجات النساء األكبر سناً.

ما ىو مدى معرفتنا بالجماعات المشاركة؟
لكل جماعة معينة خصائصيا الخاصة بيا،

وتمك الخصائص يجب أن توضع في

االعتبار في أي عمل لبلتصال ،وكذلك أيضاً فإن كل جماعة ستيتم بمشكمة معينة

لمتنمية بطريقة مختمفة.

وليذا السبب لن نستطيع االقتراب من كل مجموعة بنفس األسموب ،وعبلوة عمى ذلك فإن

لكل جماعة قواعدىا االجتماعية وأساليبيا الخاصة ألداء األشياء ،وبالمثل فإن طرق

مشاركتيم في االتصال ستكون مختمفة ولذلك من البلزم تحقيق بعض الشروط المحددة من
أجل تأسيس اتصال واقعي مع كل جماعة ،وليذا فمن الضروري نأخذ الوقت الكافي

لنتآلف مع الجماعات المشاركة المختمفة ولتحديد الخصائص العامة التي يجب وضعيا في
االعتبار عند االتصال وأيضاً لتحديد العوامل التي تتحكم في مشاركتيم.

ومن المفيد ىنا رسم صورة لكل جماعة كما لو كنا نحاول القيام بوصف الجماعة لشخص

غريب ،وينبغي أن توضح الصورة ما يأتي:

 الخصائص الطبيعية :العمر – الجنس...الخ.
 الخمفية العرقية والجغرافية.
 المغة وعادات االتصال.

 الخصائص االجتماعية – االقتصادية :أسموب الحياة -الدخل -التربية -معرفة القراءة
والكتابة...الخ.
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 الخصائص الثقافية :التقاليد – القيم – المعتقدات...الخ.

 المعرفة واالتجاىات والسموك فيما يتعمق بمشكمة التنمية التي يتم التعامل معيا من
خبلل االتصال.

من الميم أيضاً تحديد طرق وقنوات االتصال الخاصة بكل جماعة (أماكن االلتقاء  -توفر

الكيرباء  -أو األماكن المعينة يمتقون فييا) ليس فقط من أجل االتصال المبدئي ولكن
أيضاً لتيسير التعبير لكل مجموعة عن وجيات نظرىا.

أخي اًر؛ نحن نحتاج إلى التعرف عمى الظروف الخاصة بكل مجموعة :الموسم أو الفترة
اليومية التي يمكن أن يتواجد فييا أعضاء الجماعة –الطبيعة الموسمية لوظائفيم

االقتصادية –البيئة المادية (أماكن االجتماعات -توفر الكيرباء -وسائل االتصال...الخ)،

وفي الواقع فإن العديد من مبادرات االتصال تمر بالكثير من الصعوبات نظ اًر لفشميا في
أخذ تمك الجوانب في االعتبار.

وال تتطمب عممية جمع المعمومات ىذه مسحاً اجتماعياً متعمقاً ولكنيا تتطمب مراجعة

سريعة لممعمومات األساسية التي تخدم في توجيو االتصال ،وأفضل ما تتم ىذه المراجعة

عند اإلشراك المباشر لممثمي المجتمع المحمي.

 -4تحديد احتياجات االتصال وأهدافه وأنشطته.
في ىذه المرحمة نصل إلى التخطيط لبلتصال

البدء باالحتياجات
عند تخطيط استراتيجيات االتصال؛ يميل العديدون إلى تناول مشكمة عامة كنقطة بداية

(مثل التصحر) ثم يقفزون مباشرة إلى تخطيط أنشطة االتصال (جمسات المعمومات -
حمبلت التوعية).

ونتيجة لذلك غالباً ما يضيع اليدف وبالرغم من كل األنشطة التي يتم القيام بيا تبقى
المشكمة كما ىي ،ولتفادي مثل ىذه المواقف ينبغي أن نبدأ من االحتياجات كما تعبر
المعمومات من النشر إلى مشاركة المجتمع -دليل الميسر
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عنيا المجتمعات المحمية وبناء عمى ذلك يتم تحديد أىداف االتصال التي نرغب في

تحقيقيا قبل مباشرة األنشطة.

احتياجات التنمية واحتياجات االتصال
عند تحميل االحتياجات مع المشاركين في إحدى مبادرات االتصال التنموي سوف نجد
نوعين رئيسين من االحتياجات :احتياجات التنمية واحتياجات االتصال ،وبالنسبة ألي

م شكمة لمتنمية يتم تحديدىا أو أي محاولة لحل تمك المشكمة ىناك احتياجات تتعمق بالموارد
والظروف المادية وأخرى تشمل احتياجات :االتصال -المعمومات  -التوعية -معرفة

التقنيات الجديدة ...الخ،

االتصال.

وتمك االحتياجات األخيرة ىي التي ستكون ىدف تخطيط

اء ىؤالء األكثر تأث اًر بالمشكمة أو
ويتطمب ذلك العمل مع كل مجموعة من المشاركين سو ً
الذين في وضع يمكنيم من المساعدة في حميا.

أىداف االتصال
يجب العمل عمى تحديد أىداف االتصال من خبلل زيادة اإلحساس نحو احتياجات

االتصال المختمفة لكل مجموعة مشاركة ثم القيام باالختيار من تمك االحتياجات ،وىذه

بناء عمى أساس االحتياجات األكثر إلحاحاً أو األكثر قابمية لمعمل
االختيارات يجب أن تتم ً
عمييا.
ويتم ىذا العمل بمشاركة الجماعات المشاركة والشخصيات المرجعية العاممة في تمك

المبادرة.

وأىداف االتصال توضح ما نأمل في إنجازه بنياية مبادرة االتصال ،وقد يتمثل ذلك في

اكتساب المعمومات والمعرفة -تنمية الميارات -أو تبني اتجاىات أو سموكيات معينة -أو

القدرة عمى حل مشكمة محددة.
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وعند تحديد تمك األىداف يمكن أن نطرح ذلك السؤال عمى أنفسنا :ما ىي النتائج المتوقع

إنجازىا (من حيث المعرفة-االتجاىات-السموك-أو القدرة عمى حل المشكبلت) من قبل كل
جماعة من المشاركين بنياية المبادرة ؟ عندئذ كل نتيجة من تمك النتائج تمثل ىدفاً.

وبيذه الطريقة سيكون لدينا ىدف عام يحدد النتائج النيائية التي نأمل في تحقيقيا وأىداف

أكثر تحديداً ليا عبلقة بكل من تمك النتائج والتي سوف تمثل األساس لؤلنشطة التي سيتم

القيام بيا.

ومن المفضل صياغة ىذه األىداف في مفردات واضحة وسيمة المبلحظة ألن ذلك يسيم

بدرجة كبيرة في تيسير أي تقييم يجرى بعد ذلك.

وعمى سبيل المثال؛ في نياية استراتيجية لبلتصال لتحسين خصوبة التربة قد يكون من

الصعب القول "ىل حققنا انخفاضاً في خطر التصحر" ،لكن سيكون من األسيل التحقق
مما إذا كانت جماعات المشاركين التي عمل معيا ميسر االتصال أدركت وتفيمت عممية
التصحر وكيفيتيا وما إذا كانوا عمى وعي بتدابير الحماية المبلئمة وىل قاموا بوضع واحدة

أو أكثر من تمك التدابير في موضع التنفيذ.

تحديد االست ارتيجيات المالئمة
المرحمة التالية ىي اختيار أفضل طريقة لمساعدة كل جماعة مشاركة إلنجاز األىداف

المحددة.

بعض أساليب االتصال تكون أكثر مبلئمة من غيرىا لبلستخدام مع فئات معينة من

المشاركين،

وينطبق ذلك عمى ميسر االتصال في مخاطبة المشاركين وينطبق عمى

المشاركين في التعبير عن أنفسيم.

وتحديد أكثر االستراتيجيات مبلءمة يتم من خبلل سؤال أنفسنا عن أي أساليب االتصال

ىي األكثر مبلءمة لكل جماعة من المشاركين ولكل ىدف.
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عمى سبيل المثال إذا أردنا العمل مع السيدات عن استخدام المياه؛ نجد أن في العديد من

البيئات قد يكون من األفضل في البداية ترتيب اجتماع عام مع األزواج والزوجات لشرح

وتوضيح النوايا ومناقشة المشكمة ثم بعد ذلك الترتيب لمعمل مع جماعات النساء فقط بدالً

من محاولة عزل النساء من البداية لممشاركة في أنشطة االتصال.

وعمى أساس تمك االعتبارات االستراتيجية يتم تحديد أنشطة االتصال.

تحديد أنشطة االتصال
تتمثل المرحمة األخيرة في تحديد األنشطة البلزمة لتحقيق ىدف االتصال لكل من جماعات
المشاركين مع الوضع في االعتبار االستراتيجية التي تم تخطيطيا فيما سبق ،وسوف

نناقش فيما بعد في ىذا الدليل ترتيب األولوية ليذه األنشطة ،ومن الميم بصفة خاصة
عند تمك النقطة أن نكون واقعيين في وضع توقعاتنا وأال نقوم بوضع قائمة من األنشطة

شديدة الطموح.

 -5اختيار قنوات وأدوات االتصال المالئمة
مقدمة
إن كل الناس عمى معرفة "بوسائل" االتصال ،وبصفة عامة فإننا نميز بين وسائل اإلعبلم

(الصحف -اإلذاعة -التميفزيون) ووسائل اإلعبلم التقميدية (سرد القصص -المسارح-
األغاني) ووسائل اإلعبلم "الصغيرة" أو "لمجماعات" (الفيديو -الصور الفوتوغرافية-
الممصقات) ووسائل إعبلم المجتمع مثل اإلذاعات المحمية قصيرة المدى ،ووسائل اإلعبلم

واألشكال المختمفة لبلتصال بين األشخاص ىي أدواتنا لبلتصال.

واذا استخدمنا ىنا تعبير "أدوات االتصال" فإننا نريد التركيز عمى طبيعة األداء لتمك
الوسائل ،فالغرض منيا ىنا ليس نشر المعمومات ولكن بشكل أدق لدعم عممية االتصال

بالمشاركة ،وىكذا فيي أدوات تساعدنا عمى البدء واالستمرار وتوثيق وتعميم الحوار مع

الجماعات المشاركة فيما يتعمق بتحديد مشكمة معينة أو مبادرة معينة تتعمق بالموارد

الطبيعية وايجاد الحل أو طريقة لبلستجابة.
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ومن ىذا المنظور من الضروري اختيار أدوات االتصال التي تدعم االتصال ثنائي االتجاه

كما تتبلءم مع ما نريد القيام بو ومع األفراد الذين نريد العمل معيم.

عند اختيار أدوات االتصال المبلئمة يجب أن نضع في اعتبارنا ثبلثة معايير أساسية:
 عندما يكون ذلك ممكن ًا؛

يجب أن نعتمد عمى األدوات التي تستخدميا بالفعل

الجماعات المشاركة لتبادل المعمومات ووجيات النظر.

 أن نضع في االعتبار تكمفة استخدام تمك األدوات والوقت البلزم إلعداد المواد والبيئة

التقنية التي يجب أن تستخدم فييا (توفر الكيرباء -المبنى المبلئم -مدى إتاحتيا

لممشاركين...الخ).

 اختيار األدوات في ضوء االستخدامات المختمفة التي سيتم وضعيا.
وسوف نتناول ىنا المعيار األخير من ىذه المعايير ،ولمغرض الذي ننشده سوف نبحث
االستخدامات اآلتية:
-1

إطبلق عممية االتصال بالمشاركة.

-3

مد جمسات مجموعات المناقشة.

-2
-4
-5
-6
-7

دعم وادارة مجموعات المناقشة.

الوصول إلى جماعات أخرى أو مشاركين بعيدين عن الموقع الحالي.

دعم التعمم وتبادل المعرفة.

مساعدة المشاركين عمى االتصال مع بعضيم البعض أو مع جماعة معينة.

تقييم األنشطة واالحتفاظ بسجل ليا.

والصفحات التالية تقدم بعض "مبلحظات مستخدم" عن وسائل االتصال التي غالباً ما
تستخدم في سياق االتصال بالمشاركة ،والقائمة ليست قائمة شاممة ال يمكن الخروج عنيا،

ولكن لكل منكم الحرية في تطبيق تمك األمثمة عمى أدوات االتصال التي يستخدميا في

األنشطة التي يقوم بيا.
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وسائل اإلعالم "لمجماعات"
 الصور الفوتوغرافية.
 تسجيبلت الفيديو.

 التسجيبلت السمعية.
 الممصقات.
 األلبومات

 النشرات التوضيحية

أدوات "وسائل اإلعالم"
 اإلذاعة المحمية.

 تقارير الصحافة المحمية

أدوات اإلعالم "التقميدية"
 المسرح

 األغاني واألمثال الشعبية.

أدوات االتصال بين األشخاص
 المناقشة والمناظرة.
 جمسات المشاىدة.

 الزيارات والجوالت والمعارض.
 مجموعات المناقشة.

إطالق عممية االتصال التنموي بالمشاركة
إن أول مرحمة في مدخل االتصال التنموي بالمشاركة تتمثل في المساعدة لتحديد إحدى

مشاكل إدارة الموارد الطبيعية وأسبابيا وتقرير األفعال التي ستتخذ لحل تمك المشكمة.
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في ىذا السياق فإن الصور الفوتوغرافية وتسجيبلت الفيديو قد تساعد في تحديد المشكمة،

فعمى سبيل المثال في أحد التدخبلت الذي كان يتعامل مع البيئة قام الميسرون في البداية

بالتقاط الصور لممواقع المموثة ،ثم عادوا لمقرية وعرضوا تمك الصور وسألوا الناس عما
رأوه في تمك الصور وما ىو رأييم فييا ،وردود األفعال التي برزت كانت األساس لما تبل

ذلك من مناقشة لممشكمة ،ومن الممكن لنا القيام بنفس الشيء في الحاالت التي تنطوي

عمى تحسين البيئة المادية أو تطوير األنظمة البيئية.

وجزء من االىتمام باستخدام التصوير الفوتوغرافي والفيديو يرجع ألن معداتو يسيل

الحصول عمييا وتشغيميا،

ويستطيع الميسرون استخدام تمك الوسائل بأنفسيم دون

االعتماد عمى المساعدة من اآلخرين (المتخصصين في السمع بصريات -الفرق

المسرحية...الخ) ،كما أنو من السيل عمى المشاركين تعمم كيفية استخداميا بأنفسيم.

