كيفية �إجراء حتليل الربنامج
thehealthcompass.org/how-to-guides/how-conduct-program-analysis

املقدمة
حتلي��ل الربنام��ج ه��و العملي��ة الت��ي يت��م م��ن خالله��ا النظ��ر �إىل مكون��ات برنام��ج التوا�ص��ل م��ن �أج��ل التغي�ير ال�س��لوكي واالجتماع��ي املزم��ع تنفي��ذة،
وحتدي��د العوام��ل امل�ؤ�س�س��ية املُ َم ِكن��ة �أو املعيق��ة لتنفي��ذ ه��ذا الربنام��ج بنج��اح.
ويتم ا�س��تخدام حتليل الربنامج ك�أداة للتخطيط عندما يكون الربنامج حتت التطوير ،كما ت�س��اعد هذه الأداة فريق عمل الربنامج على ا�ستك�ش��اف
العوام��ل التالي��ة ،والت��ي ميكنه��ا تٌعزي��ز �أو تٌقيي��د برنام��ج التوا�ص��ل م��ن �أج��ل التغي�ير االجتماعي وال�س��لوكي املخطط ،وبع��د ذلك ا�س��تخدام النتائج في
ت�صميم الربنامج:
• املوارد الب�شرية واملادية.
• البيئة واالجتاهات ال�سيا�سية.
• الهيكل الرباجمي والإداري.
• القوى املحركة للمجتمع واملنتفعني.
• املوارد التكنولوجية.
• املوارد املالية والتمويل.
تعتم��د ج��ودة حتلي��ل الربنام��ج عل��ى ج��ودة البيان��ات .فالبح��وث والبيان��ات الدقيق��ة ه��ي �ش��يء حي��وي وه��ام في حتدي��د امل�ش��كالت والق�ضايا الرئي�س��ية
املتعلقة بنج��اح الربنامج.

ملاذا ينبغي �إجراء حتليل الربنامج؟
ي�ساعد حتليل الربنامج فريق العمل على فهم القيود الرئي�سية التي ينبغي معاجلتها لنجاح الربنامج ،حيث تعاين برامج التوا�صل من �أجل التغيري
االجتماع��ي وال�س��لوكي م��ن خماط��ر الف�ش��ل فـ��ي حال��ة ع��دم القي��ام مبعاجل��ة القي��ود الرئي�س��ية ،ونق��اط ال�ضع��ف ،والتهدي��دات .وت�س��اعد نتائ��ج حتلي��ل
الربنام��ج فـ��ي ت�صمي��م �إ�س�تراتيجية احلملة/الربنام��ج ،وحتديد الأفع��ال الوا�ضحة التي ينبغي اتخاذه��ا لتعزيز النجاح املحتمل.

من الذي ينبغي عليه القيام ب�إجراء حتليل الربنامج؟
ينبغ��ي عل��ى جمموع��ة �صغ�يرة ومرك��زة القي��ام ب�إج��راء حتلي��ل الربنام��ج .ويت�ضمن �أع�ض��اء هذه املجموعة افراد ًا ممن يعلمون فـ��ي جم��االت البحوث،
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واخلدمات ال�صحية/االجتماعية ،وفريق عمل الربنامج والتوا�صل .وعندما يكون الأمر ُمدي ًا ،فقد يكون من املفيد �إ�شراك بع�ض �أ�صحاب امل�صلحة
من خارج الربنامج ،للح�صول على وجهات نظر حيادية ُترثى عملية حتليل الربنامج.

متى ينبغي �إجراء حتليل الربنامج؟

يت��م �إج��راء حتلي��ل الربنام��ج بع��د االنته��اء م��ن حتلي��ل الو�ض��ع الراه��ن ،وحتلي��ل اجلمه��ور ،حيث يتم ا�س��تخدام املعلوم��ات التي مت جتميعه��ا خالل هذه
التحليالت فـ��ي حتليل الربنامج ،ويتم ا�س��تخدام النتائج فـ��ي و�ضع �إ�س�تراتيجية التوا�صل من �أجل التغيري االجتماعي وال�س��لوكي.

