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 المدافعة /مفهوم الدعوة: أوال

هي عملية تستهدف تغيير أو استحداث أو تعديل التشرريعا  والسياسرا  التري ترفير  ري 

أوضاع المواطنين بما يضمن حصولهم على حقوقهم المدنية واالجتماعيرة واالقتصراةية 

والسياسرريةو وكلررل بالتررليير علررى قتاررمن القررران قررن السررلاتين التشررريعية والتن يميررة 

أو هيي فعيل أو عمةيية لمسياندة قضيية معينية بدير  ح يد . لتليير على الررأن العرا وا

الدعم لهذه القضية، والعمل عةى تديير الت يريعات المرتطةية بالقضيية، والتيأعير عةيى 

 . اآلخرين لدعمها

 

 كسب التأييد/المناصرة/أهمية عمةية المدافعة: عانيا  

تكتسب حمال  التعبئة أهمية  ائقرة لريف  قرا بالنسربة لاماعرا  الضرغا والترليير ولكرن 

ل لل ئررة المسررتهد ة ن سررها فمفسسررةح  مررن عررال  حمررال  التعبئررة وا قنرراع يمكررن  أيضررا

 : الوصو  إلى عدة قن النتائج

المسرراهمة  رري أر تعرررف ال ئررة المسررتهد ة وأعضررائها اهتماقررا  الماتمرر ح وهررو  (1)

ئة المستهد ة وأعضائها قن االستغراق  ي المشكال  كا  الاراب  أقر يارج ال 

المحلي البحت إلى آ اق أنحب تتعلر  بمشركال  كا  طراب  أفعرر عموقيرةح فمرا 

تسرراعد تلررل الحمررال  علررى إطررالع ال ئررة المسررتهد ة وأعضررائها علررى تررلييرا  

 .السياسا  التي يعتمدها والقوانين التي يصدنها على الماتم 

الرر  أسرراليب وطرررق جديررد  لتارروير السياسررا  العاقررة وقشررروعا  ا سررها  ب (2)

القوانينح  ضالل عن أر كلل النوع قن الحمال  يعتبرر  ري كاترن تن يرمال لكعيرر قرن 

. النصوص  ي الدساتير والتي تتيح للمواطن الح   ي قااطبة السرلاا  العاقرة

قا يرة أو قانونيرة ل ت انتباه ال ئة المستهد ة وأعضرائها إلرى قشركلة اجتماعيرة أو ي

 . وقحاولة اقتراح بعض الحلو  لها

ل ت انتباه الماتم  إلى أهمية ال ئة المستهد ة وأعضائها والدون المحونن الرمن  (3)

 .  تقو  بن

 

 

 

 

 



 إعداد هاني إبراهيم_جمعية الحقوقيات المصريات_دليل حمالت الدعوة وكسب التأييد لقضايا النوع االجتماعي 4

 

 تصميم حمةة الدعوة: عالثا

 قضية الدعوة 

 تحديد وتحةيل القضايا 

تصررميم حملررة الرردعو  تحديررد وتحليررل القضررايا المحليررة هررى الااررو  اةولررى  ررى قرحلررة 

وتالررب هررمه الاارروا  القرردن  علررى تحليررل  الموقررم الحررالى للماتمرر  المحرريا بالرردعاه 

وتحديد أهم المشكال  والقضايا التى تفير  ى وض  الا ل  ى الماتم  ح وتحديد الحرل 

 بردور تعريرم . همه العناصر تو ر اةساس لحملة ةعرو  قرفير .  المتعل  بتلل المشكلة

 .حدة  وواضحة لح ست قد حملة الدعو  المسان الصحيح للااوا  المتبقيةجيد لقضية ق

  تحديد قضايا الدعوة : 

بمعنى التعرف على المشركال  الترى  ترفير علرى وضر  الا رل  وتعروق تحسرين 

 . حالتن الصحية وا جتماعية والن سية

  تحليل القضايا : 

 :النموكج التالىبمعنى التعرف على أسباب فل قضية قن عال   إستي اء 

 

 :القضية 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................ 

 أسطاب تعود إلى : أسطاب القضية

 : الادقا  المقدقة .1

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................ 

 :الماتم  المحيا بالا ل .2

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................ 

 : يتم كتابة وصف عام لةقضايا مثل 
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  التحرش بال تيا   ي المدانس أو اةقافن العاقةانت اع نسبة. 

 إنا اض إقبا  النساء علي الترشح  ي ا نتاابا  التشريعية والمحلية . 

 ضعم قشانفة المرأ   ي العمل الحزبي . 

  بالمدنسة بناتهنعد  إقبا  اةسر على إبقاء 

 انت اع نسبة قساهمة اةط ا   ى سوق العمل. 

 انت اع نسبة تشغيل اةط ا   ى الحرف الضان  بحالتهم الصحية. 

 عد  وجوة قوانين حماية اةط ا  العاقلين ببعض المهن. 

 ريمكن أر  يتم التعرف على جمير  اةسرباب التري ترفةى إلرى اهرون المشركال  السرابقة 

عندئرم ترمفر جمير  ح يكور هناك أسباب تعروة  للادقرة المقدقرة وللماتمر  المحريا فرملل

 :اةسباب  معال قن اةسباب التي تعوة للادقة المقدقة قايلى

   اةوقرررا  الماصصرررة السرررتقبا  السررريدا  لتاعررريم أوالةهرررم  يرررر قتناسررربة قررر

 .ارو هم  ي هما الماتم 

   العاقةضعم تواجد اةحزاب  ي الحيا . 

  ضعم إنتشان المرافز السياسية المتاحة للمرأ . 

   اال تقران إلررى وجرروة عيرراةا  وقرافررز صررحية تقررد  نعايررة صررحية عاليررة الارروة

 .لألط ا  الموجوةين  ي الماتم  

  ققد  الادقة المسئو  عن الوحد  الصحية ال يعاقل المترةةا  قعاقلة جيد. 

 ااصة بحالرة الا رل الصرحية والغرماء عد  إقكانية الحصو  على االستشانا  ال

 .الالز  لن

 :ومن األسطاب التي قد تعود إلى المجتمع المحيط مثال

  الشائعا  التي تحو  قشانفة المرا   ي الحيرا  العاقرة فرلر المررأ  علقرت للعمرل

 . المنزلي بف

  الصون  النماية والسلبية عن المرأ   ي ا عال . 

 وحد  الصحية ال يوجد طري  قمهد للمهاب إلى ال. 

  انتشرران العرراةا  والتقاليررد الباليررة الترري ت رررق  رري الرعايررة الصررحية والتغميررة بررين

 .المفر واةنعى

  انتشررران اة كررران الدينيرررة الغيرررر صرررحيحة التررري تعررررض الا لرررة اةنعرررى لررربعض

 .الممانسا  الضان  قعل الاتار

  قوقم القياةا  الابيعية والمحلية السلبي تااه فعير قن القضايا الااصة بحمايرة

 .المرأ 
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هنرراك العديررد قررن المصرراةن الترري يمكررن االعتمرراة عليهررا لمعر ررة الحقررائ  والمعلوقررا  

 :الماتل ة حو  القضايا واتااها  وأ كان الامهون المستهدف قعل 

 ح المسررتهدف قررن عررال  النرردوا  الترري تررتم قرر  الامهررون الحييوارات والمناق ييات

 . اللقاءا  الاماهيرية والزيانا  المنزلية

 واةبحرراث والدناسررا  تعررد قررن المصرراةن الهاقررة للمعلوقررا   الطحييوا الميدانييية

 .فمسح عمالة اةط ا 

  التقانير الدونية  حصاءا  التاعيما  المتاحة  ى قرافز الادقة الماتل ة. 

