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خطة العمل
املشاكل  مواجهة  من  نتمكــن  لكــى 

علينا  مجتمعنا  تواجه  التى  اخملتلفة 

اخلطوات  فى  يتلخص  علمى  أسلوب  إتباع 

التالية: 

أ - حتديد املشكلة

كثيرة  مشاكل  اجملتمعات  جميع  تواجه 

تتطلب مساهمات وجهــود املواطنــني فى 

لها..  حلول  إلى  الوصول  حملاولة  مواجهتها 

منها مشكالت النظافة والتعليم والصحة 

أردنا تناول إحدى هذه  والبيئة وغيرها... وإذا 

املشكالت فعلينا حتديدها بوضوح، ومحاولة 

من  لنتمكن  واحدة  مشكلة  على  التركيز 

حلها بشكل فعال.

ب - احلصول على معلومات وافية 

مشكلة  مع  التعامل  من  نتمكن  لكى 

معينة علينا أواًل القيام بالبحث فى أسباب 

املشكلة، لنفهم أبعادها بعمق. ومن املهم 

أال نعتمد على مصدر واحد للحصول على 

نتجنب  اخملتلفة  اآلراء  فبمقارنة  املعلومات، 

اآلراء املنحازة، مما يساعدنا على تكوين فكرة 

موضوعية عن أسباب وأبعاد املشكلة.. 

وللحصول على املعلومات ميكننا اللجوء إلى: 

1- املكتبات.

2- الصحف.

3- شبكة املعلومات.

4- األساتذة والباحثني.

5- احملامني والقضاة.

6- املؤسسات اجملتمعية.

7- الهيئات التشريعية واإلدارية .

8- املصالح احلكومية.

ت - البحث عن حلول مختلفة 

املشكلة  وأبعاد  أسباب  فى  الوافى  البحث 

بعيد،  حد  إلى  بجوانبها  اإلملام  من  ميكننا 

لها،  املمكنة  احللول  تصور  فى  ويساعدنا 

واختيار أفضلها.. 

وهذا يتطلب املزيد من البحث واالطالع للتعرف 

اآلخرون  اتبعها  التى  اخملتلفة  الطرق  على 

التى  املصادر  أهم  حلل مشكالت مماثلة.. ومن 

االجتماعية  الدارسات  عليها:  االعتماد  ميكن 

وامليدانية إلى جانب التجارب املماثلة.

ث - محاولة إقناع اآلخرين 

مــن أجـــل تغيير أو تعديـــل السياســات 

واملمارســات العامــة علينــا احلصول على 
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مساندة اآلخرين، سواء من األفراد أو اجلماعات 

أو املسئولني.. 

لإلقناع:  أساليب  عدة  إلى  اللجوء  إذًا  علينا 

كالكتابـــة فى الصحـــف واجملالت، والقيام 

بالتوعية بأسباب وابعـــاد املشكـــلة، واحلل 

األمثل لها.

ج -وضع خطة عمل

اتباع  منا  يتطلب  فعالة  عمل  خطة  وضع 

اخلطوات التالية:

1(  حتديد الهدف: 

يجب أن يحدد الهدف بوضوح وبشكل واقعى 

وقابل لإلجناز فى مدة زمنية مناسبة.. كدهان 

الفصل قبل بداية شهر سبتمبر مثاًل.

هذا  لتحقيق  الالزمة  املهام  حتديد   )2

الهدف: 

وقد يكون من املفيد القيام بذلك ونحن نضع 

النتيجة النهائية نصب أعيننا، مما يعنى وضع 

عكسى  بشكل  املــهام  حتــدد   قائمــة 

فالتى  تسبقها  فالتى  األخيرة  )اخلطوة 

تسبقها ... وهكذا(:
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جدول  ووضع  اخملتلفة  املهام  توزيع   )3

زمنى لتحقيقها:

مبجرد حتديد قائمة املهام يصبح من الضرورى 

توزيعها على األشخاص املسئولني عن تنفيذ 

مهمة  لكل  يحدد  أن  على  اخلطة..  هذه 

يعنى  واحًدا مسئوال عنها.. وهذا ال  شخًصا 

أنه سيتولى العمل فيهـــا مبــفــرده، وإمنـــا 

يعـــنى أنه سيكون املسئول عن إجناز املهمة 

احملدد..  الوقت  فـــى  املطـــلوب  بالشكل 

املسئوليات،  فى  تداخل  يحدث  ال  وذلك حتى 

مما قد يحول دون تنفيذ اخلطة.  

احملتمل  للمشاكل  تصور  وضع    )4

حدوثها:

أثناء وضع أية خطة، القيام   من املهم أيًضا 

بعمل توقعات للمشاكل التى من املمكن أن 

تواجهنا، وقد تؤدى هذه املشاكل إلى تعطيل 

العمل أو قد  تفشل اخلطة متاًما.. ولذلك يجب 

وضع خطة طوارئ أو خطة بديلة.  

5( وضع اخلطة: 

بعد القيام باخلطوات السابقة بدقة وبالترتيب 

يصبح وضع اخلطة ذاتها ممكًنا.

6( وضع تصور لكيفية تقدمي وعرض اخلطة: 

طريقة عرض اخلطة وتقدميها لآلخرين يعتبر 

بأهميتها  إقناعهم  فى  حاسمة  خطوة 

اخلـــــطة  تقدمي  علينا  لـــذلك  وجدواها.. 

دون  ومشـوق  ومنــظم  مقنــع  بشـكل 

إسهاب أو تطويل. 
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املشكلة

ما أهمية املشكلة

ما السياسة املتبعة حالًيا حلل املشكلة ومن الذى ينفذها؟

ما مزايا وعيوب اخلطة املتبعة حالًيا؟

أنـشـطـة

اسم اجملموعةالتاريخ

حتديد املشكلة
النشاط الثامن

أسماء الطالب

فى مجموعتك حدد املشكلة التى تريد التعامل معها، وأمأل اجلدول التالى:
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لتقدمي نفسك

اسمى )...............(
أنا طالب فى الصف )................(

يقوم الفصل بدراسة بعض املشاكل احمللية وكيف يتم التعامل معها، وكيف ميكن للمواطنني 
املساهمة فى حلها. وتقوم مجموعتى بدراسة املشكلة التالية )................(

أقوم حالًيا بجمع املعلومات عن هذه املشكلة ملشاركتها مع زمالئى. لذلك أود طرح بعض األسئلة 
عليك. هل الوقت مناسب اآلن أم من األفضل حتديد موعد آخر؟

هل  تقترح على االتصال بشخص ما؟

هل لديك أى معلومات أخرى بشأن هذه املوضوع؟

منوذج إجراء مقابلة شخصية
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املشاركون: اسم اجملموعة:

اسم الشخص:

السؤال األول: 

اإلجابة:

السؤال الثانى:

اإلجابة:

السؤال الثالث:

اإلجابة:

السؤال الرابع:

اإلجابة:

منوذج املقابالت
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