الوقت امل ُ َقدر الذي حتتاجه عملية حتليل الربنامج
ق��د ت�س��تغرق عملي��ة حتلي��ل الربنام��ج م��دة ق��د ت�ص��ل �إىل �أ�س��بوعني م��ع الأخذ فـ��ي االعتب��ار حجم امل�ش��روع ،وكمية الأدبي��ات التي مت ُمراجعته��ا ،وكمية
البيانات املتاحة ،و�سهولة الو�صول �إليها ،وما �إذا كان هناك مدخالت ا�ضافية مطلوبة من اجلهات املعنية �أو اجلمهور .يجب ال�سماح بوقت �إ�ضافـي
مل��لء الفجوات املوجودة عند احلاجة لذلك.

�أهداف التعلم
بعد ِا�ستكمال �أن�شطة دليل حتليل الربنامج� ،سيتمكن فريق العمل من فهم:
• الفر�ص احلالية لتح�سني ت�صميم وتنفيذ �إ�سرتاتيجية التوا�صل من �أجل التغيري االجتماعي وال�سلوكي.
• التحديات التي ينبغي معاجلتها قبل �أو �أثناء تنفيذ �إ�سرتاتيجية التوا�صل من �أجل التغيري االجتماعي وال�سلوكي.

املتطلبات الأ�سا�سية
•
•

حتليل الو�ضع الراهن.
حتليل اجلمهور.

اخلطوات

اخلطوة  :1تقرير �إطار العمل

هناك العديد من الطرق التي ميكن من خاللها تقييم قدرة املنظمة على ت�صميم وتنفيذ الربنامج ،وتت�ضمن هذه الطرق التقييم ال�ش��امل لقدرات
املنظم��ة فـ��ي جم��االت التوا�ص��ل ،وحتلي��ل جم��االت القوى ،ونظرية القيود (التع��رف على القيود ووالتعامل معها و�إدارته��ا بحكمة) ،والتحليل الرباعي
( SWOTنق��اط الق��وة ،ونق��اط ال�ضع��ف ،والفر���ص ،والتهدي��دات) ،يرج��ى االط�لاع عل��ى امل�ص��ادر للح�ص��ول عل��ى مزي��د م��ن املعلوم��ات .و�إذا كان
لدى امل�ؤ�س�سة برنامج قائم فيعليا فيمكنها االعتماد على �أحدث تقييمات الربنامج املتاحة.

اخلطوة  :2تنفيذ �إطار العمل املُختار

يقوم هذا الدليل بتحديد املبادئ الإر�ش��ادية لإطار عمل حتليل جماالت القوى ،وهو طريقة �س��ريعة وب�س��يطة ن�س��بي ًا لإجراء حتليل الربنامج ،والأكرث
احتم��ا ًال للنج��اح .ي�س��اعد حتلي��ل جم��االت الق��وى فري��ق العم��ل عل��ى حتدي��د العوام��ل – �س��واء كان��ت داخلي��ة �أو خارجي��ة – الت��ي ميك��ن �أن ت�س��اعدهم
فـ��ي الو�ص��ول �إىل الر�ؤي��ة امل�ش�تركة/التغيري املرغ��وب (ق��وى التغي�ير) ،والعوام��ل الت��ي ميك��ن �أن متنعه��م م��ن الو�ص��ول �إىل ال��ر�ؤى املرغوب��ة (قوى �ضد
التغي�ير) ،ويو�ض��ح الر�س��م الت��ايل مفاهي��م تنفيذ �إطار عمل حتلي��ل جماالت القوى.