في حالة أخرى؛ قام ميسرو االتصال بتوزيع كاميرات عمى المشاركين وأوضحوا ليم كيفية

استخداميا وطمبوا منيم التقاط صور لمشكبلت تتعمق بإدارة الموارد الطبيعية،

االستعانة بالصور التي التقطوىا إلجراء مناقشة متعمقة لتمك المشكبلت وطرق حميا.

وتم

يمكن أن يكون المسرح وسيمة إطبلق ممتازة وبصفة خاصة حينما يتم دمجو بالمشاركة
التفاعمية مع المتفرجين (سواء من خبلل جعل أفراد الجميور يعتمون خشبة المسرح أو من

خبلل تنظيم مسرحية يقدمونيا بأنفسيم عمى المسرح) ،وتصوير مواقف المشكمة عمى
المسرح يجعل من الممكن تناول القضايا الحساسة وتشجيع األفراد عمى التعبير عن ردود

أفعاليم ،وىناك فرق مسرحية لميواة في أماكن عديدة وغالباً ما يمكن االستعانة بيم في

عممية االتصال بالمشتركة ،وعند ذلك من الممكن االستعانة ببعض ممثمي الكوميديا
ومخرجي المسرح المحترفين لتعميم المشاركين كيف يقدموا مسرحياتيم ويعرضوا من خبلليا

المواقف المختمفة لممشكمة التي تواجييم.

في بعض المواقف يمكن االستعانة باألغاني واألقوال المأثورة إلى حد كبير ،وىنا نجد أن
الموسيقيين أو رواة القصص أو أي من الشخصيات الترفييية التقميدية يمكن أن يكونوا
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شركاء فعالين في عممية االتصال ،ويمكن تأليف األغنيات الخاصة بالمناسبة التي تعالج
موضوع معين لممناقشة ،أو يمكن أن نطمب من شخص القيام بسرد قصة لمشكمة واجيت

الناس ،وقد يستعين البعض باألقوال الشعبية المأثورة أو األمثال لعرض القضية ،وفي كل
الحاالت يجب الحرص في إعداد األغنيات أو القصص أو األقوال المأثورة المستخدمة مع

ربطيا جيداً بعممية المشاركة ،وىذا المدخل يمكن أن يصحبو تسجيالت سمعية بحيث

يمكن إعادة تشغيميا في األماكن التي كثي اًر ما تتردد عمييا الجماعات المشاركة.

جمسات المشاىدة؛ من الممكن أن يعرض فييا فيمم أو تسجيل فيديو يساعد عمى طرح
المشكمة وبدء المناقشة حوليا ،ويتطمب ذلك اإلعداد الدقيق مع المشاركين بحيث ال
تقتصر الجمسة عمى مجرد نقل الرسالة بل تعمل عمى إطبلق مناظرة حقيقية ،وقبل عرض

الفيمم أو الفيديو من الميم أن يتم توضيح ما يدور عنو وشرح األساس المنطقي لجمسات

المشاىدة والمناقشة التي تعقبيا.

والعديد من المنظمات غير حكومية والجمعيات والخدمات الفنية المحمية والمراكز الطبية
والمدارس لدييا أفبلم وشرائط فيديو تتناول مشكبلت تنموية مختمفة ،ومع قدر بسيط من

البحث المحمي سيكون من الممكن اكتشاف مواد تخدم في إطبلق المناقشات ،واليدف ىنا

ليس العثور عمى المواد التي تقدم أفضل تغطية لممشكمة ولكن العثور عمى المادة التي

تساعد عمى طرح القضية وتفجر النقاش وتبادل وجيات النظر.

ومن الحكمة أيضاً اإلعداد لعرض قصير أو الترتيب لعرض تقدمو إحدى الشخصيات

المرجعية لمتمييد لممناقشة في حالة انقطاع التيار أو تعطل جياز عرض الفيمم.

منتدى الحوار؛ يمكن أن يكون مصحوباً بعرض تقدمو إحدى الشخصيات المرجعية وىو
يفيد في البدء في العممية ،ومن الميم عند ىذه النقطة التأكد من إتاحة فرصة الحديث لكل

فرد وخمق جو يشجع عمى المناقشة واال ستتحول الجمسة إلى الشكل التقميدي من سؤال
وجواب والتي يمكن أن تحبط محاولة االتصال بالمشاركة لمعالجة المشكمة المتناولة.
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ومن الممكن عقد ىذه المنتديات في أماكن مخصصة لذلك أو في األماكن التي كثي اًر ما

تتردد عمييا الجماعات المشاركة (مكان السوق -ساحة القرية -المقيى المحمي).

تعتبر مجموعات المناقشة (تتكون من عشرة أفراد عمى األكثر) طريقة مبلئمة لئلعداد

لمنتديات الحوار أو لبلجتماعات األكثر رسمية مع الجماعات المشاركة ،وىذه الحمقات
يتم تنظيميا بحيث تدور حول دليل لممقابمة الشخصية يعده ميسر االتصال مسبقاً ،ويتم

إلقاء أسئمتو عمى كل مشارك بدوره ومحاولة استنباط المعمومات التي يمكن أن تكون مفيدة
الحقاً ،وتعتبر مجموعات المناقشة أداة اتصال عممية لتحديد المشكمة ذات األولوية في

المجتمع وأسبابيا وتجعل من الممكن جمع المعمومات عما يفكر فيو المشاركون كما تساعد

بناء عمى تمك المعمومات.
في إعداد منتديات الحوار ً

دعم جمسات مجموعات المناقشة
إن التسجيالت المرئية أو السمعية لوجيات نظر المشاركين أو لمجموعات المناقشة
تساعد عمى إضفاء عمق عمى المناظرة حيث تتيح لممشاركين الرد عمى ما قالو اآلخرون

أو استكمال ما قالوه ىم أنفسيم.

وفي حين أن التسجيل المرئي ىو األكثر شعبية إال أن التسجيل السمعي باستخدام جياز

تسجيل يعتبر أكثر بساطة في االستخدام ،وكذلك الحال مع الراديو فإن التسجيل السمعي

يتيح لنا التسجيل واعادة سماع جمسات المناقشة لممشاركة في وجيات النظر والخبرة وكذلك
لتقديم المعمومات المفيدة لممناقشات البلحقة...الخ.

وكذلك أيضاً تتيح تسجيالت المناقشات المرئية أو السمعية لممجموعة االستفادة من

وجيات نظر األفراد الذين يمكن ليم تقديم المساعدة في تحديد أسباب المشكمة التنموية

المتناولة ولكنيم قد ال يستطيعون الحضور شخصياً إلى االجتماع (خبير في البيئة المحمية

أو في تمك القضية).
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كما يمكن االستعانة أيضاً بأشرطة الفيديو لمقارنة الممارسات الجيدة والسيئة فيما يتعمق
بالمشكمة التي تم تحديدىا (عمى سبيل المثال :استخدام األرض) ،وىذه األمثمة يمكن

االستعانة بيا إلثارة النقاش والوصول إلى ق اررات التخاذ الفعل المناسب.

ويمكن استخدام التسجيالت المرئية أو السمعية أو الصور الفوتوغرافية أو حتى
الممصقات لعرض األمثمة أو لتوضيح األفكار أثناء المناقشات مع المشاركين.

ويمكن االستعانة بألبومات الصور لتوضيح الجوانب المختمفة لممشكمة وحموليا الممكنة
وذلك الستثارة المناقشة ،ويعتمد كل ذلك عمى كيفية استخدامو؛ والفكرة ىي عرض كل
صورة والطمب من المشاركين التحدث عنيا ثم بعد ذلك ردود أفعاليم تجاه وجيات نظر

بعضيم البعض.

إذا كانت ىناك فرقة مسرحية سوف تتعاون معنا فمن الممكن االستعانة بالمسرح لتوضيح

الجوانب المختمفة لممشكمة أو ردود األفعال واالتجاىات المختمفة نحوىا مما يشجع عمى
التفكير والمناقشة ،مرة أخرى فإن ذلك قد يتمثل في فرقة تقوم باألداء وتستثير المناظرة مع

المشاركين أو أن يقوم المشاركون بأداء المسرحية بأنفسيم.

ويمكن استخدام مجموعات المناقشة ومنتديات الحوار وجمسات المشاىدة في ىذه المرحمة

لتحميل أسباب المشكمة بمزيد من التعمق أو لتقرير أحد الحمول ليتم تنفيذه واختباره.

واإلذاعة المحمية  -والتي تترك مساحة كبيرة لممشاركين لمتعبير عن وجيات نظرىم-

تستطيع أيضاً أن تستثير النقاش ،كما تساعد في توضيح أسباب المشكمة التي تم تحديدىا

أثناء المناقشة من خبلل استضافة إحدى الشخصيات المرجعية وربطيا لمعديد من العناصر

مباشرة ،واذا تم تسجيل ىذا البرنامج اإلذاعي فمن الممكن االستعانة بو فيما بعد في

منتديات الحوار.
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مد جمسات مجموعات النقاش
من المفيد أيضاً إطالة جمسة المجموعات ،ومن الممكن إرسال ممصق أو ممف توضيحي

أو صور فوتوغرافية لممشاركين بعد الجمسة بحيث يمكنيم في وقت الحق مراجعة أو تنقيح
المعمومات واآلراء التي تم تبادليا ،كما يمكن لممشاركين أيضاً االستعانة بيذه األدوات

لمزيد من المناقشة لتمك القضايا مع أفراد آخرين من معارفيم.

ويمكن إعداد ىذه األدوات بشكل منفصل وارساليا إلى المشاركين أو يمكن إشراك
المشاركين أنفسيم في إنتاج تمك األدوات ،وفي ىذه الحالة من الميم التأكد من أن المواد

(األوراق -األقبلم الرصاص ...الخ) متوفرة أثناء جمسة مجموعات المناقشة إلعداد ىذه
األدوات.

ومن الممكن أن تكون اإلذاعة المحمية أو مقال في صحيفة محمية مفيدين عند ىذه
النقطة ،مرة أخرى؛ في حالة االستعانة بوسائل اإلعبلم يجب أن يتم دمجيا في عمل

المجموعات وأال يقتصر استخداميا ببساطة عمى مجرد نقل المعمومات في اتجاه واحد.

وبعد جمسات النقاش يمكن تنظيم بعض الزيارات بحيث يمكن لممشاركين تقدير ومقارنة

المباد ارت التي تناولتيا جماعات أخرى من حيث تنفيذ النشاط.

الوصول إلى جماعات أخرى أو مشاركين بعيدين عن المحيط المحمي
يمكن أيضاً استخدام التسجيالت المرئية أو السمعية لممناقشات لموصول لجماعات أخرى
نرغب أن نخمق لدييا االىتمام بعممية االتصال بالمشاركة ،كما تساعد عمى زيادة إحساس
السمطات بالشخصيات المرجعية الذين يرغب المشاركون في ضميم لخدمة المبادرة التي

يدعميا االتصال.

وقد يرغب ميسر االتصال أن ينقل وجيات نظر المشاركين في موقعو إلى مشاركين

يعيشون في أماكن أخرى لتيسير مشاركتيم ،وىنا من الميم في ىذه الحالة أن نستعين

بإحدى الشخصيات المرجعية لجمع وجيات النظر وتوضيح المناقشة.
المعمومات من النشر إلى مشاركة المجتمع -دليل الميسر

49

تعتبر اإلذاعة المحمية ىي أداة مبلئمة وخاصةً لموصول لمجماعات الكبيرة أو إلى

جماعات تتجاوز المنطقة المحيطة ،والعديد من المخرجين العاممين باإلذاعات المحمية
عمى وعي باالتصال بالمشاركة وسيعممون عمى توجيو المدخل "الصحفي" التقميدي نحو
مدخل المشاركة ،فعمى سبيل المثال سوف يبذلون أقصى جيد لدييم لكي تتضمن منتديات

الحوار األصوات المحمية.

لكن ىناك شرطان ميمان الستخدام اإلذاعة المحمية بنجاح؛ أوالً :من الميم إشراك أحد
المنتجين (أو مسئولي اإلذاعة) في المبادرة والعمل معو في التخطيط لعممية االتصال

بأكمميا ،ويعني ذلك أن تكون ىناك عبلقة تعاون مستمرة وليس مجرد طمب لممساعدة من

حين آلخر ،واستم اررية مثل ىذه العبلقة ليست أم اًر سيبل عمى الدوام كما أنيا تتطمب

اىتماماً دائماً.

ثانياً :من الميم تدبير التمويل البلزم إلنتاج ىذه اإلشارات اإلعبلمية أو البرامج (المحطات
التي تبث عمى التشكيل الترددي "  " FMغالباً ما تتقاضى أجو اًر أقل) ،أو البحث عن

إعفاء من الو ازرة أو الجية المسئولة ،وليذه األسباب ال يستخدم الميسرون العاممون في

االتصال بالمشاركة اإلذاعة بالشكل الواسع الذي يجب أن يكون عميو.

واستخدام اإلذاعة المحمية يجب أن يصاحبو عمل ميداني لضمان أن االتصال يسير في
كبل االتجاىين ،وفي ىذه الحالة إما أن تتابع اإلذاعة مبادرة التنمية وتدعميا في نفس

الوقت الذي تجري فيو أو أن تكون جزءاً من المبادرة نفسيا من خبلل إتاحة المجال لؤلفراد

لكي يعبروا عن أنفسيم.

ومن الممكن أن يقوم المسرح بتمك الميمة إذا كانت الظروف تسمح بذلك ،ومثل ما ىو

الحال مع اإلذاعة فمن الميم أيضاً تدبير التمويل وخاصة لمنواحي الميمة مثل :التنقبلت-

اإلقامة -الوجبات...الخ ،وقد يسبب ذلك مشكمة وخاصة إذا كنا نرغب في تقديم سمسمة

من العروض وليس مجرد عرض واحد.
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إذا أراد المشاركون أن يجعموا سكان المدينة أو السمطات المركزية تعي واقع الحياة الريفية

فيمكن التفكير في االستعانة بالتميفزيون (لكن دائما ما تكون التكمفة عالية) ،وبالمثل يمكن

أن يكون اإلنترنت مفيداً إذا أراد المشاركون الوصول لجماعات معينة تتخطى المحيط
المحمي ولكن يجب أوالً أن يتوفر ليم االتصال باإلنترنت،

وينطبق ذلك تماماً عمى

المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية وبرامج التعاون الثنائي التي يمكن الدخول

لمواقعيا عمى اإلنترنت سعياً لدعم إحدى مبادرات التنمية ،ولكن في كمتا الحالتين يجب أن
نفكر في استراتيجية تتسم بالكفاءة لتيسير التفاعل المشترك واالتصال ثنائي االتجاه وليس

مجرد نشر المعمومات.

