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 پیشگفتار
 

 "طرح و دیزاین پروژه"کتابی که در دست دارید به منظور رهنمایی آموزگاران در جهت راه اندازی برنامه ی آموزشی 

برای نهاد های بشردوستانه، توسط موسسه ی اکبر به کمک مالی سازمان های بشردوستانه ی کشور جاپان، آماده و 

 چاپ گردیده است. 

شی مذکور، قبال توسط بخش ارتقای ظرفیت موسسه اکبر در اکثر والیت کشور، به کارمندان موسسات برنامه ی آموز

در  "تقویت نهادهای مدنی افغانستان "غیر دولتی و نهاد های مدنی برگزار شده است. این برنامه، در قالب پروژه ی 

این پروژه از طرف سازمان های بشردوستانه  آغاز و اکنون در سال دوم مرحله دوم قرار دارد و وجوه مالی 2013سال 

 Japan international Volunteerو   peace winds japan, AAR Japanی کشور دوست جاپان )

Center  .تامین میگردد ) 

هدف از چاپ و نشر این رهنمود این است تا اشتراک کننده گان بعد از فراگیری این برنامه ی آموزشی ظرفیت راه 

 اره آن به سایر همکاران شان را داشته باشند.اندازی دوب

قابل ذکر است که متن اصلی این رهنمود به زبان انگلیسی بوده  که بعدا به زبان های فارسی و پشتو برگردان شده 

است، ازین رو، وجود اشتباهات زبانی و متنی درین رهنمود بعید نبوده و پیش از پیش ازین بابت معذرت خواسته و 

 ما را در جهت بهبود آن خواهانیم. همکاری ش

 

 اداره ی هماهنگی کمک های بشری و انکشافی برای افغان ها )اکبر(

 بخش ارتقای ظرفیت

 +93729129612  93778686936+ /تماس:

    hmanager@acbar.org :ایمیل
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 گانیادداشت برای استفاده کنند
ی د. برنامه به کار میرونست که به منظور برگزاری این برنامه ی آموزشی امعلومات و اسنادی  ، شاملکتابی که در دست دارید

 مذکور، شامل ده بخش جداگانه به شمول، مطالعات موردی، پاورپاینت ها و سایر مواد الزمه می باشد. 

  ذیل ارایه میگردد: قراریکسان بوده، که  شکلهر بخش دارای 
 

 
 
 

میانگین زمان مورد 
نیاز برای راه 

 اندازی تمام بخش.

 

جزییات بخش 
مذکور و زمانیکه 
بگونه میانگین به 

 آن نیاز است.
 

ینت های پاورپا
 مربوط به این بخش 

دیکه چاپ آن اسنا
برای انجام فعالیت 

 های برنامه آموزشی 
 ضروری میباشند 

 

 اهداف:
 

    
گان قادر خواهند بود ، اشتراک کننده0ر پایان بخش د

  تا:
    

     راحتی نمایند.احساس ا و در گروپ  شناختهیکدیگر خویش را 

 
   

     شته باشندهای برنامه آموزشی معلومات کافی داو محدویت  اهدافدر رابطه به. 

 
  



 
   .تقسیم اوقات و قواعد برنامه آموزشی را بدانند 

 
  

  
      : دقیقه )به تعداد اشتراک کننده گان بستگی دارد( 10ساعت و  2دقیقه تا  30ساعت و  1زمان: از 

  

   طرح این بخش

دقیقه: خود را و در صورت امکان اداره مربوطه ی خویش را معرفی نمایید( 15 – 5 زمان           
      
دقیقه تمرین اول: اشتراک  کنندگان خود را به یکدیگر معرفی نمایند 60 – 30زمان            
   دقیقه: توضیح اهداف برنامه آموزشی  15زمان       
قیقه تمرین دوم: توضیح قواعد برنامه آموزشید 15زمان             
  
 در پایان هر روز:
 

  
(: آب وهوای 3تمرین )دقیقه:  10 زمان      

  روز
  

  
 تبه در وسط هفته:کمری

 
    

 (: جدول کلمات متقاطع4دقیقه: تمرین ) 15 – 5زمان       

 
  

  
   : اسنادیکه نیاز به چاپ دارند

  شریککارت های ( آموزشیRef. M2_S0-1 ) 

 
         

    ( تصاویر قواعد کورسRef. M2_S0-2) 

 
      

  آب و  تصاویر  کارت های( هواRef. M2_S0-3) 

 
         

 ( تقسیم اوقات برنامه آموزشیRef. M2_S0-4) 

 
          

 ( پوستر های برنامه آموزشیRef. M2_S0-5) 

 
           

 ( جدول کلمات متقاطعRef. M2_S0-6) 

 
           

 ( حل جدول کلمات متقاطعRef. M2_S0-7) 

 
         

 ( اسنادیکه باید چاب شوندRef. M2_S0-8) 

 
         

   :پریزینتیشن پاورپاینت:

 ( معرفی برنامه آموزشیRef. M2_S0-PP1) 

 
          

   مواد مورد نیاز: 

 Post-its notes   تاااشتراک کنددگان روی آن توقعات خویش را
  بنویسند

       
  ( کاغذ سفیدA4برای تصاویر قواعد برنامه آموزشی( ،) 

 
   
   

 فلپ چارت 

 
     

 قیچی و چسپ 

 
     

 ( دو پارچه کاغذ سفیدA3تقسیم اوقات کورس و پوستر "هوا چگونه است؟" (، )برای 

 

   
  
   

 )کاغذ ضخیم و یا کارت )برای کارت شرکای آموزشی 

 
    
   

 )سه عدد پاکت )برای تصاویر کارت هوا 

 
   
   

  
  

موادی ضروری که 
برای انجام فعالیتهای 
 این بخش نیاز است.

 

، S0،S1 ،S2) میباشد مرجع شماره ی( داراM2) 2 طرحهر بخش 

S3.)...، دیگر، نیز اسناد  مطالعات موردی و سایر ،ها نتیاپاورپ برای

دادن  انجامبرای شده است. به عنوان مثال،  اختصاص دادهمرجع  شماره

-M2_S0) و اسناد مرتبط( M2_S0-PP1ت )نایپاورپ، شما (S0بخش )
 را دریافت خواهید نمود. رهیو غ( M2_S0-2( و )1
 

مفکوره ها و مهارت هاییکه اشتراک 
 کنندگان آنرا در ختم این بخش بیآموزند.
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برای فعالیت های که نیاز به آمادگی 
 قبلی دارند.

 

 این لیدینکات ک
 حاتیتوضبخش:

 مسلسل در مورد
فعالیت ها، اسناد و 
تمرینات که باید در 
 .این بخش انجام یابد

 

آموزشی که  موادی 
به  پ شوندچاباید 

نوشته  ینگ آبر
 اند.  شده

 

 گی )قبل از تشریف آوری اشتراک کننده گان(:مادآ

   
  

      

 خود را مطمین سازید )پروجکتور و غیره(. هاو از فعال بودن آن نمودهرا چک الزم برای ترننگ ید )محل مناسب برای کار و ارایه فیدبک(. تجهیزات یاطاق را تنظیم نما .1

 

  
ها نصب نموده و بعدن از اشتراک کنندگان درخواست نمایید تا هریک؛ یکی از عکس ها را  را بر روی دیوار، میز ها و چوکی( Ref.M2_S0-2د کورس )تصاویر قواع .2

 مراجعه نمایید(.  2)به تمرین شماره  گرفته و در مورد آن نظر خویش را ارایه نماید

            
   

 را بر روی دیوار نصب نمایید.از این کارت ها به منظور ارزیابی روزانه ترننگ استفاده میگردد. ( و پوستر آن Ref.M2_S0-3)کارت های آب و هوا  .3

                 
   

 

 را بر روی دیوارنصب نمایید. ( Ref.M2_S0-4تقسیم اوقات برنامه آموزشی ) .4

 
          

 را بر روی دروازه نصب نمایید. ( Ref.M2_S0-5وزشی )پوستر برنامه آم .5

 
            

  
گام به گام   

 
  

  
 

 اختیاری: قبل از آغاز برنامه و تشریف آوری همه اشتراک کنندگان می توانید از موزیک دل پذیر استفاده نمایید.

    
  
 دقیقه(: 60 – 30 زمان ) اولتمرین  .1      

 
    

  
 (learning partners) آموزشی (: آشنایی با همدیگر و انتخاب شریک 1تمرین )

 
  

  
   

 ( Ref.M2_S0-1شرکای آموزشی )برای کارت توزیع 

کارت ها مذکو را به هر یک از اشتراک کنندگان توزیع نموده و بعدن از آنها  
و در جاهای مناسب قرار  بخواهید تا کارت مشابه کارت خویش را دریافت نموده

 گرفته و پرسش های زیر را از همدیگر بپرسند.

 اسم شما چیست؟
 در کجا کار میکنید؟

 توقع شما از این برنامه آموزشی چیست؟

  

 
 

    
 
 
 
 
    
 
 
   
   

  
  
         

      

 
 شریک آموزشی چیست؟ 

 
 

 اده بعمل میآید؟چرا و چگونه از آن استف

 
  

 
 

 
دراین برنامه آموزشی کار های عملی و گروپی 
زیادی به کار رفته است، اما منظور از شریک 
آموزشی این است که اشتراک کنندگان در جریان 
برنامه و در ختم هر روز روی بعضی موارد با هم 
   بگونه دو طرفه با هم بحث و گفتگو می داشته باشند 

 

 
 
 
 
 
  

 

  
 بعضی از تمرینات

خانه های سبز در 

شخص رنگ م

 .انده گردید
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 )طرح دوم(  برنامه آموزشیمعرفی 

)طرح و دیزاین پروژه( به منظور بلند بردن ظرفیت کارمندان موسسات غیردولتی و  (Module 2)ی آموزش برنامه

مهارت های به شی سایر نهاد های بشردوستانه در هنگام طرح و دیزاین پروژه ایجاد شده است. درین برنامه ی آموز

تجزیه و تحلیل یک وضعیت بحرانی و آسیب  پرداخته شده است: زیر که در هنگام نوشتن پروپوزل به کار میروند 

دیده و مشکالت موجوده در آن، تهیه و تدوین یک استراتژی عملیاتی بگونه ی سیستماتیک و جامع،و تهیه ی 

     . (Donorsمت تمویل کنندگان )پروپوزل های غنی و حرفوی مطابق با درخواست یا فر

 برنامه آموزشی: اهداف

بشردوستانه و مهارت  یمختلف پروژه ها یاجزادر مورد  گاناشتراک کنند آگاهی دادن به یآموزش برنامه هدف این

 پروژه می باشد. هنگام طرح و دیزاین  درو موثر نقش فعال ی فایا الزم جهت یها

 گان مهارت های ذیل را به دست خواهند آورند:در پایان این پروژه اشتراک کنند

 با استفاده از ابزار متعدد مدیریت پروژه )تجزیه و تحلیل نهاد  یک وضعیت خیلی مغلق و پیچیدهو تحلیل  فهم

 ( Problem tree، درخت مشکل Stakeholder analysis های ذیربط

 درخت  رات احتمالی موجود در زمینهتشخیص استراتژی های عملیاتی متعدد با درنظرداشت فرصت ها و خط (

 Multi-Scenario Planningهای مختلف ، برنامه ریزی با سناریوی  Solutions treeحل مشکالت 

 ی چگونگی استفاده از چوکات منطقLogical Framework 

  اهداف پروژهارزیابی منابع مورد نیاز برای یک پروژه ) بودیجه، منابع بشری، منابع لوژستیکی( با در نظرداشت 

 و مقتضیات تمویل کننده. ترتیب سیستم نظارتی موثر با در نظرداشت شاخصه های پروژه 

  فرصت های مالی، تشابهات و تفاوت ها در فارمت های پروپوزل و ساختار آشنایی با نظام کاری تمویل کنندگان(

 آن ها(. 

  و موثر در تهیه و نوشتار یک پروپوزلایفای نقش فعال 

  

 ی فراگیری و آموزش:ستراتیژ

 است که با زمینه ی افغانستان مطابقت کامل دارد.برنامه آموزشی ذیل شامل کار های عملی و مطالعات موردی 

 پیش نیازها:

 آگاهی ابتدایی داشته باشند.پروژه  دوران تیریمد در مورد اساسات دیگان باه کنند اشتراک 

 ی برخوردار باشندسیزبان انگلتن به صحبت  و نوشخوب  از سطح دیگان باه کنند اشتراک. 
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ن ا ی ب ر م د  و م ن ره  
ف ل ا ن  ی ب طق  ن م یک  د  جا ی ا  : ژه رو پ زی  ری  ردیطرح 

 
 

 

 

 محتویات

 بخش میباشد: 10شامل  برنامه ی آموزشیاین 

 ی،زشوبرنامه آمی ها تیو محدود اهدافتوضیح  ،شامل معرفی مشترکین با همدیگری بخش مقدمات مقدمه: .0

 .دقواعد میباشو  تقسیم اوقات

 آنپروژه و مدیریت دوران  توضیحات فشرده پیرامون: اساسی، اصول دوران پروژه تیریمد .1

 و مقتضیات آن ها توضیحات در مورد منابع مالی، فارمت تمویل کننده گان: تمویل پروژه .2

انکشاف ظرفیت  :Context Analysis and Problem Identifiaction، و شناسایی مشکالت اوضاعتحلیل  .3

با استفاده از ابزار چون، درخت  ،به منظور تجزیه و تحلیل مناسب یک وضعیت آسیب دیده اشتراک کننده گان

 مشکل، تجزیه و تحلیل نهادهای ذیربط و غیره.

بخش  نیا : planning  Operational Strategy and Multi-Scenario ژی عملیاتی و پالن گذاریستراتیا .4

و  "نیتربه" زین این. مینماید  لیتحل نهاد تیو ظرف اراتیبا توجه به اختامکان پذیر را  یاتیعمل های پاسخ

 چگونگی طرح ریزی برنامه های انعطاف پذیر را مورد بحث قرار میدهد. و سناریو ها "نیبدتر"

از اجزای عمده ی یک پروپوزل است. درین بخش  (Logframe)چهار چوب منطقی یا : چهارچوب منطقی .5

 اه ه، شاخص(Clear Objectives) مشخص، اهداف  یارچوب منطقهچدر مورد گان ه کنند اشتراک

(Indiacators) ،( دست آوردهاResults) ها تیو فعال (Activities) .معلومات کافی بدست می آورند 

درین بخش بیشتر تمرکز روی برنامه ریزی منابع بشری، بودیجه پروژه، تنظیم فعالیتها به : پالن گذاری پروژه .6

 (Gantt Chartشمول ابزار دوران پروژه مانند پالن عملی )

 .از آغاز الی پایان پروژه، از پروژه نظارت ستمیس میها و تنظ هشاخص تشخیص چگونگی :یسیستم نظارت .7

 .تمرکز روی مهارت های که در هنگام نوشتن پروپوزل باید به کار برده شود :های نوشتاری مهارت انکشاف .8

ارایه شده، در این برنامه  آموزشی اشتراک کننده گان با یک بازنگری کوتاه از موضوعات  ارزیابی و نتیجه گیری برنامه آموزشی: .9

نظریات خویش را شریک نموده و در مورد اینکه چگونه ازین کورس استفاده عملی خواهند نمود معلومات کوتاه و مفید را ارایه 

 مینمایند.
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 0بخش 
 

 

 
 

 :اهداف

  :، به موضوعات ذیل پرداخته خواهد شد 0بخش در پایان

 معرفی و آشنایی با همدیگر 

 ف، محدوده و محتویات برنامه ی آموزشی اهدا 

 قواعد و اصول برنامه 

 

 (بستگی به تعداد مشترکین دارددقیقه ) 10ساعت و  2دقیقه الی  15و  ساعت 1زمان مورد نیاز: 

 

 :بخشاین پالن 

 دقیقه     معرفی برنامه آموزشی 25-15 زمان 

 (Learning partnerانتخاب شریک آموزشی )، (: آشنایی با همدیگر1دقیقه     تمرین ) 65-30 زمان 

 و تقسیم اوقات آن برنامه آموزشی توضیح  محتویات         دقیقه  15 زمان 

 قواعد برنامه آموزشیمعلومات در مورد  (: 2دقیقه          تمرین ) 15 زمان 

 یک بار در میان هفته 

 (: جدول کلمات متقاطع 3دقیقه            تمرین ) 15 – 5

 

 موادی که باید چاپ شوند

 ( کارت های شرکای آموزشیRef. M2_S0-1) 

 ( تصاویر قواعد کورسRef. M2_S0-2) 

 ( تقسیم اوقات برنامه آموزشیRef. M2_S0-4 

 ( پوستر های برنامه آموزشیRef. M2_S0-5) 

 جدول کلمات متق( اطعRef. M2_S0-6) 

 جدول کلمات متقاطع  جدول اصالح شده ی     

(Ref. M2_S0-7) 

 پاورپاینت:

 (Ref. M2_S0-PP1معرفی کورس )

 :مواد مورد نیاز

 Post-its notes (آن  یتا اشتراک کننده گان رو

 (را بنویسند از برنامه توقعات شان

 فلپ چارت 

 قیچی و چسپ 

 ( دو پارچه کاغذ سفیدA3 برای تقسیم اوقات کورس( ،) 
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ن ا ی ب ر م د  و م ن ره  
ف ل ا ن  ی ب طق  ن م یک  د  جا ی ا  : ژه رو پ زی  ری  ردیطرح 

 
 

 

 نده گان(:اشتراک کنتشریف آوری گی )قبل از آماد

 

 و لوازم ترننگ. تجهیزات آزمایش )محل مناسب برای کار و ارایه فیدبک(.  ،اقتنظیم ات .1

 

وده و بعدن از اشتراک را بر روی دیوار، میز ها و چوکی ها نصب نم( Ref.M2_S0-2)تصاویر قواعد کورس  .2

ته و درمورد آن نظر خویش را کننده گان درخواست نمایید تا به شکل داوطلبانه یک یک تصویر را با خود برداش

 ابراز دارند. 

 را بر روی دیوارنصب نمایید.  (Ref.M2_S0-4)تقسیم اوقات برنامه آموزشی  .3

 را بر روی دروازه نصب نمایید.  (Ref.M2_S0-5) پوستر برنامه آموزشی .4

اپ این کارت ها باید در کاغذ های کارک به شکل رنگه چ (Ref.M2_S0-1)کارت های شرکای آموزشی  .5

شده و برای مشترکین توزیع گردد، مشترکین با در نظرداشت شباهت های که در تصاویر دیده میشود شرکای 

 آموزشی خود را انتخاب مینمایند.