2/9

القوى امل�ؤيدة للتغيري

القوى املعار�ضة للتغيري

التغيري املرغوب

ما هي الر�ؤية امل�شرتكة؟

خطوة  :3و�صف التغيري املقرتح

با�س��تخدام من��وذج حتلي��ل جم��االت الق��وى (يرج��ى االط�لاع عل��ى من��وذج حتلي��ل جم��االت الق��وى) ،يف املرب��ع الأو�س��ط ،ق��م بو�ص��ف التغي�ير املرغ��وب
حتقيقه بوا�سطة الربنامج ،والذي ينبغي �أن ي�ستند على الر�ؤية امل�شرتكة التي مت حتديدها اثناء حتليل الو�ضع الراهن .وحتتاج هذه الر�ؤية امل�شرتكة
�أن تكون مركزة لإن�ش��اء ن�س��خة خمت�صرة للتغريات التي يرغب بها الربنامج.
مث��ال :الر�ؤي��ة امل�ش�تركة :بحل��ول  ،2020ميك��ن لكاف��ة الن�س��اء يف مقاطع��ة (���س) والراغب��ات يف املباع��دة ب�ين ال��والدات� ،أو احل��د م��ن ع��دد
املواليد -الو�صول ب�سهولة لو�سائل تنظيم الأ�سرة الآمنة ،والفعالة ،وب�أ�سعار يف متناول اليد ،والتي ت�سمح لهن باحل�صول على العدد املرغوب
م��ن الأطف��ال ،يف الوقت املرغوب.

خطوة  :4الع�صف الذهني لقوى التغيري
الع�ص��ف الذهن��ي لكاف��ة الق��وى (�س��واء الداخلي��ة �أو اخلارجي��ة) والت��ي �ش��أنها �أن ت�س��اعد امل�ش��روع يف حتقي��ق التغي�ير املرغ��وب ،يرج��ى االط�لاع عل��ى
ج��دول الأ�س��ئلة التالي��ة للم�س��اعدة يف حتدي��د ق��وى التغيري ،و�أمثلة عل��ى هذه القوى:
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الأ�سئلة
م��ا ه��ي الأ�ص��ول (الوق��ت ،وامل��وارد ،واخل�برة امل�ؤ�س�س��ية) الت��ي ل��دى
الربنام��ج ،والت��ي �س��وف ت�س��اعده عل��ى النج��اح؟.

الأمثلة
•

املنظم��ة امل�س��ؤولة ع��ن التنفي��ذ لديه��ا � 20س��نة م��ن اخل�برة فـ��ي
جم��االت تقدمي و�س��ائل من��ع احلمل اجلديدة.
متوي��ل طوي��ل امل��دى م��ن وزارة ال�صح��ة ،واثن�ين م��ن امل�ؤ�س�س��ات
الدولية املانحة.
فري��ق العم��ل الطب��ي ،وفري��ق امل�ش��ورة ،وفري��ق العم��ل املجتمع��ى
مدرب جي��د ًا ،ومتحفز.
خم�سة من�ش�آت �صحية جمهزة بتجهيزات راقية.

•

فريق عمل الإدارة.
ائتالف من الن�ساء الرائدات.

•

تق��وم وزارة ال�ش��ئون االجتماعي��ة بتق��دمي قرو���ض م�ش��روطة �إىل
العائالت الفقرية.
تق��وم املنظم��ات غ�ير احلكومي��ة بتق��دمي التدري��ب وامل�س��اعدة
لتح�س�ين املمار�س��ات الزراعي��ة املحلي��ة.
احلم�لات امل�س��تمرة الئت�لاف املنظم��ات الديني��ة لتعزيز طريقة
«الأي��ام القيا�س��ية» (اح��دى ط��رق الوع��ى بف�ترة اخل�صوب��ة)،
وطريق��ة ʺانقط��اع الطم��ث ب�س��بب الر�ضاع��ة الطبيعي��ةʺ.