 يقو  بإجرائن الاهاز المرفزن للتعبئة العاقة وا حصاء فل  :التعدادات

التوزي  العمرى : عشر  سنوا  ويشتمل على العديد قن المعلوقا  قنها

حسب الحالة ( سنوا   لفعر 11) وتوزي  السكار حوالنوعي للسكار 

حسب الحالة العملية والنشاط ( سنة  لفعر 15)توزي  السكارح التعليمية

سنة  لفعر  16ح سنة  لفعر للمفون 11)توزي  السكار وح  االقتصاةن

وعدة اة راة لكل ح وقتوسا حام اةسر ح حسب الحالة الزواجية( لإلناث

تتو ر جمي  . وتوزي  المباني حسب اتصالها بمرا   الادقةح حار 

قرافز ح نيم-حضر)والمحا ظا  ح المعلوقا  على قستوى الامهونية 

 (.وقرى

 حتوى على قعلوقا  عن اةحداث الحيوية التى تحردث ت :السجالت الحيوية

ح والمواليررد حوالاررالق ح قعررل الررزواج ح المحا ظررة عررال  العررا /  رري البلررد 

يتم تسرايلها والحصرو  عليهرا قرن عرال  السراال  المدنيرة لكرل ح والو يا  

 .قحا ظة

 وبن العديد قن ح يصدنه قعهد التاايا القوقي سنويا: تقرير التنمية الط رية

لمعلوقا  الديموجرا ية واالقتصاةية واالجتماعية على قستوى المحا ظا  ا

ح (وأقها  حأط ا ح نض حالاا ) قعدال  الو ا   ح قعل توق  الحيا  عند الميالة

بيانا  ح بيانا  عن اةقية والتعليم قعل فعا ة ال صل وعدة التالقيم لكل قدنس

ح الممرضا  لكل طبيب عدةح لكل قمرضةح صحية عن عدة اة راة لكل طبيب

الموانة ح استهالك الااقةح الدعل وال قر ح الباالة حبيانا  عن العمل والعمالة

 . الابيعية   و اةقن الغمائي

 قنها قا يصدن سنويا أو فل  تر  قحدة  وبياناتها : التقارير الدولية األخرى

وهى بها يرو   نية قن المعلوقا  عن . على قستوى الدو  الماتل ة

سكار المدر ح توق  الحيا ح قعدال  المواليد والو ا ح اصائص السكانيةال

 .والعديد قن الاداو  الااصة بالتعداةا  الرسمية للسكار

حجييم المديييدين ، فميين خييالم المصييادر السييابقة  يمفيين التعييرم عةييى حجييم الم ييفةة

 . أسطاب الم فةة والعوامل التى تدعر فيها والنتائج المترتطة عةيها، والمعارضين
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 :إختيار قضية الدعوة

نترب القضرايا ولريكن . قضية الدعو  هى القضية التى تتوا   ق  أ لبيرة المعرايير التاليرة

عنرد  2أو ح عند المفشر المى يتحقر  بشركل فبيرر  3تبعا للمفشرا  بكتابة يالث قضايا 

 .عند المفشر المى يتحق  بشكل قنا ض 1ح المفشر المى يتحق  بشكل قتوسا 

 3قضية  2قضية  1قضية  المعايير

وضرر  لهررا تررليير قباشررر علررى تحسررين 

المرررررررأ  االقتصرررررراةن واالجتمرررررراعي 

 والسياسي 

 

   

 ا نسارشية ق   حقوق اقتم

 

   

قنتشرررر  وقلموسرررة لعررردة فبيرررر قرررن 

 .الناس

 

   

يوجررد عنهررا قعلوقررا  وبيانررا  قفيررد  

 .وتعكف قدى انتشانها وعاونتها

 

   

سهلة ال هم وتوجد لها أسباب واضحة 

 .وقحدة 

 

   

لن تحل بشكل طبيعي أو تلقائي ولكرن 

 . تتالب تدعل أو إجراء لحلها

 

   

جهرا  تساعد على تحقي  شررافة قر  

قعنيررررة أعرررررى وعاصررررة الامعيررررا  

 .اةهلية

 

   

 . اجمع كل عمود واختر القضية ذات أعةى درجة
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  :تحديد الحةوم الطديةة واختيار المناسب منها لحل القضية

يتم  ي همه المرحلة تحديد الحلرو  المالئمرة لحرل القضرية المحردة  ويرتم وضر  المعرايير 

 .  التي سيقو  علي أساسها اعتيان الحل

 :أستخدم النموذج التالي الختيار الحل المناسب متطعا نفس خةوات اختيار القضية

 3الحل  2الحل  1الحل  المدشرات

هررل الحررل قحرردة و يتضررح  يررن قررا 

بن الدعاه قرن أجرل حرل سوف يقو  

ح و قكررررررررار التن يررررررررمح  القضررررررررية 

 .والامهون المستهدف

   

بمعنررى : قابررل للقيرراس والمالحظررة 

أر تتوا ر البيانا  الكمية والنوعيرة 

لقياس قدى تحسرين الموقرم نتيارة 

 .لهما الحل

   

هل الحل يت   ق  العاةا  والتقاليد 

 . السائد   ى الماتم 

   

هرررررررل هرررررررو قناسرررررررب للظرررررررروف 

 . االجتماعية واالقتصاةية السائد 

   

قدى توا ر الظروف المواتية لتن يم 

الحررل بمعنررى هررل تترروا ر المرروانة 

 .الماةية والبشرية وال نية المالوبة

   

هرررل سرررياد الحرررل قرررن يفيرررده قرررن 

ح المهتمررررين وأصررررحاب المصررررلحة

 .وقن الماتم  المحيا بالمشكلة

   

 :المناسب اتب  قايلىالعتيان الحل 

 ض  ص ر إكا لم يتحق  المفشر . 

  إكا تحق  المفشر إلى حد قا 1ض  نقم. 

  إكا تحق  المفشر 2ض  نقم. 

  اجم  فل عموة واعتان الحل المن يحق  أعلى الدنجا 
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وهناك العديد قن اةقعلة التي توضح في ية اسرتادا  البحروث وا حصراءا    ري تحديرد 

وقن الادير بالرمفر أر الواقر  العملري والظرروف المحيارة برالماتم  . المشكلة وتحليلها

 .تساعد  ي تحليل القضية واستنباط الحلو  العملية لها

 

مين % 06أظهرت إحصيااات مديريية التربيية والتعةييم بمحاف ية    أ  ( : 1)مثام 

 تالميذ المرحةة االبتدائية يتسربو  من المدار  بالقرية  

 تحةيل القضية

 

 :ةناسة اةسباب قن عال  المقابال  الاماعية ووجد أر اةسباب هيتم 

 .عد  قوا قة أولياء اةقون على استكما  تعليم أوالةهم ةسباب اقتصاةية .1

عد  نضاء أولياء اةقون عن قستوى الادقة التعليمية المقدقة  ي قدانس  .2

 . تلل القرية

 .نا   ي سن قبكرالعاةا  والتقاليد السائد   ي القرية حو  زواج الب .3

 

 الحةوم المقترحة

  العمررل علررى تررو ير أعصررائية اجتماعيررة ةاعررل المدنسررة السررتقبا  أوليرراء اةقررون

 .وةناسة حالتهم 

  طلررب الموا قررة قررن قاررالف إةان  الامعيررا  اةهليررة علررى تقررديم الرردعم المرراةن

 لألسر التي تعانى قن تدنى أحوالها االقتصاةية

  الادقررة ةاعررل المدنسررة وةناسررة عواقررل الاررمب العمررل علررى تحسررين قسررتوى

 .للتالقيم

  إةعا  قنهج للعقا ة ا ناابية ةاعل  صرو  قحرو اةقيرة بالتعراور قر  هيئرة تعلريم

 .الكبان لتغيير أنماط وسلوفيا  الماتم  تااه الزواج المبكر

 

 

وبانتهرراء  ريرر  الرردعو  قررن وضرر  تصررون للحلررو  المقترحررة واعتيرران الحررل المناسررب 

ة الدعو  يمكنهم االنتقا  إلى عاو  تحديرد  ايرة وأهرداف الردعو  فمرا سرنرى  يمرا لقضي

 .يلي

 

 

 

 



1

1 
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 هدام حمةة الدعوة

ياب على  ري  الدعو  تحديد أهداف الدعو  الالزقة لحرل القضرية وهنراك نروعين قرن  

 :وهماح اةهداف

  الهدف العام للدعوة أو الغاية: 

الىعاا  للىى  تحقيق ىا لحىالم اليسىت يعي   و هى التغيرات والتحسينات التىى يسى ى 
سىنوات وتىؤع  للىى حى   5للىى  3 كثىر يى  , وهى رؤية طويلة اليىع  , اليجتيع
يحاغ ال عف ال ام ي  القضية  و اليشكلة ن سى ا إىا ا كانىت القضىية هىى . القضية

 لرت اع نسبة التسرب ي  الت ليم بي  تاليي  اليرحلة اإلبتعائية إيحبم ال ىعف ال ىام
هىىو ض ىىب نسىىبة التسىىرب  و القضىىا  الىىى نسىىبة التسىىرب بىىي  تالييىى  اليرحلىىة 

 .اإلبتعائية

  األهداف المحددة للدعوة:  

ت بىر ت بر ا  النتائج وال وائع التى تساهم إى تحقيى  اههىعاف ال ايىة وهىى اىاع  
وي تبر هعف العاو  قحىير . قب  تحييم حيلة العاو  ا  الحلو  التى  ت   الي ا

 .   سنة للى سنتي  ويحف اإلجرا  اليطلوب ي  الجي ور اليست عفاليع  ي

 الخصائص التاليةالهدف الايد يشتمل على 

 و قكرار ح يتضح  ين قاسوف يقو  بن الدعاه قن أجل حرل القضرية : قحدة

 .والامهون المستهدف  للهدفح التن يم

  والنوعيررة بمعنررى أر تترروا ر البيانررا  الكميررة : قابررل للقيرراس والمالحظررة

 لقياس قدى تحسين الموقم نتياة لهما الهدف

 وهنررا يمكررن للررردعاه أر يتنرراولوا ا جابررا  علررى بعرررض :  يمكررن تحقيقررن

اةسئلة قنها هل أر الهدف سيتحق  حتى  ى ارل وجروة قعانضرة ةاعرل 

هرل يهرتم ح هل سيحصرل علرى قسراند  عردة فبيرر قرن النراس؟ح الماتم ؟ 

 . اك إجراء ؟ الناس بالهدف بدنجة فا ية التا

  بمعنى أر يتناسب ق  اروف وإقكانيا  الماتم  وق  الغاية : قناسب. 