 شهرت، برنامه محل زمان و مانند، باشند هامکمل دیاسناد و سالباید  قبل ازآغاز کورس که دیداشته باش ادیبه  .6

در داخل  ویژه )بهنمایید، نیزعالوه نه معلومات را در پریزینتیشن ها اینگو که دنشو. فراموش رهیو غ آموزگاران

 .عالوه نمود توانیم زیرا ن مورد نیاز ی(. هر گونه اطالعات اضافپاورپاینتماسک 

خواسته باشید  همانگونه که را مطابق به برنامه خویشزمان  دیتوان ی، شما متقسیم اوقات کورسبا توجه به  .7

 7این در حالیست که ادامه کورس روزانه نباید کمتر از . که آغاز و یا پایان آن، زودتر و یا دیرترباشد،دتغییر دهی

و  آغاز نموده 08:00تا کورس مذکور راساعت شود  یم هیتوصکه است  لیدل نیمساعت باشد. به ه

قبل از  ) یچا وقفهو و د 12:00 ساعت در وقفهساعت  پایان بخشید، البته با در نظر داشت یک 16:00ساعت

 بعد از ظهر(.ظهر و دیگر آن 

در برخی موارد فقط هر ، هر چند تمام اشتراک کننده گان و مربیان به چاپ برسند یبرا باید مواد از یاریبس .8

 .Ref)نیاز به چاپ شدن دارندکه اسناد "بخش  برای معلومات بیشتر بهگروپ به یک رهنمود نیاز دارد 

M2_S0-8) "  دیدار به چه تعداد کاپی از نخسه ها نیاز قایکه دق دینیببنمایید، تا ، مراجعه. 
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 قدم به قدم

 

 پخش موزیک های مورد پسند قبل از آغاز برنامه  :اختیاری

 

 :(قهیدق 25 الی 15 زمان ) معرفی کورس .1

 

 .(مربوطه خود راتا حد امکان اداره )و  ی نمایید( خودتان را معرفقهیدق 15 الی5 زمان ) 

 

 در مورد پروژه جاپان معلومات درج گردد....
 

 (:1)تمرین  –دقیقه(  60الی  30 زمان ) .2

 

 :"شرکای آموزشی" با همدیگری (: آشنای1تمرین )

را توزیع نموده  (Ref. M2_S0-1) "کارت شریک آموزشی"برای هر یک از اشتراک کننده گان یک قطعه 

و عکس مشابه خود را کی نزد یکی دیگر از اشتراک کننده گان میباشد سپس از هر یک آن ها تقاضا نمایید تا کارت 

را دریافت نماید، این دوتن تا آخر برنامه با هم شریک آموزشی اند. درین مرحله شرکای آموزشی باید پرسش های زیر 

 را از همدیگر پرسیده و پاسخ آن را بر کتابچه های خویش یادداشت نمایند. 

 

 تید؟شما کی هس سوال اول:

 شما چه کار میکنید؟ سوال دوم:

 توقع شما ازین برنامه ی آموزشی چیست؟ سوال سوم:

  در مورد خویش چیزی بگویید که جالب و غیر معمول باشد. سوال چهارم: 

 

تا حد اقل سه از هریک از مشترکین تقاضا نمایید  (Post-it notes)با استفاده از کاغذ های چسپ دار کوچک 

ترننگ را در آن بنویسند و بعدن آن ها را روی یک فلپ چارتی که قبلن در دیوار نصب شده است  شان ازینتوقع 

 .چسپ بزنید

 

 توضیحات همگانی 

از هر یک از مشترکین درخواست نمایید تا چهار پرسش فوق را از همدیگر پرسیده و با در نظرداشت آن ها در مورد 

از انجام این تمرین، اشتراک کنندگان کارت های را که در آن توقعات  بعد همدیگر توضیحات الزم را ارایه نمایند.

اگر توقع بعضی از مشترکین به گونه ی باشد که باالثر این ترننگ  شان را نوشته اند در جای مشخص نصب نمایند.

 قابلیت برآورده شدن را نداشته باشد باید در همین مرحله مورد بحث قرار گیرد.
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 پالن برنامه آموزشی:اهداف  و  حتوضی –( قهیدق 15 زمان ) .3

 . ( را ارایه نماییدRef. M2_S0-4تقسیم اوقات کورس )و  اهداف

 

 : قواعد برنامه آموزشی:2تمرین 

 
 .Ref)نموده انتخاب را  شده استنصب  سالنه در اطراف ک یتصاویراز  یکی تا تقاضا نماییدگان ه کنند شتراکازا

M2_S0-2) چه  مذکور ریتصو و یا ینمایند چه فکر میکه برگزیده اند هید تا در مورد تصویرآن ها بخوا از بعدن

 با آن شما همزمان، می دهندزمانیکه اشتراک کننده گان تصویر انتخابی خویشر را توضیح  مینماید.  مفهومی افاده

از )گان قادر به دیدن آن باشند. تمام اشتراک کننده برای آنها نشان دهید تا  نتپایپاوررا با استفاده ازمربوطه  ریتصو

ی را نیز عالوه اضاف در صورتیکه خواسته باشند، معلومات دنتوانیم(.مربیان 14تا سالید شماره  9سالید شماره 

 نمایند. 

 

 تسهیل کننده:برای یادداشت 

 موزشی فرا با این کار ما میتوانیم بیشترین چیز ها را از برنامه آگوش دادن:  - سهمگیری دست:نمودن  بلند

نظریات به  باشند تاداشته  ادیبه  نورزند، همچنان غیمشارکت در بحث در از دیگان باه کنندگیریم. اشتراک 

 .گوش فرا داده و احترام قایل باشند گرانید

 هیچ پرسشی بی مورد نیست  –هر پرسشی که در ذهن اشتراک کننده گان خطور میکند باید بپرسند :یهسوال

 .باید کنجکاو باشند اشتراک کننده گان

 :پابندی به زمان و احترام به وقت ساعت. 

 برای باز نگهداشتن محیط ترننگ آموزگار و اشتراک کننده گان، هردو باید با هم برخورد  :چهره ی خندان

 صمیمی و دوستانه داشته باشند.

 گ پاسخ داده شود.تماس های ضروری باید بیرون از محیط ترنن. باشند بی صدا دیبا موبایل ها :موبایل 

 در جریان ترننگ چوکی ها و محل نشست و برخاست اشتراک کننده گان تغییر خواهد نمود، بنابرین  :چوکی ها

 اشتراک کننده گان نباید ازین تغییرات ناراحت شوند.

  س این دیدگاه های متفاوتی در رابطه به موضوعات میتواند وجود داشته باشد و یکی از اهداف این کور :نیذره ب

است تا اشتراک کننده گان موضوعات تازه و مفید را بیاموزند، ازین رو باید تمرکز بیشتر روی مسایل مرتبط به 

 کورس باشد.
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اینکه برنامه آموزشی به زبان انگلیسی ارایه خواهد گردید معلومات بدهید، اما در  مورددر  گانه کنند به اشتراک .5

 غیدراز وضاحت خواستن بیشتر و یا ترجمه آن دیبانآنها درک نه نمایند،ی را زیآنها به طور کامل چ صورتیکه

 قابل دسترس میباشد. / پشتو  یدرترجمه به زبان های  (.17و  16 های شماره دیسال)ورزند

 

 )در پایان هر روز(: 3دقیقه( تمرین  10 زمان ) .6

 

 (:18)سالید شماره : آب و هوای روز3تمرین 

 

گان )از نظر ه کنند اشتراک تیسطح رضا یابیروز و به منظور ارز خاتمه دادن بهروز به منظور هر  انیدر پا نیتمر نیا

ی ابیارزاز روند آموزش هر روزیک . در واقع، مهم است که راه اندازی میگردد(رهی، و غیات و فضای آموزشیمحتو

 !بود خواهد رید یلیخ راتیایجاد تغی، در آنصورت برای موکول گردد آخر به روز اگر چون، صورت گیرد

 

 گی )قبل از آغاز برنامه آموزشی(:آماد

 2ستون و  5 کهجدول  کیبزرگ کاغذ  صفحه کی یند، بر روتشریف بیاورگان ه کنند اینکه اشتراکقبل از 

زیر نشان داده شده  شکلترسیم نمایید، همانگونه که در "آب و هوا چگونه است؟"تحت عنوان داشته باشد را ف،یرد

 است.

 

 (:1صویر )ت   

 آب و هوا چگونه است؟   

 روز

1  

 روز

2 

 روز

3 

 روز

4 

 روز

5 
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T r a i n e r ’ s  h a n d b o o k  
P r o j e c t  d e s i g n :  b u i l d i n g  a n  i n t e r v e n t i o n  l o g i c  

 
 

 

پاکت باید دارای کارت های با ، هر خط نصب نماییدپاکت عدد سه   "آب و هوا چگونه است؟" نزدیک پوستر

 گانه کنند تعداداشتراک به اندازه تعداد کارت در هر پاکت دی. باباشد (یباران ،یابر ،یعالمت آب و هوا )آفتاب

کلید این تمرین را در جای مناسب همچنان (.نمایندرا انتخاب "ی!آفتاب"گان ه کنند اشتراکتمام  در صورتیکه)باشند

 .( چاپ نماییمRef. M2_S0-3) توان از سندیآب و هوا را م یو کارت ها معلومات نی. انمایید آن نصب

 

  در پایان روز آموزشی:

هر  نی! بنابرابحث خواهد شدآب و هوا  یروز، در مورد چگونگ هر انیدر پا "که: گفته شود  گان  هکنند به اشتراک

 از اشتراک کننده گان با در نظرداشت برداشت و فهم شان از ترننگ سمبول مناسب حال شان را انتخاب نمایند. کی

 همه چیز خوب پیش میرود. آفتابی : 

 ی وجود جزئ ها ینگران ایاز مشکالت و  ی، اما برخمیروندروشن پیش  موضوعات  بگونه ی واضح و اکثر  :یابر

 دارند.

 وجود دارد که سبب ناراحتی شما میگردد و عمده هویژ ینگران ایمشکل و  کی :یباران". 

 

 

 

را با درنظرداشت فهم و برداشت شان از کورس انتخاب نموده و بعدن  کارت آب و هوایک از اشتراک کننده گان هر 

 ر است.تد هر یک از سمبول ها را بشمارید، تا تعداد آن ها مشخص شود که کدام سمبول بیشتعدا

مثلن اگر تعداد سمبول های آفتابی بیشترین بود، روز آفتابی است، و یا اگر ابری در اکثریت قرار داشته باشد روز  

آن های که کارت  از ترسیم نمایید. در مرحله ی بعدی سمبولی که در اکثریت قرار دارد را در جدول آن .ابری است

ت آن در آغاز های ابری و یا بارانی را انتخاب نموده اند بپرسید که مشکل و یا پرسش آن ها چیست، بعد از یادداش

 روز بعد بحث نمایید

 

 : جدول کلمات متقاطع4تمرین 

اشتراک خانه پری این جدول به  این جدول شامل تعاریف و واژه های است که در یک پروژه قابلیت کاربرد دارند،

کمک مینماید تا این واژه ها را به سادگی به خاطر بسپارند. زمان مناسب برای خانه پری این جدول وسط کننده گان 

  و آخر هفته است. 

 میباشد. (Ref. M2_S0-7) "متقاطعجدول کلمات  اصالحات" و (Ref. M2_S0-6)جدول کلمات متقاطع "

 

 

 

 

 



ن ا ی ب ر م د  و م ن  ره
ردی ف ل ا ن  ی ب طق  ن م یک  د  جا ی ا  : ژه رو پ زی  ری  طرح 
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وران پروژه مدیریت د  
  :اهداف

 درین بخش توضیحی مختصر پیرامون اصول عمده ی مدیریت دوران پروژه داده خواهد شد.

 اول روی موضوعات زیر بحث صورت میگیرد:در پایان بخش 

  ( مراحل مختلف دوران پروژهproject cycle manangent) 

  تفاوت های عمده میان پروسه های نظارت و ارزیابی 

 ش های که در بخش های مختلف دوران پروژه به دست میایند.اسناد و گزار 

 

 دقیقه: 20ساعت و  1ساعت الی  1 :زمان
 

 :اول پالن بخش

 گروپیدقیقه        تمرین: سواالت مدیریت دوران پروژه برای کار  20-15 زمان 

 : تعریف پروژهبازنگریدقیقه        20-15 زمان 

 مراحل دوران پروژه: بازنگریدقیقه        20-15 زمان 

 به دست میاید.اسناد که درجریان دوران پروژه  :بازنگریدقیقه       20-15 زمان 

 

 موادی که باید چاپ شوند.

  گروپیسواالت مدیریت دوران پروژه برای کار (Ref. 

M2_S1-1.) 

 :پاورپاینت ها

   بازنگری( مدیریت دوران پروژهRef. M2_S1-PP1.) 

 مواد مورد نیاز:

 صفحه(. 4ارت )حد اقل فلپ چ 

  .مارکر 
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ن ا ی ب ر م د  و م ن ره  
روژ پ زی  ری ردیطرح  ف ل ا ن  ی ب طق  ن م یک  د  جا ی ا  :  ه

 

 

 قدم به قدم

 (1 )سالید شماره داده شود که:توضیح 

 باید دانست که پروژه چیست و دارای کدام مراحل است.یک پروژه، قبل از طرح 

 

 دقیقه(  20-15 زمان ) .1

 

 (:2)سالید شماره  مدیریت دوران پروژه گروپیتمرین: سواالت کار 

 

  یک سوال را توزیع نمایید: و برای هر گروپتقسیم  پ( گرو6) و یا   3اک کننده گان را به دقیقه( اشتر 5 زمان ) 

 : تعریف شما از پروژه چیست؟1سوال 

 مراحل مختلف دوران پروژه کدام ها اند؟ :2سوال 

 ؟در مراحل مختلف پروژه به دست میایند کدام اسناد و گزارش ها :3سوال 

 

مکلف است تا با در نظرداشت زمان داده به پرسش های فوق پاسخ ارایه نموده و  هر گروپ دقیقه( 15-10 زمان )

 نتیجه آن را در فلپ چارت ها درج نمایند. 

 

 

 دقیقه 20-15 زمان  .2

 تعریف پروژه 

 قهیدق 10-5 زمان  

  دهد.  اشتراک کننده گان توضیحاول به نمایندگی از سایر اعضا، باید سوال اول را به  یک تن از اعضای گروپِ

بعد از اینکه نماینده ی گروپ توضیحات اش را تمام نمود، شما میتوانید در رابطه به سوال طرح ( قهیدق 10 زمان )

 (:3شماره دیسال)شده نظریات خویش را ارایه نمایید. 

 

  .پروژه دارای آغاز و انجام، اهداف مشخص، بودیجه مشخص و جریان مشخص است 

  انجام  حصول، خدمات و یا دست آورد مشخصبه منظور فراهم آوری یک مکه عبارت است از یک کنش موقت

  .میابد

  که جهت بدست آوردن یک هدف مشخص، در یک چوکات زمانی عبارت است از مجموعه ی از فعالیت های

 مشخص، با بودجه معین انجام پیدا میکنند.

درین تصویر کودک در مورد پروژه ی فکر می تصویری کودکی که در سالید نشان داده شده را به نمایش بگذارید، 

نظر شان در مورد این ( از اشتراک کننده گان بپرسید که 4شماره  دیسال) کند که سبب بهبود زندگی او گردد. 

 .چیست تصویر
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 :میباشد موارد زیراین تصویر نشاندهنده ای 

 مردم محل ازین. 

 دادن حس مالکیت به مستفدین از پروژه 

  پروژهشفافیت پروسه ی 

 

 -(:5 شماره دیسال) ویژگی های عمده ی پروژه را توضیح دهید

 مشکل. کی حل جهتیک مکانیزم )کارشیوه( است پروژه  -

 د از:رت انآن عبا یاصل یها یژگیو که -

 روشن اهداف. 

  چارچوب زمانی معین 

 مشخص.  منابع 

 مستفید شوندگان معین. ( A project benifites a specific group of people) 

 یک پروژه توسط یک تیم انجام میابد و تیم باید توسط یک شخص رهبری شود. 

 در یک پروژه باید از فرصت ها و امکانات موجود در محل استفاده گردد . 

 و نتیجه گیری نمایید. پروژه دو نوع است:  در پایان این بخش انواع پروژه را توضیح داده 

 ع تخم های اصالح شده به کشاورزانپروژه های سخت افزار، مانند توزیالف: 

و پروژه های نرم افزار، مانند برگزاری برنامه های آموزشی، اغلبن، این دو نوع میتواند در یک پروژه توام ب: 

. مانند، ساخت و ساز مکاتب و توزیع قرطاسیه به شاگردان و برگزاری برنامه های آموزشی وجود داشته باشد

 (6ه شمار دیسال)برای آموزگاران.

 

 دقیقه( 20-15 زمان )  -3

 : مراحل دوران پروژهبازنگری 

 دوم به نمایندگی از سایر اعضا، باید سوال دوم را به اشتراک کننده گان توضیح دهد.   یک تن از اعضای گروپِ

 ( قهیدق 10زمان  )

سالید را به نمایش بگذارید )پروژه  ارایه نموده و دیاگرام دوران نظریات خود رادر رابطه به موضوع متذکره ن، متعاقب

 "(: 8و  7 های شماره

و  ان متعاقب همدیگر قرار گرفتهکه در یک چرخه یا دور استسلسله گام های پروژه شامل  دورانکه  دیده حیتوض

 همینگونه دوران مذکور ادامه میابد: بوده ونخست در ارتباط  مرحله یاخیر آن با  مرحله ی

 

 ارزیابی ابتدایی .1

 طرح ریزی .2
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 پروژه تطبیق .3

 نظارت و ارزیابی .4

 

 (.12 الی سالید شماره 9شماره  دیسالاز )را تعریف نمایید پروژه  دورانمرحله  تمامپس س

 

 دقیقه(  20-15 زمان ) .4

 که در جریان دوران پروژه تولید میشوند: ی: اسنادبازنگری .5

 

 (قهیدق 10-5 زمان ) 

 ا، باید سوال سوم را به اشتراک کننده گان توضیح دهد.  سوم به نمایندگی از سایر اعض یک تن از اعضای گروپِ

بعد از اینکه نماینده ی گروپ توضیحات اش را تمام نمود، شما میتوانید در رابطه به سوال طرح ( قهیدق 10زمان  )

 (:14 شمارهو  13 شمارهدیسال) شده نظریات خویش را ارایه نمایید.

منظور ارایه کیفیت کار، خواه بمنظور تعقیب و پیگیری به تولید گردند، خواه از اسناد  یبرخ ، بایدپروژه در هر مرحله

 فعالیت ها. 

 .( Assessment Reportاز نیازهای موجوده در محل مربوطه ) : گزارشتشخیص نیازمندی هاالف. در جریان 

 پروپوزل پروژه. / ب. در جریان روند طرح ریزی: پیشنهاد

 ، بودجه، بودجه تعدیل شده و غیره.: گزارش نظارتتطبیق پروژهج. در جریان روند 

 د. در جریان روند ارزیابی: گزارش ارزیابی.

 

مدیریت : ابزار پنداشته میشوند پروژه تیریدر واقع ابزار مد تولید میگردند پروژه دوراندر مراحل  یکهتمام اسناد

پالن گذاری به چوب منطقی ما را قادر ایجاد یک چهارچوب منطقی تهیه میگردند و چهاربه منظور  دوران پروژه

قادر به  دیپروژه ما با یک انیاسناد، در پا نیمام اکمک تفعالیت ها و برنامه ریزی منابع خواهد ساخت. باالخره، به 

 . ی باشیمپروژه بعد یبرا دیجد پروپوزل کنوشتن ی
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 بخش دوم 
 تمویل پروژه

 :اهداف

   :مهارت های ذیل را به دست خواهند آورددر پایان بخش دوم اشتراک کننده گان 

 کسب معلومات پیرامون اینکه پروژه های بشردوستانه چگونه تمویل می گردند. 