•

زيادة التح�صيل الدرا�سى للفتيات.
زيادة �إمكانية الو�صول للهواتف املحمولة.
رغب��ة ال�ش��باب وال�ش��ابات فـ��ي احل�ص��ول عل��ى ع��دد �أق��ل م��ن
الأطف��ال ،تف��وق رغب��ة �آبائه��م فـ��ي ذل��ك.

•
•
•

من الذي يدعم التغيري املطلوب؟.

•

م��ا ه��ي الربام��ج �أو املنظم��ات الأخ��رى الت��ي ميكنه��ا تي�س�ير التغي�ير
املطل��وب؟.

•
•

ما هي االجتاهات التي تدعم التغيري؟.

•
•

ما هي ال�سيا�سات ،والأعراف ،واللوائح التي تدعم التغيري؟.

م��ا ه��ي املزاي��ا الت��ي يقدمه��ا الربنام��ج املق�ترح ،والت��ي تتف��وق ع��ن
الطريق��ة الت��ي ت�س�ير به��ا الأم��ور الآن؟.

• ال�سيا�س��ات القومي��ة لل�صح��ة الإجنابي��ة ،و�صح��ة الأم ،والر�ضي��ع،
والطفل.
• املبادئ الإر�شادية املحدثة لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة.
• الرعاي��ة ال�صحي��ة املجاني��ة للن�س��اء احلوام��ل ،و�أمه��ات الأطفال
�أقل من خم�س �سنوات.
•
•
•
•

�إدخال و�سائل تنظيم �أ�سرة جديدة.
حت�سن التدريب والإ�شراف على فريق العمل.
املعلوم��ات املحدث��ة ع��ن و�س��ائل تنظيم الأ�س��رة و�س��هولة الو�صول
�إليها.
ائتالف كبري من ال�شركاء ،والذي ي�ضم القطاع اخلا�ص.

يرج��ى الأخ��ذ فـ��ي االعتب��ار كاف��ة امل��وارد املالي��ة ،والب�ش��رية ،والتقني��ة ،وغ�ير املادي��ة الت��ي ق��د ي�س��تفيد منه��ا الربنام��ج .ويت��م �إدراج ق��وى التغي�ير فـ��ي
�أ�ش��كال �أ�س��هم عل��ى اجلان��ب الأمي��ن م��ن النم��وذج (يرج��ى االط�لاع عل��ى من��وذج حتليل جم��االت القوى).
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خطوة  :5الع�صف الذهني للقوى امل�ضادة للتغيري
اخلط��وة التالي��ة ه��ي الع�ص��ف الذهن��ي لكاف��ة الق��وى� ،س��واء الداخلي��ة �أو اخلارجي��ة ،والت��ي ق��د يك��ون له��ا الق��درة عل��ى احل��د م��ن ق��درة الربنام��ج على
حتقي��ق التغي�ير املطل��وب .يرج��ى االط�لاع عل��ى اجل��دول التايل للتعرف على الأ�س��ئلة التي ت�س��اعد فـ��ي حتديد الق��وى امل�ضادة للتغي�ير و�أمثلة على هذه
القوى:

الأمثلة

الأ�سئلة
من الذي يعار�ض التغيري املرغوب؟.

•

ن�ص��ف كب��ار ال�س��ن فـ��ي العائ�لات الت��ي مت �إج��راء امل�س��وح عليه��ا
تقريب ًا.

ما هي املخاطر املحتملة عند حماولة �صنع هذا التغيري؟.

•

ق��د ي ��ؤدي الق�ص��ور فـ��ي �سل�س��لة �إم��داد الو�س��ائل �إىل تعط��ل
تدفقه��ا ،واحل��د م��ن ثق��ة امل�س��تخدمني احلاليني/امل�س��تخدمني
املحتمل�ين.

م��ا ه��ي نق��اط ال�ضع��ف �أو القي��ود ل��دى الربنام��ج املق�ترح (مث��ل املوارد
الب�ش��رية ،والقدرات ،واملوارد املالية ،والإدارية)؟.