  قحدة بتوقيت زقنى واضح: قوقو . 

با ضررا ة إلررى قاسررب   ررإر هرردف الرردعو  النرراجح هررو الررمى يسرراعد علررى وجرروة 

 .تعاور وشرافة ق  الاها  اةعرى سواء الحكوقية أو الغير حكوقية

ل قا يعمل الدعاه على هد ين أو أفعر  ي ن ف الوقرت قرن أجرل تحقير   ايرة واحرد  و ح  البا

قن اةهميرة أر تتعررف قاموعرة الردعو  علرى الامهرون المسرتهدف وأصرحاب المصرلحة 

يسرراعد وضرر  اةهررداف بشرركل جيررد علررى تاارريا اةنشرراة فررملل . لرردعم قضررية ةعرروتهم  

فمرا أنرن ياعرل عمليرة المتابعرة والتقيريم أفعرر ح  بشركل جيرد للوصرو  إلرى النترائج المنشروة 

 . سهولة
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ل قا يعمل الدعاه على هد ين أو أفعر  ي ن ف الوقت قن أجل تحقي   اية واحد   .  البا

 :  وهناك أنواع عديد  قن اةهداف المحدة  للدعو  التى تساهم  ى تحقي  الغاية

   ك وإيرران  أو سررلوح أو قرريم عاقررةح أهررداف  تحرردث تغييررر  ررى إتااهررا

 . الحوان العا  نحو القضية

  أهداف تحدث تغيير  ى البراقج التعليمية قعال المن م. 

  أهداف تحدث التغيير  ى اةنظمرة واللروائح والقروانين الترى تسريار علرى

 .عملية التسرب قن المدانس

  أهداف تحدث تغيير  ى المهانا  والقدنا  المتو ر   ى ققردقى الادقرة

 .التعليمية

 داف تحدث تغيير  ى المناهج العلمية المستادقةأه. هـ. 

  أو أهررداف تحرردث تغييررر  ررى القضررايا اةعرررى التررى لهررا عالقررة بالقضررية

 . المعنى بها الدعاه

وفيما يةى أمثةة عةى أهدام الدعوة التى يمفن أ  نسعى إليها لخفض نسطة التسرب 

 . من المدار  مثال

لمرحلررة ا بتدائيررة   ررى القريررة  س ع ررض نسرربة التسرررب قررن قرردانس ا: الهييف العييام

 .بالمحا ظة ص

 : األهدام المحددة 

تبنى قعايير جديد  لاوة  الادقرة التعليميرة  رى جمير  قردانس القريرة س  .1

 .  شهر قن بداية حملة الدعو  11بمحا ظة ص عال  

تن يررم بررراقج تعقي يررة لعرررض قزايررا تعلرريم اةط ررا   علررى تنميررة الماتمرر   .1

 ي جمي  المدانس بالقرية يحضرها جمير  أوليراء    وعلى تنمية اةسر  

 .اةقون بالقرية عال   عا  قن بداية حملة الدعو 

إصدان قرانا  تسمح بإةعا  تعديال  على المرنهج التعليمرى واةنشراة  .2

التى تمانس وتقد   ى تلل المرحلرة عرال  عرا  ونصرم قرن بدايرة حملرة 

 . الدعو 

تسرراعد  ررى تنميررة تلررل المرردانس الحصررو  علررى هبررا  وتبرعررا  وقررنح  .3

 .وتاوير العملية التعليمية بها

 : ولهدف الدعو  عد  عناصر تميزها عن  يرها قن اةهداف وهى فما يلى
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 هو الشاص المن بيده تحويل هدف الدعو  إلى  عل   ممتخذ القرار. 

 قعل تبني قضية أو سياسرة قعينرةح )هو ال عل المتالب لتحقي  الهدف  القرار

 (.الخ… أو تبنى لبرناقج قعين أو قباةن  ح أو اتااك قران بشار القضية 

 لهررداف الردعو  ياررب أر . يصررم قترى سرريتم تحقير  الهردف  الوقي  المحيدد 

 .  أو عاقينتناز عال  عا

 تحديد وتحةيل الجمهور المستهدم 

لزيرراة   رررص نارراح الرردعاه علرريهم أر يتعر رروا علررى الامهررون المسررتهدف لحملررة 

 . ةعوتهم حتى يتمكنوا قن إعداة الرسائل ال عالة واعتيان قنوا  االتصا 

يتحدة الامهون المستهدف للدعو  لكرل هردف قرن أهردا ها :  تحديد الجمهور المستهدم

 : من قايلىويتض

 هرو قتارم القرران الرمن بيرده تحويرل هردف الردعو  : الامهون المستهدف اةولري

 . إلى  عل

 يتضمن اةشااص والمفسسرا  القراةن  : الامهون المستهدف العانون

 .على التليير  ى الامهون اةولى 

فميثال فيى حالية تطنيى معيايير جيودة . يتحدد الجمهور المسيتهدم بطقيا لهيدم اليدعوة 

 :الخدمة نجد أ  

تبنى قعايير جديرد  لاروة  الاردقا  المقدقرة  رى جمير  المردانس  :هدف الدعو  

شرهر قرن بدايرة حملرة  11الحكوقية  ى المرحلة ا بتدائيرة عرال  

 .الدعو 

قتامى القران بروزان  التربيرة والتعلريم  والمديريرة  قعرل قرديرى  الامهون اةولى

ح ة والتعلرررريم بالمحا ظررررة المرررردانس ووفيررررل أو  قديريررررة التربيرررر

 .ووزير التربية والتعليم 

 الامهون العانوى

 (المفئرين) 

أوليرراء اةقررون الرررا بين  ررى تارروير الادقررة التعليميررة بالمرردانس 

والدينيرة والشربابية ح الابيعيةح القياةا  المحليةح الموجوة  بالقرية

ح با ضرررا ة إلرررى أجهرررز  ا عرررال  المحليرررة ح المرررفير  والمفيرررد  

 عناصر هـدف الدعـــوة 

 القرار متخذ
  
 

 قرار
  

 محدد وق 

 

 

+ 

 

+ 
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 . والامعيا  اةهلية واةجهز  الحكوقية المهتمة

يررتم  ررى هررمه الااررو  جمرر  المعلوقررا  الالزقررة لتحليررل :  تحةيييل الجمهييور المسييتهدم

قرن ( قفيردور وقعرضرين) الامهون المستهدف وقعر ة اتااهاتهم نحرو قضرية الردعو  

 : عال 

 . اليقابالت الشضحية و اليناقشات يع الي تيي  .1

 .المالحظة .2

 .ع على بعض اةحاةي  والااب الااصة ببعض المهتمينا طال .3

حضررون المررفتمرا  واالجتماعررا  والمناقشررا  الم توحررة الترري يشررانك  .4

 . يها المهتمين وأصحاب المصلحة

إجررررراء قسرررروح واسررررتاالع نأى لدناسررررة أناء واتااهررررا  الامهررررون  .5

 .المستهدف

الاهررا   قتابعررة بررراقج ا كاعررة والتلي زيررور المحليررة الترري تشررترك  يهررا .6

 .المهتمة والشاصيا  المعنية بقضية ةعوتل

 بناا الدعم

يتحتم على قاموعة الدعو  أر تحدة قستوى التلييرد أو المعانضرة المتوقعرة قرن هرفالء 

حير  أنرن ةسرباب فعيرر  قرد تكرور ح المين يمعلور الماتمر  المسرتهدف اةولري والعرانون

ةينيررة أو يقا يررة أو تانيايررة   ررإر بعررض القضررايا   رري فعيررر قررن اةحيررار تكررور قعيررر  

قهران  عاليرة وققوقرا  وسرما  قعينرة تسراعدهم  ري  وتحتاج إلرى قيراةا  كا  للاد   

وقرن هرمه السرما  . فسب جمهون قفيد لحملة الدعو   يسراعد  رى تحقير  هردف الردعو 

 :قايلى

 .لدين نؤية واضحة لقضية الدعو  .1

 .لدين برناقج عمل واضح وقحدة   .2

 .تواصل جيد ق  اآلعرين .3

 .إةنافن أر الوض  قابل للتغيير .4

 .نن تحقي  ا ناازا  بم رةهإقرانه أر ال رة ال يمك .5

 .قفير  ى الماتم  قاةن على تحمل المسئولية وإنكان الما  .6

وعلى قاموعة الدعو  أر تنمى قهرانا  القيراة  لرديها حترى تسرتاي  الترليير  رى 

 كلما زاة عدة اة راة أو الاماعا  المين يعملرور . الماتم  وتوسي  نقعة الدعم

 .  رص النااح على تحقي  هدف الدعو ح فلما زاة 

 :ومن  أهم تةك المهارات القيادية

 .التعرف على احتياجا  الماتم  الملحة .1
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 .القدن  على توصيل احتياجا  الماتم  إلى المسئولين عن تلبيتها .2

