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التحديد المشارك لألهداف  4
يعتبــر الّتحديــد المشــارك لألهداف خطوة حاســمة لخلــق حّيز عمل 
مشــارك يف إطار الّشراكة بين منّظمات المجتمع المدنّي. يوّضح هذا 
القسم أهمّية »الّتحديد المشارك لألهداف« ويشرح كيف تتم عملّية 
إشــراك جميع المعنيين يف تعريف مفهوم نجاح المشــروع، وتحديد 

أهدافه، وبناء خطة عمل.
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ما الذي حدث يف مشروع الدفيئة؟

تمــت عملّيــة تحديد المشــارك لألهداف عىل يــد المنتدى التعليمي لمؤسســات 
المجتمــع المدنّي الّشــريكة حيــث تمت تحديــدًا صياغة أهــداف المرحلة االوىل 
والمركزّية من المشــروع، برنامج تدريب المدربين. وقد تم تنفيذ األمر خالل لقاء 
دراســيٍّ مكّثــٍف ُعقد خالل نهاية أحد األســابيع يف رام الله، قبل المباشــرة ببدء أنشــطة 
المشــروع. حيث شــارك مدراء المؤسســات األربع الّشــريكة: مسار، ســوا، دروب، ومركز آنا 
فرانك، باإلضافة اىل ممثلين فاعلين من هذه المؤسســات. قام طاقم البحث بتيسير هذه 
العملّية، باســتخدام آلّية »التقييم االجرائي«-وهي طريقة مبنّية عىل مشاركة المعنيين 

باألمر بتعريف مفاهيم النجاح للمشروع، تطويرها، ومن ثم تحديدها فتقييمها.

قمنا قبل اللقاء الدراســّي المكثف المذكور بالطلب من كل مشــارك بالّرد خّطيا عىل ثالثة 
أسئلة:

ما هو تعريفك الخاص لنجاح دورة “تدريب المدّربين”، باعتبارها واحدًا من مكونات . 1
تطوير مشروع “دفيئة المبادرات التربوّية “؟

لماذا ُتعَتبر تعريفات النجاح هذه )أي األهداف( مهمة لك بشكل شخصي؟. 2
كيف، برأيك، سيتم تحقيق أهدافك هذه بالطريقة المثىل؟. 3

بداية، طلبنا من المشــاركين خالل ذلك اللقاء الّدراســي المكّثف بالتحدث معا حول سؤال 
الـــ »لماذا«-بمعنــى: لماذا يعّد نجــاح »تدريب المدربين«، كما يعّرفــه كل واحد من هؤالء 
المشاركين، مهّما لكل واحد منهم. قام الحضور بالتشارك يف قصص شخصّية جدا أبرزت ما 
دفعهم، بشكل عميق، إىل تقديم مثل هذا التدريب للمهنيين العاملين يف مجال التغيير 
االجتماعــي. وقد أعرب هــؤالء عن القيم والعواطف التي تحركهــم، عىل غرار »االحترام«، 
»الضعف«، »إصالح العالم«، »الجرأة عىل التشــكيك يف المسلّمات«، »الشعور بالملكّية«، 
» اآلفاق الجديدة«، و »الحّرّية«. لقد أدى قيامهم برواية قصصهم واستماعهم إىل قصص 
اآلخريــن يف منّظمــات المجتمع المدنّي دوره يف إحداث التقارب فيما بينهم بحيث شــّكل 
أساساً من االلتزام والثقة المتبادلَين. ولدى إمعانه النظر يف هذه الشراكة، أشار واحد من 
المدراء المشــاركين إىل أن ما يميز هذه الشــراكة عن الشراكات الظاهرّية األخرى هو وعي 

الحضور لموضوع القيم المشتركة.