•

التدري��ب والتوزي��ع الغ�ير متكاف��ئ لفري��ق العم��ل جماالتال�صحى
القادر على تقدمي امل�شورة واخلدمات.
ال يوجد مرافق �صحية كافية.
ثالثة مرافق �صحية من ال�صعب الو�صول لها.
امل��وارد املالي��ة� ،أو احلواف��ز الأخ��رى غ�ير كافي��ة للحف��اظ عل��ى
فري��ق العم��ل فـ��ي املراف��ق الت��ي م��ن ال�صعب الو�ص��ول �إليها.

•

معار�ض��ة بع���ض التقليدي��ن ،وحم�لات امل�ؤ�س�س��ات الديني��ة
املناه�ض��ة لتنظي��م الأ�س��رة.
الت�أخ�ير فـ��ي حت�س�ين البني��ة التحتي��ة للط��رق امل�ؤدي��ة �إىل
املجتمع��ات الت��ي م��ن ال�صع��ب الو�ص��ول �إليه��ا.
املب��ادئ الإر�ش��ادية لل�صح��ة الإجنابي��ة /تنظيم الأ�س��رة مفرطة
فـي تقييد م�شاركة املمار�سني من خارج الفريق الطبي.

•

النمو االقت�صادي البطيء ُيحد من متويل القطاع احلكومى.

•

زي��ادة الو�ص��ول ب�س��هولة �إىل املعلوم��ات ع�بر االنرتن��ت ق��د ي��ؤدي
�إىل زيادة انت�ش��ار ال�ش��ائعات واملعلومات اخلاطئة.

•

عادات تف�ضيل �إجناب العديد العديد من الأطفال.
اخلوف من الو�سائل الهرمونية ملنع احلمل.

•
•
•

م��ا ال��ذي تق��وم ب��ه الربام��ج� ،أو الهيئ��ات� ،أو املنظم��ات الأخ��رى ،والت��ي
ميكن �أن حتد من فر�ص جناح الربنامج فـ��ي حتقيق التغيري؟.

•
•

م��ا ه��ي االجتاه��ات (ال�سيا�س��ية ،واالجتماعي��ة ،والتقني��ة� ،أو �أخ��رى)
الت��ي قد تق��وم ب�إعاقة التغيري؟.

ما هي الأعراف واالجتاهات التي تتعار�ض مع التغيري؟.

•

يتم �إدراج كل القوى امل�ضادة للتغيري فـي �سهم على اجلانب الأي�سر (يرجى االطالع على منوذج حتليل جماالت القوى).

اخلطوة  :6حتديد قيمة لكلِ من ُقوى التغيري.
يت��م تعي�ين قيم��ة عددي��ة متث��ل مق��دار ت�أث�ير ه��ذه الق��وى عل��ى التغيري املطل��وب لكل ق��وة مت �إدراجها ،وميكن لفري��ق العمل التحديد على مقيا���س ،ولكن
�إحدى الطرق لتحديد قيمة كل قوى هي املقيا�س من (� 1إىل  ،)5حيث �إن القيمة ( )1تعرب عن الت�أثري ال�ضعيف ،والقيمة ( )5تعرب عن �أقوى ت�أثري.
كما ميكن لفريق العمل القيام بجمع قيم كل جانب (التي مع ،والتي �ضد) لتحديد �أيهما �أكرب؛ القوى امل�ؤيدة �أم القوى املعار�ضة للتغيري؟ ،وال ينبغي
�أن تكون القوى على اجلانبني مت�ساوية فـي العدد ،على �سبيل املثال:
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القيمة القوى امل�ؤيدة للتغيري

5
5
4
4
4
4
3
2

خربة فى �إدخال و�سائل جديدة.
التمويل طويل املدى.
العديد من املوظفني املدربني.

التغيري املطلوب

القوى املعار�ضة للتغيري

القيمة

الإتاحة الكاملة
لو�سائل منع احلمل
الفعالة.