 .ا نصا  لآلعرين .3

 .التاايا  ى ضوء  ا قكانا  والموانة المحلية المتاحة لتحقي  اةهداف .4

 .المشكال القدن  على الت اوض وحل  .5

 .استيعاب اآلناء المعانضة .6

ل ق  أو ضرد قضرية  أعيرالح ال ياب أر تنسى قاموعة الدعو  هفالء المين لم يكونوا نأيا

ح    رري بعررض اةحيررارح يكررور أحسررن اسررتعمان للوقررت والاهررد هررو (قحايرردور)الرردعو  

 .قناشد  هما الامهون المحايد لكسب ةعمهم
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 نموذج خريةة القـــوة لتحةيل الجمهــور المستهدم

 :هدم الدعـوة 

 

ـد
ـــ
يـ
ــا
حـ
م

 

 

 قــفيد

أو  شخصيات

قيادات مديدة ولها 

 كطير تأعير

لةقضية ولفن ليس  مديديين

الجمهور  عةىلهم تأعير 

 المستهدم ومتصةين بطعض

 معـارض

ب دة  معارضين أشخاص

ومتصةين بطعضهم إتصام 

 وعيق 

 
 معار  شخص

 معارضة قوية
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 إعداد الرسالة

الرسالة هى قاموعة المعانى التى يرسلها المرسل إلى المستقبل بغية التليير  ى سرلوفن  و 

ل الحتياجرررا  واهتماقرررا  جمهرررون قعرررين   مرررعال الرسرررائل الموجهرررة . تصرررال الرسرررائل تبعرررا

لماموعررة قررن اآلبرراء المتعلقررة بتح يررز أوالةهررم علررى ا سررتمران  ررى التعلرريم  تاتلررم عررن 

لين بروزان  العرد  قرن أجرل قروانين لحمايرة اةط را  العراقلين  رى الرسائل الموجهة للمسرئو

عاصرررة البحررروث النوعيرررة قعرررل قناقشرررة ح وقرررد تسررراعد البحررروث . قاررراع الزناعرررة قرررعال

الماموعررا  البفنيررة والمقررابال  المتعمقررة  رري التعرررف علررى الرسررائل المناسرربة للامرراهير 

 . على اعتالف أنواعهم 

 ادهامفهوم رسالة الدعوة وخةوات إعد

 رسالة الدعوة

، ولماذا، هى بيا  موجز ومقنع عن أهدام الدعوة يركز عةى ماتريد تحقيقه

 .وكيف مع ذكر اإلجراا المحدد الذى نود من الجمهور المستهدم القيام به

 

 

توجررن نسررالة الرردعو  للامهررون المسررتهدف لتشرراعهم علررى اتارراك قواقررم قسرراند  لقضررايا 

لررما ياررب علررى الداعيررة أر يكررور قلررم . لصررالح قضررية الرردعو ةعرروتهم  أو لتعررديل سررلوفهم 

 :تتحدة تلل الااوا   يما يلى. بالااوا  التى ياب إتباعها عند إعداة نسالة الدعو 

 .إعداة  كر  أساسية للرسالة .1

 .إعداة عل ية قن المعلوقا  البسياة فلما استدعت الحاجة .2

 .لامهون المستهدفو ر قاموعة قن البيانا  إكا فانت قناسبة  قناع ا .3

فمرا يارب أر ح وكا  طاب  إنسانيح وبسياةح قم بإعداة الرسالة بحي  تكور قصير  .4

 .تكور قحدة  وةقيقة وإياابية وقتسقة

 .اعتبر الرسالة على قاموعا  قاتل ة تمايل الامهون المستهدف .5

 .عد  ال كر   واةل اا والعبانا  طبقا لنتائج االعتبان القبلي .6

 : لةنقاب أساسية التي يمفن مراعاتها عند إعداد الرسالة وفيما يةى توضيح

ويكور ا يااز بحمف المعلوقا  التري ح على المرسل أر يوجز :موجزة ومختصرة -1

وأر يكور هناك نقاة واحرد  . وتانب الحشو الزائدح ال تسهم  ي تحقي  هدف االتصا  

ح إكا فررار هررما  يررر قمكررن  رراينين أو (قعررالي)نئيسررية لتوصرريلها وهررما  رررض نمرروكجي 
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د  واضرحة عرن أر نتسربب  من اة ضل أر نترك النراس ب كرر  واحر. يالية على اةفعر 

 . ي بلبلة  كرهم أو إزعاجهم بل كان فعير  

ل بحير  ال يكرور هنراك أةنرى أياب : واضحة وتامة -2 ر يكور قعنرى الرسرالة  واضرحا

اقكانية لسوء ال همح وهما يتالب  حص فل فلمة وجملرة وعبران  قرن عبرانا  الرسرالة 

ل قر  قمعلرين  وأر يتم.  االتصالية حتى تكور ق هوقة لدى المستقبل اعتبان الرسالة قسربقا

. للامهون المستهدف للتلفد قن أر الرسالة التي تم إنسالها هى ن سها التي تم اسرتقبالها 

عندقا يقو   ري  الدعو   بإعداة نسالة للدعو  قوجهة إلى الشبابح على سربيل المعرا ح 

ل أر يررتم تاربرة توصريل الرسرالة علررى قاموعرة قرن الشر باب المسرراندين قرن الم يرد ةائمرا

قرد تعاري هرمه الماموعرة  قررةوة ق يرد عرن في يرة ت سرير . فنوع قرن االعتبران للرسرالة

 .الرسالة 

أر تكررور الرسررالة صررحيحة وققنعررة قررن عررال  البيانررا   :صييحيحة ومقنعيية -3

والمعلوقررا  الصررحيحة التررى تحترروى عليهررا والمنارر  السررليم التررى تبنررى عليررن ح 

 . تااكه قن قبل الامهون المستهدفوواضح  يها ا جراء المن سيتم ا

 خصائص وعناصر الرسالة الفعالة   2-4-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خصائص الرسائل الفعالة 

 بسيطة وواضحة .1

 (يركز ) يوجز   .2

 وي  وية لغة يناسبة .3

 ج ابة ويس   ح ظ ا .4

   ات يحعاقية .5

  تعاو الجي ور للى اي  شئ  و لتضا  يوقف ي ي  .6

 

 العناصر الخمس لةرسالة

  اة كان/ المحتوى  .1

  اللغة .2

   المصدن/ ناقل الرسالة  .3
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  يشررير المحترروى إلررى ال كررر  اةساسررية للرسررالةح قررا هرري  النقاررة  :األففييار / المحتييوى

الرئيسية التي تريد أر توصلها لامهونك ؟ قا هي  ال كر  الواحد  التي تلقل أر يحصرل 

 .عليها الامهون وتبقى قعن بعد توصيل الرسالة 

  هررل اللغررة قناسرربة . اللغررة تتضررمن الكلمررا  الترري تاتانهررا لتوصرريل نسررالتل  :الةديية

هونك المستهدف ؟ هرل اعتيران الكلمرا  واضرح أو يمكرن ت سريرها باريقرة قاتل رة لام

 بواساة جمهون قاتلم ؟ هل قن الضرونن استادا  لهاة قحلية لتوصيل الرسالة ؟

  هرو الشراص أو اةشرااص الرمين سريقوقور بنقرل الرسرالة  :المصيدر / ناقل الرسيالة .