دعم التعمم وتبادل المعرفة
من المفيد إعداد ممصق أو شريط سمعي أو بصري يصاحبو ممف توضيحي أو نص
مطبوع (يجب أال يزيد عن صفحة واحدة) لكي نساعد المشاركين عمى اكتساب الميارات

والمعرفة الجديدة خبلل فترة االتصال ،وقد يشمل ذلك أيضاً تعميم بعض الرقصات أو

األغاني الشعبية (التي تتعمق بإدارة الموارد الطبيعية) بقدر من االىتمام ال يقل عن تعميم

التقنيات الجديدة مثل تسويق الفاكية أو الطرق الجديدة إلدارة أحد الموارد الطبيعية.

والجمع بين النص والممصق أو التسجيل السمعي والبصري لو أىميتو حيث يعمل النص

عمى إكمال الصورة أو الرسالة ،عمى سبيل المثال قد يقدم بعض الخطوط اإلرشادية

لممناقشة أو يطرح سؤاالً الختبار مدى االستيعاب ،وىكذا يكون ىناك استخدام أفضل
لمتسجيبلت السمعية والمرئية أو يعمل عمى تمخيص المعمومات التي تحتوييا مثل ىذه

التسجيبلت ،وحتى إذا كان معظم المشاركين من األميين فسوف يكون ىناك شخص عمى

األقل يستطيع القراءة لآلخرين ،ولكن من الميم عند إنتاج المواد السمعية أو المرئية أو

المطبوعة أن نضع في اعتبارنا عامل المغة.

وبا إلضافة لما تتيحو التسجيبلت المرئية والسمعية التوضيحية من توثيق لؤلنشطة فإن

التسجيبلت المرئية تسيل تبادل المعرفة بين جماعات مختمفة من المشاركين من قرية
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ألخرى ،وتعمل عمى عرض أمثمة واقعية تستحث المناقشات حول استخدام تمك المعرفة أو

التقنيات.

واذا تيسر لنا تقديم سمسمة من البرامج في اإلذاعة المحمية بالتعاون مع نوادي المستمعين
فإن ذلك قد يكون مفيداً بوجو خاص لممساعدة عمى نشر وتبادل المعرفة ،وعند تناول

الميارات العممية فإن العروض المركزة عمى تمك القضايا تمثل فكرة جيدة.

ومن المفيد أيضاً القيام بزيارات لمجماعات أو األفراد الذين لدييم تمك المعرفة ويستخدمونيا

عممياً ،فالناس بطبيعتيم أفضل ما يتذكرونو ىي تمك األشياء التي رأوىا بأعينيم ،وعبلوة
عمى ذلك؛ ففي مثل تمك الزيارات يقوم المشاركون بأنفسيم بتوجيو األسئمة مما يتطمب

اإلعداد المسبق لذلك وىو ما يمثل عامبلً فعاالً في دعم التعمم ،إال أن ذلك يتطمب درجة

من التنظيم والموارد وىو ما ال يتاح لمجميع.

مساعدة المشاركين ليعبروا عن أنفسيم لبعضيم البعض أو لجماعة معينة
ما ىي أدوات االتصال األكثر فائدة لمساعدة المشاركين عمى التعبير عن وجيات نظرىم؟

ما ىي األدوات التي يشعر معيا المشاركون بارتياح أكثر وما ىي أفضل األدوات التي

تناسب المجموعات التي نحاول مخاطبتيا؟ ما ىي األدوات األكثر اقتصادية واعداداً؟ إن
اإلجابات عمى كل ذلك تتوقف عمى ما نحاول تحقيقو.

قد نرغب في الوصول إلى مجموعة من المشاركين ونطمعيم عمى وجيات النظر المتبادلة

في جمسات المناقشة ،أو نساعد بعض المشاركين في إطبلع مجموعة معينة عمى وجيات
نظرىم عمى سبيل المثال بعض الييئات المحمية أو القومية لزيادة إحساس تمك الجيات

بالظروف واالحتياجات المحمية.

وقد نستخدم لذلك أدوات بسيطة مثل التسجيبلت السمعية أو المرئية أو نستخدم وسائل

اإلعبلم إذا كان التمويل المتوفر يغطي تمك التكمفة ،وباإلضافة إلى إشراك المخرجين
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لمتعاون معنا فمن الممكن تدريب المشاركين إلخراج برامج إذاعية بأنفسيم بحيث تعبر عن

وجيات نظرىم

التقييم واالحتفاظ بسجل األنشطة
من الممكن أن نستخدم الصور الفوتوغرافية أو التسجيالت السمعية أو المرئية لتسجيل
إحدى المشكبلت كما ىي موجودة في بداية عممية االتصال ثم مقارنة ىذه التسجيبلت

بالوضع عند نياية المبادرة ،وسوف يساعدنا ذلك عمى تقييم ما أنجزناه.

والصور والتسجيالت المرئية أو حتى تسجيل المالحظات البسيطة صوتياً عمى شريط قد

تمثل توثيقاً لممداخمة ،ومن الميم أن نضع ىذا في اعتبارنا منذ البداية وأن نخطط لو جيداً
حتى ال نفاجأ بعدد ال حصر لو من األشرطة أو مئات الصور الفوتوغرافية ،ويجب أن

نضع ممصقات التعريف الصغيرة عمى ىذه التسجيبلت التي ستحفظ لغرض التوثيق أو

عمل ألبوم لمصور وكتابة النشاط التي تعرضو كل صورة وتاريخ أدائو.

وأخي اًر؛ وفي بعض الحاالت قد يثير االتصال اىتمام بعض الصحفيين من الصحف

المحمية فيعممون عمى تغطية أنشطتو ،ومثل تمك المقاالت -باإلضافة إلى زيادة إحساس
الرأي العام بالمبادرة -تمثل نوعاً من التوثيق والتعميم لتمك المداخمة بما يتجاوز الجماعة

المحدودة من المشاركين ،مرة أخرى فإن قائمة األدوات التي عرضناىا وكذلك الخطوط

اإلرشادية العامة ليا ليست ىي القائمة الشاممة التي ال يمكن استخدام غيرىا ،ويمكن لكل

قارئ أن يضيف لمقائمة بانياً عمى األمثمة الموجودة بحيث يختار أفضل أدوات االتصال

المبلئمة لو.

 -6اإلعداد والتجريب المسبق ألدوات االتصال
إشراك المشاركين في تحديد واعداد مواد االتصال
بعد تحديد أدوات االتصال الممكنة تكون الخطوة التالية ىي تحديد مواد االتصال التي
سنحتاجيا مثل :الممصقات  -التسجيبلت الصوتية والمرئية -األغاني -القصص الدرامية
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 ...الخ ،وكذلك تحديد األدوات التي يجب إعدادىا مقدماً وتمك التي سيتم إنتاجيا أثناء
التبادل مع المشاركين وأخي اًر تخطيط اإلنتاج ليذه المواد.

يجب التشجيع عمى قيام المشاركين بدورىم في تحديد مواد االتصال ،ومن المفيد أيضاً
إشراكيم في إعداد األدوات.حيثما أمكن ذلك ،وفي حاالت كثيرة بالطبع سنحتاج إلى

شخصيات مرجعية لدييا ميارات معينة ،لكن ىذه العممية يجب اإلشراف عمييا ومتابعتيا

بواسطة بعض المشاركين.

التجريب المسبق لمواد االتصال
من الضروري قبل االنتياء من إنتاج أي مادة لبلتصال أو االختيار من المواد الموجودة

تجريب تمك المواد.

والتجريب المسبق ىو طريقة جيدة لتحسين األفكار والنماذج األولية لمواد االتصال من

خبلل تقديميا لممثمي الجماعة المشاركة والحصول عمى التغذية االسترجاعية منيم قبل
البدء في المرحمة النيائية لئلنتاج (أو مراجعة ما إذا كانت المواد المنتجة بالفعل مبلئمة

لمجماعة).

وسوف يتيح ذلك لنا قياس ردود أفعاليم ومراجعة المفاىيم ومواد االتصال أو حتى تنقيح
استراتيجيتنا إذا كان من الواضح أنيا لن تؤدى لموصول إلى النتائج المرجوة.

ونحن نحتاج لمقدرة عمى الحكم بما إذا كانت المفاىيم التي تم وضعيا مقدماً في مواد

االتصال مفيومة جيداً من قبل المشاركين أم ال ،كما نحتاج أيضاً إلى معرفة ما إذا كانت

المواد مبلئمة وليا القدرة عمى استثارة ردود الفعل المطموبة ،وبعد التجريب المسبق قد

نبدأ في إنتاج أمثمة توضيحية أكثر واقعية أو عمى سبيل المثال نصوص أكثر بساطة أو

صور أكثر وضوحاً.
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ولمتأكد من أن مفاىيم ومواد االتصال تم تكييفيا جيداً لتبلئم جماعات المشاركين المختمفة

يمكن أن نطمب رأي خمسة أو ستة من الممثمين عن كل مجموعة عن بعض الجوانب مثل

ما يمي:

المضمون

-1

وضوح المضمون.

-2

دقة المعمومات المقدمة.

-3

مصداقية األفراد الذين يعبرون عن أنفسيم من خبلل المواد.

-4

نوعية رد الفعل الذي سيحدثو ىذا المضمون.

الشكل
-1
-2

األدوات

-1
-2
-3

نوعية االىتمام الذي يخمقو.
الجودة الفنية.

ردود الفعل تجاه الشكل المستخدم.

البيئة الفنية البلزمة الستخدام المواد.

مدة فاعمية المادة.

التغذية االسترجاعية

-1

إفادة المواد في تنشيط ردود األفعال والتعبير عن وجيات نظر المشاركين.

مراجعة دقة المعمومات المقدمة؛ ومن الممكن ىنا استشارة واحد أو اثنين من الخبراء.
وألغراض التجريب المسبق يمكن أن نقوم بذلك مع المسودات أو التخطيطات األولية أو

عينات من المواد التي ننوي تطويرىا ،وفي حالة االستعانة باألفبلم أو الفيديو يمكن لنا

ببساطة تقديم المفاىيم في نصوص ورسوم وصور فوتوغرافية.
المعمومات من النشر إلى مشاركة المجتمع -دليل الميسر
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 -7تنمية التعاون والشراكة المحلية
تيسير التعاون والشراكة
يمكن تحديد أربعة أنواع من الشراكة التي يمكن تأسيسيا محمياً حول أنشطة االتصال

التنموي.

النوع األول ىو الشراكة مع السمطات المحمية ،ففي العديد من البيئات تكون تمك الشراكة
ضرورية لمعمل بحرية في المجتمع ،كما أن ذلك أيضاً يساعد عمى تنمية الوعي بمبادرة

التنمية وبالحصول عمى الدعم التي تحتاج إليو لمتنفيذ بنجاح ،أخي اًر؛ فإن مثل تمك

الشراكة قد تأخذ شكبلً من الدعم المعنوي القوي أو ربما اإلسيام المادي أو المالي في
أنشطة االتصال أو مبادرة التنمية.

يحتاج الباحث أو العامل بالتنمية أيضاً إلى تأسيس شراكة مبدئية مع الخدمات الحكومية
المحمية أو مع الوكاالت االجتماعية المتخصصة أو المنظمات غير حكومية التي تتعامل

مع المشكبلت موضع االىتمام،

مثل ىذه الشراكة أساسية لممرحمة األولية في تحديد

مشكمة معينة لمتنمية وأسبابيا والمتطمبات التي يجب العمل بيا طوال فترتي تخطيط وتنفيذ

أنشطة االتصال ،ومن األىمية بشكل خاص أال يحاول العامل بالتنمية أن يقوم بنفسو

بذلك الدور بدالً من تمك الموارد البشرية الموجودة في المجتمع المحمي ،بل يجب أن يييئ
الظروف المناسبة لتحقيق تعاون حقيقي ،حتى عندما يكون الباحث أو العامل بالتنمية

نفسو متخصصاً في ىذا النظام ينبغي عميو تنمية الشراكة مع المصادر الفنية التي تتولى

معالجة تمك القضايا في المجتمع.

وىناك أيضا احتمال بوجود نوع ثالث من الشراكة وىو مع وسائل اإلعبلم المحمية

(الصحافة المحمية-اإلذاعة المحمية) ومع الوسائل التقميدية (رواة القصص -الموسيقيين-
محركي الدمى -الفرق المسرحية) ،وبدالً من المجوء إلييم من أجل خدمات محددة في

مقابل أجر عن كل خدمة فمن األفضل كثي اًر إشراكيم في تخطيط وتنفيذ النشاط بشكل

كمي.
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أخي اًر؛ ىناك نوع رابع من الشراكة وىو يشمل الشخصيات المرجعية والذين يستطيعون

تيسير الجيود المخطط ليا ،وىؤالء ىم من ذوي المواىب والميارات الخاصة (المصورين-

الرسامين -المطربين -فنيين الفيديو) أو من لدييم القدرة عمى اإلسيام بالخبرة أو المعرفة
المتعمقة بموضوع االتصال.

إشراك الشركاء والمتعاونين في تخطيط مبادرة االتصال
إن النقطة األساسية ىنا ال تقتصر عمى طمب مساىمة األفراد المرجعيين بخدماتيم ولكن

األكثر من ذلك وىو إشراكيم في المبادرة نفسيا ،ومن الميم دمج المتعاونين الخارجيين

في تحديد ومناقشة استراتيجية االتصال ،وينطبق ذلك القول بشكل خاص عمى ممثمي

الخدمات الحكومية ووسائل اإلعبلم والشخصيات المرجعية الذين يأمل الميسر في إشراكيم،

وتبعاً لمظروف قد يكون ليؤالء األفراد ميل إلى اعتبار أنفسيم من مقدمي الخدمات

ويتوقعون الحصول عمى أجر.