ق�صور �سل�سلة الإمداد.

4
4
4
4
3
4
4
5

ن�صف العائلة من كبار ال�سن.
عدم كفاية فريق العمل.

فريق عمل كامل بخم�سة مرافق.

ال يوجد مرافق �صحية كافية.

دعم فريق عمل الإدارة.

ثالثة مرافق ي�صعب الو�صول �إليها.

دعم ائتالف الن�ساء الرائدات.

�صعوبة تعيني موظفني جدد.

القرو�ض امل�شروطة للعائالت الفقرية.

بع�ض امل�ؤ�س�سات التقليدية والدينية.

املنظمات غري احلكومية تقوم بتح�سني
املمار�سات الزراعية.

عدم كفاية احلوافز الالزمة لفريق العمل
باملرافق التي ي�صعب الو�صول اليها.

3

احلمالت امل�ستمرة الئتالف املنظمات
الدينية لتعزيز طريقة «الأيام القيا�سية»،
وطريقة “انقطاع الطمث ب�سبب الر�ضاعة”.

املبادئ الإر�شادية لل�صحة الإجنابية/
تنظيم الأ�سرة �شديدة ال�صرامة التي
متنع م�شاركة املمار�سني من خارج الفريق
الطبي فى تقدمي اخلدمة.

4

4
3
5

زيادة تعليم الفتيات.

ت�أخري بناء الطرق.

زيادة �إمكانية الو�صول للهواتف املحمولة.

تقييد التمويل احلكومى.

رغبة ال�شباب فـي احل�صول على عدد �أقل
من الأطفال.

زيادة �إنت�شار ال�شائعات.

3
3
3

4

ال�سيا�سات القومية لل�صحة الإجنابية،
و�صحة الأم ،والر�ضيع ،والطفل.

عادة تف�ضيل الأ�سرة الكبرية.

3

4

املبادئ الإر�شادية ال�صحية ال�شاملة لتنظيم
الأ�سرة /ال�صحة الإجنابية.

اخلوف من الو�سائل الهرمونية.

4

5

الرعاية ال�صحية املجانية للأم.

5
5
5
4

�إدخال و�سائل جديدة.

78
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حت�سني التدريب والإ�شراف.
حت�سني معلومات تنظيم الأ�سرة.
ال�شراكات وا�سعة النطاق بني القطاع العام
واخلا�ص.

الإجمايل

الإجمايل

52

خطوة  :7التفكري فـي الإجراءات املنا�سبة
ق��م بدرا�س��ة ورق��ة عم��ل حتلي��ل جم��االت الق��وى بعد الإنتهاء منها ،ثم َّ
رح الأ�س��ئلة عن الإجراءات التي ميكن لفري��ق العمل اتخاذها لزيادة احتمال
اط َ
النجاح فـي حتقيق التغيري ،الأ�سئلة عن االجراءات التي ميكن للربنامج القيام بها لتقوية جماالت القوى التي تدعم التغيري� ،أو القوى التي ت�ضعف
�أو تعار���ض التغي�ير .وم��ا ه��ي نق��اط ال�ضع��ف الت��ي ينبغ��ي عل��ى الربنام��ج معاجلته��ا؟ وم��ا ه��ي نق��اط الق��وى الت��ي ميك��ن االعتم��اد عليه��ا لدع��م التغي�ير
الناج��ح؟ وب�ش��كل مث��اىل ينبغ��ي �أن يرك��ز الربنام��ج عل��ى الق��وى ذات الت�أث�ير الأق��وى .ه��ذه الأفع��ال والإج��راءات ينبغ��ي �أن ت�ش��كل الإ�س�تراتيجية الت��ي
�سيقوم بها الربنامج ،حيث ينبغي على الربنامج الناجح للتوا�صل من �أجل التغيري االجتماعي وال�سلوكي �أن يقوم مبعاجلة القيود للو�صول �إىل الر�ؤى
املح��ددة ،واال�س��تناد على الفر���ص والأ�صول اجلوهرية.
مث��ال� :إذا �أظه��ر حتلي��ل جم��االت الق��وى �أن هن��اك �سيا�س��ة متن��ع املمر�ض��ات والقاب�لات م��ن تركي��ب اللوال��ب الرحمي��ة لل�س��يدات ،فيمك��ن
للربنامج القيام بامل�شاركة يف الدعوة وك�سب الت�أييد لإقناع امل�س�ؤولني بتغيري هذه ال�سيا�سة� .أو �إذا ُعلم من التحليل �أن هناك �شخ�صية عامة
تدعم ا�س��تخدام النامو�س��يات ،فيمكن للربنامج اال�س��تعانة بهذه ال�ش��خ�صية كمتحدث ر�س��مي موثوق به للربنامج.