قبل عقد هذا اللقاء قام فريق الباحثين الخاص بالمشــروع، بتحليل ســؤال الـ »ماذا«-أي 
تعريــف المشــاركين لماهّيــة النجاح، أو ما هــي األهداف التي قدمــت مكتوبة من قبل. 
يشــّكل هــذا التحليل المرحلــة االوىل حيث يتم فيهــا تحديد أهداف أعضاء كل مؤسســة 
شريكة بشكل شخصيٍّ منفصل، وفيه يتّم الّتركيز عىل تحديد الّصياغات المشتركة، وعىل 
التناقضات فيها، وعىل األهداف المتميزة. وقد قام فريق البحث باستعراض هذا التحليل 
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أمام كلٍّ من المشــاركين من المنّظمات األربع؛ حيث تناولوا وحللوا معاً تعريف الشــركاء 
لمعنى النجاح، ومن ثم دمجوها جميًع يف رزمة واحدة من األهداف المتفق عليها.

 وبهــذه الطريقة، توّصل المشــاركون باإلجمــاع اىل صياغة األهداف األربعة المشــتركة 
التالية لدورة تدريب المدربين:

تطويــر طاقم مــن المدربين الذيــن يؤمنون إيمانــاً عميقاً بالمبــادرات التربوّية 	 
وبتطوير قدراتهم ومهاراتهم الشــخصّية والمهنّية لقيادة التغيير االجتماعي من 

خالل سيرورة تدريب ذات جودة عالية. 

تطوير لغٍة وتوّجٍه بديٍل للتربية يعتمدان عىل التجربة والنظريات الريادّية.	 

تطوير نموذٍج متماسٍك للتعلم المشارك لتدريب وإرشاد المهنيين.	 

تطوير شبكة عالقات داعمة ومتالحمة بين المشاركين يف الدورة وتعزيز قدرتهم 	 
عىل المحافظة عىل العمل الصعب.

بعد التوّصل إىل صياغة رزمة من األهداف المشــتركة الخاصة بمشــروع تدريب المدربين، 
ناقش الشركاء من منّظمات المجتمع المدنّي األربع، موضوع استراتيجيات العمل الكفيلة 
بتحقيق هذه األهداف )أي ناقشوا اإلجابة عىل سؤال الـ »كيف«(. ومع ذلك، فإن مسؤولّية 
تصميم الخطوات التي ســتضمن تحقيق هذه األهداف انتقلت إىل عناية طاقم تيســير 

مشروع تدريب المدربين، والذي تألف من مدراء كّل من مسار، دروب، وسوا.

ما معنى الّتحديد المشارك لألهداف؟ 

إن الّتحديد المشــارك لألهداف هو عملّية تستهدف بناء الشراكات بين مؤسسات المجتمع 
المدنّي. فكّل منّظمة تعّد كياناً مستقاّل يملك حّصته يف المشروع، ولذا، فإن أهمّية هذه 
العملّيــة ال تتمثل يف تطوير الرؤيا المشــتركة الخاّصة بالمشــروع فحســب، لكنها أيضا 
تســتهدف فتح أفٍق جديٍد من العمل المشــارك. إن هدف الّتحديد المشــارك لألهداف هو 
ضمان أن يعّبر المشــروع تعبيرًا حقيقيا وشــاماًل عن المصالح والِقيم التي تتبناها كّل من 
المنّظمات الّشــريكة. وعىل الرغم من ذلك، فإن هذه العملّية تعد، بحّد ذاتها عملّية بناء 
عالقــاٍت يتعّرف فيها الّشــركاء عىل بعضهم البعض بشــكٍل أفضــل، ويفهمون من خاللها 
الّدوافع العميقة التي تدفعهم إىل االنضمام للمشروع. إن الّتحديد المشارك لألهداف يعّزز 
االلتزام كل المشــاركين تجاه كلٍّ من المشــروع وتجاه بعضهم البعض. وقد تشــمل هذه 
الســيرورة أيضاً كاّلً من الوكالء، الممولين، الخبراء، وباقي أصحاب الّشــأن اآلخرين ممن ال 
يتبعون لواحدة من منّظمات المجتمع المدنّي الّشريكة، خصوصا إذا ما كانت مشاركتهم، 

ومعرفتهم، و/أو أصواتهم، مهّمة لنجاح المشروع.
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إنشاء الحّيز االجتماعي المشترك
الخطوة 1: تحديد مشارك لألهداف