تهدف ؟ هل قرن الممكرن أر يكرور قرن هل ناقل الرسالة كو قصداقية لدى الامهون المس

بين نراقلي الرسرالة أحرد المنت عرين ؟  بإقكرار قاموعرة  الردعو  أر ترسرل نسرائل  قويرة 

وكا  قعنى لمتامى القران ولصانعي السياسا  قن عال  أحد اة راة المتضرنين قرن 

 .القضية  

  التري تاتانهرا طريقة نقل الرسرالة هري  القنروا :قنوات االتصام / بريقة نقل الرسالة  

قررا هرري  أفعررر طريقررة تسرراعدك علررى وصررو  نسررالتل للامهرررون . لتوصرريل نسررالتل 

 .المستهدف ؟ القنوا  الماتل ة اةفعر  اعلية لامهون قعين 

   قترى وأيرن سريتم نقرل الرسرالة ؟ هرل هنراك تامعرا  للرجرا  قحردة  : والمفيا  / الوق

هرل ح رجا  للمشانفة  ى حرل القضرية  المواعيد واةقافن يمكن ا ست اة  قنها لدعو  ال

هناك أندية قرأ  للتامعا  اةسرية يمكن قرن عاللهرا قااطبرة أ رراة اةسرر  المسرئولين 

ح  وقراهى المواعيرد الترى تناسرب عردة فبيرر قرن اة رراة ح عن قران تعليم وتشغيل أبنائهم

حصرو  هل هنراك أحرداث إجتماعيرة تسرتاي  أر ترباهرا برسرالة الردعو  حترى يمكنرل ال

علررى اهتمررا  أفعررر بالقضررية؟ قعررل و ررا  أحررد اةط ررا  نتياررة ترردنى الارردقا  الصررحية  

ح إنتشان بعض اةقراض الونايية  ى الماتمر  نتيارة زواج اةقرانبح المتو ر  بالقرية 

أو و اه أحرد اةط را   رى أسرر  قرا نتيارة عرد  ترو ير الرعايرة الصرحية لرن بسربب العردة 

 .الكبير ةاعل اةسر  

 :مثام لنموذج إعداد الرسالة
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تبنى قعايير جديد  لاوة  الادقة التعليمية المقدقة  ى جمير  قردانس  : هدف الدعو 

شرهر قرن  11المرحلة ا بتدائية  ى القريرة س بالمحا ظرة ص عرال  

 .بداية حملة الدعو  

 .تو ير قعاقل للكمبيوتر قتاون   بالمدانس وقدنسين قدنبين -1 :النشاط

 يو   ى اةسبوع لمسابقا  أوائل الالبة بين المدانس تاصيص -2

قوا قة المسئولين بوزان  التربية والتعليم على ترو ير قعمرل فمبيروتر  :ا جراء

يو   رى اةسربوع وتاصيص  ح ةاعل فل قدنسة وقدنسين قدنبين  

 .لمسابقا  أوائل الالبة بين المدانس

وفيررل أو  قديريررة التربيررة  -مسررتهد ة قررديرن المرردانس ال :األولييى الامهون المستهدف

 .وزير وزان  التربية والتعليم-والتعليم بالمحا ظة

القيرررراةا  المحليررررة  -أوليرررراء اةقررررون وطررررالب المرررردانس: الثييييانو 

 .والماتمعية بالمحا ظة

أاهرررر  نتيارررة المناقشرررا  المتعمقرررة قررر  أوليررراء اةقرررون وتالقيرررم  قحتوى الرسالة

ا  المحليرررة حاجرررة قررردانس القريرررة س المرحلرررة االبتدائيرررة والقيررراة

بالمحا ظة لتحسين جوة  الادقة التعليمية بها قن عرال  إنشراء قعمرل 

فمبيررروتر برررن قدنسرررين قررردنبين وتنشررريا المسرررابقا  التعليميرررة برررين 

المرردانس وال صررو  قمررا يررفةى إلررى تحسررين قسررتوى التعلرريم بتلررل 

 المرردانس وع ررض نسررب التسرررب قنهررا وبالتررالي ع ررض نسرربة اةقيررة

 .على قستوى المحا ظة

 .قسئولي الامعيا  اةهلية وبعض قياةا  القرية ناقل الرسالة

وقررررت وقكررررار نقررررل 

 الرسالة

 ..... ى قكتب السيد ............الساعة......يو  اةحد الموا  
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  :االتصام 

. الحيرا يلعب االتصا  ال عا  ةونا أساسريا  رى ناراح العالقرا  ا نسرانية  رى قاتلرم قاراال  

. ليتمكنروا قرن تحقير  قهراقهمح ولملل  هرو قهران  يتعرين علرى  رير  الردعو  افتسرابها وتابيقهرا

والقردن  علرى توصريل ال كرر  إلرى الاررف المقابرل ح ويتميز االتصا  ال عا  با ةناك والروعي

 .قن عال  قنا  االتصا  المالئمة للامهون المستهدف

ح صرا  التري يمكررن اعتيانهرا لتوصريل نسرالة الرردعو  و يمرا يلرى التعررف علرى أهررم قنروا  االت

با ضا ة إلى التعرف على  أساليب ا قناع وقهانا  االتصا  ح وقعايير اعتيان القنا  المناسبة

 . قن أجل ت عيل عملية الدعو  وإتماقها بنااح

 قنوات االتصام

الرسرالة  قعرل القنرا  قنوا  االتصا  الواساة الماةية لتوصيل الرقروز حاقلرة قعراني  تعتبر

ح والقنررا  الكتابيررة فمررا  رري حالررة التقررانيرح الصرروتية فمررا يحرردث  رري المقابلررة الشاصررية 

والقنا  التصويرية فمرا  ري حالرة ح والقنوا  التقنية  فالتلي ور والتلكف الراةيو والتلي زيور 

ا الردعا  وقن أقعلرة قنروا  االتصرا  التري يمكرن أر يسرتادقه. الملصقا  ولوحة ا عالنا 

 :قايلى

 المحاةيا  والحوان  ير الرسمي. 

 الحوان العا  عال  الندوا  والمقابال  الاماعية. 

 الزيانا  المنزلية. 

  االجتماعا. 

  الااابا. 

 قاويا  وفتيبا  ةعائية. 

 تقانير عن الحقائ  المتعلقة بالقضية. 

 قنوا  ا كاعة والتلي زيور المحلية. 

 الشبكا  ا لكترونية. 

 والمعلقا   ى اةقافن العاقةالملصقا  . 

 شرائا ال يديو. 

 المفتمرا  الصح ية واةحاةي  ا عالقية. 

 النشرا  ا عالقية. 

 نسو  بيانية وصون توضيحية. 

 :مدشرات اختيار الةريقة المناسطة

 علررى . بعررض الارررق تكررور أفعررر  اعليررة وأفعررر قناسرربة لامهررون قعررين  :الجمهييور -

سرربيل المعررا ح  يتامرر  الرجررا  بعررد أوقررا  العمررل  ررى اةنديررة أو أقررافن أعرررى  عندئررم 
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فررملل شررباب المرردانس والااقعررا  ح يمكررن اسررتادا  الحرروانا  والمناقشررا  الاماعيررة 

الصريم واةجرازا  أو لديهم بعرض الوقرت لحضرون المعسركرا  الصري ية  ري أوقرا  

. وعندئرم تصربح الاررق ال عالرة لهرم هري النردوا  واللقراءا  الشربابيةح قرافز الشرباب 

بينما صانعي السياسا  قرن كون المناصرب العليرا لريف لرديهم وقرت ولرديهم قسرئوليا  

ولررملل الرسررالة ياررب أر تعارريهم الحقررائ  بشرركل واضررح وقاتصررر وقحرردة ح . فعيررر  

ل ياب أر تترك  الاررق ال عالرة لصرانعي . لهم قعلوقا  للقراء   ري وقرت الحر  وأيضا

ل لوجرررن  ررري  السياسرررا  تتضرررمنح تقرررانير إ ررراة ح أوناق بالحقرررائ ح المقرررابال  وجهرررا

 .االجتماعا 

ياب على  ري  الدعو  أيضرا السرعي للحصرو  علرى ال ررص التري يع رور : التفةفة  -

ا  الاماعية قن عال  أندية المرأ   يها قن الد   أو يتحملور تكاليم بسياة قعل اللقاء

اللقرراءا  الشرربابية قررن عررال  قرافررز الشررباب والمعسرركرا  الصرري ية أو بالوحرردا  ح 

فملل االست اة  قرن القنروا  والبرراقج المحليرة لنقرل الرسرالة وتحقير  أهرداف . الصحية

 . الدعو  

ة ةعوتهرا عندقا تعلرن قاموعرة الردعو  قضري (:احتمام التعر  ألخةار) المخابرة  -

يكور هناك نوع قرن الماراطر   -عاصة عندقا تكور قضية قعير  للاد   -للرأن العا  

الحروان العرا  والمرفتمر . ويكور لبعض أساليب الدعو   قااطر  عن الربعض اآلعرر . 