وعند ىذه المرحمة أيضاً يحين الوقت لمراجعة الجوانب المختمفة الستراتيجية االتصال

(األىداف -المدخل -الموارد الفنية والمالية المطموبة) مع كل من ىؤالء الشخصيات

المرجعية ،كما أن ىناك بعض اإلسيامات قد يتم بحثيا بعد ذلك مثل (بنزين لمسيارات-

الترفيو لممشاركين -شرائط التسجيل) أو شركاء آخرين قد يتم تحديدىم...الخ

الشركة طريق ثنائي االتجاه
ا
جعل
إن الشراكة المحمية وخاصةً مع الخدمات الحكومية أو منظمات المجتمع يجب أن تكون
طريقاً ثنائي االتجاه،

فالمشاركة في عممية االتصال أيضاً قد تساعد العاممين بتمك

الخدمات والمنظمات عمى مراجعة االستراتيجيات الخاصة بالعمل المجتمعي؛ ويمكنيم
تعمم المنيجية (وخاصة كيفية العمل مع الفئات المستيدفة) ويضعوا بأنفسيم تمك المنيجية

قيد الممارسة ،كما أن االتصال التنموي بالمشاركة سوف يساعدىم عمى تحقيق تفيم

أفضل لمفئات المستيدفة وعمى تقييم استراتيجيتيم.
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لذلك يجب أن تعمل المشاركة والتعاون في االتجاىين معاً؛ فمن خبلل ىذه المبادرات

يسعى الباحث أو العامل بالتنمية لمحصول عمى دعم تجريب أو تنفيذ مبادرة التنمية ولكن
في المقابل يقدم لمشركاء طريقة لدراسة وتحسين أنشطتيم الخاصة.

 -8وضع خطة التنفيذ
إن وضع خطة التنفيذ يشمل تخطيط التتابع لمعمل ومتابعة األنشطة وتحديد المسئوليات
والميام وتحديد اإلطار الزمني الستراتيجية االتصال وتخصيص الميزانية لكل نشاط.

تخميق المعمومات
من أجل تخطيط التتابع لمعمل ومتابعة أنشطة االتصال وتحديد المسئوليات فمن المفيد

تنظيم االختيارات المختمفة التي اتفق عمييا حتى بموغ ىذه النقطة من عممية التخطيط
ووضعيا في جدول مثل الجدول الموضح فيما يمي بحيث يرتبط كل نشاط لبلتصال تم

تخطيطو بيدف معين.

األىداف
-1

األنشطة

أدوات

وقنوات

االتصال

المتطمبات
المادية

األفراد

المرجعيين

الموارد

المطموبة

مدة التنفيذ

1-1
2-1
3-1
4-1

-2

تخطيط المتابعة لألنشطة
نحن اآلن عمى استعداد لمتخطيط لمتابعة األنشطة ،والبعض يطمق عمييا خطة المتابعة

بينما يجمع البعض اآلخر المتابعة مع التقييم ،في أي من تمك الحاالت فإن ذلك سوف

يمكننا من أن نحدد ما إذا كانت األنشطة تم تنفيذىا كما تم تخطيطيا وفي توقيتاتيا،
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ولعمل ذلك يجب أن نعيد صياغة الجدول واكمالو من خبلل تحديد الجوانب التالية

بالتفصيل:

 ترتيب وتتابع األنشطة.

 التوقيت والمدة؛ تفاصيل التاريخ والزمن والمكان.
 األفراد المسئولين عن كل نشاط.

 الشركاء والشخصيات المرجعية والمدعوين اآلخرين.

 االحتياجات المادية (القاعات -المقاعد -الوثائق -آلة العرض).

 االحتياجات المالية (مثل :تكاليف البنزين لموصول لموقع النشاط).

ويمكن االستعانة بيذا الجدول لمتنبؤ باألنشطة قبل تنفيذىا ولمتابعة األداء العام

لألنشطة.

األىداف
-1

األنشطة

أدوات

لمترتيب

االتصال

تبعاً

وقنوات

المتطمبات الشخصيات المدعوين
المادية

المرجعية

اآلخرين

الموارد

المطموبة

1-1
2-1
3-1
4-1

-2

مدة التنفيذ
-1

المكان

الفرد

المسئول

المشاىدات

1-1
2-1
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3-1
4-1
-2

الجدول الزمني:
إن إعداد خطة المتابعة يؤدي إلى تحديد المدة الزمنية التي سيتم خبلليا تنفيذ األنشطة:
جدول األعمال أو الجدول الزمني.

ومن الميم وضع جدول زمني واقعي لؤلنشطة المختمفة:

عمل االتصاالت المحمية

األولية -تعميق معرفتنا بالمشكمة -تخطيط أنشطة االتصال -تنفيذ تمك األنشطة وتقييميا.
ويجب أن يكون ىذا الجدول متسقاً مع الجداول الزمنية الثالث التالية:

 الفترات التي يمكن إتاحتيا من الجماعات التي ينوي الباحث أو العامل بالتنمية العمل
معيم.

 أجندة الوكبلء الفنيين المشتركين في األنشطة.

 الفترات الزمنية التي يمكن إتاحتيا بالنسبة لفريق البحث أو العاممين بالتنمية أنفسيم.
وىكذا فإن ىناك العديد من العناصر التي يجب وضعيا في االعتبار:

-1

توقيت األنشطة.

-3

إمكانية تواجد فريق البحث أو العاممين بالتنمية أنفسيم.

-2
-4

مدى إتاحة وتواجد المشاركين والشخصيات المرجعية.

توافر المواد واألجيزة البلزمة.

ويجب أال ننسى أبداً أن في الظروف التي يصعب فييا السفر واالتصال وعند ندرة الموارد

المادية فإن أكثر األنشطة بساطة غالباً ما تستغرق وقتاً أطول كثي اًر مما توقعناه في البداية،

وعندما يكون عمينا أن نقوم بتنسيق مجموعة من األنشطة تضم مجموعة من الشركاء

تصبح األمور معقدة بالفعل ،لذلك من األفضل أن نكون معتدلين في طموحاتنا.
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ميزانية الدعم
عند إعداد ميزانية الدعم الستراتيجية االتصال وكل من نشاطاتيا يجب أن نفكر جيداً في

مفيوم التكمفة ،فالفكرة ليست في وضع ميزانية مثيرة لئلعجاب ولكن البد من تشجيع

جماعات المشاركين عمى تحمل مسئوليتيم عن األنشطة ،وىذا ىو السبب في أن نتناوليا

كميزانية لمدعم أكثر مما ىي ميزانية لؤلداء.

وىذه النقطة تسير جنباً إلى جنب مع التعميقات التي ذكرناىا سابقاً عن تغيير العقميات

وطرق األداء المتعمقة بتنفيذ "مشروعات" التنمية المحمية ،ومن الميم بالنسبة لجماعات

المجتمع المشتركة في العممية أن يدمجوا معاً وسائل التجريب أو التنفيذ لمحل المحدد؛

وتمك ىي الطريقة الوحيدة التي تشعر بيا المجتمعات أن تمك المبادرة ىم الذين وضعوىا

وأنيا ممك ليم.

إعداد الميزانية
إن إعداد الميزانية يشتمل عمى مراحل عديدة ومختمفة
أوالً:

يجب تحديد الموارد البشرية والمادية التي سنحتاج إلييا عند تنفيذ كل نشاط:

الشخصيات المرجعية والموارد المادية؛

المواد والتجييزات -احتياجات الوقود (تبادل

الزيارات -انتقال الشخصيات المرجعية) -المواد المستيمكة (الفيمم الفوتوغرافي -الورق -
البطاريات -الحبر -طبلء الممصقات)

وبشكل عام يجب أال تضيف الشخصيات المرجعية تكمفة إضافية إلى الميزانية إال في
حاالت معينة تتطمب السفر،

وبالنسبة لمموارد المادية فيجب تحديد أي المواد سنقوم

بشرائيا وأييا سنقوم بإنتاجيا ،وبعد ذلك نحدد أي األنشطة تستمزم تكاليف.

ثانياً :يجب مراجعة االحتياجات وتقدير أىميتيا وبحث البدائل الممكنة ،ويجب التفكير

بعناية في النفقات األساسية بالفعل ،فعمى سبيل المثال :تأجير مقاعد االجتماعات أو

الوجبات الخفيفة لممشاركين من الصعب القول بأنيا أساسية وكذلك من الصعب القول عن

إنتاج عدد من األفبلم لتوثيق النشاط بأنيا أساسية بينما يكفي فيمم واحد فقط لعمل ذلك،
المعمومات من النشر إلى مشاركة المجتمع -دليل الميسر
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ويجب أن يغطي الشركاء نفقات تنقبلتيم وتكاليف مشاركتيم ويجب أال يطالبوا ببدالت عن

تمك النفقات.

ثالثاً :لكل من ىذه االحتياجات يجب أن نحدد النفقات التي يمكن تغطيتيا من خبلل

المنظمة التابع ليا العامل بالتنمية أو من خبلل ميزانية فريق البحث أو من خبلل مساىمة
الشركاء والمتعاونين المختمفين ،وبعض النفقات قد تتكفل بيا المجالس المحمية الحكومية

أو الوكاالت المحمية أو بعض المشاركين في أنشطة االتصال ،عمى سبيل المثال؛ غالباً
ما يقوم المشاركون بإعداد وجبة خفيفة ،وقد يوفر العمدة أو الحاكم مكاناً مجي اًز ،ومن

الضروري إشراك البلعبين المحميين في دعم تكاليف تمك األنشطة ،حتى لو كانت ىذه
المساىمة ضئيمة أو رمزية فإنيا تخمق اإلحساس لدى المشاركين والشخصيات المرجعية

بممكيتيم لمنشاط وأال ينظروا ألنفسيم عمى أنيم المستفيدين أو الضيوف الوحيدين.

أخي ارً :يجب تقدير واضافة النفقات المطموبة لتغطية الموارد المادية البلزمة لكل نشاط
ومراجعة ما إذا كانت تستحق ىذه التكمفة بالفعل ،وغالباً ما نجد أنفسنا مضطرين لمراجعة
اختياراتنا في ضوء الموارد التي نستطيع تدبيرىا.

 -9المتابعة والتقييم بالمشاركة وتوثيق األنشطة
التقييم
نحن نعرف التقييم عمى أنو حكم مبني عمى المعمومات التي تم جمعيا ،وىناك لحظتان
أساسيتان إلجراء التقييم أثناء العممية وبمجرد انتيائيا.

والغرض من التقييم في مراحل مختمفة من العممية ىو أن نعرف ما إذا كنا في المسار

الصحيح تجاه تحقيق وانجاز أىدافنا المبدئية ،أما التقييم في نياية العممية فالغرض منو

ىو أن نعرف ما إذا كنا قمنا بالفعل بتحقيق وانجاز تمك األىداف وىل أحدثت تأثي اًر في
المشكمة التنموية التي كنا نسعى لحميا أو في المبادرة التي كنا نريد دعميا.
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وعندما يتم التقييم أثناء العممية فغالباً ما يدمج معو متابعة األنشطة ويتم من خبلل

المشاركة ،والفصل التالي يناقش ىذا الجانب بمزيد من التفصيل.

توثيق األنشطة
كما رأينا من قبل فإن أنشطة االتصال التنموي بالمشاركة يجب تناوليا كجزء من مبادرة

"لمبحث من خبلل العمل" ،وفي ىذه الحالة وحيث أن ما نريد معرفتو -أثناء القيام بيذه

األنشطة -ىو الظروف المثالية التي تؤدى لمنجاح فمن الميم توثيق نشاط االتصال كمو
من البداية إلى النياية.

وىذا بمثابة إعطاء نبذة عن كل شئ قمنا بإنجازه ،ويجب أن يشتمل عمى كل الصعوبات

والمشكبلت التي واجيتنا والحمول التي تم إيجادىا،

وىذا ىو ما نطمق عميو توثيق

األنشطة ،واحدى الطرق لمقيام بذلك ىو استخدام "سجل أداء" أسبوعي نقوم فيو بتسجيل
كل األحداث التي حدثت خبلل األسبوع مع إضافة أي تعميق شخصي.

أيضاً يمكننا االحتفاظ بسجل لؤلنشطة نقوم فيو بتسجيل مبلحظتنا وأفكارنا ،وىناك طريقة
أخرى ىي االحتفاظ بألبوم صور لممشروع يمقي الضوء عمى أنشطة االتصال مع كتابة

تعميقات لكل صورة.

 -12التخطيط لنشر النتائج

داخل وخارج المجتمع المحمي

وفي النياية ىناك سؤال ميم يجب أن نوجيو ألنفسنا وألفراد المجتمع عند التخطيط ألنشطة

االتصال التنموي بالمشاركة :من الذي قد يستخدم نتائج البحث أو المعرفة التي نتجت

عما تم إنجازه في المجتمع؟

إن طرح ىذا السؤال عند بداية األنشطة لو مضمون مباشر :فيو يعني أنو من الممكن

إشراك ممثمين عن ىذه الجماعات لكي تكون عمى دراية بما يحدث وأن يتولد لدييم
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االىتمام لمعرفة ما ستصل إليو النتائج ،وىكذا فإننا نزيد من تقبل تمك المجموعات لمعممية

عند اكتماليا.

مد ذلك المدخل لمجتمعات أخرى أو مجموعات مجتمعية أخرى
بشكل عام وفي سياق بحوث إدارة الموارد الطبيعية بالمشاركة يجب أن نفرق بين موقفين؛

عند االنتياء من إجراء البحث مع مجموعة معينة من الفبلحين في المجتمع قد يريد فريق

البحث نشر تمك النتائج في المجتمع بحيث يستطيع األفراد االستفادة من ىذه النتائج
لتحسين سبل وأحوال معيشتيم.

ونشر تمك المعمومات وما يصاحبيا من إرشاد داخل المجتمع يمكن تيسيره إذا تم تدريب

الفبلحين المشاركين -أثناء البحث -عمى أن يشرحوا لآلخرين ما يقومون بعممو ،كما

يساعد عمى تيسير ذلك إذا كان تم تحديد القنوات المبلئمة لعمل ذلك.