 .و اینکه چگونه باید پروپوزل به تمویل کننده گان ارایه گردد 

  

 دقیقه 40: زمان

 

 پالن بخش:

 معلومات الزم در مورد تمویل پروژه           دقیقه 5   زمان 

 گان  کی ها اند تمویل کنندهدقیقه    در افغانستان  10  زمان

 .ده شوندیدقیقه    معلومات که باید در  پروپوزل گنجان 10 زمان 

 .گنجانیده شده اند های تمویل کننده گان فارمت  پروپوزلمستفید شونده گان در کجای تمرین:  دقیقه  15زمان 

 

 

 نیاز به چاپ دارند:که  موادی

 "کننده گان فارمت تمویل

  فارمت سفارت فرانسه در افغانستان(Ref. M2_S2-1) 

  فارمت ایکو(Ref. M2_S2-2) 

  فارمت اداره ی انکشاف بین المللی ایاالت متحده ی امریکا

(USAID) (Ref. M2_S2-3) 

 

 پاورپاینت:

 (Ref. M2_S2-PP1)تمویل پروژه 

 مواد مورد نیاز:

 وجود ندارد 
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 قدم به قدم

 

 پروژه تمویلمعلومات الزم در مورد  دقیقه(  5 زمان ) .1

به  ،پروژه یک تمویل :("M_S2-PP1تمویل پروژه "تمویل  2)سالید شماره ذیل آغاز نمایید  توضیحاتبا 

قابلیت زمانی . در واقع، پروژه می باشد تامین منابع مالی مورد نیاز برای یک تیم به منظور تطبیق یک پروژهمعنای 

 یپروژه ضرور کی یبرا یمنابع مال مطلوب تامین گردد. فعالیت هایمنابع مالی الزم برای انجام   که را میابد تطبیق

بدست نمی  دولتی یک سازمان غیر یمنابع از بودجه شخص نیا ا اکثراً. امشودگرفته  نظرمد از همان ابتدا دیو با بوده

 .نمایند مطالبه گان تمویل کننده و  یع خارجاز منابرا  یمنابع مال های متذکره همچو نهاد  بایدمعموآل ،آیند

 توضیح دهید که:

مهم  نیادرک  این . بنابرمیباشدالزم  رویکرد ستراتیژیک کیو  پالن گذاری دقیق، برنامه جهدجهت بدست آوردن بو

ن سازما یک قبل از تمویل نمودن یک پروژهو  نمایند یم فعالیتهستند، چگونه  کی ها گان تمویل کنندهاست که 

 فارمته بوده که در ویژ خیلی اینیازمندی ه دارای گان تمویل کنندهاز  یرخ. بی به کدام چیز ها نیاز دارنددولتریغ

 دی آنها بازتاب یافته اند.شنهایپ یها

 

 گان  کی ها اند؟ تمویل کنندهدقیقه( در افغانستان  10 زمان ) .2

از  ": ها در میان بگذارند گروپ هیبقبا مربوط را مسایل تا از اشتراک کننده گان بخواهید عمومی  یک بحثدر 

 مینمایند ، کمک مالیتمویل کنندهکدام را  اشتراک کننده ها بپرسید که سازمان  آن ها

 را نمایش آیدبدست می افغانستان  نهاد های تمویل کننده در ازکه  یمال یمنابع مختلف کمک ها دیاگرام سپس،

دولت  ،یخصوص یها ادیبن ،یدولتریغ یسازمان ها یخصوص یها بودجه ،نهاد های سازمان ملل متحد: دهید

 (. 5 سالید شماره) یخارج یو دولت ها سازمانیگان  تمویل کننده ،افغانستان

 خود را .را به نمایش بگذاریدرا تمویل مینمایند افغانستان  هایکه بودجه ییها کشور( 5 شماره سالید) دیاگرام

 :نمایید را مرور ReliefWeb تیب ساوی ،باشد روزب دیاگرامکه  سازیدمطمئن 

http://fts.unocha.org/pageloader.aspx?page=emerg-

emergencyCountryDetails&cc=afg. 

 

 :ده شوندیدر  پروپوزل گنجان که بایددقیقه( معلوماتی 10 زمان ) .3

ی الزم کمک مال یدرخواست براارایه ی  از است عبارت پروپوزل کی(: 7شماره  سالید) ذیل را ارایه نمایید فیتعر

 .جهت تطبیق پروژه

 

http://fts.unocha.org/pageloader.aspx?page=emerg-emergencyCountryDetails&cc=afg
http://fts.unocha.org/pageloader.aspx?page=emerg-emergencyCountryDetails&cc=afg
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 شود، رفتهیپذ شما شنهادیپ دیخواهمی اگر ،خود را دارند خاص یها فارمتگان  تمویل کننده بعضیکه  دیده حیتوض

 .ید از فارمت خاص تمویل کننده مربوطه استفاده نماییدشما با

 معلومات زیر در یک پروپوزل باید گنجانیده شود:

 (:9و  8 شماره سالید) 

 تمشکال انیب اوضاع و لیتحل. 1

 پروژه نیایه تطبیق توج ای. منطق 2

 مورد انتظار جی. هدف پروژه، اهداف و نتا3

 ها تیو فعال یستراتیژ. 4

 . بودجه5

 یکار پالن .6

 

 :گان تمویل کنندهپروپوزل  مستفید شونده گان در فارمت –دقیقه(  15 زمان ) .4

 

 :تمرین

از اشتراک کننده گان بخواهید تا در گروپ های کوچک تقسیم شده و با مراجعه به فارمت های دونرها، دریابند که 

طلوب را دریافتند باید فارمت دست داشته مستفیدین در کجای هر فارمت گنجانیده شده است، بعد از اینکه موضوع م

 ع را در فارمت دیگر پیدا نمایند. را به گروپ دیگر داده و عین موضو

ها درین بسته آموزشی قابل  دسترس است، شما میتوانید بروز این فازمت ها را از سایت دونر برخی از فارمت توجه: 

  های مذکور دریابید

http://www.usaid.gov/our_work/humanitarian_assistance/disaster_assistance/r

esources/pdf/updated_guidelines_unsolicited_proposals_reporting.pdf 

or ECHO: http://ec.europa.eu/echo/about/actors/fpa_int_en.htm). 

 

 

 

http://www.usaid.gov/our_work/humanitarian_assistance/disaster_assistance/resources/pdf/updated_guidelines_unsolicited_proposals_reporting.pdf
http://www.usaid.gov/our_work/humanitarian_assistance/disaster_assistance/resources/pdf/updated_guidelines_unsolicited_proposals_reporting.pdf
http://ec.europa.eu/echo/about/actors/fpa_int_en.htm
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 :اهداف

 :درین بخش به موارد زیر پرداخته خواهد شد

 ،با در نظرداشت ابزار مدیریت  تقویت مهارت های که جهت تجزیه و تحلیل یک وضعیت یا زمینه به کار میرود

 دوران پروژه مانند، تجزیه و تحلیل جوانب ذیربط و درخت مشکل

 :دقیقه 35ساعت و  4دقیقه الی  5ساعت و  4  : زمان

 

 ش:پالن بخ

 معرفی بخش                      قهیدق 5 زمان 

 تجزیه و تحلیل جوانب ذیربط                    قهیدق 10 زمان 

 نیدیاگرام و ترسیم تجزیه و تحلیل جوانب ذیربط –:1تمرین       قهیدق 30ساعت و  1 زمان 

 درخت مشکل                    قهیدق 20 زمان 

 : درخت مشکل2تمرین       قهیدق 30ساعت و  1 زمان 

 معلوماتتحلیل و رویکرد های مشارکاتی                     قهیدق 10 زمان 

 )اختیاری( : حل درخت مشکل 3تمرین                     قهیدق 30 زمان 

 شامل سازیدخود  پوزلپرورا در درخت مشکل و  تجزیه و تحلیل جوانب ذیربط میتوانیدچگونه                 قهیدق 20 زمان 
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 که نیاز به چاپ دارند: موادی

  ی موردی مطالعهمعلومات عمومی (Ref. M2_S3-1) 

   تجزیه و تحلیل جوانب ذیربط کارت (Ref. M2_S3-2) 

   کار گروپی کارت (Ref. M2_S3-3) 

    ی دولتریغنهاد های  کارمندان و تحلیل جوانب ذیربط وتجزیه

(Ref. M2_S3-4) 

  روستانشینان ه و تحلیل جوانب ذیربط وجزیت (Ref. M2_S3-

5)  

  متن اصالح شده  ای جوانب ذیربط  (Ref. M2_S3-6) 

  درخت مشکل موردی ومطالعه (Ref. M2_S3-7) 

 مطالعه موردیکالت ومش تشخیص (Ref. M2_S3-8) 

  درخت مشکلشده اصالح متن  (Ref. M2_S3-9) 

  کارت درخت مشکل (Ref. M2_S3-10) 

  مشکل باید به شکل جداگانه چاپ گرددهرRef. M2_S3-11) 

 

 مواد مورد نیاز:

  (4چارت )حد اقل 

   مارکر 

  (مشکل درخت تمرین ی)برا باریک ریسمان 

 اوراق A3 (گروپهر  یبرا ورق کی)  

  20ود )حد هکوچک کاغذ رنگ یها پارچه 

 و مطالعه ی موردیدرخت مشکل  ی( براقطعه

 کاغذی چسپ 

 پاورپاینت:

 ل اوضاعتحلی (Ref. M2_S3-PP1) 

  درخت مشکل(Ref. M2_S3-PP2) 

 

 قدم به قدم

 

 معرفی بخش –دقیقه(  5 زمان ) .1

 (:یا زمینه اوضاع لیتحل 2 سالید شماره) 

درک دارند را  مردمکه ی انتظارات و خواسته ها ا،مندیهزای، نآن پیامد هایبحران و  بایدپروژه،  کی جهت طرح ریزی

فرصت های مناسب که در محیط  ها و تیظرف  .(who is whoکه کی، کی است، )درنظرداشت  بایدضمنن، ، نمود

و زمینه وجود دارد در هنگام طرح و دیزاین پروژه مد نظر گرفته شود. با در نظرداشت موارد فوق می توان یک پروژه 

 خوب را طرح و برنامه ریزی نمود.

نیاز به   (initial assessmentام تشخیص نیازمندی های )در صورتی که بعد از انج :(4و  3 سالید شماره)

شده انجام یابد تا  درینصورت باید یک بررسی دقیق تر از معلومات جمع آوریتطبیق پروژه محتمل به نظر برسد، 

کیفیت تجزیه و تحلیل داده ها بستگی دارد به کیفیت روند جمع بتوان در راستای تشخیص مشکل اصلی اقدام نمود. 

اگر داده های جمع آوری شده به گونه ی غلط، نامکمل و جانبدارانه جمع آوری شده باشد، برایند ی معلومات. آور

 . معلومات جمع آوری شده باید بازتاب دهنده ی واقعیت و زمنیه ی مورد نظر باشدخواهد بود.  صمعلومات نیز ناق
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 جوانب ذیربطدقیقه(  10 زمان ) .2

 

در کجا و کی و یا کدام ارگان  ،به این مسئله پرداخته شود که در زمینه ی مربوطهباید  مشکل تشخیصقبل از 

 مصروف چه کاری است. 

 از اشتراک کننده گان بپرسید: 

 ؟پرداخت به مطالعه ی جوانب ذیربط دیچرا باقبل از طرح ریزی یک پروژه  :سوال

گ ساختن فعالیت ها هماهن داشته باشند مختلف وجود نهاد های ذیربطکه  یطیدر شرا (:6 سالید شماره) جواب

داشتن کار،  نیاانجام  ی. برابزرگ پنداشته میشود چالش کی اکثراًت لیحفظ بیطرفی و استقال ومشارکت  جادیو ا

 .بسیار مهم میباشدتوجه به بحران با  موقف آنها ومنافع  نمودن و درک نهاد های ذیربطدر مورد تمام  معلومات

 سپس توضیح دهید که:

 :این است که جوانب ذیربط لیتحل هدفپروژه طرح ریزی  مرحلهدر 

  کسب معلومات الزم در مورد نهادهای موجود در محل و نوع فعالیت آنها 

  پروژه  احتمالی یشرکاتشخیص. 

 کدام نهاد ها ذیربط میتوانند در ساحه وجود داشته باشند: بصورت عموم بپرسیدگان ه کنند اشتراکاز 

 :یری نماییدبعدا نتیجه گ

 ملل متحد های سازمان  و بشردوستانه نهادهای .1

 دولت  .2

 .در منازعات درگیرجوانب  .3

 .یجامعه مدن یها نهاد .4

 

ن یو دیاگرامو  نماییدابزار مختلف استفاده  از دیتوان یشما م جوانب ذیربط لیتحلبمنظور  که دهید حیتوض ،پایان در

 .(8و  7 سالید های شماره) دهید نشانرا 

 

 دقیقه(  30ساعت و  1 ن زما) .3

 

 :(9 سالید شماره) نیو دیاگرام تهیه - تجزیه و تحلیل جوانب ذیربط: 1 نیتمر

 .ی نماییدمعرفتمرین را ( اهداف قهیدق 10 زمان )

 (Ref. M2_S3-1) "مرور عمومی معلومات: نمایید عیتوزرا  "موردیمطالعه در مورد معلومات عمومی " 

 .Ref) "گروپی یکارت بحث ها"و   (Ref. M2_S3-2) "های ذیربطکارت تجزیه و تحلیل نهاد"

M2_S3-3) چگونه راه اندازی میشود گروپی آموزشی جلسهکه یک  داندبکس  را توزیع نمایید تا هر. 
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 دو تنکاری  گروپ. در هر نمایید میتقس ینفر 7 ای 6 ی کاریها گروپ اشتراک کننده گان را به( قهیدق 20 زمان )

 .د نمودنبازی خواه را روستانشیناننقش  سایر اعضای گروپو یا موسسه  یدولتریغ نهاد انکارمندنقش 

دو  . در صورتیکهدور هم جمع شوند ی مینمایند بخواهید تابازی را دولتریسازمان غ کارمنداننقش  از کسانیکه

 روستانشینانمسئول آن  گریو د یدولتریغ نهاد کارمندانمسئول تن از آنها میتواند  یک، داشته باشدوجود  آموزگار

 باشد.

 راه اندازی خواهند نمود روستانشینانبا را جلسه  کی بگویید که آنها رانیبه مد :یدولتریغ نهاد کارمندان .

. باشندآماده  کار نیا یبرا دیآنها با بناً، میباشد نیو دیاگرام ترسیمو  نهاد های ذیربط لیتحل جلسه نیهدف از ا

به گروپ که نقش را  (Ref. M2_S3-4) "یدولتریغ نهاد کارمندان های ذیربطنهاد  لیتحل " ورق

مطالعه ی  یعموم معلومات" ورقدر معلومات که به  دی. آنها بانمایید عیتوزنماید،  موسسات را بازی می

 نهاد کارمندانکه  سازیدمطمئن خود را . نیز مراجعه نمایندگردیده اند، ذکر  (Ref. M2_S3-1) "موردی

 .را بطور واضح درک نموده باشند نیتمر نیهدف ا یدولتریغ

 

 

 "روستانشینان ،نهاد های ذیربطتحلیل " را بازی می نمایند روستانشینانکسانی که نقش به  :انییروستا

(Ref. M2_S3-5) بر اساس  " قریه خود را تیهو"تا با آنها محتویات را مطالعه نمایید و از آنها بخواهید . بدهید را

 .تهیه نمایندآمده است   "قریه نهاد های ذیربطتحلیل  "که ورق لوماتمع

 :که اتخاذ نمایند میتصمطور مشترک ب دیبا آنها

، نقش کشاورز ،نقش بزرگ قریهزن، نقش )به عنوان مثال  نمودخواهد  یباز را ینقش گونهچآنها  کدامهر  -

 (؟رهی، و غقریه سیرئ

 د؟نود دارآنها وج نیب یاجتماع ارتباطات چه نوع -

 ؟چگونه است( کننده گان بشردوستانه، عودت موسسات ،ی)مقامات محل نهاد های ذیربط ریبا سا آنها روابط -

 ؟دندارنفوذ  ها کیجامعه درون در  -

 د؟نوجود دار نهاد های ذیربط رینوع مشکالت در جامعه و با سا کدام -

 .خود راضی باشند تیشخص و از ندباش خالق دیاست و آنها با یبازو  تمرین کی اینکه  سازیدروشن 

 دیاگرامتا  نقش بازی مینمایندو برمیگردند خود  یاصل یها گروپبه  یدولتریغ نهاد کارمندان( قهیدق 30 زمان )

 (.فلپ چارت اوراق)با استفاده از ین را ترسیم و

 :انیی/ روستا یدولت ریغ نهاد کارمندان گروپدر هر  دبکی( فقهیدق 10 زمان )

و برداشت خود را  جمع شوند دور هم تا یدنمای خواهش، ی را بازی نموده اندولتدریغ یسازمان ها که نقشاز کسانی

 :ذیل به اشتراک بگذارندسواالت مورد در 

  گرفت؟ صورتاستفاده  هاروش  از کدامجلسه چگونه بود؟ 
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 باید  آنها ؟باشندداشته  به خاطرچی را مشابه  یها تیفعال دادن انجام حین ندهیدر آآنها باید  ؟ندآموخت آنها چی

 ، چرا و چگونه؟با کی کار نمایند

سواالت مورد و برداشت خود را در  جمع شوندهم  دوربه  ند بخواهید تاه ارا بازی نمود روستانشینان نقشکه یکساناز 

 :بگذارندبه اشتراک ذیل 

 ای؟ آبگویند بودند یخواستندکه م نچهآآنها قادر به گفتن  آیاچرا؟  د؟تنهس یآنها راض ایجلسه چگونه بود؟ آ 

 ؟رک ننموده اندنموده اند و یا آنرا بدرستی دنرا فراموش مهم  بخش ی کدامدولتریغ یسازمان ها کارمندان

 :گروپ تمام اعضای برای دبکی( فقهیدق 20 زمان )

 یها گروپ بقیه به ران روستانشیناو  یدولتریغ یسازمان ها کارمندان همچنان برداشتن و وینمودار  گروپ هر

 .کاری ارایه نمایند

 .ارایه نماییدمالحظات خویش را  تمرین اینشکل و  محتویاتدر مورد 

که  نمایید مطمئنخود را . نمایید عیتوزرا  (Ref. M2_S3-6)"نهاد های ذیربط لیتحل" ورق ،لزومصورت  در

 .دنباش نموده دیینسخه اصالح شده را همه تا

 نهاد های ذیربط ماتریکسمانند  وجود دارند شما جیارائه نتا یبرا گریکه ابزار د دادن این حیبا توض دیتوان یشما م

 .برسانید انیبه پا( 10سالید شماره )

 

 چی است؟درخت مشکل  –دقیقه(  20 زمان ) .4

 .نماییدرا باز  ”درخت مشکالت M2_S3-2“ پریزینتیشن دوم

یعنی هر وضعیتی که برای یک فرد ناراحت کننده و  مشکل :(2 سالید شماره) تچیسکه مشکل  دیده حیتوض

 نامطلوب باشد.