يل رت النظررح ويمكرن ا قرال  " ساعن"المباشر يبرز القضية و قمكن أر تصبح  حدث 

التااريا الردقي  واعتيران   المتحرديين وعمرل البرو را  قن المااطر  وكلل قن عرال  

 .إلخ … 

يمكررن أر ي ضررل  ريرر  الرردعو  اعتيرران طريقررة تسررمح لررن  :وجييود شخصييية مييدعرة  -

بالتعرف على  شاصية قياةية  ى الماتم  تساعده وتسرانده  رى توصريل نسرالتن إلرى 

 . الامهون المستهدف للدعو  

 الرسرالة ح صيا  المستهد ة عبر قنا رم قاتل رة وأعيرا يمكن أر توجن الرسالة للشا 

التي يتم توجيهها لن تظهر نتياتها بين يو  وليلرة وقرن يرم يارب تكرران الرسرالة أفعرر 

قررن قررر  قرر  العبررا  علررى المحترروى وأسررلوب الرسررالة  ررال تبرردلها ووجههررا قررن عررال  

فنررت تسررعى  مررعال إكا . قنا ررم وأسرراليب قاتل ررة حتررى ال تعيررر الملررل  رري ن رروس قتلقيهررا

أو وسرررائل ا عرررال  ح للترررليير علرررى الامررراهير  ررريمكن اسرررتادا  اللقررراءا  الاماهيريرررة

أقرا إكا فنرت تسرعى للترليير علرى أحرد . أو الكمبيروترح أو الزيرانا  المنزليرةح الماتل ة

ح أو التقانير والحقرائ ح المسئولين  ي الاها  الحكوقية  عليل أر تلال إلى الااابا 

و ررى جميرر  تلررل الحرراال   إنررل تحترراج أر . وقا  البيانيررة وهكررمااالجتماعررا  والرسرر

يكررور لررديل قهررانا  عاصررة  رري ا قنرراع واالتصررا  حتررى تسررتاي  توصرريل الرسررالة 

وهما ياعلنرا نتاررق ةهرم قهرانا  ا قنراع واالتصرا  التري تسراعد  ري . وا قناع بها

 .ت عيل حملة الدعو  

 : أساليب اإلقناع ومهارات االتصام
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 إننرا نقصرد توصريل ح وفمتحرديين.  إننا نتباة  المعلوقا  قر  اآلعررينح نقو  باالتصا   عندقا

 عندقا نتباة  المعلوقا  أو عندقا نريد توصريل قضرمور . قضمور نسالة قعينة إلى قستمعينا

( قررراكا تقتررررح؟ ) فاةسرررئلة الم توحرررة  اإلشيييارات الةف ييييةأن ح  إننرررا نسرررتاد  اللغرررة ح الرسرررالة

واإلشييارات رييير ح ( قانأيررل  رري هررما الموضرروع؟) والمتعمقررة ح (هررل أنررت قوا رر ؟  )والمغلقررة 

وأسرررلوب الحررردي  وطريقرررة الوقررروف والحرفرررة ح قعرررل تعرررابير الوجرررنح (ا يمررراءا ) الةف يييية

إر ا شرانا   يرر الل ظيرة تكشرم الكعيرر عرن حالتنرا . الخ علرى حرد سرواء.... وإيماءا  الاسم

إضرا ة للموضر  الرمن ح تحديردنا وتقييمنرا لعالقتنرا بمسرتمعيناوعرن أسرلوب ح الاسدية والعاط ية

 .نتحدث عنن

وإكا لرم . أر ي هم المستم  قضمور فال  المتحردث فمرا يقصرده تماقراح ويقتضى االتصا  ال عا 

وال يحرردث هررما االضرراراب . يتحقرر  كلررل  ررإر النتياررة تصرربح حرردوث اضرراراب  رري االتصررا 

ياتل ور  ري طريقرة  همهرم وت سريرهم لمرا يسرمعور أو بل ةر الناس ح العتالف اللغا   حسب

 .بناء على تاانبهم وتوقعاتهمح يشاهدور

حيرر  يعتقررد الكعيرررور أنهررم ح قررن قهررانا  االتصررا  الغيررر ققرردن   اإلنصييات بانتطيياه مهييارةإر 

علرى العكرف  العديرد قرن اة رراة النراجحين . يحصلور على قا ير بور  ين قرن عرال  التحردث

عر  ي ا نصا  عن التحدث وعندقا يتكلمور  هم  ري الغالرب يوجهرور اةسرئلة يقضور وقتا أف

 .ليتعلموا أفعر

هناك بعض ا نشاةا  التي يمكرن االسرت اة  قنهرا  قنراع اآلعررين بقضرية ةعوترل وهرى فمرا 

 :يلى

واةنقررا  عنررد عرررض نسررالتل لتضرر ى عليهررا حرردة هررد ل واحصررل علررى الحقررائ   .1

اجمرر  فا ررة الحقررائ  الترري تحتاجهررا لرردعم ح قرررن قررا تريررد تحقيقررن ولمرراكا لمصررداقية

الحارج العاط يرة حترى يمكنرل واآلعررين الحكرم علرى القضررية ح حراو  تقليرلح قضريتل

 . والحلو   ي ضوء الحقائ  وحدها

افتشم قاكا يريد اآلعرين ال تقلل أبدا قن ققاوقة اة راة الابيعية للتغير ولكرن ضر   .2

عندقا يالب قنهم ةعم القضية   رلو  أسرئلة . ر قعل همه المقاوقة نسبية ي اعتبانك أ

فيم يفير كلل على؟ وإكا أقكنل أر تض  ن سل قكرار : يوجهها اة راة ةن سهم هي 

اآلعرررين  سررتكور قرراةنال علررى التنبررف باالعتراضررا  وتقررد  أ كررانك باريقررة أفعررر 

ح اةشياء وقاكا يريردور وقترى ولملل ياب أر تكتشم فيم ينظر اة راة إلى. جاكبية

وجررن اةسررئلة وإكا قررا وجهرروا إليررل ح وال تتحرردث فعيررراح اسررتم  إلررى قررا يريرردور قولررن

يرم قرد  قضريتل باريقرة تبررز ح افتشم قا يسرعور إليرن. سفاالل أجب علين بسفا  آعر

بلقعلرة إنسرانية أو علرى اةقرل تقلرل االعتراضرا  أو الماراوف قسرتعينا ح  وائدها لهم 

 .وقن ةاعل قاتمعاتهم  قفير  وقفيد  لرسالتل ح اق  الحيا  قن و

حرراو  أر تاررد أن . ةعهررم يسرراهمور إكا أقكررن كلررلح اجعلهررم يشررانفور  رري أ كررانك .3

تانررب أر تهررزقهم  رري ح ال تكسررب عررداوتهمح أنضررية قشررترفة لتبرردأ قنهررا باالت رراق

 .جاساعدهم  ي االحت اا باعتداةهم بلن سهم وةائما  أترك قار. المناقشة
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وحتى يتحق  الهدف قن ةعوتل البد قن أر يكور لديل  قهرانا  لالتصرا  التري تسراعدك  ري 

 .تباة  الحوان والمناقشا  واستمرانها  ي االتااه المن تر بن أنت وليف اآلعرور

 : مهارات االتصام الفعام وتدفق المعةومات

  برالن فح برل وي رتح آ اقرا يد  االتصا  البصرن ق  اآلعرين بالعقة : االتصام الطصر

واسعة للتواصل ق  الناسح ويساعد على تكوين العالقا  الايد ح  عند عررض نسرالة 

ل قما يشرفهم قعل ويساعد  ى ت اعلهم قر   ةعوتل  إنل تتواصل ق  جمهونك بصريا

ق  تقولنح فما أر االتصرا  البصررن يسراعد ناقرل الرسرالة علرى االسرترعاءح ويا رم 

 .ةقن ا حساس بالعزل

يانية لكل شراصح أقرا إكا فرار  3-1ةلت التاانب أر أ ضل اتصا  بصرن يكور قن 

ل علرى  الامهون فبيرال  قسم الامهون إلى قاموعا  قاتل ة حتى تتواصل قعهم بصريا

شكل قاموعا ح احمن قن تاو  بصررك  ري الغر رة أو إلرى أسر ل أو أعلرى أو ترفرز 

 .بصرك على شاص أو قاموعة ةور  يرها

  اسررتاد  الصررو  الهرراةي الرررزين  واعمررل علررى أال يكررور علررى  :المناسييب الصييوت

إسرررتادا  اةسرررلوب التهكمررري ح  نبرررر  الصرررو  الغاضررربة أو الد اعيرررة . وتيرررر  واحرررد 

 .تساعد  ى تحريم الرسالة وعد  وصولها بصون  صحيحةحوالنبر  التهكمية

 :هناك عالا م اكل متعةقة بالصوت وهي

عندقا ي قد الصو  نبرتن الابيعية نتياة القل  بحي  تصربح تحدث الرتابة : الرتابة .1

عضال  الصدن والحنار  أقل قرونةح قمرا يا رم ترد   الهرواء عاللهراح ولتال ري 

تلل المشكلة عليل باالسرترعاء لتا رم التروترح فمرا أر تحريرل الارزء العلرون قرن 

 .لابيعيالاسم يا  م قن حد  التوتر  تشعر باالسترعاءح ويعوة صوتل لوضعن ا

ال تعتبررر قشرركلة إال إكا فررار الكررال   يررر ق هررو  قررن قبررل : التحرردث بسرررعة فبيررر   .2

ل يارب أر ترتحكم  ري سررعة ناقرلح  ل  نيا أو تقنيا المتحدثح ولكن عندقا تقد  عرضا

ولعالج كلل أصغِ لن سل وأنت تقو  آعر فلمة  ري جملرة قراح يرم انتقرل إلرى الاملرة 

 .جمب انتباه الامهون واستيعابهم لعرضل اةعرىح وهما اةسلوب لن ةون  ي

عنررد تقررديم عرضررل تلفررد قررن أر الاميرر  يسررم  صرروتل : قشررافل طبقررة الصررو   .3