نشر المعمومات خارج المجتمع
من الناحية األخرى فإن نشر تمك المعمومات خارج المجتمع المحمي قد يخاطب معنيين
آخرين مثل صناع السياسات أو مجتمعات أخرى ،ومرة أخرى؛ فإن ذلك يمكن تيسيره إذا

تم -أثناء البحث -تحديد المداخل المبلئمة والمعمومات التي سيتم عرضيا ،وينطبق عمى
ىذه العممية نفس المنطق الذي اتبعناه أثناء تخطيط االتصال وىو :تحديد مجموعات

معينة تتسم بخصائص متشابية من حيث استيعابيا لممعمومات ولممحفزات التي قد

نستخدميا كوسيمة ليا ولبلستراتيجيات المبلئمة لموصول إلى ذلك.

ويتطمب ذلك تقديم تمك المعمومات من زاوية تتقبميا تمك المجموعات وأن تكون في الشكل

المعموماتي الذي يستخدمونو وأن نضع في اعتبارنا التوقيت والسياق المبلئمين.
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 3كيفيت التخطيط للتقييم بالمشاركت
ألنشطت االتصال
مقدمة
اليدف العام من ىذا الجزء ىو أن يساعدك عمى فيم وتخطيط تقييم بالمشاركة ألنشطة

االتصال.

وبشكل محدد يجب أن تجد إجابات لألسئمة اآلتية:
1

لماذا التقييم؟

2

ما الغرض من التقييم ومن الذي سيستخدم النتائج؟

3

من الذي سيشترك في التقييم؟

4

ما الذي يجب تقييمو؟

5

كيف تخطط التقييم بالمشاركة؟
وتعمم كيفية إعداد خطة لمتقييم بالمشاركة.

إن التقييم بالمشاركة ألنشطة االتصال يجب أن يضم ميسر االتصال المسئول عن إقامة

تمك األنشطة ومجموعات المشاركين المحميين والشركاء والمتعاونين الذين أسيموا في تمك
المبادرة.

وعموما يجب أن يضم كل من شارك بشكل أو بآخر.

 -1لماذا التقييم؟
ىناك سببان رئيسيان إلجراء التقييم
لنعرف ما إذا كنا عمى المسار الصحيح أم نحتاج لضبط ىذا المسار أثناء تنفيذ النشاط.
وخالل فترة التنفيذ يتيح لنا التقييم ما يمي:
 تقدير األنشطة ومدى تقدميا.
المعمومات من النشر إلى مشاركة المجتمع -دليل الميسر
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 تحديد ما إذا كنا عمى المسار الصحيح نحو أىدافنا.

 تحديد أىم المصاعب التي تواجينا وما يتطمبو ذلك من عمل سميم.

وبشكل عام فإن التقييم يجرى في نفس الوقت مع ميام المراقبة ،كما أن ىناك العديد
من الباحثين والعاممين بالتنمية ال يفرقون بينيما ويتناولون كبل االعتبارات الخاصة بكل

منيما في إطار عممية واحدة عمى اعتبار أنيما يتمان في نفس الوقت.

 لنعرف ما إذا كنا حققنا أىدافنا األساسية وما إذا كان لمنتائج تأثير عمى المشكمة
التي حددناىا في البداية.

وفي نياية األنشطة يتيح لنا التقييم ما يمي:
 تحديد ما إذا كنا حققنا أىدافنا والى أي مدى.

 تقدير درجة التأثير المرجوة التي حققتيا األنشطة عمى المشكمة أو عمى مبادرة التنمية
التي كنا نتناوليا.

 استقاء الدروس من الخبرة ومعرفة طرق تحسين األداء ووضع التوصيات لؤلنشطة
المستقبمية.

في إطار أنشطة االتصال التنموي بالمشاركة من الميم أن ندمج ىذين الجانبين في عممية

المراقبة والتقييم المستمرة.

 -2ما الغرض من التقييم

ومن الذي سيستخدم النتائج؟

من الذي سيستخدم ىذه المعمومات؟
إن المعمومات الناتجة عن التقييم من الممكن أن تكون مفيدة لمعديد من المعنيين عمى

مختمف أنواعيم:

 المسئولون عن تطوير استراتيجية االتصال؛ ىذه المعمومات ضرورية لكل من فرق

الباحثين أو العاممين بالتنمية المسئولين عن نشاطات االتصال ،كما أنيا ضرورية

لمشركاء وجماعات المجتمع المشاركة حيث تساعدىم عمى السير قدماً نحو إتمام
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المشروع ،وعند نياية األنشطة تساعدىم عمى معرفة النتائج التي حققوىا والدروس

التي استفادوىا لممستقبل.
 أعضاء المجتمع؛

وخاصةً الييئات والخدمات الفنية المسئولة عن المجال الذي

تناولتو أنشطة االتصال بحيث تساعدىم عمى أداء مسئولياتيم بشكل أكثر فاعمية.

اء من المنظمات المحمية أو وكاالت التنمية الخارجية ،ىؤالء الذين
 المانحون؛ سو ً
يسيمون في تمك المشاريع في حاجة لمعرفة ما إذا كان الستثماراتيم قيمتيا وىل حققت
أىدافيا.

 العامة؛ بعض المعمومات التي نتجت من خبلل التقييم قد تكون ذات قيمة لمجموعات
المجتمع المحمي األخرى أو شركاء أو مانحين آخرين محتممين،

وعمى المستوى

القومي فإن ىذه المعمومات من الممكن أن تعمم النتائج بين جماعات المجتمع األخرى

وأيضاً بين الناس عمى النطاق الواسع.

 -3من سيشترك في التقييم؟
عندما نتحدث عن التقييم قد يتبادر إلى أذىاننا إحضار أحد المتخصصين من الخارج
حيث يقوم بإعداد تقرير مبني عمى جوالت ميدانية ،مثل ىذه التقييمات يجرييا المانحون

الذين يريدون أن يعرفوا ما إذا كانت أمواليم استخدمت بشكل جيد أم ال.

ولكن في إطار االتصال التنموي بالمشاركة فمن المفيد إجراء التقييم بحيث يشمل مختمف

المشاركين الذين كان ليم دور في تمك األنشطة .

تيدف أنشطة االتصال التنموي بالمشاركة إلى تيسير مشاركة المجموعات المحمية في

المبادرات المصممة لكي تساعدىم عمى تطوير وتحسين ظروف المعيشة ،ومن الطبيعي
أن يكون ىؤالء الذين شاركوا في المبادرة ىم أول من يحاول تفيم ذلك المدخل وأن يعرفوا

نتائجو.

وىكذا فإن فريق البحث أو العاممين بالتنمية جنباً إلى جنب مع جماعات المجتمع المشاركة
والشركاء المحميين ىم الذين يقومون بالتقييم.
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وىذا ال يمنعنا من المجوء إلى المصادر الفنية لمساعدتنا في إعداد خطة التقييم أو إعداد

أدوات جمع المعمومات ،ومثل تمك المصادر غالباً ما تكون مفيدة جداً لكي تساعدنا في
تخطيط التقييم والتشجيع عمى مشاركة وجيات النظر وتمخيص وتحميل المعمومات ،إال أن

المسئولية تظل عمى عاتق الذين شاركوا في المشروع.

كما أن ىذا المدخل ال يمنعنا من المجوء إلى األنواع األخرى من التقييم الخارجي خاصةً
لجوانب محددة وال عن القيام بقياسات أكثر دقة لنقاط معينة أو عن التحقق من صبلحية

نتائج التقييم بالمشاركة.

 -4ما الذي يجب تقييمو؟
تذكر أن التقييم ىنا ىو عممية مستمرة تتم عمى مدار مراحل النشاط كميا ،ولذلك يجب أن
نعمل عمى إدخال النواحي التي نريد تقييميا في آخر النشاط وكذلك النواحي التي نريد

تقديرىا أثناء التنفيذ.

وبالطبع فإننا ال نستطيع أن نقيم كل شئ من البداية إلى النياية ،ولكننا يجب أن نختار ما

ىو األساسي ،ولكي نفعل ذلك عمينا أن نحدد من بين كل أسئمة التقييم الممكنة تمك التي

نحتاج إلجاباتيا ،ونضع في اعتبارنا ثبلث مستويات لمتقييم:

 العممية :كل شئ تم منذ البداية :تخطيط وتنفيذ األنشطة.
 النتائج ألنشطة االتصال.
 التأثير الممموس لؤلنشطة عمى المشكمة أو عمى مبادرة التنمية؛ ىل ساىمت النتائج
في حل المشكمة التي تناولناىا في البداية أو ىل دعمت المبادرة التي حددناىا؟

ولكل مستوى سنقوم بما يمي:
 تحديد ما نريد تقييمو وصياغة األسئمة التي نريد ليا إجابات.
 تحديد المعمومات المطموبة لئلجابة عمى ىذه األسئمة.
 تحديد إجراءات جمع ىذه المعمومات.
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 -5كيف تخطط التقييم بالمشاركة؟
تتمثل المرحمة األولى في صياغة أسئمة التقييم من خبلل المناقشة مع كل من المشتركين
في استراتيجية االتصال:

فريق البحث أو العاممين بالتنمية -الشركاء المحميين -

الشخصيات المرجعية -مجموعات المشاركين ،ويتطمب ذلك عممية تصنيفية نحدد من
خبلليا النقاط التي سنبني عمييا الرأي وصياغة ذلك في شكل أسئمة.

ثانياً :نحاول تحديد المعمومات المطموبة لئلجابة عمى تمك األسئمة.
ثالثاً :يجب أن نحدد أين نجد تمك المعمومات.
ويعتبر ذلك من األعمال التي تتطمب مجيوداً كبي اًر ،ومن المستحسن أن نطمب مساعدة

الشخصيات المرجعية وأن نحرص عمى إدارة الحوار بكفاءة وأن يحصل كل فرد عمى

فرصة التحدث والتعبير عن وجية نظره بحرية أثناء النقاش ،وأخي اًر يجب تقسيم الميام
وتوزيع المسئوليات من أجل تحديد مدى تحقق األىداف أو من أجل البحث عن المعمومات

من المصادر التي حددناىا.

 -6نموذج ألسئمة التقييم المتعمقة
باالتصال بالمشاركة.

لممثال ال الحصر ىذه مجوعة قميمة من أسئمة التقييم من الممكن أن تكون مفيدة ،ومن
الممكن أن تستخدميا مباشرة أو تقوم بتعديميا تبعاً لمسياق الذي تعمل فيو ،وأيضاً فإن ىذه
األسئمة يمكن إعادة صياغتيا لتقييم مبادرة "إدارة الموارد الطبيعية" ذاتيا وليس فقط

استراتيجية االتصال التي تدعميا.
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بشكل عام ىل نشاط االتصال مالئما لممشكمة التنموية التي حددناىا؟
المعمومات المطموبة
 ىل أنشطة االتصاالت:


توسع نطاق جيود التنمية لتناول المشكمة التنموية في المجتمع؟



تعزز الجيود التي تقوم بيا الجماعات المشاركة أو الشركاء؟



تستجيب لمصالح جماعات المجتمع المشاركة والشركاء؟

المصادر المحتممة لممعمومات
 مراجعة خطط استراتيجية االتصال.
 المناقشة مع جماعات المجتمع والشركاء المشاركين.

بالنسبة لدعم جيود التنمية المعنية؛ ىل تسعى استراتيجية االتصال نحو اليدف
الصحيح؟
المعمومات المطموبة
 ىل يعترف المجتمع بأىمية تمك المشكمة؟
 ىل تم تحميل أسباب المشكمة؟
 ما ىي فرص النجاح لمبادرة التنمية المعنية؟

المصادر المحتممة لممعمومات
 المناقشة مع مقدمي الخدمات الفنية ذات الكفاءة في المجتمع.
 المناقشة مع األفراد المحميين.
 دراسة الوثائق واإلحصاءات حول المشكمة.
 دراسة الصور الفوتوغرافية أو التسجيبلت التي تعرض المشكمة.
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ىل جماعات المجتمع المشاركة التي تم اختيارىا ىي األكثر مالئمة من حيث
المشكمة المطروحة والعمل التنموي الذي حددناه؟
المعمومات المطموبة
 ىل تم تحديد ىذه الجماعات عمى أساس الخصائص المشتركة؟
 ىل ىي تمثل أكثر الناس تأث اًر بالمشكمة أو تمثل ىؤالء الذين قد يساعدون عمى إيجاد
الحل؟

 ىل الظروف االجتماعية والجغرافية في المجتمع المحمي تتيح الوصول لجماعات
المجتمع التي حددىا فريق البحث أو العاممون بالتنمية؟

المصادر المحتممة لممعمومات
 المناقشة مع مقدمي الخدمات الفنية المحمية.
 المناقشة مع األفراد المحميين.
 مراجعة خطط نشاط االتصال.
 دراسة الوثائق المتعمقة بإجراء نشاط االتصال (تقارير النشاط -السجبلت األسبوعية).

ىل يشارك المجتمع بفاعمية في نشاط االتصال؟
المعمومات المطموبة
 ىل يشترك مختمف الفاعمين في األنشطة؟
 ىل تم تأسيس شراكات محمية مع:
أ) الخدمات الفنية
ب) السمطات المسئولة
ج) اإلعبلم
د) الشخصيات المرجعية األخرى؟
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 ىل يستثمر الشركاء مواردىم البشرية أو المادية أو المالية في المبادرة؟
 ىل جماعات المجتمع التي تم تحديدىا تشارك بفاعمية في نشاط االتصال؟
 ى ل تم تحديد مبادرة التنمية بالتنسيق مع كل الفاعمين المشاركين أو كاستجابة لبلحتياج
المحمي؟

ىل تم األخذ في االعتبار التأكيد عمى أن فريق البحث أو العاممين بالتنمية ال
يستبدلون أنفسيم بمقدمي الخدمات الفنية المناسبة؟
المصادر المحتممة لممعمومات
 دراسة اتفاقيات واجراءات التعاون مع الشركاء.
 المناقشة مع كل الفاعمين المشاركين.