خطوة  :8ا�ستخدام نتائج التحليل

�أي� ًا كان النم��وذج ال��ذي �سي�س��تخدمه الفري��ق  ،يتع�ين ت�س��ليط ال�ض��وء عل��ى الإج��راءات التي �س��وف ت�س��اعد الربنامج فـ��ي الو�صول �إىل الر�ؤية امل�ش�تركة
والتي مت التعرف عليها من خطوة «حتليل الو�ضع الراهن» لت�ضمينها فـ��ي الإ�س�تراتيجية.
با�ستخدام نتائج التحليل ،قم بتحديد كيف �سيقوم الربنامج مبا يلي:
• احلد من �أو �إ�ضعاف العوامل التي تقف فـي طريق الو�صول �إىل الر�ؤية؟.
• تعزيز العوامل التي تدعم الو�صول �إىل الر�ؤية؟.
• االعتماد على نقاط القوى الرئي�سية ،وا�ستخدام املوارد املتاحة؟.
• تعبئة القوى املحايدة (التي ال تدعم وال تعار�ض) مل�ساعدة الربنامج فـي حتقيق الر�ؤية؟.
• احلد من نقاط ال�ضعف الرئي�سية وجتنب التهديدات؟.
• تعظيم الفر�ص الرئي�سية؟.
ا�س��تخدم نتائ��ج حتلي��ل الربنام��ج �أثن��اء ت�صمي��م الإ�س�تراتيجية ،والر�س��ائل ،والتدخ�لات ،واملتابع��ة والتقيي��م لربام��ج التوا�ص��ل م��ن �أج��ل التغي�ير
االجتماع��ي وال�س��لوكي. .
مثال� :إذا �أظهرت نتائج التحليل �أن هناك �أعراف قوية �س��ائدة �ضد ا�س��تخدام و�س��ائل منع احلمل ،فيكون ُجزْ ٌء من �إ�س�تراتيجية الربنامج
ه��و احلاج��ة �إىل الرتكي��ز عل��ى معاجل��ة ه��ذا ال ُع��رف ،وت�صمي��م الر�س��ائل املالئم��ة لذل��ك� .أو يف حال��ة �أن التحلي��ل ق��د ك�ش��ف �أن امل��وارد املالي��ة
لو�س��ائل الإع�لام وا�س��عة الإنت�ش��ار حم��دودة  ،فق��د يحت��اج الربنام��ج �إىل الإق��رار بحاجت��ه �إىل وج��ود �ش��ركاء م�س��اهمني لإتاح��ة الر�س��ائل� ،أو
التفاو���ض لعق��د �صفق��ات م��ع املحط��ة التلفزيونية املحلية لتخ�صي�ص وقت للب��ث الهوائى .و�إذا �أو�ضحت نتائج التحليل �أن العيادات بها نق�ص
يف الكف��اءة ملتابع��ة ح��االت الإحال��ة  ،فق��د يحت��اج الربنام��ج �إىل اال�س��تثمار يف التدري��ب � ،أو تطوير من��اذج و�أدوات العيادة.
يت��م �إع��ادة التحلي��ل� ،أو �إع��ادة االط�لاع علي��ه للتحق��ق م��ن الإفرتا�ض��ات  ،و�إدراج معلوم��ات جدي��دة� ،أو �أي تغي�يرات مب��ا يتواف��ق مع تغي�يرات الربنامج
�أو البيئة.
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النماذج
منوذج حتليل جماالت القوى.