 ؟نبود زمین و برای کشت و کار یک مشکل است یا خیر نیا ایآکه : دیگان بپرسه کنند از اشتراکعنوان مثال،  به

 یزندگشخص در کابل  صورتیکه در، اما  است مشکل باشد، بلی این یک کشاورزفرد  صورتیکه در: دهید حیتوضبعدا، 

 .پنداشته نمیشودمشکل  کی ایناست  معلم ونماید می 

 از اشتراک(. 3سالید شماره ) ببیننددرخت مشکل  سالید به تا دهیددقیقه وقت  5 به اشتراک کننده گان سپس،

؟ میشوداستفاده  چی وقت از آن ست؟یچ مشکلدرخت  ": فکر نمایندذیل سواالت  بخواهید تا در موردگان ه کنند

 "؟ اید آنرا تهیه نموده کار نموده اید و یایک درخت مشکل  االیشما ب کنون تا ایآ

یکه قضیه را مورد مطاله قرار و زمان دهید نمایشرا  (7 الی 4 سالید شماره) "درخت مشکل"سالید های سایر 

د تا به ، نمیتوانمشکالت یه بندلست و درج رفص .قرار دهید شیصفحه نما یبر رو را 3 سالید شماره میدهید

 ابطه میانر کیستماتیس لیتحل جهت دیابزار مف "درخت مشکل" مورد تحلیل قرار دهد مشکل اصلی را اندازه کافی

 .عوامل آن و پیامد های آن چیست مشکل
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 عوامل )تنه(،  ی. مشکل اصلمیشودنشان داده « درخت»توسط درخت مشکل گونه که از نام آن پیداست، همان

شروع  "یمشکل اصل" یتوافق رو درخت مشکل با لی. تحلرا دربر میگیرد )شاخه( لمشک پیامد ها( و شهی)ر مشکل

 د.قرار میگیرن لیتحل مورد مشکل پیامد هایعوامل و بعدا  شود. سپسیم

  مشکل  کیستماتیس لیتحل .شمرده میشود پروژه طرح ریزی برای دیمف اریابزار بسدرخت مشکل بنابراین

  اشد،خیلی ها حایز اهمیت میب یاصل

 کارت درخت مشکل" 2 جهت آماده ساختن تمرین"(Ref. M2_S3-7) .را توزیع نمایید 

 

 دقیقه(  30ساعت و  1 زمان ) .5

 

 (8 سالید شماره) درخت مشکل معلومات با استفاده از لیتحل تجزیه و :2 نیتمر

 اشتراک. خواهند ساخت دمقدم به قروش با استفاده از  رادرخت مشکل  کیکه آنها  بگویید گانه کنند به اشتراک

مطالعه " ورق. دهید اختصاصرا  "وارید"بخش  کفرعی ی گروپ. به هر نمایند کارهای فرعی  گروپگان در ه کنند

و یک  A3رنگه کاغذ  یک پارچه گروپهر  را توزیع نمایید. به (Ref. M2_S3-8) "تدرخت مشکال ی موردی

 تا روی آن مشکالت را بنویسند.مختلف(  یک رنگ پگروهر  ی)برا را توزیع نماییدپارچه کاغذ کوچک 

 گام نخست:دقیقه(  15 زمان )

 بعدا. فکر نمایندند ه اتذکر یافت موردیمطالعه  که درتمام مشکالت  بخواهید تا در بارهگان ه کنند از اشتراک

تکه بزرگ کاغذ  یبر رو آنها را مشکل در هر کاغذ( و کی) رنگه بنویسند کارت ایکاغذ و پارچه های  رویرا  مشکالت

به  دی(. مشکالت بانموده بتوانند تغییر موقعیت تا دوباره، چسپ)با استفاده از  دننمایش ده وارید یرو و نصب نمایند

 نمایند. دریافترا  مشکلشش باید حداقل  وده گردی فیتعروضاحت 

های کاری  گروپکه توسط  که مشکالت دسازیمطمئن خود را و  ی اختصاص دهیدکاف وقتو گفتگو  بحث یبرا

عدم حل، های راه  عدم موجودیتواضح، مشخص،  ؛)به عنوان مثال گردند فیتعر یخوب اند به گردیدهمشخص 

 .هاموجودیت نیازمندی

 :گام دوم( قهیدق 15 زمان )

 لیلددرخت( و  "تنه") توافق نمایند اصلیمشکل  کی یتا بر رو دیبخواه های فرعی گروپاز  ست،بنیاد این ل بر

مربوطه  واریخود را در وسط د اصلیکارت مشکل  تا بخواهیدگان ه کنند اشتراکاز  .ذکر نمایند را خودانتخاب 

 .قرار دهندخویش 

اما در واقع  ،اصلی را انتخاب نمایندمشکل  کیتنها  در این تمرین از آنها تقاضا به عمل می آید تاکه:  دیده حیتوض

 :آنها باید، در اینصورت. قرار دهیددرخت  کیدر  امشکل اصلی رچندین  میتوانیدشما 

 .نمایند تمرکزل مشک کی یتنها رو .1

 .اطالع برسانند گریدر مورد مشکالت ددیگر  یدولتریغ یها نهاد ایو  ها بخش به  .2

 .راه اندازی نمایند اوضاع موجودبه  یگه دیرس را بمنظور تطبیقمختلف  یها ستراتیژیا .3



27 

ن ا ی ب ر م د  و م ن ره  
ی ر ردیطرح  ف ل ا ن  ی ب طق  ن م یک  د  جا ی ا  : ژه رو پ  زی 

 
 

 

 

 :در مورد گام های اول و دوم فیدبک( قهیدق 10 زمان ) 

 مایند.ن بحث ،تمام صنف در مورد آنچه که تا فعالً انجام داده اند

 

 در صورت لزوم به. گردیده اندمشکالت مشخص  تمام، ورق نیدر ا نمایید. عیتوزرا  (Ref. M2_S3-9) ورق 

 .اقی مانده است را اضافه نمایندکه از قید قلم آن ها بمشکالت  همکاری مینماید تا برخی ازگان ه کنند اشتراک

تا همه روی )این تمرین انتخاب گردیده است هدف  برآورده ساختن بمنظورفقط  اصلیمشکل  نیکه: ا دیده حیتوض

که آنها با داشتن یک دیدگاه متفاوت و یا مشخص  ستیمعنا ن نداب نی(. ادهند خویشرا انجام فعالیتموضوع مشابه 

 اند. گردیدهشتباه را مرتکب نمودن یک مشکل اصلی کدام ا

 :گام سوم( قهیدق 30 زمان )

  .تهیه نمایند یبر اساس مشکل اصل رادرخت مشکل  تا بخواهیدها  گروپ از

و ترتیب قرار دهند  هرا بمرتبط  یکارت ها و  ،شناسایی نمایند اصلی رامشکل های ها و شاخه  شهیر دیبا آنها

 .نمایند ترسیم خطوط ختلفمشکالت م نیارتباط ب دادننشان بمنظور 

 زمانیکهشده ارتباط ندارند(. انتخاب  یاصل بدلیل اینکه به مشکل)د فید نخواهند بومبیشتر از این کارت ها  ازبرخی 

به  ،استفاده نمایند دیجد یکارت ها نمایید تا از قیآنها را تشو ،یی نمودندبحث شناسا را هنگام دیمشکالت جدآنها 

 .ارایه کننده علل مشکالت میباشندو  ،دنمیگرد گریمشکالت د نیب ایجاد ارتباطاتسبب که یمشکالت ویژه

درخت که تا اطمینان حاصل نمایید  استفاده نمایند)چرا؟( یی کلمه جادو تا از نمایید قیگان را تشوه کنند اشتراک

 است. یمنطقمشکل 

 :در مورد گام سوم فیدبک( قهیدق 20 زمان )

 گروپدرخت های مشکالت را که توسط هر و  نمایندان در اطراف اتاق حرکت ه گکنند راکاشتو تمام  کننده لیتسه

البته (. نمایداصالح  در صورت لزوم آنرا)و  میدهد فیدبک کننده لی. تسهدمالحظه نماینرا فرعی ترسیم گردیده اند 

 را ارایه نمایند.یشخوات و سواالت ینظرمیتوانند  گروپتمام اعضای 

 که:نمایید  اصرار  تیواقع نی. بر ابحث نمایند گرفته اند فرابخواهید تا در مورد آنچه که از تمام صنف 

  بوده و نمیتواند تحلیل را برای شما انجام دهدابزار مشکل یک درخت. 

 نمودنخالصه  جهت شتریو ب میباشدابزار  نیاز چند یکیتنها درخت مشکل که  دیبه خاطر داشته باش 

 .بعمل میآیداز آن استفاده  باشد گردیده یآور جمع که قبآل معلومات

صحیح و غلط  چیمثال است و ه کی نی: ارا توزیع نمایید (Ref. M2_S3-10) "اصالح درخت مشکل" ورق 

 . است معلوماتروی مهم است بحث  نجایدر ا که آنچه رای، زنداردوجود قطعی 
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 دقیقه(  10 زمان ) .6

 (9 سالید شماره)؟ داشته باشندسهم درخت مشکل  ساختندر  ا باید ه کی: دیگان بپرسه کنند از اشتراک

تمرین از بخش  در مورد واقعیت های ساحه معلومات دارند، میتوانندکه یمهم است که افراد تاکید نمایید که این

 :باشند

 (ساحوی کارمندان منجملهپروژه ) میت -

 آسیب دیدهجوامع  خود و -

 

ایجاد حس پروژه،  میت یبراشرایط  )درک بهتر ادامه دهید اشتراکی یها کردیرو تیو اهم مزایا دادن حیبا توض

 (.رهی، و غبرای مردم شتریب تیمالک

 که: دیده حیو توض  دهید را نمایش (11 و 10شماره )سالید های 

  یابیارز هنگام یمشارکت تمرین کیعنوان تواند به یکه م میباشدپروژه دوران  تیریمد ابزاردرخت مشکل 

پیامد  و یاصل تمشکال لیتحل  روش نی. ادبعمل آیاستفاده  از آن پروژه کی طرح ریزیو  های ابتدایی

مشترک  آموزشو  بیشتر غنی گردیدهمشکل  لیتحل  ،پروسه نیطول ا در .میباشدمحل  تیجمع باالیآنها  های

 انیدر م را مشارکت فعال و شیوه زمینه مباحثه را فراهم میسازد ایند. تشویق میگرد جامعه یاعضا انیدر م

به  یگه دیرسبمنظور حل که  های راه امکان پذیریو  را ترویج بخشیده تیشفاف ،رایج میسازد روستانشینان

 بخشد.یم شیافزا را شده اند ییمشکالت شناسا

 پروژه  زیطرح ریو  معلومات لیتحل اکثراً بمنظورکه  مدیریت دوران پروژه وجود دارند گریکه ابزار د دیده حیتوض

 .بعمل می آیداز آن استفاده  ها

 

 

پروپوزل را در درخت مشکل و   نهاد های ذیربط لیتحل تجزیه و میتوانیدچگونه  -( قهیدق 20 زمان . )8

  شامل سازید؟ خویش

)این فارمت ها باید قبلن  نمایند دقت گان مختلف تمویل کننده یها فارمت به: از اشتراک کننده گان بخواهید تا

 و چگونه که شما در کجا ریدبگی می.( و تصمRef. M2_S2-1; M2_S2-2; M2_S2-3 ،اده شده باشندآم

 .را ارایه نماییددرخت مشکل و  نهاد های ذیربط لیتحل شده ازحاصل  جینتا دیتوانمی

تکمیل  اآنر و در صورت لزومت نموده باشند ارا مراع ذیلتمام نکات  اشتراک کننده گان که اطمینان حاصل نمایید

 :نمایید

 شامل نمود "مندیهاازین یابیارز"بخش  درتوان  یرا مدرخت مشکل و  نهاد های ذیربط لیتحل. 

  در بخش های آتی نیز مدغم گردد: تواندیم نهاد های ذیربط لیتحل 

  ق کنندهیتطب یشرکا"بخش  ایو  "مشارکت"در بخش". 
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  ی ساحویهماهنگ"بخش  در. 

 و:ایک فارمت: در به عنوان مثال

 .نهاد های ذیربط لیو تحلمشکل  انی. ب2.2نیازسنجی/بخش فرعی  .2بخش 

 .ساحوی ی. هماهنگ6 بخش

 ق کننده.تطبی ی. شرکا7 بخش
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 :اهداف

 در پایان بخش چهارم اشتراک کننده گان قادر خواهند بود تا:

  غیردولتیسازمان  تیو ظرف ته با در نظر داشت دستور کاریالب، را تحلیل نمایند یاتیعملپاسخ های احتمالی. 

 

 :دقیقه 20ساعت و  3زمان مورد نیاز: 

 

 :پالن بخش

 دقیقه        معرفی بخش    5 زمان 

 ی متفاوتابر مبنای سناریو هپالن گذاری و  یعوامل خارج ییشناسادقیقه(        20ساعت و  1 زمان )

 یامل خارجعو فیتعر       دقیقه 15 زمان 

 و درخت مشکل ی: عوامل خارجموردی مطالعهدقیقه       15 زمان 

 وهایسنار : تصوراول نیتمردقیقه       40 زمان 

 ؟گردندباید پالن گذاری چرا و چگونه ها  وی: سناریریگ جهینتدقیقه       10 زمان 

  ستراتیژی های عملیاتی ییشناسادقیقه(        55ساعت و  1 زمان )

 

 یاتیعمل ستراتیژی فیتعردقیقه         5 ن زما

 مشکل و درخت ساحه فعالیت: مطالعه ی موردیدقیقه         15 زمان 

 حلهای راه  درختدقیقه         30 زمان 

 /مرز: عبور از خطدوم نیتمردقیقه         20 زمان 

 یاتیعمل یها ستراتیژی : انتخابسوم نیتمردقیقه         45 زمان 
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 که نیاز به چاپ دارند: یمواد

  سناریو اصالح شده(Ref. M2_S4-1.) 

  ستراتیژی های درخت مشکل ) موردیمطالعهRef. 

M2_S4-2) 

  موردیمطالعه ( درخت راه های حلRef. M2_S4-3) 

 

 پریزینتیشن پاورپاینت:

  ستراتیژی عملیاتی(Ref. M2_S4-PP1)  

   گزینه های تحلیل(Ref. M2_S4-PP2) 

 از:مواد مورد نی

 فلپ چارت 

   قلم مارکر با رنگ های متفاوت )سرخ، سبز، آبی، سیاه

 ("ساحه فعالیت تعریف" مطالعهبرای مطالعه 

  اوراقA4  حل(های )برای درخت راه 

 

 

 

 قدم به قدم

 معرفی بخش –دقیقه(  5 زمان ) .1

 حیو توض ه نماییدمراجع "یاتیعمل ستراتیژی" پاورپاینتدر  "پروژه طرح ریزیمراحل " 2 به سالید شماره

 که: دیده

بهترین  ییشناسا مرحله دوم را تجربه خواهید نمود:اکنون شما  .دیدیاکنون مرحله اول را به پایان رسان شما

 .مردم یریپذ بیو آس یمحل یها تیمنابع موجود، ظرف داشت با در نظرالبته ، مشکل کی حل جهت ژیتیسترا

 را ارایه نمایید (4 سالید شماره)مرحله دوم  و اهداف (3 سالید شماره) ستراتیژی فیتعر

 سناریو ها:شناسایی عوامل خارجی و پالن گذاری 

 تعریف عوامل خارجی –دقیقه(  15 زمان ) .2

 :(6)سالید شماره  کدام ها اند عوامل خارجیتوضیح دهید که 

. آنها ت قابل مالحظه دارندرایپروژه تاث تطبیق ایسازمان و /  یبر رو که عبارت از فکتور های اند یخارج عوامل

 .یو اجتماع فنی ،قانونی/حقوقی ،یستزی طیمح ،یاسیس ،یاقتصادعوامل عبارتند از 

 :(7شماره  سالید) تمرین

در شرایط بشردوستانه  یپروژه ها باالیکه  ی را ذکر نمایندعوامل خارجآنعده  تا دیگان بخواهه کنند از اشتراک

 .اندگذار اثرافغانستان 

 (.رهیو غ ب هاالیس ،یخشکسال ت،یثال امنمطور )ب 

 وضاحتو عدم  وضاحت بررسی دقیق. دنمیباشمهم  اریبس یعوامل خارج شناساییکه:  دهید حیتوض ن،یتمر انیپا در

سناریو  یبرارا  ابتداییع ابمواد من ی. عوامل خارجمیگردد انهو خالق یتفکر انتقاد شناخته شده سبب یعوامل خارج

 (.نمودخواهیم آنرا مشاهده طوریکه ما بعداً ) دنمینمای فراهم ها
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 (8)سالید شماره درخت مشکل : عوامل خارجی و مطالعه ی موردی –دقیقه(  15 زمان ) .3

درخت مشکل به  دوباره تا دیگان بخواهه کنند اشتراک. از دهید مایشرا ن 9سالید شماره ( قهیدق 10 زمان )

های  کارت یبر رو را رنگ سرخعالمت  آنها باید یک) یی نماینداساشنرا  یو عوامل خارج نمودهیش مراجعه خو

 (.خویش بگذارند

 :فیدبک/ بازدهی( قهیدق 5)

 یعوامل خارجده عبارت از آنع "سرخ"عالمت  کیبا  نشانی شدهکه: مشکالت  دهید حیالزم باشد، دوباره توض هرگاه

، آنها دبوده نمیتوانناما آنها را حل  داشته باشید،نظر  مدآن را  دیکه شما با دست انسانها( میباشندساخته  ای یعی)طب

 .باشند رهی، و غ"پنبه متیق شیافزا"، "جنگ"، "نده گیکمبود بار" شامل میتواند هااینشما هستند.  کنترولخارج از 

نظر مد پروژه طرح ریزی نیز هنگام باید آنها بناً، باشیدداشته ایکه شما میتوانید روی آن کنترول اندک  گرید مشکالت

 .آیدآن سعی به عمل  تیریمد در عرصهو  گرفته شوند

 

 تمرین اول: تصور سناریو ها –دقیقه(  40 زمان ) .4

البته بگونه  دنبیافتاتفاق  ندهیممکن است در آ که آنچهپیشبینی  :(11 هسالید شمار) نماییدرا ارایه  سناریوتعریف 

 .ی احتمالی

 

 :("یاتیعمل ستراتیژی") 12ید شماره سال) هاسناریو تصور : اول نیتمر

ولسوالی خاک جبار  وضیعت و به آنها یادآوری نمایید که. نمایید میتقسکاری  گروپ 3به را گان ه کنند اشتراک 

 :(13 سالید شماره) اینگونه است 

 بدتر را مردم  یاقتصاد تیمکرر وضع ی. خشکسالمیباشدمواجه  دهیچیبحران پ کی به جبار خاک ولسوالی 

 .ساخته است

 جدی مشکل  کدر مناطق دور افتاده ی حال، نی. با ایافته استبهبود  به مرور زمان تیامن پس از سقوط طالبان

 حمل و نقل. مشکل ژهیمانده است، به و یباق

 گردندمیبرکه آنها ی. هنگامنموده اندآغاز  منطقه را به گستردهپاکستان بازگشت  کمپ هایساکن در  تیجمع 

 .نمایند ها مقابله زیربناو  ماین گذاری در زمینو  یخشکسال هسال با پیامد های چندین دیآنها با

 (:14)سالید شماره  گام نخست

 تصور بیافتداتفاق  ندهیممکن است در آ که در مورد آنچه را تفاوتم یویسنار کی باید گروپ( هر قهیدق 10 زمان )

 :نمایند

 .حالت نی/ بهتر نانهیخوش ب یویسنار -

 )درجه متوسط(. سناریو بیشتر احتمالی/  یواقع ویسنار -

 . نانهیبدب یویسنار -
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 :در مورد گام نخست دقیقه( فیدبک/ بازخورد 10 زمان )

 حیتوضو  بخوانید جوابات ذیل راو سپس بدهید  یات فیدبک. در مورد محتوپیشکش نمایدخود را  ویسنار گروپهر 