ىل أىداف االتصال التي نسعى إلييا ىي األىداف الصحيحة؟
المعمومات المطموبة
 ىل تم تحديد األىداف عمى أساس احتياجات الجماعات التي تم تحديدىا؟
 ىل تم صياغة األىداف تبعاً لمنتائج المتوقعة؟
 ىل األىداف واقعية في ضوء الظروف المحمية؟
 ىل تحقيق األىداف التي تتناوليا استراتيجية االتصال سوف يسيم في نجاح مبادرة
التنمية المطموب دعميا؟

المصادر المحتممة لممعمومات
 فحص وثائق التخطيط.
 المناقشة مع الشركاء ومجموعات محددة من المجتمع.
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ىل تمت صياغة استراتيجية االتصال بشكل جيدا؟
المعمومات المطموبة
 ىل يقابل كل نشاط ىدفا محدداً؟
 ىل تم تحديد وتجميع األنشطة تحت كل ىدف ستسيم في تحقيقو؟
 ىل أخذ في االعتبار الخصائص المشتركة لجماعات المجتمع المختمفة عند إعداد
األنشطة؟

 ىل تسير األنشطة كما تم التخطيط ليا؟
 ىل تشارك جماعات المجتمع والشركاء والشخصيات المرجعية في ىذه النشاطات؟
 ىل تم وضع الجدول الزمني لتمك األنشطة بالتنسيق مع األوقات التي تتاح لجماعات
المجتمع المشتركة ومع الجداول الزمنية لمشركاء؟

المصادر المحتممة لممعمومات
 دراسة وثائق التخطيط الستراتيجية االتصال.
 المقارنة بين عدد األنشطة المخطط ليا وعدد األنشطة التي قيد التنفيذ من حيث
التخطيط والتوقيتات والمدة.

 تسجيل عدد المشاركين في كل نشاط.
 المشاركة الفعالة لمشركاء في األنشطة.
 المبلحظات حول تقدم األنشطة

ىل أنشطة االتصال تتسم فعمياً بالمشاركة؟
المعمومات المطموبة
 ىل جماعات المجتمع والشركاء شاركوا في تخطيط المبادرة؟
 ىل تعبر جماعات المجتمع عن نفسيا بحرية دائمة أثناء أنشطة االتصال؟
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 ىل يعمل العاممون الميدانيون والشخصيات المرجعية عمى مساعدة المشاركين لكي
يعبروا عن أنفسيم؟

 ىل يحصل كل فرد عمى الفرصة لكي يتحدث ويعبر عن نفسو أثناء االجتماعات؟

المصادر المحتممة لممعمومات
 دراسة وثائق التخطيط الستراتيجية االتصال.
 المناقشة مع جماعات المجتمع المشاركة والشركاء.
 المشاىدات المسجمة أثناء األنشطة.

ىل أدوات االتصال مناسبة لجماعات المجتمع المشاركة وألىداف االتصال؟
المعمومات المطموبة


ما ىي مواد ووسائل االتصال المستخدمة؟



ىل تم إضفاء فكر محدد لمطريقة المستخدمة من أجل:






زيادة إحساس األفراد المحميين بالمشكمة التنموية؟

تيسير اكتساب المعرفة والمعمومات لجماعات المجتمع؟
توضيح االتجاىات أو السموكيات المطموبة؟

توثيق الحل لممشكمة المحددة؟

تيسير التعبير عن وجيات نظر جماعات المجتمع؟



تخفيف حدة الجدل حول وجيات النظر المختمفة بين جماعات المجتمع والشركاء



مراقبة مبادرة التنمية؟

الفنيين؟



مساعدة السمطات أو الشركاء الفنيين عمى فيم الظروف التي تعيشيا جماعات



توثيق التخطيط واألداء الستراتيجية االتصال ومبادرة التنمية؟

المجتمع؟
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 ىل تفيمت جماعات المجتمع المضمون والرسائل؟
 ىل تم تكييف مواد االتصال لتبلئم تمك الجماعات؟
 ىل تتسم وسائل وأدوات االتصال بالفاعمية؟
 ىل قنوات االتصال المستخدمة تناسب جماعات المجتمع والواقع المحمي؟
 ىل األدوات متاحة كما /وعندما تطمب؟

المصادر المحتممة لممعمومات


مراجعة وثائق التخطيط لمبادرة االتصال.



االختبار المسبق لمضامين ومواد االتصال.



المبلحظات حول استخدام وسائل وأدوات اإلعبلم.

ىل االختيارات األولية المتعمقة بإعداد وتنفيذ أنشطة االتصال ال زالت مناسبة؟
المعمومات المطموبة
 ىل يؤدي كل المشاركين مياميم بشكل ُمرض؟

 ىل الموارد المادية كافية ومبلئمة لمقيام باألنشطة عمى وجو سميم؟
 ىل االختيارات األولية التي وضعت تبعاً لجماعات المجتمع واألىداف واألنشطة ما
زالت تناسب االحتياجات التي تم تحديدىا من قبل؟

المصادر المحتممة لممعمومات


مراقبة األنشطة.



إدارة التمويل.



مراجعة وثائق التخطيط والمناقشة مع الشركاء وجماعات المجتمع
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ىل تحققت أىداف االتصال والى أي مدى؟
المعمومات المطموبة
تتنوع تمك المعمومات تبعاً لميدف المطروح ،وفي كل حالة يجب عمينا أن نحدد أوالً ماذا
نريد أن نعرف لكي نحدد ما إذا كانت األىداف قد تحققت والى أي مدى.

األىداف المتعمقة باكتساب المعرفة أو بالمعمومات أو بتنمية التوجيات.
 قدرة جماعات المجتمع عمى تقديم اإلجابات المناسبة لؤلسئمة المطروحة أو عمى
المواقف المعروضة.

 مقارنة اإلجابة (المعمومات أو التوجيات) قبل وبعد النشاط

األىداف المتعمقة بتنمية القدرات


قدرة جماعات المجتمع عمى عرض ميارات معينة.



القدرة عمى تطبيق الميارات والمعرفة المكتسبة لحل المشكمة.

األىداف المتعمقة بالمشاركة في مبادرة التنمية
 مشاركة جماعات المجتمع في المبادرة بشكل فعال.
 توثيق األشكال المختمفة لتمك المشاركة.

المصادر المحتممة لممعمومات
 اكتساب المعرفة:

من الممكن الحصول عمى تمك المعمومات من المناقشات

واالختبارات الصغيرة والمقاببلت الغير رسمية.

 التوجيات والقدرات :المبلحظات أو حل مشكمة أو المشاركة في العمل الواقعي.
 المشاركة في مبادرة التنمية:

التوثيق المناسب واإلحصاءات وفي بعض الحاالت

الصور الفوتوغرافية أو تسجيبلت الفيديو التي توضح تأثير مبادرة التنمية عمى

المجتمع.
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ىل من المتوقع أن تُحدث أىداف االتصال واستراتيجيتو تأثي ارً في المجتمع؟
المعمومات المطموبة


ىل ستساعد أنشطة االتصال عمى إيجاد الحمول الىتمامات جماعات المجتمع؟



ىل ستساعد ىذه األنشطة المشاركين ليسيموا في حل المشكمة المحددة في البداية؟



ىل ظيرت أي نتائج أو عواقب غير متوقعة؟

المصادر المحتممة لممعمومات.
 المبلحظات.
 الدالئل التي تطرحيا جماعات المجتمع والشركاء.
 نجاح مبادرة التنمية.

الخالصة
ىل يجب عمينا:


مواصمة نشاط االتصال كما تم التخطيط لو؟



عمل تغييرات؟



إنيائو؟
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 4البحج بالمشاركت واالتصال التنموي
بالمشاركت بعض الذروس المستفادة من
الخبرة
أثر أنشطة االتصال عمى مشاركة المعنيين
نظ اًر ألن أنشطة االتصال تقدم الدعم لمبادرات التنمية المحمية فإن تمك األنشطة ليا تأثير

مباشر عمى مشاركة المعنيين في التنمية المحمية ،وحتى عندما تكون أنشطة االتصال
ضعيفة نسبياً فغالباً ما نجد أنيا تعمل عمى حشد وجمع الوكاالت المحمية حول المشكمة

التنموية وحميا.

وبغض النظر عن طريقة التنفيذ أو عن النتائج فإن أنشطة االتصال التنموي بالمشاركة

تعمل عمى تشجيع األفراد عمى اإليمان بأن مشاكميم التنموية ليست مشاكل ال تقير وأنو

بدالً من النظر إلى تمك المشاكل بسمبية فبإمكانيم أن يتخذوا ىم بأنفسيم عمبلً حياليا.

وعندما ال تتحقق النتائج المتوقعة فإن ذلك بصفة عامة يكون لسبب أو آلخر من األسباب

التالية :الفجوات في مسار تحديد المشكمة -تخطيط وتنفيذ أنشطة االتصال -نقص

الشركة مع مراكز الموارد المحمية -أو
ا
المشاركة من جانب الجماعات المستيدفة -نقص
وجود بعض االحتياجات ال يمكن معالجتيا من خبلل االتصال وحده.

عند تنفيذ أنشطة االتصال بالشكل الصحيح من خبلل مدخل المشاركة مع وضع أىداف

واقعية معتمدة عمى فيم شامل ألسباب مشكمة التنمية واحتياجات جماعات المجتمع مع
مشاركة فعمية مع الخدمات الفنية المختصة؛ فإن كل ذلك يمكن أن يسيم في تحقيق

النجاح لمبادرة التنمية المحمية التي يقوم بيا المجتمع لتحسين إدارة موارده الطبيعة.

تخطيط أنشطة االتصال
إن اكتساب وتنفيذ مدخل قويم لتخطيط أنشطة االتصال التنموي بالمشاركة يتطمب جيداً

كبي اًر من جانب فرق البحث أو العاممين بالتنمية ،وعمى الرغم من أن المدخل نفسو قد
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يكون بسيطاً نسبياً إال إنو تجريدي ويحتاج إلى جيد لتعممو ،وىذا بدوره يفترض مقدماً

توفر ميارات أساسية محددة.

في بعض األحيان يظير نوع من التشويش بين أفكار "مشروعات التنمية" و"أنشطة

االتصال التنموي" وكذلك أيضاً بين "أىداف التنمية" و"أىداف االتصال" التي تسعى لتقديم
الدعم لمبادرات االتصال ،وتوضيح ىذه النقاط غالباً ما يؤدي إلى إعادة تشكيل واعادة

صياغة األنشطة المخطط ليا.

ومثل ىذا التوضيح سوف يؤدى أيضاً إلى إعادة التركيز بشكل أساسي عمى دور الباحث
أو العامل بالتنمية كميسر لبلتصال ،فعند الشروع في ممارسة ىذا الدور الجديد يميل

العديد من األفراد لمنظر إلى أنفسيم عمى أنيم وكبلء لمتنمية بدالً من أن يكونوا ميسرين

يقومون بدعم عممية لمتغير يقودىا المجتمع.

من الميم أن تحرص عمى الدقة في تحديد مشكمة إدارة الموارد الطبيعية ،وفي أغمب
األحيان يكون ىناك ميل نحو االكتفاء بعبارة عامة عن المشكمة دون استشارة القائمين عمى

الخدمات الفنية المحمية المختصة لتحديد وتحميل أسبابيا في المجتمع ،وكذلك دون مناقشة

تمك المشكمة بشكل متعمق مع الجماعات المحمية.

أخي اًر؛ فتحديد وتعريف مضمون أنشطة االتصال من حيث األىداف المرجوة يستغرق وقتاً
ويتطمب التزاماً ،وىذا بالطبع يتطمب البحث والمناقشات المسبقة وليس من الممكن التوسع

في تمك المناقشات بواسطة فريق البحث أو العاممين بالتنمية داخل المكاتب.

تحديد ميسر االتصال
إن دمج االتصال التنموي بالمشاركة في أبحاث إدارة الموارد الطبيعية ال يعني تحويل كل

عضو في الفريق أو وكيل إلى تولي القيادة لتطوير وتنفيذ استراتيجية االتصال ،فالمسئولية

لتطوير مثل ىذه االستراتيجية من الممكن أن توكل إلى أحد أفراد الفريق ولكن من

الضروري التأكد من أنو يمتمك الميارات البلزمة،
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كما يجب أن يكون لدى ميسري
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االتصال القدرة عمى اإللمام بالمدخل المجرد لتخطيط المداخمة ،كما يجب أن تكون لدييم

ميارة االتصال بين األشخاص والعمل مع الجماعات الصغيرة كما يجب أن تكون توجياتيم

متسقة مع مدخل المشاركة :تفتح العقل -التعاون -الديناميكية...الخ.

من األساسي أيضاً إشراك ميسرات إناث لبلتصال (وىى نقطة واضحة ولكن غالباً ما يتم

إغفاليا) ،ويتجاوز ذلك مجرد قضية المساواة؛ حيث أنو في الغالب ما تكون النساء فقط

ىن القادرات عمى االتصال مع النساء فيما يتعمق باحتياجاتين ومساعدتين في تنظيم

جيودىن نحو إحداث التغيير.

إن إحساس ميسري االتصال بالمسئولية ىو أيضاً عنصر أساسي في العممية ،ففي حين

أن بعض الميام قد يشترك فييا أكثر من فرد داخل المنظمة إال أن ىناك شخص ما يكون

عميو تحمل المسئولية النيائية ،فمن الميم أيضاً عمى األفراد الذين يمتزمون بيذه العممية
أن يواصموىا حتى النياية وأال ينسحبوا منيا عند حد معين قبل نيايتيا ،ويجب عمييم

االلتزام بمدة النشاط كما ينبغي عمى المنظمات وفرق البحث أن تضع الشروط التي تضمن

احترام ىذا االلتزام.

ويرتبط نجاح أنشطة االتصال بشكل وثيق مع مدى اإلدراك لدور ميسر االتصال عمى أنو

يقوم بتيسير عممية مشاركة المجتمع في مبادرة لمتنمية المحمية ،واذا رأى ميسر االتصال

أن دوره ىو حمل الرسائل ونشرىا ففي تمك الحال لن يكون مساعداً لجماعات المجتمع في
تحديد مشكبلت التنمية وتنفيذ حموليا مما يخرجو من تمك الدائرة ،وبالمثل إذا قام ميسر

االتصال بدور وكيل التنمية فسوف يقوم بإحبلل نفسو -في أغمب األحيان بشكل غير

ناجح -محل المصادر الفنية المختصة بدالً من تيسير تعاونيم ومشاركتيم في مبادرة
التنمية التي تم تحديدىا.