أهداف 
مؤسسة 1

أهداف 
مؤسسة 2

أهداف 
مؤسسة 3

تعّد الرؤيا المشــتركة واألهداف المحددة بوضوح أمورًا ضرورّية وشــروطاً مســبقًة هاّمة 
لنجــاح المشــروع، باإلضافــة إىل كونها حاســمًة يف ســيرورة المتابعة والتقييــم لفعالّية 
المشــروع. يف الوضــع المثايل، يجب أن يتّم الّتحديد المشــارك لألهــداف من خالل عملّية 
كتابة المشروع وقبل تقديمه للممول من أجل الحصول عىل المنحة، مما يضمن توافقّية 
أهــداف المشــروع قبل البدء به بشــكل عميّل. ومع ذلك، فإن ســيرورة الّتحديد المشــارك 
لألهــداف يف المرحلــة التمهيدية هــي أمٌر نادر الحــدوث. فاألمر يتطلب وقتــاً، ومواردًا، 
والتزاماٍت شخصّية قد ال تتوفر، عادة، قبل توّفر التمويل الالزم للمشروع. يف هذه الحاالت، 
يجب أن يكون الّتحديد المشــارك لألهداف هو العمل األول الذي ينبغي القيام به يف هذا 
المشــروع. وينبغي أن تضمن هذه العملّية بأن تكون أهداف المشــروع الرسمّية متوافقًة 

مع األهداف والمصالح المشتركة للشركاء/ المعنيين.

يتم تبّين مسألة تحديد مشارك لألهداف عبر الرد عىل أسئلٍة ثالثٍة يوجهها أصحاب الّشأن 
ألنفسهم حول مشروعهم المشترك: »ماذا؟«، »لماذا؟«، و »كيف؟«.

يشير سؤال الـ “ماذا” إىل األهداف. إنه لمن المفيد للمعنيين أن يتصوروا 	 
أهدافهم باعتبارها “تعريفا لمدى نجاح المشروع”: “أّية نتائج نرغب بتحقيقها عبر 
هذا المشــروع؟ أّية نتائج من شــأنها أن تســهم يف إنجاح هذا المشروع؟”. إن طرح 
هذه األســئلة يحّفز الرؤيــا اإليجابّية التي تتطلع إىل األمام، ويســاعد المنّظمات 
الّشريكة يف تصّور ما الذي ترغب فعال بتحقيقه من مشروٍع ما، بشكٍل أوضح، كما 
ويضمن قيامها يف التعبير عنه بشكٍل أوضح أيضا. وكلّما كانت هذه الجهة قادرًة 
عىل التعبير عن مفهومها للنجاح، كلّما أســهم ذلك أكثر يف التعبير عن تطلعاتها 
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إىل الشــركاء اآلخريــن ويف تحديد األهداف التي تمّثل الشــراكة بشــكٍل حقيقّي، 
وتضمن توجيههم نحو العمل الفّعال.

يشير سؤال الـ “لماذا” إىل الدوافع العميقة التي تجمع منّظمات 	 
المجتمع المدنّي معاً حول المشــروع المشــترك. وهو يوّجه األســئلة 
التاليــة إىل المعنّييــن: “لمــاذا تهتّم كثيــرا بتعريفات النجاح التــي عّبرت عنها؟ 
لماذا تشــعر بالحماسة وبالشغف تجاهها؟” إن سؤال الـ “لماذا” هو سؤاٌل قد تّمت 
صياغته بطريقٍة شــخصّيٍة جدًا. والمقصود منه ليس فقط اســتخالص األســباب 
التي من شــأنها تفســير أهمّية المشروع، لكنها أيضا تســتهدف تمكين الشركاء 
من اســتيضاح القيم، والمشــاعر، والخبرات الكامنة فيهم، والتي تقف من وراء، 
وتحرك التزامهم بالمشروع. فحين يقوم المشاركون بتوضيح هذه الدوافع العميقة 
ألنفسهم ولبعضهم البعض، فسيؤدي األمر إىل تعزيز روابط الشراكة القائمة فيما 

بينهم.