 دارد.نجود در زمینه و درست پاسخ چیو ه یه گردیده اندارا مثالتنها به عنوان  نیکه: ا دیده

یی را انتقال از دارا یادیمقدار ز با خود ،برمیگردند ساحهبه  که پناهندگان یدیموج جد :بینانهخوشسناریوی 

در  یتیامن تی. وضعدنآماده میساز به زرعزمین را دوباره و  ی مینمایدراه انداز در منطقه تجارت جدید را ،میدهند

 میباشد. یعال اریبس ی. فصل بارانخوب و ثابت میباشد یاسیس تی. وضعیابد یمنطقه به سرعت بهبود م

متاثر نساخته را منطقه  جدیحادثه  چی. همی ماند یباق ثابتاساسا  یتیو امن یاسیس تیوضع واقع بینانه: یویسنار

کامال  آینده ی. فصل بارانمیدهند ادامه منطقهو اقامت در این  گان به بازگشته و پناهند بیجا شده گان داخلی. است

 .استخوب 

د و بخشیم شیرا افزا یانسان یهامندیازیدر منطقه ن یریشود. درگ یبدتر م یاسیس تیوضع : انهنیبدبسناریوی 

و دهاقین محلی گان ه پناهند ، بیجا شده گان داخلی،منطقه ی باالی. خشکسالمیگرددآنها بیجا شدن منجر به 

 .ی خویش رسیده گی نموده بتوانندآب و غذا هایمندیمینمایند تا به نیازترک را وء گذاشته و آنها ساحه تاثیرات س

 

 

 :گام دومدقیقه(  10 زمان )

پروژه ی تا در مورد نوع  دیبخواه های کاری گروپ از و را توزیع نمایید  (Ref. M2_S4-1)"شده اصالح ویسنار"

میان ،  مدته کوتا پروژه شما  ایآ (:15 سالید شماره) فکر نمایند طبیق گردند،آنها ت ویسنار مطابقند نتوا یکه م

 و انکشافی؟ فعالیت های احیاء مجدد فوری و یا :ها تیفعال گونه؟ چدمینماییرا پالن گذاری   درازمدت ای و  مدت

 ؟قرار گیرندهدف  باید مورد تیجمع گروپ دامک

 :ومفیدبک در مورد گام د دقیقه( 10 زمان )

  نماید.را پیشکش یشسناریوی خو گروپهر 

ها صرف بعنوان مثال ارایه نیکه: ا دیده حی. توضجوابات ذیل را به خوانش بگیریدو فیدبک بدهید ویات در مورد محت

 وجود ندارد.گردیده اند و هیچ پاسخ درست 

برنامه  کممکن ی ،احتماالً. نیاز وجود ندارد بشردوستانه بزرگ یها تیفعال به تطبیق :بینانهخوشسناریوی 

. رسیده گی صورت گیرد ریپذ بیآس ی مردمفور ی واساس یهامندیازیند تا به گرد راه اندازی مدتکوتاه  یاضطرار

 .گرددطرح ریزی  منطقه یاقتصاد تیاز بهبود وضع تیحما میتواند بمنظور انکشافی یپروژه ها

های  تیفعال نوع سال(. هر دو 2/3)را راه اندازی نمود   مدتیان امکان دارد تا پالنگذاری م: (و اقع بینانه یویسنار

 ی واساس یهامندیازین رسیده گی به جهت یاضطرار یها تی: فعالگردند تطبیقهمزمان باید  یاضطرار احیاء مجدد و
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عودت  روپگ دو هر(. یو مالدار کشاورزی) یزراعت برنامه های مجدد یراه انداز برای احیاء مجدد یها تیفعال ؛یفور

 .شوندمند حمایت و پشتیبانی ازین زبانیم یو خانواده ها کننده گان

ی به آن رسیده اضطرار یبرنامه ها قیاز طر د که بایدوجود دار بشردوستانه یفور یهامندیازین : نانهیبدب یویسنار

را منطقه  تا ه اندتصمیم گرفت چون مردم محل و آب(، ییمواد غذا نمودن عی)به عنوان مثال توز صورت گیردگی 

بعد از ، با وجود آن هم اما. مشکل میباشد  مدت کوتاه در های احیاء مجددبرنامه  راه اندازی مجدد. اما ترک نمایند

 تا دشنمهم میبا مد هااافزایش درو  زراعت یها تیفعال نظر گرفتنمد، دوباره به حالت ثابت برگردد وضیعت هآنک

 تقویت گردد. ه هاخانواداقتصاد 

 

 ؟گردندگذاری ها پالن سناریوباید  گونهچرا و چ –دقیقه(  10 زمان ) .5

 

 د؟نمیباشمختلف چرا حایز اهمیت  یها سناریونظر گرفتن مد: دیگان بپرسه از اشتراک کنند

 (:21 الی 16 سالید شماره) که دیده حیتوض

 .میباشد ستراتیژیکاتفکر  برای ابزار کی ها ویسنار گذاریپالن

   پنداشته میشود،  دیابزار مف کنیاز به  پالنگذاری دارند ی ندهیآ در کهیها نهاد ی آنعدهبرا ها وینارس گذاریپالن 

 .نمیباشد دقیق ،اتفاق خواهد افتاد ندهیکه در آ در مورد آنچهاما 

 پیش بینی های ناچیز و  :ی همکاری مینمایدریگ میتصم لمعمودو اشتباهات  در عرصه جبران نمودن امر نیا

 .ینی های مبالغه آمیزپیش ب

 ی میگردد که ما آنرا مشاهده مینماییم و ما را در برابر اصطکاک های امکاناتامر سبب توسعه میزان  نیا

پیش بینی دیگر آن عبارت است از تمایل در مورد جستجوی  .غیرمتصور و غیرقابل کنترول محافظت مینمایند

 .شواهد تایید شده میباشد

 در ایجاد گردند به جای یک پیشبینی واحد ندهیآ برای متعدد ینسخه ها ینماید تاکمک م ویسنار گذاریپالن .

د ساخت تا شماری از عوامل هگردیده و ما را قادر خوا های سالم یستراتیژا مذکور منتج به پروسه، شیوه نیا

 را که ممکن باالی نهاد/پروژه اثرگذار باشند مدنظر داشته باشیم.  احتمالی ای

 میباشد گروپی کار ی ومشارکت یک امر ویسنار پالنگذاری. 

 گذاری سناریو:گام های پالن

و  را شرح عوامل تمام. میباشد ها ویسنار نوشتن قبل از خارجی عوامل عبارت از شناسایی گام نیاول -

 یمغز تحرک معموالً از ،پروسهمرحله  نی. در ااثر خواهد گذاشت تیوضعباالی  توضیح دهید که چرا و چگونه

  .ها بدست آیند گروپ احتمالی تا نظریات، صورت میگیرداستفاده 

 خاص طیتحت شرا میتوانندچگونه عناصر مختلف  اینکه در مورد یک داستانی را وی: هر سنارسناریو ها نوشتن -

ک موضوع سناریو ها باید یک آینده متفاوت را در مقایسه با تفاوت های موجود در یبیان مینماید.  نمایندتعامل  باهم



35 

ن ا ی ب ر م د  و م ن ره  
ی ر ردیطرح  ف ل ا ن  ی ب طق  ن م یک  د  جا ی ا  : ژه رو پ  زی 

 
 

 

را در یک جهت قضیه و تمام عناصر مثبت را  تمام عناصر منفیاین است که   ییروش ساده شناسا کی ارایه بدارند.

 .در جهت دیگر قضیه قرار دهیم

 شناسایی ستراتیژی های عملیاتی

 تعریف ستراتیژی های عملیاتی –دقیقه(  5 زمان ) .6

 توضیح دهید که:

 آنعده با "اتیعمل". مطابقت داشته باشدسازمان شما  تیو مامور یدگاهد ،یهدف کلبا  دیپروژه با ایبرنامه  مفهوم

با جهت  "ستراتیژیا" در روند تطبیق فعالیت های روزمره دخالت دارند،که  تعامل مینماید ها طرزالعملو  فعالیت ها

عبارت از  یاتیعمل ستراتیژیاهدف  .سروکار دارد طوالنی زمان یک  برایت تحت پوشش یک نهاد اکاری و ساح

 واضح و جیبه نتا ستراتیژیک راااهداف  ستراتیژی،ا نی. امیباشد پروژه تطبیقو  سازمانیی ژیستراتا میان فاصله کاهش

 .مبدل میسازندپیشبینی شده 

 

 درخت مشکل ساحه فعالیت و  :مطالعه ی موردی –دقیقه(  15 زمان )  .7

که به رنگ سبز نشانی  را شناسایی نمایندی مشکالت به عمل آورید تاتقاضا  گانه کنند اشتراک از( قهیدق 10 زمان )

 :(23 شماره سالید)( شده اند نه رنگ سرخ

 .(نشانی شوند آبی)به رنگ  ؟قرار گرفته اند تحت پوشش مشکالت توسط دیگر سازمان ها -

 .(بگذارید عالمت سبزیک ) ؟نماییمحل  (AFPنهاد غیردولتی ) توسطتوان یرا میک کدام  -

 (:26و  24 سالید شماره) / بازدهیدبکی( فقهیدق 5 زمان )

نهاد  ستراتیژیادر  را و انسجام آنپروژه  اتامکان تاسازد یما را قادر م "شده مشکالت تصفیه"که:  دیده حیتوض

یک  نوانبه عکه شما  را آنچه نیتمر این انی. در پانهاد های ذیربط ریبا سا یدر هماهنگالبته ، خویش تضمین نماییم

 .انجام خواهید داد و اینکه اداره شما چه چیزی را بگونه واقعی انجام خواهد داد، شناسایی خواهید نمود نهاد

درخت مشکل ستراتیژی " ورقو  (24 سالید شماره) دهید نمایشرا  "شده تصفیه" شده اصالحدرخت مشکل 

 .را توزیع نمایید (Ref. M2_S4-2)" موردیمطالعه 

 

 :درخت راه حل –قیقه( د 30 زمان ) .8

ی اتیعمل یها ستراتیژیانمودن انتخاب  تا در عرصه ،است درخت راه حل کی تهیه ی( گام بعدقهیدق 10 زمان )

. میباشدتر به مراتب آسانی آن یزطرح رو  بودهدرخت مشکل  نهییآ کیحل عبارت از . درخت راه همکاری نماید

 .دبه نمایش بگذاریرا  31الی  27سالید شماره 

  :ارایه نماییدرا . مثال حل میشودمثبت  تیوضع کیمشکل به عنوان  هر

 .ل خواهد شدمبد "معیاری می باشد دریایی یماه تیفیک "به  "اییدری یماه خراب تیفیک" -

 خواهد شد. مبدل " رانیگیماه شکاربهبود " به "رانیگیماه یکوچکتر برا شکار"  -
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 :(32اره )سالید شم موردیمطالعه دقیقه(  15 زمان )

به این باور باشند  گانه کنند هرگاه اشتراک. تهیه نمایندخود را درخت راه حل  های فرعی بخواهید تا گروپاز تمام 

 از اشتراک. های خود را دوباره سازماندهی نمایند توانند کارت یم آنها میباشدمنطقی  امر مجدد یک سازماندهیکه 

به طور  کهبه چیزی یعنی) داشته باشند ژهیتوجه وکه آنها مینویسند  "اساسیراه حل "تا به  دیگان بخواهه کنند

 (.ارتباط دارد "یمشکل اصل"به  میمستق

، اما قرار دهندمتفاوت دو محل در  را و درخت راه حلدرخت مشکل ان ه گکنند اشتراککه  نماییدحاصل  نانیاطم

 .داریم ازین ی آنهر دوما به هنوز هم چون  گر،یکدیدر کنار 

 موردیمطالعه " ورقو  خویش را در میان بگذارید نظرات در صورت لزوم: بازخورد/ دبکیف (قهیدق 5 زمان ) 

 را توزیع نمایید. (Ref. M2_S4-3)" درخت راه حل

 )مرز(: عبور از خطتمرین دوم:  –دقیقه(  20 زمان ) .9

 .ا باز نماییدریاد میشود  "”M2_S4-PP1گزینه های تحلیل “ اکنون پاورپاینت دوم که بنام

 

 :("گزینه های تحلیل"در مورد پاورپاینت  2)سالید شماره : عبور از خط دومتمرین 

که  ی. کسانتنظیم نمایید حلقهرا بشکل  درسی چوکی های صنفگان، ه کنند اشتراک( با تمام قهیدق 10 زمان )

 نیدر ا میخواهندگان که ه کنند راکاشتد. نبمان یباق چوکی ها صفطرف  کیند در نتوایمنماید  شرکتندارند  میل

 .تشریف ببرند گریبه طرف د ی اشتراک نمایندباز

 راهنمایی نمایید:

 :نمایند عبوراز حلقه ی چوکی  مطابق قوانین بازی دیگان باه کنند اشتراک قه،یدق 5 ظرف در

 .چوکی قرار دهید باالیشما میتوانید پای خود را  .0

 .نماییدمیتوانید عقب چوکی ها را لمس  فقط .1

 چوکی ها عبور نمایید سر شما نمیتوانید از .2

تا اشتراک کننده گان را درعرصه عبور  نمایید به عنوان منابع استفاده توانید یمنمی نمایند شرکت  از کسانیکه

 !دصف کمک نمایننمودن از 

 عمومی:در جلسه دقیقه( فیدبک  10 زمان )

ستراتیژی ها ااست که موضوع این درک  نجایدر ا یدی. نکته کلنمایید مباحثهگان ه کنند اشتراکدر مورد انتخاب 

را  (4و  3 سالید شماره) "مختلف یها ستراتیژی لیتحل" سالید ،مختلف متعدد باشند و معیار ها میتواند

 .دهید نمایش

افراد ممکن  میان یکیزتماس ف و یا ،یت فزیکیمعلول شخاص دارایحضور ا نیانجام تمرکه  دیداشته باش ادی: به توجه

اشتراک  کهصورتی است بناً در یکیزف یباز کی احتماالً نی. انباشد مناسب یفرهنگ حاالت از نظربعضی است در 

 .فشار وارد گردداالی آنها احساس نمی نمایند، پس نباید براحت حین شرکت در چنین بازی کننده گان خود را 
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 :یاتیعمل یها تیژیسترا: انتخاب سوم تمرین –دقیقه(  45 زمان ) .11

 

 :یاتیعمل یها ستراتیژی: انتخاب سوم تمرین

 .(5سالید شماره ) واقع بینانه کار مینماییم ویسنار باالیکه: ما  دیده حیتوض

)به  انتخاب شده باشد انتخاب نماید سبز رنگکه با ایرا مشکل  1 تا دیبخواه گروپ( اول، از هر قهیدق 10 زمان )

، از دست تخم اصالح شده/غله کمبود مانند؛اند ( تحت پوشش قرار گرفته AFPنهاد )توسط ه ک یعنوان مثال مشکالت

را مشکل  نیابرگردند تا این مختلف  نهیگز 3( و با حداقل رهی، و غقابل قلبه نمیباشدایکه  نیزم قلبه،های دادن گاو 

 (.6 سالید شماره)حل نمایند 

 

 

 (:7 سالید شماره) ذیل مقایسه نمایند یارهایرا با توجه به مع نهیگز 3هر  نواقصو  فواید تا دیبخواه آنهااز  

 زمان 

 جمعیت و محیط زیست منفی باالی احتمالی  اثرات 

 هزینه 

 مشارکت جامعه 

 جندر مسائل 

 نهیگز دهند که( تا نشان اوراق فلپ چارت)با استفاده از  نمایند ترسیمرا  جدول کی بایدگان ه کنند سپس اشتراک

 .ندمیگرد سهیچگونه مقا آنها یها

 گزینه )ج( گزینه )ب( گزینه )الف( معیار

 + ++ +++  زمان

 ++ + ++ هزینه

و  جمعیتمنفی باالی  اتتاثر

 محیط زیست 
++ + +++ 

 +++ ++ ++ مشارکت جامعه

 +++ ++ + ندرج مسائل

 
. خواهید دادقرار  بیشتر راعالیم ما ش اینصورت در، وجود داشته باشند شتریب اتاریمع نهیهر گز برای هرگاه مثال:

اما نسبت به گزینه )الف( به زمان  تطبیق آن به زمان نیاز دارداست چرا که  )ب( نهیگز نی، بهترنجایدر ابطور مثال 

 همچنانو  ؛کمتر دارد منفی اتتاثیر همینگونه؛ ج میباشدو  الف یها نهیآن کمتر از گز نهی؛ هزکمتر نیاز دارد

 و خوب هستند یبه اندازه کاف گرید یها اریحداقل مع ،دده یم حیترجج را  نهیگز درمسئله جنو مشارکت جامعه 

 .میباشد نهیگز نیبهتر این بصورت عموم میتواند گفت
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مشکل حل های راه  خود را در مورد یینها میتصم دیبا گروپهر  نیتمر این انیدر پا ،باالخره( قهیدق 5 زمان )

 (.8 سالید شماره) باشندفوق گرفته  یها اریمع لیبر اساس تحل یشخو

 عمومی: در جلسه دقیقه( فیدبک 10 زمان )

ه کنند اشتراککه  نماییدحاصل  نانی. اطمرا ارایه نماییدنظریات خویش و در صورت لزومدهید فرا گوش  گروپبه هر 

 ک نموده باشند.در را یو دانش محل تیظرف نظر گرفتنمداهمیت ها  ستراتیژیا مشخص ساختنگان هنگام 
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 !شده است انداخته یروشندر مورد این چهارجوب  :اهداف

 

 ، اشتراک کننده گان قادر خواهند بود تا:5در پایان بخش 

  ممد در تطبیق پروژه آنها که برای  را آماده سازند ای یمنطق چهارچوبدرک نمایند که چگونه میتوانند یک

  .گرددمشخص  در یک پروژهو فعالیت های  دست آوردهاها، ف شاخص واقع شود، و چگونه اهدا

 

 :دقیقه 10ساعت و  7دقیقه الی  40ساعت و  6 زمان مورد نیاز:

 

 پالن بخش:

 بخش معرفیدقیقه        5 زمان 

 یمنطق ه ی چارچوبریزنجدقیقه(        25 زمان )

 چارچوب منطقی ه یری: زنجاول نیتمردقیقه           20 زمان 

 گیری جهینتدقیقه            5 زمان 

 ()تطبیق پروژه منطق مداخلهو  : اهداففیو تعار وضاحت در مورد واژه هادقیقه(        20 زمان )

 واژه ها ارایه/پیشکشدقیقه            15 زمان 

 ردیمطالعه ی مودقیقه              5 زمان 

 ب منطقیپریزینتیشن چهارچودقیقه            15 زمان 

 اهدافطرح ریزی دقیقه(        30ساعت و  1ساعت الی  1 زمان )

 دقیقه        پریزینتیشن            10 زمان 

 (:یاری)اخت برنامه آموزشی اهداف دوم:دقیقه       تمرین  30 زمان 

 (یاریو اهداف )اخت جیها، نتا تی: فعالسوم نیتمردقیقه        20 زمان 

 مطالعه ی موردیدقیقه        30 زمان 

 یعوامل خارج لیتحلدقیقه(       15ساعت و  1 زمان )

 /ارایهدقیقه       پیشکش 15 زمان 

 محدودیت ها برابردر  تی: محدودچهارم نیتمردقیقه        30 زمان 

 مطالعه ی موردیدقیقه        30 زمان 

 ها شاخصدقیقه(         20اعت و س 1 زمان )