بوضرروح تررا ح ولتارراوز هررمه المشرركلة يمكررن إتقانهررا بالممانسررة وقررن  وائررد طبقررا  

 .الصو  جمب انتباه واهتما  الامهون لعرضل

 السةوك والم هر 

وإكا لم تكن قتلفد قمرا سروف ترتديرن حراو  . رينانتدى قالبف أنيقة وقناسبة للحاض .1

 .أر ترتدن قالبف أنيقة وأفعر نسمية قما تعتقد أر يرتدين جمهونك

 .تانب الحرفا  التي تلهي ال كر عن الترفيز  ي نسالتل .2

 .ياب أر يوحى قظهرك بالعقة  ي الن ف واحترا  اآلعرين .3

 . جيد ياب أر تقد  نسالتل  وأنت  ي أحسن صحة وحالة قزاجية  .4
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 :معوقات االتصام

تعمل قاموعة قن العواقل فمعوقا  لالتصا ح وتفةن همه المعوقرا  إلرى التشرويل علرى 

يمكرن تقسريم قعوقرا  االتصرا  إلرى قعوقرا   ري المرسرلح وقعوقرا   ري . عملية االتصا 

الرسررالةح وقعوقررا   رري وسرريلة االتصررا ح وقعوقررا   رري المسررتقبلح وقعوقررا   رري بيئررة 

 .االتصا 

 معوقات في الراسل : 

يقرر  الراسررل  رري أعارراء عنررد اعتزاقررن االتصررا  برراآلعرينح وهررمه اةعارراء 

تنحصررر  رري عررد  التبصررير بالعواقررل ال رةيررة أو الن سررية الترري بداعلررنح والترري 

يمكنها أر تفير  ي شكل وحام اة كان والمعلوقا  التي يوة أر ينقلهرا الراسرل 

الدا  ح والابرر  والرتعلمح وال هرم وا ةناك : قن همه العواقلح إلى المرسل إلين 

 .والشاصيةح والعمليا  الوجدانية والعقلية

 معوقات في الرسالة:  

تتعرض المعلوقا  أيناء وضعها  ي الرسالة بربعض المرفيرا  التري تغيرر قرن  

إر الاال  ري الرسرالة يحردث . طبيعة وشكل وحام وقعنى المعلوقا  واة كان

أو ترقيررز المعلوقررا ح وتحويلهررا إلررى فلمررا ح وأنقررا  عنررد القيررا  بالصرريا ةح 

 .وأشكا  وحرفا ح وجمل و يرها

 معوقات في وسيةة االتصام:  

إر عررد  قناسرربة وسرريلة االتصررا  لمحترروى الرسررالة ولابيعررة الشرراص المرسررل 

عليررن ياررب أر يقررو  الراسررل . إليرن تسرربب  رري فعيررر قررن اةحيررار  شررل االتصررا 

 وية أو المكتوبررة المناسرربةح وكلررل حتررى يزيررد قررن بانتقرراء وسرريلة االتصررا  الشرر

 . عالية االتصا 

 معوقات في بيئة االتصام:  

يق  أطرراف االتصرا   ري أعاراء عديرد  عنردقا يتغرا لور ترليير البيئرة المحيارة 

وعررد  اةعررم بعناصررر البيئررة وتلييرهررا علررى ح بهرمح والمحياررة بعمليررة االتصررا  

وسرنتعرض  يمرا يلري . فاقرل أو قشوشرااالتصا  ياعل هما االتصرا  أقرا  يرر 

 :لعناصر بيئة االتصا ح واةعااء الااصة بها

 .عد  قالئمة الوقت أو المكار ةحد اةطراف  ى عملية االتصا  .1

أحد أطرراف االتصرا  أو فالهمرا علرى  يرر علرم أو ال ي هرم قضرية الردعو  وال  .2

 .أهدا ها

 .آلعر  ي االتصا أحد أطراف االتصا  تتعانض أهدا ن ق  أهداف الارف ا .3

 .أحد أطراف االتصا  أو فالهما ال ي هم واي تن أو واي ة اآلعر  .4

أحررد أطررراف االتصررا  أو فالهمررا ال ي هررم ال وائررد الترري سررتعوة عليررن قررن جررراء  .5

 .االتصا 
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أحررد اةطررراف أو فالهمررا ال ي هررم العواقررب السرريئة الترري ستصرريبن أو تصرريب  .6

 .قاتمعن قن جراء سوء االتصا 

 وارد المحةية لصالح قضية الدعوةتعطئة الم

تعررد تعبئررة المرروانة بلشرركالها الماتل ررة عمليررة أساسررية قررن أجررل تحقيرر  اةهررداف الاماعيررة 

. أو الماةية يزيرد قرن احتمراال  ناراح الردعاه ح  الوصو  إلي الموانة البشرية . المشترفة

لمحليرة المرفير   على  ري  الردعو  البحر  عرن ال ررص المتاحرة  لالسرت اة  قرن القيراةا  ا

علرري الماتمرر  المسررتهدف قررعالح أو التعرراور قرر  الاهررا  والهيئررا  الموجرروة  بررالماتم  

للحصو  على الموانة الماتل ة التي تساعد  ي تحقي  أهرداف الردعو   مرن ا قكرار القيرا  

 . بحملة ةعو  ناجحة باستادا  الموانة والقياةا  المتو ر   ي الماتم  المحلي

 :  معال القياةا  المفير   ي الماتم  المستهدف للدعو  قد تكور 

  و قسرئو  ح قدير قديرية التربيرة والتعلريم ح عضرو قالرف قحلري ح قدير المدنسة

إعالقي حي  يمكن االستعانة بهم  ري تعبئرة الماتمر  وتح يرزه للمشرانفة  رى حرل 

 .اةط ا القضايا المرتباة بالادقا  التعليمية وأهمية تعليم 

   شيخ الااق ح  يمكنن تناو  نأن الدين  ي الت رقة بين الانسين قن حير  المعاقلرة

أو زواج اةقانب المن قد ينتج عنن أط ا  قعوقيين أو الزواج المبكرر الرمن يضرر 

 بالماتم 

 العمد  والملكور  يما يتعل  بسن الزواج لكل قن ال تى وال تاه. 

 شباب لزياة  قشانفتهم  ري القضرايا قدير قرفز الشباب لعقد ندوا  لل

 .الماتمعية

   نئيف قالف إةان  أندية المرأ   يما يتعلر  بعمرل نردوا  ولقراءا  باةنديرة لزيراة

 .قشانفة المرأ   ى حل قضايا قاتمعها

أقررا بالنسرربة للاهررا ح  رريمكن للداعيررة  العمررل قرر  قرافررز الشررباب  رري عقررد نرردوا  للشررباب 

سررر  الصررغير ح أو التعرراور قرر  لانررة الشررباب  رري الحررزب والرردعو  إلرري تبنرري ق هررو  اة

المالف القوقي للمرأ  بالنسبة لعقد ندوا  عن أهمية تعليم البنرا  ح ون ر  سرن والوطنيح 

الامعيررا  اةهليررة العمررل قرر  الررزواجح وقارراطر الحمررل  رري السررن الصررغير ح فمررا يمكررن 

علرريم الكبرران لمناقشررة قضررايا اةعرررى القائررد   رري قاررا  التنميررةح وفررما التعرراور قرر  هيئررة ت

تحترراج إلرري قرراة     قضررايا الرردعو . الرردعو  قرر  الرجررا  والشررباب  ررى  صررو  قحررو اةقيررة

فمرا تحتراج . و قواجهرة المشركال  ح قاتمعيين قفيدين وقسراندين وقراةنين علري ا قنراع 

اف حملررة الرردعو  لهررفالء القرراة  لتررو ير المرروانة ال كريررة والماةيررة والماليررة لرردعم  اةهررد

 .الماتمعية

 تنفيذ حمةة الدعوة 

 إعداد الخةة التنفيذية  
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نفز  جلسا  حلقة العمل حتى اآلر على بناء المهانا  ال نيرة  ري المراحرل الماتل رة لعمليرة 

وعلى الااوا  ا جرائية الالزقة لتصميم تلل الحمال  قن تحديد للقضراياح وضر   –الدعو  

إعرداة ح معانضرة والوصرو  إلرى الامهرون المسرتهدف الغايا  واةهدافح تقردير المسراند  وال

واآلر قررد حررار الوقررت لتاميرر  فررل أجررزاء العمررل .  و تعبئررة المرروانة المحليررةح ونقررل الرسررالة 

يعارى إعرداة الاارة التن يميرة . ووض  هرمه المنتارا   ري عارة تن يميرة واحرد  لتوجيرن الردعاه