كما يجب عمى ميسري االتصال أن يتعمموا كيفية إشراك الجماعات المشاركة بشكل وثيق

في إستراتيجية االتصال ومساعدتيم في اإلحساس بتممك المبادرة بدالً من النظر ألنفسيم

عمى أنيم مجرد مستفيدين فقط.
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تنمية الشراكات المحمية
تعتبر تنمية الشراكات المحمية ىي العامل األساسي في نجاح أنشطة االتصال التنموي

بالمشاركة ،وىو أيضاً أمر صعب عمى الباحثين الذين اعتادوا العمل مع فرقيم فقط أو
حتى مع وكبلء المنظمات الغير حكومية ،ويجب تغيير ذلك االتجاه.

من الممكن تحديد خمسة أنواع من الشركاء المحتممين :الجماعات المشاركة نفسيا-
الخدمات الفنية والوكاالت المتخصصة (مثل المنظمات غير حكومية العاممة في

المنطقة) -وسائل اإلعبلم المحمية (اإلذاعة المحمية أو الصحافة  -المسرح  -وسائل

اإلعبلم التقميدية) -السمطات المحمية والمجتمع ككل (الشخصيات المرجعية والمواىب

المحمية) ،وبالمثل فإن المشاركة مع الجماعات المشاركة والخدمات الفنية ووسائل اإلعبلم

يجب أن تشمل مشاركتيم في مراحل التخطيط ألنشطة االتصال.

الشركة مع الجماعات المشاركة يراد بيا إشراكيم في سمسمة من المراحل؛ بدءاً من تحديد
و ا
المشكمة واالحتياجات ومرو اًر بوضع األىداف واعداد استراتيجية االتصال وحتى تنفيذ
األنشطة،

ويتطمب ىذا أن يكون ميسر االتصال متفتح االتجاىات وأن يكون لدى

الجماعات المشاركة الرغبة في تعمم أن يعمموا في مناخ جديد من العبلقات ،والمشاركة

ليست أم اًر يحدث تمقائياً ،فعمى أرض الواقع نجد أن وجود وسائل اإلعبلم أدى إلى

صياغة اإلطار الثقافي لبلتصال عمى أنو عممية ذات اتجاه واحد يتم من خبلليا بث

الرسائل من المرسل في اتجاه المستقبمين ،ولذلك فإن التآلف وتعمم استخدام مدخل جديد

مبني عمى تيسير التبادل ثنائي االتجاه قد يستغرق بعضاً من الوقت.

الشركة مع الخدمات الفنية المحمية والوكاالت المتخصصة ال تتم من تمقاء نفسيا كما
ا
إن
أنيا تفترض الوعي المسبق لثقافة التعاون ،وىذا ليس مجرد تعاون بسيط بل عممية ثنائية
االتجاه؛ فالشخصيات المرجعية سوف تسيم في نشاط االتصال لدعم مبادرة التنمية في

مجال خبرتيم وتقوم الخدمات الفنية بدورىا بمراجعة مدخميم مع الجماعات المحمية
المختمفة ،ومرة أخرى ىنا يجب تعمم مجموعة جديدة من العبلقات ،وبشكل عام فالقرى

ليست لدييا ثقافة راسخة لمتعاون المتخصص بين الوكاالت المختمفة ،فالتعاون غالباً ما
المعمومات من النشر إلى مشاركة المجتمع -دليل الميسر
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ينظر إليو عمى أنو فرصة لبيع الخدمات ،وفى ىذا الناحية يجب أن يحرص الميسرون

اء من ناحية المفظ أو التوجو ،فمن األفضل
عمى إبعاد أنفسيم عن فكرة "المشروع" سو ً
تجنب تمك الكممة كميةً حيث أنيا تتعمق بمفاىيم عن المكافآت المادية والمالية.

فيجب أن يكون الدور الجديد الذي تمعبو المنظمة المتعيدة بأنشطة االتصال مألوفاً
لممشاركين ويجب أن يتفيموا لماذا اتخذت ىذه المنظمة ذلك المدخل تجاىيم ،ويجب

أيضاً أن يعوا المميزات التي قد يستفيدون منيا نتيجة لتمك الشراكة وكذلك قيود أنشطة

االتصال ،وينبغي أيضاً أن يتم التفاوض عمى الشروط التي تتحكم في تمك الشراكة وأيضاً

ينبغي أن تكون أدوار الشركاء واضحة ومحددة قبل المضي قدماً ،أخي اًر يجب تأسيس
الروابط مع الشركاء خبلل مرحمة التخطيط بحيث يمكن دمج وجيات نظرىم ووضعيا في
االعتبار عند إعداد وتنفيذ اإلستراتيجيات ،ومن المبلحظ أنو عندما تكون تجربة الشراكة

ناجحة ففي أغمب األحيان يقوم الشركاء أنفسيم بالبحث عن المنظمة التي ستتولى تنفيذ

أنشطة االتصال ،وىذا يؤدى إلى مجموعة جديدة من الديناميكيات المحمية.

وىذه االعتبارات تنطبق أيضاً عمى الشراكة مع وسائل اإلعبلم المحمية ،ومرة أخرى ىنا

فإن توطيد المشاركة سوف يتم تيسيره إذا كان لدى الوكالة فيم جيد لموظيفة األساسية

لبلتصال واذا كانت وسائل اإلعبلم مشتركة في عممية التخطيط ،وفي ىذا السياق من
الميم أن نضع تكاليف اإلنتاج في اعتبارنا ،فالمسئولين -وبصفة خاصة -داخل الو ازرة

نفسيا يمكن أن يكونوا في وضع يتيح ليم بالمساعدة في ىذا الجانب ،ومن الممكن أيضاً
أن يبرموا تمك الصفقة مع وسائل اإلعبلم المشتركة.

وبصفة عامة فإن الشراكة مع السمطات المحمية تعمل عمى تسييل تنفيذ األنشطة وغالباً

تؤدي إلى تقديم الدعم المادي والمالي وكذلك أيضاً المساعدة عمى تداول ونشر المعمومات

محمياً.

أخي اًر؛ قد يمثل الفنانون وأصحاب المواىب الرياضية المحميون وكذلك أيضاً الشخصيات

المرجعية المحمية قدرات كبيرة من الممكن توظيفيا لدعم أنشطة االتصال خارج األطر

التنظيمية.
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قيود أنشطة االتصال التنموي
أياً ما كان القول والفعل فيناك قيود عمى إمكانات أنشطة االتصال في دعميا لتنمية

المجتمع ،فمن يكون االتصال دائماً ىو التدخل األفضل لدعم أي مبادرة إلدارة الموارد

الطبيعية ،فسوف يتوقف ذلك عمى نوع المشكمة التي نتناوليا وعمى السياق المحمي ليا،

وكبلً من الباحثين والعاممين ال يدركون دائم ًا تمك النقطة عندما يشرعون بالبدء في أنشطة

االتصال التنموي بالمشاركة.

وىناك أيضاً مسألة أخبلقية متعمقة بقرار إعداد وتنفيذ نشاط لبلتصال؛ حيث يجب عمينا

أال نبني آماالً كاذبة بين السكان المحميين ويجب عمينا أن نؤكد أن تدخمنا سيكون أداة

تمكنيم من العمل بشكل إيجابي سعياً وراء حمول لممشكبلت التي تواجييم ،ومرة أخرى
فإن دور ميسر االتصال حساس؛ فيجب عميو عدم النظر لنفسو عمى أنو وكيل لمتنمية

وظيفتو ىي حل المشكبلت المحمية ولكن يجب أن ينظر لنفسو كميسر يعمل عمى خمق

نوع من الدفع المشترك لجيود السكان الرامية لتحسين أحوال معيشتيم المحمية.

إن نجاح أنشطة االتصال أيضاً يرتبط بالموارد التي يمكن لمقرية تعبئتيا لمبادرة التنمية
التي يفترض أن يقوم االتصال بدعميا ،ونشاط االتصال في حد ذاتو ليس كافياً إذا لم

تصاحبو الموارد المادية والبشرية والمالية البلزمة لتنفيذ مبادرة التنمية ذاتيا.
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ممحق 1
االتجاىات الرئيسية في االتصال التنموي

لقد أوضحت خبرات السنوات الخمسين الماضية األىمية الكبرى لبلتصال في مجال
التنمية ،وخبلل ىذا المنظور لبلتصال التنموي تطور اتجاىان عمى التوالي ىما :مدخل

يفضل العمل عمى نطاق واسع ويعتمد عمى وسائل اإلعبلم ،والمدخل اآلخر انصب عمى
تنمية االتصال عمى مستوى القاعدة (يطمق عميو أيضا :اتصال المجتمع) وتطوير
مشروعات عمى نطاق محدود واالعتماد بشكل خاص عمى الوسائل التعميمية الخفيفة

(شرائط الفيديو -الممصقات– عرض الشرائح ...الخ).

وىذان االتجاىان -المذان يتواجدان حتى اآلن جنباً إلى جنب وبدرجات متفاوتة في مجال

االتصال التنموي– يتم ربطيما لتطوير نماذج التنمية واالتصال التي اتسمت بيا جيود
التنمية حتى اآلن.

بناء عمى متغيراتيا االقتصادية،
وفي الواقع فإن النماذج األولى لمتنمية تحددت بشكل كامل ً
ونجد ذلك فيما ورد في تقرير لجنة "ماك برايد":
"إن النماذج السابقة استخدمت االتصال بشكل خاص لنشر المعمومات بحيث

تجعل الناس يتفيمون الفوائد المرجوة من التنمية والتضحيات التي تتطمبيا ،إن
محاكاة نموذج التنمية -المبني عمى فرضية أن مجرد اكتساب الثروة سوف يمتد

تمقائيا إلي كل مستويات المجتمع -قد تضمن انتشار آليات االتصال من القمة إلي
القاع،

ولقد كانت التأثيرات التي حدثت بعيدة كثي اًر عن التأثيرات المتوقعة"

(.)Mac Bride 1980, p 6

واالتجاه نحو االتصال العام كان في بدايتو السمة التي ميزت العقدين األولين الستخدام
وسائل اإلعبلم في مجال التنمية ،ولقد اعتنق ذلك االتجاه فكرة أنو من الكافي نشر

المعرفة والتكنولوجيا في الشمال والتأكد من تبنييما ،وبمجرد تبني المعرفة والتكنولوجيا فإن
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ذلك سوف يحقق التنمية لمجنوب،

"التحديث".

ولقد أطمق عمى ىذه الرؤية األولى لمتنمية نموذج

وىذه الخبرات األولية تركزت أساساً حول وسائل اإلعبلم واعتمدت عمى كل من نموذج
االتصال المبني عمى اإلقناع ونقل المعمومات وعمى نموذج التنمية المبني عمى زيادة

النشاط االقتصادي والتغير في القيم واالتجاىات.

لقد كانت مداخمة ىذا النموذج في ىذين العقدين تتضمن نموذج اتصال بسيط جداً من
الممكن وصفو بأنو ينحصر في إطار "المؤثرات واالستجابة ليا"،

ولقد بني ىذان

النموذجان عمى منطق التحفيز وعمى نموذج لمتنمية يربط ذلك األخير بزيادة اإلنتاجية،
ولقد تعرض ليذين النموذجين اثنان من الكتب التي كان ليما أثر كبير عمى التوجيات

التي سادت تمك الفترة ،وىذان الكتابان ىما)The Passing of Traditional Society( :
"اجتياز المجتمع التقميدي" لممؤلف " )1958( "Daniel Lernerوكتاب ( Mass Media

" )and National Developmentاإلعبلم والتمية القومية" لممؤلف ""Wilbur Schramm

(.)1964

وأحد النماذج الناتجة من ىذا المثال والذي كان لو أثر كبير عمى آليات االتصال في مجال
التنمية بالتوعية كان نموذج "نشر االبتكار" ،ىذا النموذج -والذي نتج من نشر األساليب

الزراعية التي تم تصديرىا إلى الدول النامية -تضمن نقل المعمومات إلى المزارعين من

خبلل الشخصيات المرجعية ،ولقد صاغ ىذا النموذج نظرياً "إفيريت روجرز" (،)1962
ولقد استندت ىذه النظرية إلي ثبلثة عناصر رئيسية:

االبتكار الذي سيتم نقمو -مصادر وقنوات االتصال.

السكان المستيدفين لبلبتكار-

ولقد تعرض ىذا النموذج لمنقد من العديد من األشخاص بسبب "محدوديتو" ،حيث لم يأخذ

في الحسبان بشكل كاف األنواع المختمفة لمسكان المستيدفين (عمى سبيل المثال:
المزارعون األغنياء الذين يمتمكون األرض ومنفتحون عمى التقنيات الحديثة مقابل المزارعين

اآلخرين األميين والفقراء والذين يعممون بالسخرة) ،كما فشل أيضاً في األخذ في الحسبان
المعمومات من النشر إلى مشاركة المجتمع -دليل الميسر
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أثر التراكيب االقتصادية والسياسية عمى االبتكارات المتبناة ،ونفس التيمة بقصور النظر

التي وجيت إلى ىذا النموذج عند تناول العوامل االجتماعية والسياسية واالقتصادية

انطبقت أيضاً عمى االبتكارات المراد نشرىا،

وأخي اًر فإن قنوات ومصادر االتصال

استخدمت بشكل عام ضمن إطار اتصال عمودي من القمة لمقاع ،ولم يكن ىناك أي

إشارة لبلتصال األفقي بين جماعات المجتمع المتأثرة بالمشكمة والتي قد يساعدىا االبتكار

عمى حميا ،كما لم يكن ىناك اتصال عمودي من أسفل إلى أعمى بحيث يضع مشاكل
الناس ضمن اىتمامات صناع القرار والخبراء.

ومنذ ذلك الحين تطور نموذج التنمية -وكذلك أيضاً -نماذج االتصال بشكل ممحوظ،
وىذا الكم اليائل من الخبرة في استخدام وسائل اإلعبلم ألغراض التوعية واإلعبلم نتج عنو

توجيات وأساليب جديدة ،وفي نفس الوقت وجيت انتقادات عديدة إلى نماذج التنمية

األولى والى الرؤية "الوظيفية" التي اتسم بيا نموذج االتصال التنموي.