 موتر ی: رانندگپنجم دقیقه        تمرین 20 زمان 
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 دقیقه         پریزینتیشن 30 زمان 

 مطالعه ی موردیدقیقه          30 زمان 

 شامل سازیدخود / پروپوزل شنهادیپ را در یارچوب منطقهچمیتوانید  چگونهدقیقه            5 زمان 

 خالصهجمع بندی/        دقیقه  20 زمان 

 :پنجم تکمیل گردیدبخش پس از انکه 

 (یاری)اخت یآموزش برنامهپروژه  یارچوب منطقهچ طرح ریزی: ششم دقیقه           تمرین 60 زمان 

 

 که نیاز به چاپ دارند: موادی

  کارت های منطقی 1ست(Ref. M2_S5-1) 

   کارت های منطقی  2ست(Ref. M2_S5-2) 

   اهداف نتایج فعالیت ها : سومتمرین(Ref. M2_S5-3)  

  چهارچوب منطقی  ماتریکس(Ref. M2_S5-4) 

   کارت شاید (Ref. M2_S5-5) 

 کارت نخیر(Ref. M2_S5-5) 

 کارت بلی  (Ref. M2_S5-5) 

 ا ون ها و ردیف هچهارچوب منطقی ست(Ref. M2_S5-6)  

  برنامه آموزشی چهارچوب منطقی(Ref. M2_S5-7)  

 آموزشی چهارچوب منطقی  اصالح برنامه(Ref. M2_S5-8) 

 

 

 پریزینتیشن:

 Logical framework (Ref. M2_S5-PP1) 

  چهارچوب منطقی(Ref. M2_S5-PP1) 

 مواد مورد نیاز:

 وب اوراق فلپ چارت )جهت ترسیم چهارچ

 (منطقی روی دیوار قرار داده شوند

 چسپ •

نوشتن  جهتشکل کاغذ ) لیمستط و کوچک قطعات •

 (یارچوب منطقهچ رهیو غ ج،یااهداف، نت

 مارکرهای قلم  •

 

 :معرفی بخش –دقیقه(  5 زمان )  .1

و  نمایشرا  (یارچوب منطقهچ PPT M2_S5-P1 2 شماره سالید) "پروژه طرح ریزیمراحل " سالید

 :باشید آماده سوم آغاز مرحله یو برا را به پایان رسانیده اید مرحله دوم حاالکه شما  دیده حیتوض

 تطبیق پروژه منطق 

 :یمنطق ه ریزنج –( قهیدق 25 زمان )

 تمرین اول: –دقیقه(  25 زمان ) .2
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 :(3)سالید شماره  یمنطق ه ریزنج: 1تمرین 

توزیع جداگانه به هر گروپ بگونه را    .(Ref. M2_S5-1) ” "کارت منطق " :گام نخست( قهیدق 5 زمان )

 .در واقع یک الگ فرم است، دوباره ترتیب نمایندنمایید و از آنها بخواهید تا پارچه ها را که 

 :ست اول – یمنطقچارچوب  کارت

 گی نمایند.سیده ربگونه پایدار  اولیه خویش یامندیهازیبه ن تا قادر اندجبار  خاکولسوالی  مردم - 1

 .گی نمایند رسیده تیفیو ک تیکم از لحاظ یشخو ییغذا یهامندیازیبه ن تا اندخانواده قادر  2000به تعداد  -2

 .داده اند شیافزا درصد 25را یشخو ییمواد غذا دهاقین گروپ 100 به اینطرففصل کشت  نیاز آخر -3

 .دهاقینگروه از  100/ آموزش  اصالح شده تخم عیتوز - 4

 لوژیستکی مواد/  آموزگاران/ ی اصالح شدهتخم ها – 5

گان ه کنند از اشتراکو  بگذاریداشتراک  نتایج را به ،یعمومدر جلسه  :فیدبک در مورد گام نخست( قهیدق 5 زمان )

 "معلول  لعل"در مورد معلومات کردن  دای)ما به دنبال پ پروسه ارایه نمایند مورد برداشت شان را درتا  بخواهید

 (.میباشیم الگ فرم

 (.4شماره  سالید) دهید نمایشرا  شکل اصالح شده

 

 گام دوم:( قهیدق 5 زمان )

با  را «عنوان»هر  بخواهید تا آنهااز . را توزیع نمایید (Ref. M2_S5-2)"2کارت منطق ست "  گروپ عینبه 

 (بودگردیده  آمادهدرست  به یک ترتیب که قبالً)دهند مطابقت  کارت هاقبلی  ست

 :2 بسته -منطق  های کارت

 یکل هدف – 1

 ویژه اهداف - 2

 یا بیرون داد ها توقعم جینتا - 3

 ها تیفعال - 4

 و منابعوسایل  – 5

را  شکل اصالح شده . را به اشتراک بگذارید جینتا ،یعموم در جلسه :در مورد گام دوم فیدبک( قهیدق 5 زمان ) 

 (.5 شماره سالید) دهید نمایش

 :نتیجه گیری –دقیقه(  5 زمان ) .3

 کیاساس  (:6 اره)سالید شم را تشکیل داده اند "یمنطق ه ی ریزنج" کیگان ه کنند اشتراککه  دیده حیتوض

و ارایه کننده رابطه  تشکیل میدهدسطوح مختلف اهداف  میان( معلول )علل  عادیروابط  رای منطق ه ی ریزنج
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مورد نظر  مردم یبراآرزوی دستیابی به آنرا شما  که یراتییتغو  پالن گذاری نموده ایدشما  که یها تیفعالمیان 

 .دارید، میباشد

 :تطبیق پروژه: اهداف، فیو تعار در مورد واژه ها وضاحت –( قهیدق 20 زمان )

 ه ها:واژ–دقیقه(  25 زمان )  .4

 واژه های آتی را مورد بحث قرار دهید:و  به نمایش بگذاریدرا  10 الی 7 شماره سالید

 عمومیهدف  -

 ویژهاهداف  -

 یا بیرون داد ها متوقع جینتا -

 ها تیفعال -

و اهداف  جی: نتانمایند درکرا  و اهداف جینتا ،ها تیفعال میانگان تفاوت ه کنند اشتراک تا دیساز مطمئنخود را 

 ، دننتایج نمیباشها  تی)فعال ایجاد گردیده است رییتغد که ندهینشان م

  :چیست "در تطبیق پروژه  منطق" که واضح سازید

 :خواهید نمود که فیمنطق مداخله، شما تعر در

  آوریدآنرا بدست بی دیاهخو یشما م که را یراتییتغ ایاهداف و. 

 انجام دهید جیتادستیابی به نکه شما باید بمنظور  را یها تیفعال.  

  ها. تیفعال مورد نیاز برای تطبیقابزار و منابع 

 

 .دهید نمایشرا  "یمنطق ه ی ریزنج" 11 سالید شماره

 :مطالعه ی موردی –دقیقه(  5 زمان ) .5

: نصب نمایند مربوطه جایدر را  های ذیلو کارت  نمایند مراجعه به درخت راه حل خود آاًمجدد های فرعی گروپ

 .کلیهدف ( / ی)= مشکل اصل مشخص هدف/ یا بیرون دادها نتایج متوقعها/  تیفعال

 چهارچوب منطقی یشکشپ –دقیقه(  15 زمان ) .6

 معلومات کمیلبعد از ت .دهیدمعلومات  بعدا خودتان و ستچهارچوب منطقی چیکه  دیبپرس از اشتراک کننده گان

ارچوب هچ ماتریکس" ورقو  دهید نمایشرا  (14 الی 12 شماره سالید) "یارچوب منطقهچ" سالید های

 را توزیع نمایید:  (Ref. M2_S5-4)"یمنطق

برای طرح  ابزار نی. اصورت میگیرداستفاده از آن  پروژهپالن گذاری یک  بیشتر حینکه  استابزار چهارچوب منطقی 

 میباشد دیمف پروژه یابیارزو تطبیق  ،ریزی

 :، که قرار ذیل تکمیل میگرددمیباشد ستون 4و  ردیف 4 یدارا چهارچوب منطقی

  (1)ستون  توقعم جی، نتامشخص هدف ،ی: هدف کل(هه )موارد تطبیقی پروژمنطق مداخلستون. 
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 (4)ستون  اتیفرض ایو  یخارج عوامل. 

  (3و  2، 1خطوط  یبرا 3و  2)ستون   برای معلوماتشاخص ها و منابع. 

/  مشخص هدف/  یکه هدف کلیدر حالد نمیباش "چگونه"پاسخ دهنده ها  تیفعال ،نهیهز منابع،: واضح سازید که

 .پنداشته میشوند "هچ" متوقع پاسخ دهنده جینتا

گان ه کنند به اشتراک. انجام دهید یینها مرور کیو دهید  نمایشرا  (15 شماره سالید) "خالصه " سالید

 .ه خواهد شدتفصیل توضیح داد بههر عنصر چهارچوب منطقی  اکنونید که بگوی

 :اهدافطرح ریزی  –دقیقه(  30ساعت و  1ساعت الی  1 زمان )

 .پنداشته میشود یارچوب منطقهچ کینخست تهیه رحله م (16 سالید شماره) اهداف نیو تدو فیتعر

 ارایه: –دقیقه(  10 زمان ) .7

 .:در مرحله دیزاین پروژه  یک امر خیلی مهم و کلیدی است هدف و دقیق درست تشخیص و تعریف 

 دیهدف با (SMART ) (17 سالید شماره)باشد. 

 )اختیاری( دومتمرین  –دقیقه(  30 زمان ) .8

 (Training) یبرنامه آموزش اهداف: دومتمرین 

 برنامه متوقع جینتا و مشخصهدف  ،هدف کلی از اشتراک کننده گان بخواهید تا، گروپ( در قهیدق 15 زمان )

که توسط همانگونه (، نمایند طرح ریزیرا هدف  3 دی)به عنوان مثال آنها با دیسنرت بنوچارا روی فلپ  یآموزش

 .خواهد گردید فیتعر آموزگار

 : ک )بازخورد(دبیف 

، با همدیگر دندگر انیب شیوه آن نیبهترمیتوانند به چگونه  در مورد اینکه اهدافو  نمایید بحثها  افتهیدر مورد 

 که:توافق نمایید و اطمینان حاصل نمایید 

 برنامه گان ه کنند اشتراک: بگونه مثال) باشندقیم متوجه مستفید شونده گان اید بگونه مستمتوقع ب جینتا

 . گردند طرح ریزی ها تیفعال مثلنباید و ( آموزشی

  اعضای ، تمام 2008سال  انیدر پا"مثال،  . به عنوانباشدپروژه  تیمناظر بر باید بگونه مستقیم  مشخصهدف

 ."دبه وجه احسن پروژه را طرح و تطبیق خواهد نموپروژه تیم 

 شدخواهند  مستفید خدمات بهترارایه از  مردم ". به عنوان مثال، را مورد هدف قرار میدهد مردم یهدف کل"  

 .یدبه نمایش بگذاررا  (20 شماره سالید) ": اهداف طرح ریزی" سالید

 : فعالیت ها، نتایج و  اهدافسومتمرین 

و شما  می خوانمرا جمالت  تعداد کی( آموزگارمن )": دهید حیگان توضه کنند اشتراک به تمامرا  ذیل یها راهنمایی

 ایو  مشخصهدف یا هم  ،(outputبیرون داد ) است یا تیفعال کیکه آیا این  بگویید دیگان( باه کنند اشتراک)
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 نمایشرا  مربوطه سالید) را با استفاده از حرکات که در سالید نشان داده شده است ارایه نماییدو جواب ، یهدف کل

 (21)سالید شماره  دهید:

 :قرار دهید یشسر خو باالیدست های خود را  فعالیت. 

  بنشینید :یا بیرون داد متوقعنتیجه.  

  دهید. قراریشر روی یکدیگر دست های خو :ویژههدف  

 :بلند نمایید. را خودراست دست  هدف کلی 

 .اندموجود  (Ref. M2_S5-3)اهدافالیت ها نتایج و تمرین فع ورقجمالت که باید خوانده شوند در 

 

 :مطالعه ی موردی –دقیقه(  30 زمان ) .11

ستون و "عنوان  که دارایها را کارت از  یک ست گروپهر  یبرا (:آموزشی آغاز برنامه)قبل از  گیآماده 

 . سازید ماده، آاند (Ref. M2_S5-6) "یچوب منطقارهچ یها ردیف

یک چهارچوب  دیگان باه کنند اشتراک. ها را توزیع نمایید کارت یک ست گروپبه هر : 0 گام( قهیدق 5 زمان )

 .دتهیه نماینها کارت  نصب نمودن از طریق وارید منطقی را روی

و  مشخصبه هدف  اًمجددبگویید که گان ه ندکن به اشتراک: (22 سالید شماره) گام نخست( قهیدق 5 زمان )

طرح  (SMART)با استفاده از روش  مربوطه را روی کارت ها اهدافو  مراجعه نمایند درخت راه حل یکل هدف

 .چهارچوب منطقی خویش نصب نماینددر ستون مناسب  ها را کارت دی. آنها بانمایند ریزی

دستیابی )و  یکه برا بگیرند بگویید تا تصمیمگان ه کنند اشتراک به (:23 شماره سالید) گام دوم( قهیدق 5 زمان )

 دنمواستفاده خواهد  یاتیعمل ستراتیژیا از کدام مشخص و کلیویژه سطوح اهداف  یا ایفای نقش در دستیابی( به

  چهارچوب منطقی خویش نصب نمایند.در ستون مناسب  (SMART) روش متوقع و یا بیرون داد را به نتایج کارتو

درخت راه  یها تیفعال به دوبارهتا  بگوییدگان ه کنند به اشتراک (:24 شماره سالید)گام سوم ( قهیدق 5 زمان )

در ستون  ها نوشته و  کارت روی (SMART) مربوطه را با استفاده از روش فعالیت های  نموده وحل مراجعه 

  .یش نصب نمایندچهارچوب منطقی خومناسب 

ها  گروپبقیه  را بادریافت های خویش تا بخواهید 4و  3و  2و  1 های گروپاز  :بک/ بازدهیفید( قهیدق 10 زمان )

 بگذارند. در میان

 :تحلیل عوامل خارجی –دقیقه(  15ساعت و  1 زمان )

 .به شمار میرود (25 شماره سالید) یارچوب منطقهچ دوممرحله   اتیفرض تشخیص
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بپرسید که گان ه کنند از اشتراکو  دهید نمایشرا  (26سالید شماره ) "چهارچوب منطقی فرضیات" سالید

، نمایید سهیو مقا فیتعر را "احتمالی خطر"و  "یاتفرض". کلمات در حال حاضر در کدام مرحله پروسه قرار دارند

یک احتمال وقوع یک امر بگونه  مفهوم نسبتا با هم معنای یکسان را افاده مینمایند، هرگاه این دوکه:  دهید حیتوض

 شماره های سالید. مثبت بیان گردد، فرضیه و اگر بگونه ی منفی بیان گردد ریسک و یا همان خطر احتمالی است

 ید.به نمایش بگذاررا  28 و 27

 از همه خواهش نمایید تا خطرات احتمالی در درخت مشکل خویش را بازگو نمایند

 .هیدپایان د (.29 شماره سالید) با

 

 ن چهارم:تمری –دقیقه(  30 زمان ) .12

 

 :(30شماره  سالید)ها  تیمحدود برابر: خطرات در چهارم نیتمر

 یبرا یخطرات احتمالمشخص سازند که  از اشتراک کننده گان بخواهید تا یعموم در جلسه( قهیدق 10 زمان )

 .سیدآنها را روی فلپ چارت بنویو  کدام ها اند جبار خاکپروژه 

  

 .(Ref. M2_S5-5) را توزیع نمایید "نخیر"و  "دیشا"، "بلی" کارت کیکننده  اشتراک( به هر قهیدق 15 ان زم)

 خطریک و  یخطر واقع کی ت،یمحدود کی تا نمایید ی)سع نماییدانتخاب نوشته در فلپ چارت را  از لست خطرات 

مذکور خطر  آیا که که با هم بررسی نمایند ییدبگو گان ه کنند اشتراک و به( را انتخاب نمایید ادیاحتمال ز دارای

: مطرح نماییداول را و سوال  دهید نمایشرا  (31 شماره سالید) "خطرات یابیارز" سالید. خیر ایاست  یواقع

/  بلی کارت هایبا استفاده از اشتراک کننده بایدهر  "؟ شده میتواند تیریپروژه مد ستراتیژیا تعدیل خطر با نیا آیا"

 .رای بدهند یشخو دیشا / ریخن

 .خیر ایخطر است  کی تا دانسته شود که ایندهید که   ادامه این کار را، حتی االمکان

 .انجام دهید خطر 3حداقل  یکار را برا نیا

فرضیات و با  میتوانند چهارچوب منطقی را باچگونه  که دیده حیتوض گانه کنند اشتراک( به قهیدق 5 زمان )

 (.32 سالید شماره)مطالعه نمایند  زاگاستفاده از روش زیگ

 

 :مطالعه ی موردی –دقیقه(  30 زمان ) .13

را مشخص ساخته و آنها را روی متریکس  مطالعه ی موردی فرضیاتتا  نمایید بخواهیدگان ه کنند از اشتراک

 چهارچوب منطقی بنویسند.