ســؤال الـ “كيف” يشــير إىل الخطوات الواجــب اتخاذها بهدف 	 
تحقيق النجاح. هذا الســؤال يوّجه إىل المشــاركين بالمعانــي التالية: “كيف 
ســتقوم بتحقيق األهداف التي قمت، بنفســك، بتعريفها؟ مــا هي الخطوات التي 
ينبغــي اتخاذها مــن أجل االنتقال من الحالــة الراهنة إىل الوضع المنشــود؟ يوّفر 
ســؤال الـ”كيف” إطــارًا لتطوير النموذج المنطقي للمشــروع، كما أنه يســهم يف 
تخطيط العمل. اســتيضاح ســؤال الـ”كيف” وابرازه للمشاركين يساهم يف تحديد 

المبنى الذي من خالله تتحول القيم والتطلعات إىل جزٍء من ممارسات المشروع.

 األهـــداف	 
 ما هو تعريفك للنجاح؟	 

 لماذا هذه اآلهداف مهمة لك؟	 
 سرد قصة شخصية	 

 كيف تعتقد ممكن تحقيق أهدافك؟	 

 ماذا؟

 لماذا؟

كيف؟

التقييم االجــــرائي
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إن ســيرورة عمل مشــاركة حقيقية تقوم بشــكل منهجي بصياغة األهداف المشتركة عبر 
العمل خالل مستويات الشراكة الثالث: األفراد، منّظمات المجتمع المدنّي، والمشروع نفسه.

األفــراد: ينبغي أن يمتلك كّل واحد من أصحاب الّشــأن ضمن شــراكة منّظمات 	 
المجتمع المدنّي فرصة للتعبير عن أهداف المشروع كما يراها وكما يفهمها.

منّظمــات المجتمع المدنــّي: اعتمادًا عــىل االهداف الفرديــة أعاله، يقوم 	 
األعضاء المشاركون من كّل مؤسسة شريكة بصياغة أهداف مشتركة للمنّظمات. 
وينبغــي التوصل إىل هــذه األهداف باألجماع، كما يتوّجب أن تتجســد يف داخلها 

األهداف الفردّية التي يلتزم بها األعضاء األفراد التزاماً حقيقّياً.

المشــروع: ينبغي أن تتضمن أهداف المشروع أهداف جميع منّظمات المجتمع 	 
المدنّي الّشريكة. عىل ممثيل جميع المنّظمات الّشريكة أن يتشاركون يف أهدافهم 
الخاصة بالمشروع، لتدارسها والتفاوض حولها إىل أن يتوصلوا إىل اتفاق باإلجماع 

حول مجموعة األهداف المشتركة الخاصة بالمشروع.

يف الرسم البيانّي ادناه نلخص تسلسل مراحل الّتحديد المشارك لألهداف معتمدين طريقة 
التقييم اإلجرائي

ُتبــِرز عملّية الّتحديد المشــارك لألهداف االختالفات الكامنــة يف الطريقة التي يقوم بها 
كّل من الشــركاء، يف كّل مرحلة، بتعريف النجاح. قد تبدو هذه العملية غير بديهية ألنها 
تنطــوي عىل صراعات محتملة قد تطفو عىل الســطح بين الشــركاء، بالذات حين يكون 
الشــركاء متلهفين عىل المباشــرة يف العمل. ومع ذلك، فإن الرغبة يف تســوية الخالفات 

مرحلة 1المشارك يقّدم كتابًيا أهداف المشروع	 

مرحلة 2

مرحلة 3

 دمج األهداف الفردية إىل مجموعة أهداف	 
 التفاوض حول مجموعة أهداف	 

 إنتاج وتحديد أهداف المشروع	 

الـفرد

المؤسسة

المشروع

محاور سيرورة التقييم االجرائي لتحديد مشارك لالهداف



  | 36

والتغاضي عن التناقضات المحتملة يف بداية المشروع من خالل تجنّب االزمات، قد تفسح 
مجااًل لصعوبات خطيرة يف وقت الحق، حين يكتشــف الشركاء أن لديهم توّقعات شديدة 

االختالف حول األسئلة: »ماذا، ولماذا، وكيف.«

يمّكن الّتحديد المشــارك لألهداف من وضع خالفاتهم عىل الطاولة يف وقت مبكر، بحيث 
يمكن حل الصراعات بشــكل منفتح أو عىل األقل بحيث يمكن إدارة هذه الصراعات، وذلك 
بداًل من تركها مشتعلة تحت السطح. إن التعامل البنّاء مع الصراع يعزز الشراكات من خالل 
تعزيز التقدير المتبادل الختالف اآلراء وإليجاد سبل تضمن استغالل نقاط القوة النسبية، 

إىل جانب التعويض عن نقاط الضعف لدى كّل شريٍك من الشركاء.