 . لديهم شعونا بالملكية وااللتزا   رصة قمتاز  ل ري  الدعو  للعمل بروح ال ري  ويال  

 :تشتمل عملية التاايا لحملة الدعو  على عدة قن الااوا  المناقية هي

 .التحديد المسب  لألهداف المراة الوصو  إليها .1

 .وض  واعتيان بديل قن بين عد  بدائل قتاحة لتن يم الهدف المالوب وحل القضية .2

 . تحديد الامهون المستهدف والتعرف على وجها  النظر المساند  .3

 .جم  قعلوقا  حو  اآلناء المعانضة وتحديد وجها  النظر والدوا   واةسباب .4

 .بناء الدعم والمساند  لقضية الدعو  والهدف  .5

 .إعداة الرسالة وتحديد قنوا  االتصا  المناسبة .6

و ح الرردعو  و تحديررد ا قكانررا  المتاحررة  عررالل تحديررد ا قكانررا  الالزقررة لتن يررم أنشرراة  .7

 .تحديد في ية تو ير ا قكانا   ير المتاحة

ح والتري تتنراو  تحديرد ( الاارة التن يميرة) وض  البراقج الزقنية الالزقرة لتن يرم الهردف .1

يم تحديد المسرفوليين (  ا جراءا ) اةنشاة الالزقة لتحقي  الهدفح وفي ية القيا  بها 

والمرروانة المالوبررة لتن يررم اةنشرراة سررواء الماةيررة أو ح قررن  ريرر  الرردعو  عررن تن يررمها 

 .وأعيرا أسلوب المتابعة والتقييمح وا طان الزقنى الالز  لتن يم فل نشاطح البشرية

إر العمل بدور عاة يصبح ضرربا قرن العبر  وضرياع للوقرت ح إك تعرم ال وضرى واالنتااليرة 

وتبررز أهميرة التااريا أيضرا  ري توقعاترن للمسرتقبل .ويصبح الوصو  إلى الهدف بعيرد المنرا 

وقا قرد يحملرن قرن ق اجرت  وتقلبرا  حير  أر اةهرداف التري يرراة الوصرو  إليهرا هري أهرداف 

قستقبلية أن أر تحقيقها يتم عال   تر  زقنيرة قحردة  ح قمرا ي ررض علرى  رير  الردعو   عمرل 

كرروين  كررر  عررن قررا سرريكور عليررن اال تراضررا  الالزقررة لمررا قررد يكررور عليررن هررما المسررتقبل وت

 . الوض  عند البدء  ي تن يم اةهداف وعال  قراحل التن يم الماتل ة
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 مثام إلبار خةة تنفيذية لةدعوة   

 1/5/2612إلى   1/5/2610من

 بيئة قانونية داعمة لم اركة المرأة في الحياة العامة : الداية
 شتراطا  ا جرائية لنسب تمعيل النساء  ي القياة  الحزبية والماالف التشريعية تحديد قاموعة قن ا  :هدم الدعوة 

 

الموارد المستخدمة فى تنفيذ  واإلجرااات التنفيذية األن ةة

 حمةة الدعوة

األشخاص المسئولين 

 عن التنفيذ 

النتائج  اإلبــار الزمني
 المتوقعة

 إلى من
 

تنظىىىيم تىىىعريب للقيىىىاعات الحزبيىىىة  -1

  النسائية الشابة 

 –قواة تدنيبية  –قدنبين 

 قاعا  تدنيب 

قسئو  التدنيب 

 ( س)بمفسسة 

 

قيررررررررراة   21 إبريل 31 قايو  1

حزبيرررررررررررررررة 

قفهلرررررررررررررررة 

 للمشانفة 

اقىىىع جلسىىىة نقاشىىىية يىىىع اىىىعع يىىى   -2

 نواب البرليا  الي نيي  بالتشريع

 –قيسر للحلقة النقاشية  –قاعة 

ققترحررررررا  وتوصرررررريا  قررررررن 

 الماتم  والماموعا  النسائية 

توصرررررررريا   يونيو 1 قايو 1 ( س)قدير قفسسة 

 قابلة للتن يم 

لجتيىىاع يىىع اىىعع يىى  اإلاالييىىي   -3

 الي تيي  بالقضية 

 –قائمررررة بريديررررة بررررا عالقيين 

 بيار صح ي  –قاعة إجتماعا  

عاة لحملة  يونيو 15 يونيو  2 قياة  حزبية 

 إعالقيىة 
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  هى  اة عا  المزق  القيا  بها قن قبل قتامى القران : اةنشاة

 .للمساهمة  ى تحقي  هدف الدعو 

  هى اة عا  المزق  القيا  بها قن قبل الدعاه للوصو  : ا جراءا

 . بالنشاط إلى حيز التن يم 

  هىىى اليىىوارع اليتاحىىة بالقريىىة  و اليحاإظىىة سىىوا  : اليىىوارع اليحليىىة
الياعية  و البشرية والالزية لتن ي  اهنشطة وي تبر يجيواىة اليؤيىعي  

ضىي  ( الجي ىور الثىانو ) اليؤثري  ي  قيىاعات اليجتيىع والي تيىي  
 . اليوارع البشرية اليطلوبة لتن ي  حيلة العاو 

   يىىتم تحعيىىعهم طبقىىا لونشىىطة واإلجىىرا ات : اليسىىؤوليي  اىى  التن يىى ,
الجي ىىور اهولىىى ) إ ىىى حالىىة اهنشىىطة إاليسىىئولي  هىىم يتضىى   القىىرار

وإى حالة اإلجىرا ات إاليسىئولي  هىم القىائيي  بحيلىة , (لحيلة العاو 
الىىعاو   بالقريىىة  و اليحاإظىىة يثىىى  رؤسىىا  يجلىىي لعار  الجي يىىىات 

 .اههلية الي تية
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 إعداد هاني إبراهيم_جمعية الحقوقيات المصريات_دليل حمالت الدعوة وكسب التأييد لقضايا النوع االجتماعي

 

 المتابعة والتقييم 

يهتم الدعاه أسو  بمتابعة التقد   ي ا نااز واةةاء  ي حملة ةعوتهم التي ين مونها لحل 

 . قضايا الماتم  التي تعوق التقد  والتنمية

 

قن  أهم المكونا  اةساسية  ي عملية الدعو  وهى عملية قستمر   للتلفد  المتابعةتعتبر  

موضوعة  ي  تر  زقنية قعينة قن عال  جم  قعلوقا   ى قن تحقي  اةنشاة لألهداف ال

  ى فل عاو  قن عاوا  الدعو  بهدف تال ى السلبيا  وتشاي  ا ياابيا  والمساعد 

وهى ةائما توافب المراحل التن يمية لااوا  الدعو  قما يساعد على . تعديل قضية الدعو 

فما  أنها ترصد التغير الحاةث عال   تر  ح إةعا  التعديال  الالزقة  ي التوقيتا  المناسبة 

ونتائج المتابعة توضح قا إكا فانت أنشاة الدعو  ن م  طبقا للااة أ  . تن يم حملة الدعو  

 .وتقيم إلي أن قدى تم تحقي  هدف الدعو  بإستادا  الموانة المتاحة ال

 

هي عملية جم  وتحليل المعلوقا  قن أجل تقدير نتائج اةنشاة وتحديد قدى تحقي   التقييم

ويتم جم  . ؟"هل قمنا بإنااز النتائج المالوبة" السفا  هنا .  ري  الدعو  ةهدا ن الموضوعة

لروتينى عن طري  التقانير الدونية وا حصاءا  الادقية لمعر ة المعلوقا  إقا بالشكل ا

وإقا عن طري  بحوث قيدانية صغير  يتم  يها استادا  ح التغير  ى الظاهر  قحل الدعو  

قناقشا  )اةسلوب الكمى لتحديد حام الماتم  المى تبنى قضية الدعو  واةسلوب الكي ى

 . أة  إلى هما التغيير  ى ا تااها  والسلوك لتحديد الدوا   والمتغيرا  التى(  بفنية

 

الايد يساعد  ري  الدعو  على قتابعة نااحاتنح بناء قصداقيتن ق   المتابعة والتقييم

إكا استااعت أنشاة . الامهون المستهدفح وتح يز اةعضاء على االستمران  ي حماسهم 

 ري  الدعو  أر تحرز التغيير المالوب ستتواجد الر بة لدى ال ري   ي أر يبرز العالقة 

 . المن تم تحقيقن  ي قاتمعنالواضحة بين أهدا ن وأنشاتن والتغيير 

 

 :وفيما يةى مةخص ألهم أساليب المتابعة والتقييم التى يمفن اإلستعانة بها

 

  قراجعة الويائ  والتقانير والساال  المكتبية والعمل الميداني لحصر المست يدين. 

  قالحظررة التن يررم وأسررلوبن وجمرر  المعلوقررا  قررن المسررت يدين والمفيرردين قررن اة ررراة

 .المتعاونة لتقييم عملية التن يم  والاها 

   تحليررل البيانررا  الكميررة والنوعيررة وإعررداة تقريررر ةقيرر  قوضرروعي يتضررمن آناء بنرراء

تحليلية تشير إلرى ا نارازا  التري تمرت لحرل المشركلة و تالرص إلرى توصريا  عمليرة 

 . قستقبلية

 

 

 

 