  :شاخص ها –دقیقه(  15ساعت و  1 زمان )

 .(33 سالید شماره) به شمار میرود یارچوب منطقهچی  تهیه درگام ا  سومین شاخص ه تشخیص
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 :(34 شماره سالید) موتر یگه : رانندپنجم تمرین

رانندگی جالل آباد  الیرا از کابل  موتر کی دیخواهیمو هستید  سفراکنون در حال  که فرض کنید( قهیدق 5 زمان )

 ییمقصد نها رسیدن ما را بهتا  نماییم یبررس ها را قبالً باید کدام چیز: ما دیگان بپرسه کنند از اشتراک. نمایید

 و یا در پایان سفر؟( جریان سفر، در یگه )قبل از رانند گردند یبررسچک/اینها باید چه زمانی ؟ تضمین نمایند

 کیبا استفاده از  چی استشاخص  کی را در مورد اینکهگان ه کنند این است که اشتراک مذکور نیتمراز  هدف

 نجای)در ا نمود سهیهدف مقا دارایپروژه  کیتطبیق  اتوان بیرا م امر نی. ابفهمانید (موتر کی یگه ساده )رانند مثال

 (.استآباد به جالل سالم  دنیرس سفر نیااز هدف 

 

تا ند متوجه شدها را  هنگام راننده گی کدام شاخص: از اشتراک کننده گان بپرسید :فیدبک( قهیدق 15 زمان )

 یریاندازه گ یشده )برا مودهیسرعت، مسافت پ ،پطرول اندازه: می رودپیش که همه چیز بدرستی به اید تضمین نم

 .رهیو غ ،هرانند یخستگ ،برک و ها(، چراغ رهی، و غیات، مواد سوختبه روغن ازیفاصله، ن

جریان سفر ، هر دو سفر، در )قبل از چک نمودند  زمانیها را چه شاخص بپرسید که آن گان ه کنند از اشتراک سپس

 (.رهیغ ساعت بعد و

که  هستند عناصرها که: شاخص  دهید حیو توض را تعریف نمایند شاخص تا بخواهیدگان ه کنند اشتراکاز  ت،ینها در

طور )ب رسیدنهنگام  ایو  "یگه رانند" هنگام، میسازد تا چک/ بررسی نماییمما را قادر  وجود دارند ودر مقابل ما 

شده را ایجاد  راتییتغ تا ما بتوانیم دنپیش میرو ی بهوبخب زی( که همه چو یا در پایان یک فعالیت بیقهنگام تطمثال 

 .بگونه ی سالم و مسلکی آن مورد نظارت و بررسی قرار دهیم

 .(35 شماره سالید) 

 

 پریزینتیشن ( دقیقه 30 زمان ) .15

 اندازه: مثالهدف ) با ژهیبه و ،دارند اطارتب یزیبا چ شهیشاخص ها هم (35 سالید شماره)که:  دیده حیتوض

(. شاخص ها نظر گرفته شودراه مد در طول ستیشن پطرول تا دسترسی به پمپ استمهم  با توجه به فاصله پطرول

را اندازه گیری  موثریت. شاخص نه تنها ( "/ ساعت لومتریتعداد ک" نه بلکه "/ ساعت لومتریک 5") اندمتحول 

 را نیز اندازه مینماید. رهیبه موقع بودن، و غبلکه ارتباط، مینماید 

 .نوشته شوند یارچوب منطقهچ ها باید در کدام قسمت که شاخص دیده حیتوض (36 شماره سالید)

  د.نباش (SMART) دیبا ها شاخص (37 شماره سالید)

 .باشند یکم ای و  یفیک ها میتوانندشاخص  (39و  38 شماره سالید)

 :را واضح سازیم ذیلعناصر  دیما باها شاخص  مشخص ساختن هنگام (40 شماره سالید)
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عبارت است از  مقصد و رقم مطلوبی است که  (target value) ارزش هدف  (42الی  41 شماره سالید) -

 گردد.انتخاب  پروژه با توجه به اهداف طرح ریزیهنگام  باید وحقق آن بعد از اکمال پروزه هستیم به دنبال ت

 تصدیق معلومات(. منبع تصدیق)= منبع  معلومات یجمع آور و فورمهابزار  (46الی  43 شماره سالید) -

، مشاهده، حاضری)گزارش ها،  گردند یجمع آور و چگونه باید/ ها در کجاارقام شاخص دهد که  یم حیتوض

 ...(. معلومات دولتی و غیره ،روی هاس

 یک مثال بدهید:

 ییو تنوع مواد غذا تیفی: کیفیک شاخص. 

  مورد هدف ارزش(target value)خوب = 

  منازل سروی=  تصدیقمنبع 

 روز شبانه یکهر فرد در  کالوری لویک اوسط :یکم یشاخص ها 

 کیلو کالوری 200=  ارزش مورد هدف 

 صحی، گزارش مرکز منزل= سروی  منبع تایید 

 مطالعه ی موردی –دقیقه(  30 زمان )

 ماتریکس به خانه پری از اشتراک کننده گان بخواهید تاها  گروپدر  (47 سالید شماره) (قهیدق 20 زمان )

بیرون هر  را برایشاخص  2حداقل  دی. آنها باهای الزم ادامه بدهندشاخص  نمودنبا اضافه  چهارچوب منطقی خود 

 ارزش کی دیاد و بنباش یفیو ک یکم هر دو دیبا ها شاخص بنویسند. "شاخص"ستون  در و هر هدف مشخص داد

 .داشته باشد( گری)در ستون د تصدیقمنبع  کیو  مورد هدف

 برعکس. ارایه مینمایند و  2 گروپ یافته های خود را به 1 گروپ

 برعکس. وارایه مینمایند   4 گروپ یافته های خود را به 3 گروپ

ان مثال )به عنو میگردد عیمرحله توز نیدر ا .(Ref. M2_S5-8)" یارچوب منطقهچورق اصالح شده " عیتوز

 چهارچوب منطقی یکسان جهت فعالیت روی تمرین بعدی گانه کنند اشتراک تا( "مفصل ریزیبرنامه "قبل از بخش 

 را داشته باشند.

 شامل سازید؟خود پروپوزل   را در یارچوب منطقهچمیتوانید  چگونه -دقیقه(  5 زمان ) .16

و  نمایند دقتگان مختلف  تمویل کننده یها رمتاف به: بخواهید تاگان ه کنند از اشتراک (48 سالید شماره)

 .سازندشامل  کجا و چگونهرا در  یارچوب منطقهچکه  مشخص سازند

 که: دیده حیتوض

)به عنوان مثال بستگی دارد  تمویل کننده نمایید که به ترا دریاف یمختلف واژه هایبعضی اوقات ممکن است شما 

جدول ارائه  کیدر  یارچوب منطقهچ اوقات بعضی ،همچنان. (متوقع پیامد های ویژه/نتایج یاهدف  ایو  یکل جینتا

 (.در افغانستان فرانسهفارمت سفارت  بطور مثال:)رایه میگردد ا فورمه مفصالً کیدر  و نمیشود
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 :خالصهجمع بندی/ –دقیقه(  20 زمان ) .17

 هیثان 5 الی 3 زمان  هر سالید به در. دهید تبصره نمایش کدام ارایه نمودنبدون  را یآموزش برنامه سالید های تمام

این تمام پروسه طرح ریزی  .نمایید تا به اشتراک کننده گان اجازه دهید که به آرامی آنها را مطالعه نمایندتوقف 

 .مداخله را بهبود میبخشد
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 :اهداف

 تراک کننده گان قادر خواهند بود تا:، اشششمدر پایان بخش 

 چگونگی طرح و برنامه ریزی یک پروژه را فر بگیرند 

 

 :دقیقه 25ساعت و  3زمان مورد نیاز: 

 

 پالن بخش: 

 دقیقه       معرفی بخش 15 زمان 

 یکار پالندقیقه(    45ساعت و  1 زمان )

 یعروس گذارپالن: اول نیتمردقیقه            20 زمان  

 ؟یمواز ایو  مسلسل یها تیفعالدقیقه           15  زمان 

 چارت گانتدقیقه           10 زمان  

 مطالعه ی موردیو  یکار پالن دوم: نیتمردقیقه           60 زمان  

 

 دقیقه        منابع بشری 15 زمان 

 جهدقیقه(      بود 40 زمان )

 جه دقیقه         معرفی بود 10 زمان 

 جهبازی تهیه بود: سوم نیتمریقه         دق 30 زمان 

 / پروپوزل شامل سازیدشنهادیپ را در پالنپروژه  پالن گذاری میتوانید چگونهدقیقه         20 زمان 

 به تخته عقب: تجدید نظر یبازدقیقه         30 زمان 
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 نیاز به چاپ دارند: موادی که

 چهارچوب منطقی ماتریکس(Ref. M2_S5-4, 

handed out during section 5) 

  کننده گانفارمت های تمویل(Ref. M2_S2-1; 

M2_S2-2; M2_S2-3, handed out during 

section 2) 

  چارت گانت راه حل(Ref. M2_S6-1) 

 بازی نقش/تمثیل بودجه (Ref. M2_S6-2) 

 :پریزینتیشن پاورپاینت

  پالنگذاری پروژه(Ref. M2_S6-PP1) 

 مواد مورد نیاز:

  (دانه 10چارت )حد اقل اوراق فلپ 

 ( "به تخته عقب"فلپ چارت )برای بازی  دو عدد 

  قطعات کوچک و مستطیل شکل کاغذ رنگه )به هر

 دانه(  60دانه، بناً تقریباً  15به تعداد  گروپ

 قلم های رنگه 

 نده های رنگه )برای چارت گانت(ش کنشمار 

 ب

 
 
 

  

 قدم به قدم

 

 :معرفی بخش –دقیقه(  15 زمان ) .1

: چرا ما این سوال را بپرسید و ،انجام دهید توفان مغزیگان ه کنند اشتراکبا  (2 سالید شماره)( قهیدق مان ز)

 ؟گذاری مینماییمها را پالن پروژه

 (:6 تا 3 سالید شماره) را ارایه نمایید نیتمر یدیکل یها امی( پقهیدق 5 زمان )

 نه باشدمبین این است که یک پروژه باید چگو پروژه پالنگذاری. 

  میباشدمشترک  پالنگذاری پروسه یک جهیپروژه نت جدول زمانی. اری پروژه یک فعالیت تیمی استپالنگذ 

 داشته باشد. را پالن تیمالک دیبا میو ت

 

 :پالن کاری –دقیقه(  45ساعت و  1 زمان )

 تمرین اول: –دقیقه(  20 زمان ) .2
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 :(7)سالید شماره تمرین اول: پالنگذار عروسی 

 
 

 فعالیت هاتفکر در مورد 
تمام در مورد  تخته ای فلپ چارت کی یگان، روه کنند اشتراک با

باید انجام یابند توفان  یعروس محفل که در یک  یها تیفعال

 .مغزی انجام دهید

تقسیم بندی و ریز کاری بنام  راامر  نیپروژه، ا گذاریپالن در

 یاد مینماید.فعالیت های کاری 

 با در نظر داشت وضعیت: ی: عروسخیتارتعیین 

نه باید  ما که دهید حی، توضنمایید ه است دقتمغزی صورت گرفت توفاندر مورد آن  روی تختهکه  یها تیبه فعال

، و نماییمفکر عروسی نیز  خیتارتعیین در مورد   بلکهفکر نماییم،  یعروس خوب پالنگذاری فیتنها در مورد تمام وظا

 .است یعروس عیتوضدرک  یبه معن نیا

 مثال: بطور، مغزی نمایید توفان دننظر گرفته شومد دیبانیز که  یعوامل خارجدر مورد گان ه کنند اشتراکبا 

  زمستان؟ ایتابستان و  -زمان سال 

  ؟دبرمیخور رهیو غ ها دعوت ،یعروس گر،ید یبا جشنواره هامتذکره  تاریخ ایآ 

   ؟را دارند یبه عروس آیا آنها اختیار آمدن  – قابل دسترس میباشندمهمانان  زمانیچی 

 صبر نماییم و برای آن پول  بایداینکه  ای، و نماییم مدیریتبالفاصله  را یعروس میتوانیم هزینهما  اآی – تمویل

 ؟ذخیره نماییم

 .داشته باشیمنظر مدرا  یعوامل خارج دیاست. ما با کار این پروژه مشابه کی یپالنگذارکه  دیده حیتوض

 

 و یا موازی؟ پی در پیفعالیت های  –دقیقه(  15 مان ز) .3

 :(8)سالید شماره  توضیح دهید که

  یکی از موضوعات عمده و مهم  در پالنگذاری پروژه وابستگی فعالیت ها به  .()وابسته پی هم فعالیتهای

همچنان ، د. مثال، خیلی بجا نخواهد بود که جشن عروسی پیش از دعوت مهمان ها برگزار گرد همدیگر است.

 .مستفیدینقبل از تکمیل لست زراعتی  و ابزار  ای اصالح شدهتخم هاست توزیع 

فعالیت های وابسته یا پی هم به فعالیتهای گفته می شود که انجام یک فعالیت وابسته باشد به فعالیت پیشتر از 

 خود، تا اولی انجام نیابد دومی انجام داده نخواد شد.

 کی یعروس دادن اینکه حیبا توض را پروژه پالنگذاریمفهوم 
 .معرفی نمایید پالنگذاری دارد،به  ازیو ن استپروژه 
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 به فعالیت های گفته می شود که انجام آن ها به دیگر فعالیت ها وابسته و  وابسته(: ری)غ موازی فعالیت های

 متکی نباشد، یعنی مستقالنه انجام داده می شوند.

از اشتراک کننده گان بخواهید تا یکی دو مثال از این دو نوع فعالیت را هم در مثال عروسی و هم در قضیه خاک 

 جبار بازگو نمایند. 

 :چارت گانت –دقیقه(  10 زمان ) .5

 (:11و  9شماره  سالید) دهید نمایشرا  چارت گانت

در کدام زمان و به کدام ترتیب باید اجرا شوند ایجاد  فعالیت ها و اینکه نمایش بمنظور( چارت گانت) ریکا پالن

خیر  ایو  جام میابندمناسب ان ما در زمان یها تیفعال ایآ از اینکهتا  نماید یکمک م پالن به ما نی. اگردیده است

 .نظارت نماییم

 و منطق آنرا توضیح دهید:

 (یزمان بیپروژه )معموال به ترت یها تیفعال - یمحور عمود 

  یجدول زمان ایو  میتقو - یافقمحور 

 تمرین دوم: –دقیقه(  60 زمان ) .6

 

 :مطالعه ی موردیبرای : پالن کاری دومتمرین 

 .(14 الی 12 شماره سالید) پاورپاینت خالصه نمایید سالید هایاز  با استفادهاوضاع خاک جبار و پروژه را 

 : (Ref. M2_S5-4) دنموجود میباش یارچوب منطقهپروژه در چ گذاریپالن یالزم برا و یضرور معلومات

 

 د آمدنپروژه بدست خواهتطبیق که از طریق تایج متوقع یا بیرون دادها، ن. 

 وقع یا بیرون دادها انجام می یابندمت جینتابه منظور حصول  که ها تیفعال 

 

 تقویم کشت گندم در ولسوالی خاک جبار

دسم

 بر

نوام

 بر

اکتو

 بر

سپتم

 بر

اگس

 ت

جوال

 ی

جو

 ن

م

 ی

اپری
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 چ
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 ی

جنور

 ی

ل درو    
ص

 ف

ن
 قلبه زمی

ن
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ص
حا

 

   

 

ی
 برفبار
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تا  نمودما کمک خواهد به ( چارت گانت ای) یکار پالن. را برنامه ریزی نماییم (فیوظا ای) ها تیما فعال اکنون باید

 .دیطول خواهد کش زمانو چه  انجام یابد کدام ترتیب بهدر کدام زمان و  ،چه  گذاری نماییم کهپالن

 

 :ها( گروپ)در  توفان مغزی در مورد فعالیتها: 1بخش ( قهیدق 20 زمان )

  .تقسیم نمایید گروپ 5یا  4گان را به ه کنند اشتراک

 :ذیل را ارایه نمایید یها راهنمایی (16 سالید شماره)

 پروژه چهارچوب منطقیبا استفاده از  را پروژه متوقع یا بیرون داد های جیبه نتا یابیدست یالزم برا یها تیفعال 

 .بنویسید کوچک کاغذ پارچه هایها را روی  تیفعال و ، خالصه نمایید

 (.رهیو غ یابی، نظارت، ارزم کارمنداناستخدا) ماییدرا نیز اضافه ن گریالزم د یها تیفعال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها( گروپ)در  زمانبندی / تقسیمات: بخش دوم( قهیدق 20 زمان ) 

ها نده ش کنو از شمار ند نمودخواهترسیم بزرگ  کاغذ کیاستفاده از  با را چارت گانت کیگان ه کنند اشتراک

 .د نمودندناستفاده خواه دیخواهد کشها طول  تیعالفانجام نشان دادن زمان  برای

 

 کار گروپی را ارایه نمایید: (17 شماره سالید)

 تیفعال یک مثال نظارت بطور)سازید مرتب  مستقل و غیر مستقل یها تیفعال گونهب را ها تیفعال :ترتیب 

 است(. یمواز

 نمایید تنظیم بیرون دادها با در نظر داشت را مستقل یها تیفعال :ترتیب. 

  مرتب سازید بیرون دادهر  یبرا ،یزمان تسلسل بیرا به ترت مستقل یها تی: فعالتسلسل. 

ع ابزاروزیت  

 استخدام کارمندان

 ارزیابی
 نهایی

 نظارت

آموزش برای 
 دهاقین

 شناسایی
اری تخم اصالح ریدخ مستفیدین

 شده
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 :1.2.فعالیت  مثال،طور . بنمایید یبررس را با توجه به چهارچوب منطقی زمانبندی بررسی جدول زمانی 

دارای  خانواده 800( اکتوبر) 2002 حاصالت سالفصل  یبرا (درا مشاهده نمایی یارچوب منطقهچ ماتریکس)

 میباشند.خوب )گندم(  با کیفیت و یکاف ی اصالح شدهتخم ها

بر  ه کاغذپارچ کیبا استفاده از چارت را گانت یک 

 یبر روها را  تیفعال و، م نماییدترسی نیزم یرو

محور  روی را یجدول زمان و بچسپانید یمحور عمود

 .نمایید ترسیم یافق

چارت  یزینگ آمر برای نده هاش کنشمار سپس از

چه  ها تیکه فعال بگیرید می، تصماستفاده نمایید

ها  تیفعال بعد از برنامه ریزید شد. نخواه اجرا زمانی

 چارتآنها را در گانت  توانندیگان مه کنند اشتراک 

.آمیزی نمایند رنگ  

 نصب نمایند. وارید یخود را رو یگان برنامه هاده کنن اشتراک ان،یپا در

 

 :یری: گزارشگ3( قسمت قهیدق 20 زمان )

دقت  گروپدیگر های برنامه  قدم بزنند و بهدر اطراف اتاق  دقیقه را اختصاص دهید تا 10 گانه کنند اشتراک یبرا

 .نمایند

مغزی انجام  توفانهای خود  گروپدر  ذیلسواالت  تا در مورد دیگان بخواهه کنند اشتراکاز ( 18 سالید شماره)

 :دهند

 ؟را چگونه  دریافت نمودند یزیبرنامه ر تمرینگان ه کنند اشتراک 

 بود؟ کدام یزیبخش برنامه ر نیتر دشوار  

 ؟کدام ها اندپروژه  تطبیق فواید 

بحث نمایید و یا نظرات خود در  و در صورت لزوم را توزیع نمایید  (Ref. M2_S6-1) " چارتگانت  راه حل"

 .گذاریدبمیان 
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 :یمنابع بشر –دقیقه(  15 زمان ) .7

 (:19)سالید شماره  انجام دهیدمغزی  توفانکننده گان در مورد مسایل ذیل  با اشتراک

 ما به کدام نوع تیم پروژه نیاز داریم؟ 

  آنها باید کدام مهارت ها را داشته باشند؟ 

 به چه تعداد افراد نیاز داریم؟ 

 

 (:20)سالید شماره  به نمایش بگذاریدرا  تیم پیشنهاد شده پروژه

 کشور هاد دررییس ن. 

  موقیعت دارد جبار خاک که در ،یپروژه جهان تیریو مد یهماهنگ ی( برا1پروژه ) ریمد. 

   جامعه، مستقر در  کارکنانو  دهاقینبا  زراعتی یها تیفعال نظارت ازو  تیحما ی( برا1) زراعتکارشناس

 .جبار خاک

  مالداری. یها تیاز فعال تیحما ی( برا1) واناتیح تیترب کارشنان مالداری/وترنری و تکنیشن 

 دیپو ها.و  ترانسپورت، تدارکات، کننده گانبا ارائه  ارتباطات ،داریی( مسئول خر1) کارشناس لوژستیک 

 پروژه بشریو منابع  یامور مال اداری،( مسئول 1) مسوول اداری. 