طريقة من طرائق الّتحديد المشارك لألهداف: 

هنالك العديد من الطرق التي يمكن اســتخدامها يف الّتحديد المشارك لألهداف. وسنقوم، 
يف هذا الكتّيب، باســتعراض طــريقـــــة واحدة سهلة نسبيا تســّمى "التقييم االجرائي". 
لالطالع عىل األمثلة والتوصيفات التفصيلية لهذه العملية وكيفية تيسيرها، يرجى زيارة 

. http://www.ariagroup.com/?page_id=7 :الّرابط التايل

 يمكن تيسير عملية »تقييم العمل« من قبل استشاريين خارجيين أو ميّسرين من داخل 
المنّظمــات المبادرة للمشــروع. وفيما يــيل لمحة موجزة عن الخطوات الــالزم اتباعها يف 

»التقييم االجرائي« الخاصة بشراكات منّظمات المجتمع المدنّي:

تحديــد المجموعات الّشــريكة الرئيســية التي مــن الممكن ضمها 1. 
للمشــاركة يف سيرورة التحديد المشارك لألهداف: بطبيعة الحال، ينبغي أن يتم 
شــمل الشــركاء يف منّظمات المجتمع المدنّي يف هذه العمليــة. ومع ذلك، فإنه 
باإلمكان أيضا إشــراك الممّولين، الّزبائن، الخبراء، وغيرهم من أصحاب الّشــأن. 
إن القــرار المتعلّق بكيفية تعريف مجموعات أصحاب الّشــأن هو قرار هام أيضا 
ويتطلب تفكيرا متأنّياً. فعىل ســبيل المثال، يمكن تحديد أصحاب الّشــأن من 
خــالل انتماءاتهم التنظيمية، كما ويمكن تحديدهم عبر انتمائهم إىل مجموعة 
عرقّية، أو الجندر، أو موقع السكنى، إلخ. إن االعتبار المتمثل يف عدد مجموعات 
أصحاب الّشــأن هو اعتباٌر هام. ففي حين مــن المهم أن تكون هذه المجموعات 

شاملة، فإن تواجد عدٍد كبيٍر سيزيد من تعقيد وكلفة العملية.

تعريف أسئلة البحث الثالث:	. 
أ. ما هي تعريفات النجاح )لهذا المشروع(؟	 
ب. لماذا تعّد هذه األهداف مهمة بالنسبة إليك؟	 
ج. كيف يمكننا أن نواصل نحو تحقيق هذه األهداف؟	 
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إعــداد اســتبيان واســتخالص اإلجابــات الفردية مــن كل فرد 	. 
مشارك من أصحاب الّشأن: يكمن مفتاح تحقيق هذه الخطوة يف تمكين 
األفراد من مختلف مجموعات أصحاب الّشأن يف إسماع صوتهم يف مسألة تحديد 
أهداف المشــروع. إن هــذا يعني بأنه يتوجب أن يملك األفراد الشــركاء يف هذه 
العملية الوقت الكايف لالستجابة، خّطيا، عبر اإلنترنت، أو عبر البريد اإللكتروني، 

أو عبر نموذج مطبوع من االستبيان، إليها.

تحليل سؤال الـ “ماذا” عىل مستوى منّظمات المجتمع المدنّي: 	. 
ينبغي تحليل الردود الفردّية عىل االستبيان من قبل كل مجموعة من مجموعات 
منّظمــات المجتمع المدنّي أو أصحاب الّشــأن عىل حــدة. وينبغي تجميع وإعادة 
تنظيــم اإلجابات من خالل ثالثة فئات: األهداف التي تم التعبير عنها من قبل 
أكثــر من عضــٍو واحٍد من المجموعــة )أي األهداف المتشــابهة(، األهداف التي 
تــّم التعبيــر عنها مــن قبل عضو واحــد يف المجموعة )أي األهــداف الفريدة او 
المتمّيــزة(، واألهــداف التي يبدو بأنها تعكــس صراعاً أو نوعــاً من المعضالت 

األساسّية )أي األهداف المتضاربة(.