العينات
•

حتليل  SWOTالرباعي لتدخالت برامج التوا�صل ( .PMTCTمنع �إنتقال فريو�س نق�ص املناعة املكت�سبة من الأم �إىل الطفل).

•

ا�ستخدام حتليل  SWOTمل�شروع تطوير الأحياء.

1

امل�صادر اخلارجية

https://www.urbanreproductivehealth.org/sites/mle/files/ar03jan-11.pdf2

(التحليل الرباعى لنقاط القوة وال�ضعف ،والفر�ص واملخاطر للربنامج اال�سرائيلى لإعداة التطعيم �ضد مر�ض اجلدرى)

الن�صائح والتو�صيات

جتن��ب كتاب��ة قائم��ة مطول��ة م��ن العوام��ل امل�ؤثرة الداخلية واخلارجية .قم بتحديد الأولويات بهذه القائم��ة ،وت�ضمني العوامل الأكرث ت�أثري ًا على
الر�ؤية امل�شرتكة.
ح��اول �أن تك��ون �صادق� ًا ومو�ضوعي� ًا فـ��ي حتدي��د الإيجابي��ات وال�س��لبيات .املبالغ��ة ف��ى تقدي��ر الق��درات� ،أو التقلي��ل من �ش��أن التحدي��ات ميكن �أن
ي�ؤثر �س��لب ًا على الربنامج ،واال�س�تراتيجية ،والو�ضع ال�صحي.
�إذا مل ت�ستطيع �إ�شراك �أ�شخا�ص من خارج الربنامج فـي التحليل ،حاول القيام بالنظر �إىل حتديات وفر�ص الربنامج بطريقة حمايدة وك�أنك
غريب (بالإ�ضافة �إىل نظرتك ك�ش��خ�ص م�ش��ارك من فريق الربنامج).
لي�س كافي ًا �أن ت�ضع قائمة بالقوى الداعمة والقوى املناه�ضة

•
•
•
•

الدرو�س امل�ستفادة

�إجراء حتليل الربنامج ي�ساعد فـي جتنب املفاج�آت غري ال�سارة ،وتعظيم الفر�ص واملزايا.
حتلي��ل الربنام��ج يك��ون �أك�ثر فائ��دة �إذا مت ا�س��تخدامه لدع��م الر�ؤي��ة ومعاجل��ة امل�ش��كلة الت��ي مت تعريفها خ�لال حتليل الو�ضع الراهن ،وم�ش��اركة
املعلوم��ات الت��ي مت تعلمها من حتليل اجلمهور.

•
•

امل�صادر واملراجع
امل�صادر
•

حتليل  SWOTالرباعي :نقاط القوى ،وال�ضعف ،والفر�ص ،والتحديات.

•

نظرية القيود )التعرف على املعوقات �أو القيود و�إعادة هيكلة بقية املنظمة على �أ�سا�سها)..

•

�أدوات لر�سم خرائط تقييم قدرات برامج التوا�صل من �أجل التغيري االجتماعي وال�سلوكي.

•

كتابة ا�سرتاتيجيات التوا�صل لربامج التنمية :املبادئ الإر�شادية ملدراء الربامج ،وم�سئويل التوا�صل.

•

التحليل الرباعى .SWOT

•

�أدوات تقييم قدرات برامج التوا�صل االجتماعي من �أجل التغيري ال�سلوكي واالجتماعي.

1

Prevention of Mother To Child Transmission of HIV

2

SWOT Analysis: Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats of the Israeli Smallpox Revaccination Program
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•

•
•
•
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