وكان ىناك نموذج جديد يركز عمى السمة الذاتية لمتنمية يمكن من خبللو تعريف التنمية

عمى أنيا عممية عالمية تقع مسئوليتيا عمى عاتق المجتمعات نفسيا ،ومن ىذا المنظور

الجديد فإن التنمية ليست شيئاً يمكن جمبو من الخارج،

ولكنيا عممية تتم بالمشاركة

إلحداث تغيير اجتماعي داخل مجتمع محدد ( ،)Rogers 1976, p 133وىذا النموذج

جعل من الممكن أيضاً أن يمتد مفيوم التنمية إلى المعرفة غير المادية من خبلل طرح
أفكار مثل:

التنمية...الخ.

المساواة االجتماعية والحرية وتوزيع الدخل والمشاركة الجذرية في

ولقد تغيرت مفاىيم دور االتصال في التنمية بالنسبة لمجميع تغي اًر جذرياً ،ففي نموذج

التنمية األول كان االتصال يتمثل في نقل التكنولوجيا الضرورية لزيادة اإلنتاجية ،أما في
النموذج الثاني؛

فإن االتصال يعمل عمى تنشيط اإلمكانات إلحداث التغيير داخل

المجتمع ،ولقد أصبحت المشاركة عمى مستوى القاعدة في عممية التنمية ىي المفيوم

األساسي.
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إن النتيجة األولى لمتغيرات في رؤيتنا لممارساتنا اليومية ىي إحساسنا بمدى الحاجة

لبلنتقال من الرؤية البسيطة نسبياً التي تقتصر عمى مجرد نقل معمومات تقنية في اتجاه
واحد إلي الترويج لؤلنظمة الثنائية والمتعددة األطراف المستندة عمى المشاركة الجذرية،

وفي نفس الوقت وبينما كان يحدث ىذا التغير في نماذج االتصال والتنمية نشأ وتطور

نموذجان ساعدا عمى توجيو مداخبلت االتصال.

وعمى أحد الجوانب تساءل العديد من الناس عن جدوى نموذج التحديث ألنيم أروا أن ىذا

االتصال ال يقود إلى التنمية بل الحظوا في الواقع أن دول الجنوب بدت وكأنيا تنزلق أكثر

وأكثر في الفقر وانخفاض الدخول ومستويات المعيشة ،ولقد ربط ىذا النقد -الذي نشأ

بدايةً في أمريكا البلتينية -بين ىذا الموقف وموقف التبعية االقتصادية لمشمال الصناعي:
تطور دول الشمال أصبح مشروطاً بتخمف دول العالم الثالث وأن "المركز" تطور عمى
حساب "األطراف".

ولقد عرف ىذا الموقف بنموذج "التبعية" ،وطبقاً ًً ليذا النموذج فإن عقبات التنمية كانت
أوالً وأخي اًر خارجية وليست عقبات داخمية ،أو بعبارة أخرى كان سببيا النظام االقتصادي
الدولي ،ولذلك فإن وسائل اإلعبلم ال يمكن أن تقوم بدور الوكيل نحو التغيير حيث أنيا

ستنقل الرسالة الغربية األيديولوجية الرأسمالية التقميدية ،وىذا النموذج الذي ال يزال موجوداً

حتى اليوم تعرض لمنقد أيضاً ألنو ركز أكثر من البلزم عمى التناقضات عمى المستوى
الدولي ولم يركز بما فيو الكفاية عمى التناقضات عمى المستوى المحمي والقومي،

والمناقشات والتوصيات الناتجة بخصوص "نظام المعمومات الجديد" ترتبط أساساً بيذا

النموذج.

إن امتداد ىذا النموذج عمى المستوى القومي أكد عمى العبلقة بين االتصال وبين السياسة،

وأحد ىذه النماذج الناتجة عن ذلك -والذي كان لو في الماضي وال يزال لو في الحاضر
الكثير من التأثير عمى أنشطة التنمية واالتصال -ىو "نموذج الوعي" والذي وضعو "باولو

فرير" ( ،)1973ولقد وضع "فرير" –وكذلك الكثير من القائمين عمى االتصال الذين
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انتيجوا نيجو -تعريف االتصال عمى أنو عممية ال يمكن فصميا عن العمميات االجتماعية
والسياسية البلزمة لمتنمية.

وقد أصر "فرير" عمى حقيقة أن مجرد نقل المعرفة من مصدر السمطة إلي متمقي سمبي ال

يقدم شيئاً لمساعدة ىذا الشخص كإنسان لو وعيو الخاص واستقبلليتو ولو القدرة عمى
التأثير وتغيير المجتمع ،وتبعاً لرأي "فرير" فإن االتصال التنموي لكي يكون فعاالً البد وأن

يرتبط ليس فقط بعممية اكتساب المعرفة والميارات التقنية ولكن أيضاً يرتبط بعمميات زيادة
الوعي والسياسات والتنظيم.

في النموذج الذي قدمو في كتابو (" )The Education of the Oppressedتوعية

المضطيدين" (فرير )1973أوضح "فرير" أن االتصال التنموي يمكن اعتباره أداة يمكن
استخداميا لمتحكم في العديد من األمور ،ومن الممكن استخدام تمك األداة لؤلغراض

التالية :أن يصبحوا عمى وعي باألوجو المتعددة لممشاكل الفعمية لمتنمية الحقيقية في

منطقتيم -التنظيم من أجل التفاعل الجماعي والفعال تجاه تمك المشاكل -إلقاء الضوء
عمى النزاعات التي تقسم الجماعات المختمفة ذات االىتمام -أن يصبحوا ذوي طبيعة
سياسية بحيث يستطيعوا تقديم البدائل ألوضاع المشكبلت وايجاد الحمول لممشكبلت

المختمفة-

والحصول عمى األدوات البلزمة لتحقيق االلتزام القوي بالحمول التي توصل

إلييا المجتمع.

وتعرض ىذا النموذج أيضاً وتطبيقاتو لبلنتقاد ،وكان من االنتقادات التي وجيت -ضمن

انتقادات أخرى -أن التوجيو السياسي من خبلل وسائل اإلعبلم قد يمثل مدخبلً جيداً في
بعض الدول التي تتقبل التعديبلت السياسية ،ولكن في معظم الدول النامية فإن مثل ىذا

العمل السياسي قد يؤدي إلى انقبلب في الحكم ،إن "امتبلك " الصفوة دون التزود بوسائل

تغيير األوضاع أو المواجيات التي قد تستتبع ذلك التغيير قد يؤدي إلى كبح وانتكاس

لمحقوق الديمقراطية (.)Berrigan 1981, p. 41
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وىكذا وبدالً من مدخل "التسييس" المباشر فإن البعض يفضمون مدخبلً مبنياً عمى التوعية
حيث ال يكون اليدف سبباً في المواجيات ولكن توفير الوسائل البلزمة لمتنظيم.

والمثال الثالث لتوجيو الصياغة لنماذج االتصال التنموي ومداخبلتو ىو ما أطمق عميو

"نموذج التنمية البديمة" ،وىذا النموذج ال يركز فقط عمى التنمية المادية ولكن أيضاً عمى
تنمية القيم والثقافات ،وعند تناول مداخبلت االتصال التنموي فإنو يركز عمى المداخل

المحدودة لوسائل اإلعبلم الصغيرة التي تعمل في نطاق الشبكة وكذلك االتصال عمى

مستوى القاعدة ،وتبعاً ليذا النموذج فإن المشاركة عمى مستوى القاعدة تعزز فرص تبني
المجتمعات لؤلنشطة المبلئمة ليا.

وأحد النماذج المرتبطة بيذا النموذج ىو منيجية "إعبلم المجتمعات".
وجاء في تقرير لييئة (اليونسكو)" :عندما تفشل الب ارمج التي خطط ليا بعناية  .....فإن

ىذا المدخل -الذي ينصب عمى مساعدة الناس لصياغة مشاكميم أو اكتساب الوعي
بالخيارات بدالً من أن يفرض عمييم خطة قد تمت صياغتيا من قبل في مكان آخر -ىذا

المدخل قد يمكن من جعل المداخمة أكثر فعالية في الحيز الواقعي لتمك األفراد أو

الجماعات" (.)Berrigan 1981, p. 13

إن مفيوم التفاعمية مع وسائل اإلعبلم الخفيفة باعتبارىا وسيمة األداء قد تمكن من
االكتساب الذاتي لممعرفة والميارات ضمن إطار البحث عن الحمول وضمن عممية

االتصال ،ويعرف ذلك باسم "تعديل منيجية إعبلم المجتمع" ،والعناصر الرئيسية لو

تتمثل في:

 تحديد الحاجات بواسطة االتصال المباشر مع الجماعات.
 الواقعية في دراسة المشكمة التي حددتيا الجماعات في ضوء الظروف المحمية.
 اختيار المشاكل ذات األولوية من خبلل الجماعات.
 صياغة منيجية قوية لمبحث عن الحمول.
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 تحديد كم المعمومات المطموبة وكيفية الوصول إلى ىذه المعمومات.
 تنفيذ المشروعات بواسطة الجماعات التي صممتيا.
 التوسع نحو الخارج لمتعريف بوجيات نظر الجماعات إلى جماعات أخرى أو إلى
السمطات المختصة.

 االرتباط بمنظومة االتصال لمتعريف بأعماليم (.)Berrigan 1981
وىناك نماذج أخرى تجمع بين مفاىيم مختمفة ،وينطبق ذلك -عمى سبيل المثال -عمى

أساليب دعم االتصال في مشاريع التنمية التي تجمع بين مدخل "إعبلم المجتمع" وبين

تطويع مسار وسائل اإلعبلم الصغيرة مع األساليب التي غالباً ما ترتبط بنموذج نشر

االبتكارات.

وىذا المدخل يركز عمى تخطيط أنشطة االتصال كي تدعم مشروعات التنمية ،وييدف

إلى الوصول إلى تفيم مشترك أو إجماع في اآلراء بين كل المشاركين في مبادرة التنمية،
وىو يركز عمى تيسير تبادل وجيات النظر بين الناس المختمفين المشتركين في مشروع

التنمية كما ييدف إلى األخذ في الحسبان إدراكات الناس عمى مستوى القاعدة عند تصميم

المشروع وتعبئتيم لممشاركة في أنشطة التنمية المحددة في المشروع ،وتعتبر ىذه المنيجية
نتيجة لتكنولوجيا التوعية والتي تتسم بالتكامل بين تحميل االحتياجات وآليات التقييم في

عممية االتصال.

وىناك أساليب أخرى مبنية عمى "مدخل المجتمع" وعمى نموذج "زيادة الوعي عمى مستوى

القاعدة" ،وينطبق ذلك أيضاً عمى البديل لبلتصال التنموي الديمقراطي والذي يركز عمى
الوصول إلى القاعدة الجذرية العريضة من خبلل عممية االتصال بغرض نشر العدالة

االجتماعية والديمقراطية ،وفي حاالت معينة يترجم ذلك بالتأكيد عمى مشاركة األفراد

األكثر حرماناً في عممية االتصال (إتاحة وسائل اإلعبلم الصغيرة عمى المستوى المحمي)،

وفي حاالت أخرى من خبلل الترويج لمتعبير الثقافي والبحث عن السبل لمسيطرة عمى

وسائل اإلعبلم العامة.
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وفي النياية لقد رأينا مؤخ اًر -وبشكل بارز -في حالة الكفاح ضد مرض "األيدز" مداخل
متعددة نتجت عن التسويق االجتماعي وارتكزت في وقت واحد عمى تقنيات لمبحث تبلئم

المجموعات الصغيرة والمجتمعات واالستخدام الواسع النطاق لوسائل اإلعبلم ،كما نشاىد
أيضاً مشاريع عديدة تستخدم تكنولوجيا حديثة وشبكة اإلنترنت كوسيمة لدعم التأييد إلحدى

الجماعات،

وأيضاً تعزيز تداول المعمومات وتدعيم اإلذاعات والتميفزيون المحمي،

ونضيف إلى كل تمك المداخل أيضاً :األساليب المتعمقة بالتوعية األساسية -التعميم غير

الحكومي -التعميم عن بعد -محو األمية -أنشطة ما بعد محو األمية ،وكل من تمك
ليا منيجياتيا ومداخميا اإلعبلمية المجتمعية ومداخل توسيع نطاقيا.

وباختصار فإن مجال االتصال التنموي متسع ولو العديد من األقسام ،والنماذج التي

أسيمت في نشوء وتطور ىذا المجال ال تزال موجودة بدرجات متفاوتة كما أن النماذج

التابعة ليا تختمف باختبلف أيديولوجياتيا وباختبلف التوجيات المستميمة منيا تمك

النماذج.

وبالرغم من التنوع في المداخل والتوجيات إال أن ىناك إجماع اليوم عمى مدى الحاجة
لممشاركة عمى مستوى القاعدة في التنمية وعمى أىمية الدور الذي يمعبو االتصال في

ترويج التنمية ،وىذا ما يطرح بشكل جيد في الشعار المعروف لمنظمة األغذية والزراعة

"الفاو" (ال توجد تنمية بدون اتصال) (.)Balit 1988

إن خبرات االتصال التنموي عبر األربعين عاماً الماضية عممتنا الكثير عن دور االتصال

في التنمية ،والدرس الرئيسي قد يكون اإلقرار بمدى الحاجة لبلنتقال من أساليب االتصال

المبنية عمى النموذج الوحيد واألوحد لنقل المعمومات المأخوذة من عمميات المجتمع
والتحول عن تمك األساليب إلى األساليب التي تسعى لممشاركة عمى مستوى القاعدة في

التنمية.

إن خبراتنا توضح لنا أن نقطة االنطبلق لبلتصال التنموي ليست نشر االبتكارات أو

األفكار الجديدة المميئة بالوعود ولكن بتعبير األفراد عمى مستوى القاعدة عن احتياجاتيم،
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إن المشاركة من خبلل التأكيد عمى احتياجات ووجيات نظر األفراد والجماعات أصبحت
المفيوم الرئيسي لبلتصال التنموي،

وتمك المنيجية تتكون عناصرىا األساسية من:

االستناد إلى منيجية منظومية -تنفيذ العمميات األفقية التي يكون فييا الناس عمى ارتباط

وثيق بعممية االتصال وبذلك يصبحون أكثر قدرة عمى صياغة مشكبلتيم بأنفسيم ويكونوا
عمى وعي باالحتماالت الجديدة وأن يضعوا معارفيم ووجيات نظرىم في االعتبار في

عممية االتصال.
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