مناقشــة سؤال الـ “لماذا”: ينبغي عىل ممثيل منّظمات المجتمع المدنّي 	. 
و/أو كّل ممثل من مجموعة من أصحاب الّشــأن، االجتماع بهدف مشاركة جميع 
ردودها عىل ســؤال الـ “لماذا”. إن نقاش هذا السؤال قد يشّكل تجربًة غنّيًة ألنه 
ســيتيح للناس التحدث ســوّياً حول ما الذي يعنيهم وما يحفزهــم. إن محادثاٍت 
كهذه تكون جديدًة حتى عىل الناس الذين قد عملوا يف الســابق ســوّياً يف نفس 
اإلطــار التنظيمّي طيلة ســنوات. حين يســمع الناس ويقومــون بإجراء تحليل 
عقالنــّي ومنطقــّي لدوافع بعضهــم البعض العميقة، يصير من األســهل عليهم 
قبول االختالف وإدارة الّصراعات يف، وعىل مســتوى، كلٍّ من الغايات والوسائل. 
إذا كان لدينا أكثر من عشــرة مشــاركين من منّظمة مجتمع مدنّي معينة، فإنه 
يكون من المنطقي أن يتّم تقســيم المجموعة إىل مجموعــاٍت فرعّيٍة بإمكانها 

مناقشة سؤال الـ “لماذا” بحيث يمكن سماع الجميع.

تعريــف أهداف كّل منّظمة من منّظمــات المجتمع المدنّي عىل 	. 
حدة: بعد مناقشــة ســؤال الـ “لماذا” وبعد تحليل ســؤال الـ “ماذا” )أي تحليل 
األهــداف( يتــم تقديم النتائج إىل ممثــل كّل منّظمة مجتمــٍع مدنيٍّ عىل حدة. 
ويقوم أولئك بمناقشــة موضوع أهدافهم بشكل متأنٍّ حتى الوصول إىل توافق 
يف اآلراء. حينما يكون لدى أفراد محددين أهدافاً فريدة، فينبغي أن يتّم منحهم 
فرصًة لتوضيح أســباب اقتناعهم بتضمين أهدافهم ضمن األهداف التي ســيتم 



  | 38

مناقشتها لإلجماع عليها. من المهم أن نكون شديدي االختزال يف تحديد أهدافنا، 
وأن نضيــف األهداف التي تمّثل االلتزام المشــترك للمجموعة بأســرها. فحينما 
يكــون هنالك عدٌد أكثر من الالزم من األهداف )أي أكثر من أربعة أهداف( فإنها 
قــد تفقد معناها وفاعليتها يف تحفيز وإرشــاد العمل عىل المشــروع. وحين يتّم 
اكتشــاف الصراعات، فإنه يتوجب منح كل طرف الفرصة لتوضيح موقفه. فإذا 
تعــّذر تحقيق التوافق يف اآلراء، فينبغي عىل المجموعة أن تقرر كيفية إدارتها 
لالختالفــات فيمــا بينها. وبجميع األحوال، ينبغي عــىل أعضاء منّظمة المجتمع 

المدنّي أن يحددوا هدفاً هم عىل استعداد حقيقي ألن يكونوا مسؤولين عنه.

تحليل ودمــج أهداف منّظمات المجتمع المدنّي الّشــريكة: بعد 	. 
أن تقــوم كل منّظمــة بتحديد أهدافهــا، فإنه من المفيد أن يتــم إجراء تحليل 
يدمــج األهداف يف رزمٍة واحدٍة لكلٍّ من األهداف المشــتركة، األهداف المميزة، 

واألهداف المتضاربة عىل مستوى المشروع.

االجتماع بهدف االتفاق عىل أهداف المشــروع المشــترك: يقوم 	. 
ممثلــون عــن كل من منّظمــة من منّظمــات المجتمع المدنــّي بااللتقاء بهدف 
مناقشــة األهداف المدمجــة والتوصل إىل توافــق يف اآلراء بخصوص األهداف 
المشــتركة، وذلك عبر اتباع اإلجراء الموّضح أعــاله من أجل تحديد األهداف عىل 
مســتوى منّظمات المجتمع المدنّي. وخالل هذه العمليــة، فمن المفيد أن يعاد 

النظر، بشكل وجيز، يف سؤال الـ “لماذا”.

تخطيــط العمل: هذه الخطوة هي عبارة عن اســتخدام للــردود الناتجة من 	. 
مناقشــة ســؤال الـ “كيف” مــن أجل تحديد الخطــوات الملموســة التي ينبغي 
اتخاذهــا بهدف تحقيق كل هدف من أهداف المشــروع. إن الردود المشــار إليها 
توّفر قاعدة بيانات يمكن من خاللها اختيار إجراءاٍت معّينة، وترتيبها عىل هيئة 
تنتقل بشكل منطقي من إجراٍء إىل آخر بهدف الّتوّصل إىل تحقيق هدٍف معّين. 
إن خّطة العمل، أو النموذج المنطقي، تمّثل/ يمثل نوعاً من النّظرّية الساعية 
إىل تفســير كيف يمكن تحقيق بعض النتائج. كمــا وينبغي أن يتّم تحديد كل 
خطوٍة بحسب ترتيبها الزمنّي، وأية منّظمة و/أو أّي دوٍر ينبغي تنفيذه يف كّل 
مرحلٍة، إىل أن يتّم االنتهاء من الدور المشار إليه. وعبر هذه الطريقة فإن الخطة 
ال تمثل إرشــادا للعمل فحسب، بل إنها تشــّكل األساس الذي تستند إليه عملية 

رصد وتقييم التقدم الذي تّم إحرازه.

يمكن تشــبيه عملية الّتحديد المشــارك لألهداف بشــجرة فواكه. إن سؤال الـ “ماذا” )أي 
األهــداف( هو ثمرٌة يمكن قطفهــا وتناولها بعد عمليٍة طويلٍة مــن النمّو والنضوج. أما 
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ســؤال الـ “كيف” )أي: خطــة العمل(، فهو يمّثل الجذع، واألغصــان واألوراق التي تقوم 
بتغذية النمو ويســّرعه. وأما ســؤال الـــ “لماذا” )أي القيم والدوافــع( فهو يمّثل الجذور، 
تضــرب هــذه الجذور عميقاً يف األرض لكــي تمتّص المواد المغّذية ولكي تثّبت الشــجرة 
بشكل ثابت يف وجه المصاعب البيئّية. إنه لمن السهل تجاهل أسئلة الـ “لماذا” ألن هذه 
األســئلة تقع عميقا تحت ســطح األرض، وهي غير مرئية للعيــن، ولكن، ومن دون هذه 

الجذور فإن الشجرة لن تصمد طوياًل.

ملّخــص: إن ســيرورة الّتحديد المشــارك لألهداف هي عملّية بناء شــراكٍة بيــن منّظمات 
المجتمع المدنّي. ترتكز هذه الســيرورة عىل تحديد أســئلة الـ »ماذا«، »لماذا«، و »كيف« 
الخاّصة بالمشــروع. وتبني هذه العملية التزاماً نحو الّشــراكة عبر الّسماح لجميع الّشركاء، 
عىل المســتويين الفــردّي والتنظيمّي، إســماع أصواتهم بحيث يعبر هدف المشــروع عن 
هــذه القيم والتطلّعات. وتتيح هذه العملّية لمنّظمات المجتمع المدنّي الّشــريكة تحديد 
صراعاتها المحتملة وحلّها أو التخطيط لطرائٍق للتعامل معها قبل أن تلعب دورًا ســلبّياً 
يؤثر عىل المشــروع. ويوفر »التقييم االجرائّي« واحدة من الوسائل إلتمام عملية الّتحديد 

المشارك لألهداف.