 هپروژ ازو نظارت  تطبیقبا جامعه،  اتارتباط یبرقرار ینمسئولتن ( 5جامعه )ان کارکن 

 .(2) صفاکار/  آشپز(؛ 4) محافظ(؛ 3) راننده (:21)سالید شماره  خدماتی میتو 

 .ارایه نمایید سازمان/تشکیل رااز چارت  یدهید تا یک مثال را نمایش (22)سالید شماره 

 

 بودجه: –دقیقه(  40 زمان )

 معرفی بودجه: –دقیقه(  10 زمان ) .8

از چند تن اشتراک . جه سروکار داردبه طور منظم با بودی : کد کهبپرسی گانه کنند اشتراک از( قهیدق 5 زمان )

 .مطالبه نماییدجه فیدبک آنها در عرصه بودتجربه  کننده در مورد

زمانبندی که  یابدانکشاف میتواند صرف زمانی  جهیک بود (:23شماره  سالید)که  دیده حی( توضقهیدق 5 زمان )

بشری( را منابع الزم )زمان، منابع  تیکمتا  نماید یکمک مما را ه مسال نی. ادنباش واضحپروژه  فعالیت های

 ریم.مطلوب بدست آو نتایج  انجام دهیمرا  ها تیفعال بتوانیم بر بنیاد آنتا  تشخیص دهیم،
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 نهیو هز اتیفرض ج،یبه نتا یابیدست ظورنبمبا توجه به منابع الزم  و پروژه زمانبندی فعالیت های مطابق به بودجه

باید مدنظر غیره و  حمایت کننده یها نهیتدارکات، هز ،بشریمنابع ، جه پروژهبرنامه ریزی بود. هنگام میگردد ایجاد

 .گرفته شوند

 

 سوم:تمرین  –دقیقه(  30 زمان ) .9

 

  :جهتهیه بود تمثیل:: سوم تمرین

 ندهینماتن  2و  پروژه دانکارمنتن  3: تقسیم نماییدنفری  5 گروپدو  را بهگان ه کنند اشتراک( قهیدق 20 زمان )

 .گان دفتر مرکزی

 تااست  مراجعه نموده دفتر مرکزی ژنیوااز  میت کی (:24 سالید شماره) دهید حیتوضبه اشتراک کننده گان 

 .همکاری نماید جبار خاک دیپروژه جد بخش تهیه بودجهدر کابل  ساحوی میت ابهمراه 

 زیع نمایید.را تو .(Ref. M2_S6-2) "نقش بودجه بازی " ورق

 :نمایید میتقس ها گروپ به

 ریمد ،عمومی )رییسپروژه  میت عضوهر  نمایند.مذاکره  جهدفتر مرکزی در مورد بودبا  دیپروژه با یها میت 

 دبتوان تا ی نیاز دارده چیزبه چ موصوفکه  دهد حیتوض باید، و داشته باشدیک نقش می اداری(مدیره پروژه، 

 .ر نمایدابگونه موثرتر و کارآتر ک

  بدون اینکه در مورد کاهش کیفیت پروژه سازشی صورت ) استها  نهیکاهش هزدفتر مرکزی  ندهیهدف نما

 (.گیرد

لست ه را تحت ردیف مربوطه بودج ها نهیتمام هز دیباها  میو ت دهید نمایشرا مختلف بودجه  ردیف هایسپس 

 .نمایند

 

 

 :یریگزارشگ( قهیدق 10 زمان )

 خواهند نمود. داده اند ارایهقرار تحت هر ردیف بودجه  آنرا کهمختلف  یها نهیهز گروپ هر

 نمایید: با همدیگر مباحثه

 ؟ننموده باشید ییشناسا خود یها گروپدر آنرا شما  شامل گردند کهبودجه  نیدر ا دیبا گرید یها کدام هزینه -

 (25 سالید شماره) (؟درصد برای هزینه اداری 7مثال ) ؟کدام ها اند گرید یها نهیهز -
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 :(26 سالید شماره) پروپوزل شامل سازید؟را در طرح پروژه  پالن گذاری میتوانید چگونه .11

 ونمایند  دقتگان  تمویل کنندهک کننده گان بخواهید تا به فارمت های مختلف از اشترا( قهیدق 10 زمان )

مناسب ( بشری، بودجه و منابع یکار نپال) پروپوزل تمو در کدام قسچگونه  گذاری پروژهمشخص سازند که پالن

 .میباشد

 ایکو:فورمه مثال، در طور : بفیدبک( قهیدق 10 زمان )

 بطور) پالن کاری: شامل گردد ایکو یاتیارچوب عملهچ بخش پالن کاری میتواند در یا زمانبندی فعالیت ها 

 مراجعه نمایید. 4.4بخش به (، چارت گانت مهیمثال ضم

 جهینت هر شتریب معلومات، چهارچوب منطقیاز  بعد) ارایه شده است گونه نتیجه متوقعهربرای  نهی: هزهجبود 

دسته بندی گردیده  ییجدول نها کی( در رهیو غ ،اشتهارات ،یابیها )ارز نهیهز ری(. سا4.3.2 د،یرا مالحظه نمای

(. 4.3.2.4) باشند داده نشده تخصیصکه به یک نتیجه مشخص میباشد  یها نهیهزآنعده اند که ارایه کننده 

بودجه محدود  تمام نیمع یک فیصدیبه  اکثراًباشد. آنها یم یادار یها نهیهز یبرا میمستقریغ یها نهیهز

ن یسفارت فرانسه ا ی، براننمایدتجاوز ا ه نهیهزدرصد تمام مصارف/ 7 از دیها با نهیهز نی، اایکو ی. برامیباشد

 درصد میباشد.  10مقدار تا 

 

 :ه تخته: عقب بی به درسهای گذشتهمرور–قه( دقی 30 زمان ) .11

 

 بازی:

 عدهکمک مینماید تا آنگان ه کنند اشتراک به یباز نیا

یک  این. مرور نمایندفرا گرفته اند، را که  یا اصطالحات

ها راه اندازی  گروپو در  دمیباش سرگرم کنندهبازی 

گان ه کنند اشتراک هاییکه میت نیرقابت دوستانه بمیگردد. 

 وجود دارد! یحد تاتشویق مینماید  را

 :گیآماد

  فلپ چارتدو تخته. 

  اندگردیده ه قبالً آماده کی مصطلحاتلست. 

 قدم به قدم

 را به دو تیم تقسیم نمایید. گروپ  

  به جانب سایر اعضا  طوریکه روی وی، شینددیگر بنتیم  ( در مقابل میزندحدس ، که )شخص میاز هر ت یک تن

  (.باید حدس بزندهر کس  هر کس میرسد و به نوبتکه  دهید حی)توض قرار گیردتخته  پشت وی به سمتو 

 عقب کسیکه در  تهیه نموده و آنرا ،بنویسید بزرگ را کلمات روی آن دیتوانبشما که  زیهر چ ایچارت،  فلپ کی

 در جلو قرار دارد، قرار دهید.
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 رهنمایی کنید

 گروپمقابل  که درکه فرد یطور ،روی تخته مینویسیدکلمه  کیکه شما توضیح دهید گان ه کنند اشتراک به

 به تخته عقب بازی نیا ،کندکلمه نگاه به  را دور بدهد تاخود  روی دیبان . اودینیکلمه را بب نتواند ایستاده است

 !نامیده میشود

 ،"پروپوزل"کلمه  ی، برا! به عنوان مثالدهند حیتوض بدون اینکه از آن نام ببرندمذکور را  کلمه دیبا گروپ هیبق

میسازد و هنگامیکه شما به تمویل نیاز داشته خالصه  است که پروژه شما را یسند " که دهد حیتوض میتواند گروپ

  میدهید. تمویل کننده کیشما آن را به باشید 

خود  گروپباره به دو، "است! پروپوزل  کی نیا"که  حدس بزند  یبه درستدر مقابل تخته قرار دارد آنرا  که فردیزمان

 .بزندحدس  ات دیآ یم یو فرد بعد ،برمیگردند

بعد از اینکه جواب آن دریافت گردید باید از لست حذف گردند تا  دنزده میشوحدس در مورد آنها  کهیکلمات

ه کردن به با نگا نتوانندکه آنها  تاد، نمتفاوت )اما مشابه( باش برای هر دو تیم دی. کلمات بانوبت به کلمه بعدی برسد

 .نمایند تقلب گرید یها میت لست

ضیاع وقت به که آنها شروع یزمان ای، و "دحدس زدن" نوبت خود را تکیمل نمودندگان ه کنند اشتراکتمام  کهیوقت

  .را توقف دهید ی، بازنمایند

 ؟میشود برنده میت کدام

 !باشد، برنده میشودتعداد کلمات را حدس زده  نیشتریکه ب میت

 را مرور نماییم.  آموخته شده باشند یگه که به تاز د،یجد اصطالحات ایو  میتوانیم هر نوع کلمات یباز ایناز طریق 

 :یپیشنهاد کلمات

 

 دولتیم  اولتیم 

 پروژه پروپوزل

 مقصد هدف

 گیری نتیجه ولوژیمیتود

 منابع بشری توصیه ها

 چارت گانت درخت مشکل

 الیت هازمانبندی فع             پالنگذاری

 چهارچوب منطقی سناریو

 فرض نمودن شاخص
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 ت یافتنیدس اندازه گیری اندازه یتقابل

 مرتبط مشخص

 امور مالی تمویل

 (cluster) بخش تمویل کننده
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 :اهداف

 قادر خواهند بود تا:، اشتراک کننده گان هفتمدر پایان بخش 

  شامل میگرددپروژه  تیریمد درو چگونه  ستچینظارت  نمایند کهدرک  وضاحتبه. 

  ی و تعیین نقش این سیستم در سر تا سر جریان پروژهنظارت ستمیسایجاد. 

 

 :دقیقه 20دقیقه تا  15 زمان زمان مورد نیاز: 
 

 پالن بخش:

 ؟ستچی: نظارت یادآوریدقیقه        10 زمان 

 تایید منابعدقیقه          5 مان ز

 نظارت  سیستم گذاریدقیقه         پالن 5 زمان 

 

 :باید چاپ شوند موادی که

 وجود ندارد 

 

 :پاورپاینت

  نظارت(Ref. M2_S7-PP1) 

 مواد مورد نیاز:

 وجود ندارد. 
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 قدم به قدم

استفاده  پروپوزل نوشتنپروژه و  طرح ریزی یاکه بررا ابزار  نیچند کننده گان اشتراک ،برنامه آموزشی بخش نیدر ا

 د.مشاهده خواهند نموند را شو یم

را بطور  انجام شده است یآموزش برنامهتا کنون در طول  که آنچهتا  دهید نمایشرا  مادیول پالن (2 سالید شماره)

 یبخش اساس کیظارت . نرا مرور خواهید نمود نظارت حاال پروسهکه: شما  دهید حیو توض ارایه نمایید خالصه

 شود. صورت میگیرد مدنظرر گرفته  گذاریپالنو باید درست از اغاز پروژه زمانیکه پروژه است  تطبیق

 

 :(4و  3)سالید شماره نظارت چیست؟  ،یادآوری –دقیقه(  10 زمان ) .1

 نمایید:نظارت را ارایه تعریف 

را  اهداف در راستای دستیابی بهانجام شده  یها تشرفیپ تا، استیک پروژه دوران در طول  روند متداومنظارت یک 

 .بر بنیاد آن تنظیم گردد ( و در صورت لزوم پروژهگردید فیتعر یارچوب منطقهکه در چگونه )همان نمایند بررسی

 آیا اینکه ی: بررسبررسی گردند تعریف و مشخص نماییم چراو ند شو یبررس دیبا کهرا  آنچه باید قبالًما  نیا بنابر

گان  تمویل کنندهبه  دیبا یدولتریغ نهاد. د الزم و ضروری میباشدخود میرسبه اهداف  و میگردداجرا  یخوببژه پرو

 دی. آنها بامصرف میرسد و مستفیدین واقعآ از اجرای کار آنها سود میبرنده ب یبه خوب جهبودکه  سازندپروژه ثابت 

 دیبا یدولتریسازمان غ ،نباشد نیکه چنی. در صورتدارد بتمث ریتاث یمحل اوضاعجامعه و  روید که پروژه ننشان ده

و پروژه را بهتر سازند  تیوضع تا، بدهدمشکل رخ  در صورتیکه کدامالبته  دهدواکنش نشان  بگونه فوری باشد تا قادر

 قادر میسازد تا صرف این کار را انجام دهید.. نظارت شما را را دوباره به موقیعت اولی آن برگردانند

 :جهیکه در نت دیده حیتوض

 

 :(5)سالید شماره  کننده تصدیقمنابع  –دقیقه(  5 زمان ) .2

که ما را قادر یاسناد عدهآن بطور مثال) را تشکیل میدهند ارایه نمایید نظارت ستمیس ه معموال بخشی را کاسناد لست

در تا  از تجربه خود  بخواهید انه گکنند از اشتراک( و "هکنند تصدیقمنابع " – ها را چک نماییم شاخص میسازد تا

و  یا اهوارهم تصاویر ،طبی یگزارش ها حاضری،ها،  سروی، ها گزارش :مثال ها ارایه نمایند نوع اسناد مورد این

 .رهیغ

 :(7و 6)سالید شماره  پالنگذاری سیستم نظارت –دقیقه(  5 زمان ) .3

 که: دیده حیتوض

درین مرحله این پرسش ها را باید از خود ، امر الزمی است رتنظا ستمیس گذاریپالنپروژه،  کی طرح ریزی هنگام

 بپرسیم

 د؟نشویم یجمع آور کجا و چگونهدر  معلومات -

 ؟خواهد نمود یجمع آور را کی معلومات -
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 ؟خواهد شد یجمع آور و در کدام اوقات/ چه وقت  معلومات -

 .مایدکمک مین پروژه ازنظارت  هستند که ما را در عرصه یابزار ها شاخص

 :دخشیدر مورد نظارت خاتمه ب رهنمود ها پریزینتیشن را با ارایه نمودن بعضی

 نظارت  ستمی، سمطالعه ی موردی)مثال در مورد  باشد همخوانی داشتهشما با منطق مداخله  دینظارت با پالن

 یماه بعد برا چند و سپس دوبارهراه اندازی شود  ی اصالح شدهتخم ها عیپس از توز در صورتیکههمخوانی دارد، 

  (.ه اند یا خیر انجام یابدموثر بود تخم ها چک نمودن اینکه

   ها را مساعد سازد به شاخصرتبط م و مورد نیاز ماتومعل یجمع آور زمینه دیبااین امر. 

 باشد کننده دییمطابق با منابع تا دیبا شمانظارت  ستمیس. 
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ت های نوشتاری انکشاف مهار  
 

 :اهداف

 اشتراک کننده گان قادر خواهند بود تا:هشتم، در پایان بخش 

  پروپوزل چگونه است از نظر شکل و محتواو ، اندشامل نویسی  پروپوزل کدام چیز ها در 

   آگاه باشند پروپوزل یها فارمتگان در مورد ه کنندنیازمندی ها و مطالبات تمویل از. 

  پروژه را بنویسند ل یا طرح پیشنهادی یکپروپوزیک خود آنها. 

 

 دقیقه 30ساعت و  2 زمان زمان: 

 پالن بخش

 رهنمود های پروپوزل نویسیدقیقه         20 زمان 

 شما پیشنهاد توسط خودساعت         تمرین: نوشتن  2 زمان 

 

 :اسنادیکه نیاز به چاپ دارند

  اشتراک کننده  پروپوزلتمرین(Ref. M2_S8-1) 

 ود های پروپوزل نویسیرهنم (Ref. M2_S8-2) 

 

 :پاورپاینت

  مهارت های نوشتن(Ref. M2_S8-PP1) 

 مواد مورد نیاز:

 وجود ندارد 
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 قدم به قدم

منطق مداخله  ایجادپروژه و  کی طرح ریزی های مختلف روشگان ابزار و ه کنند اشتراک، یآموزش برنامه جریاندر 

 .نمودندمالحظه را 

اند  گرفتهقرار پوشش  تحت کنوناتا  که آنچه در موردآنها به طور خالصه برای  ،برنامه آموزشیمرحله  نیا در

( و سپس رهی، و غچهارچوب منطقیبودجه،  گذاریپالن، ت، درخت مشکالاوضاع لیتحل، تهیه بودجه) ادآوری نماییدی

 که: دییبه آنها بگو

به نوشتن و  های خوب به مهارت پروپوزل  کینوشتن پروژه است.  کی طرح ریزی ییگام نها روپوزلپ کی نوشتن

تمویل  یبرارا ما  ستراتیژیاهدف و  وضاحتو به باشد  مطابقت داشته با پروژهتا ، دارد ازین تفکر یمنطق شیوه یک

 .نمودمطالعه مینمایند بیان را  پروپوزل کهایگان  کننده

 

  رهنمود پروپوزل نویسی: –دقیقه(  20 زمان ) .1

که  داشته باشند کلی آگاهیگان ه کننداشتراک  دهید تا نمایشرا  پروپوزل کی یساختار اصل (2 رهشما سالید)

  نظیم نمایند.را تخود  افکارچگونه 

معنا  نی، به ایک تصویر وجود داشته باشد پروپوزلدر یک  در صورتیکه (: 3سالید شماره )که  دهید حیتوض سپس،

 که تصویر را آنچه وجود داشته باشند تا هردو متنو  ریتصو دی: باوجود ندارد نیازی مفصل نیز توضیحات بهکه  ستین

 .ارایه میدارد بخوبی توضیح گردد

 

 (:4سالید شماره ) پروپوزل کیقبل از نوشتن رهنمود 

 :گردید، مشوره دهیدآماده  پروپوزلدر مورد اینکه چگونه میتوان برای نوشتن یک 

 نیاز دارد. زمانبه پروژه  خوبپروپوزل  کی: نوشتن نمایید شروع به وقت -

 .را دریافت نمایید تمویل کننده و رهنمود های ها فارمت -

 د.ارایه نمایی پروپوزلدر  را نقاط قوت نیو سپس ا خود را تحلیل نماییدنقاط قوت سازمان  -

  .دبعمل آیی ریجلوگ اشتباهات گذشته از تکرار تا نمایید یبررس قبلی را یپروژه ها های پروپوزل -

 

 (:7تا  5)سالید شماره  زمانیکه یک پروپوزل نوشته میشود

 را ارایه نمایید: پروپوزلنکات کلیدی نوشتن یک 

 (:5 سالید شماره)ری ساختااز نگاه 

 .استفاده نمایید تمویل کننده عناوین . از1

 ددر نوشتن خود از یک منطق پیروی نمایی. 2

 .نمایید استفاده بزرگ نوشتن یبخش ها تجزیه جهتاراگراف : از پمفکوره کیپاراگراف =  کی. 3

 خاتمه دهید  "اختتامیه جمالت با ها را و بخشنمایید  شروع  "افتتاحیه" جمالت با ها را . بخش4
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 .غنی سازید رهی، نقشه ها، و غتصاویر، گراف هاخود را با  . گزارش5

 .(گزارش ارزیابی ابتدایی سازید )بطور مثال . در صورت لزوم، ضمایم را نیز شامل6

 

 (:6 شماره سالید) سبک در مورد

و ( نشده اند استفاده تمویل کننده که توسط)واژه های مبهم از نوشتن و  نمایید استفاده تمویل کننده. از کلمات 1

 .زبان خیلی زیاد تخنیکی خودداری نمایید

 !نیستاکثرآ گزاف نویسی خوب  – بنویسید . مختصر2

 .بنویسید کوتاهرا و جمالت  ننماییداستفاده  دهیچیپ از اصطالحات – است از پیچیده نوشتن بهترن نوشتساده . 3

 . از سایر موسسات غیر دولتی یا هر نهاد دیگر بدگویی نکنید4

 -استفاده نماییدتایپ واضح  و رهیت از حروف. 5

 

 (:7شماره  سالید)  یاتمحتو در مورد

را جلب توجه خواننده  تا می دهدفرصت به شما  بخش نی. ااست پروپوزل  یها بخش نیاز مهمتر یکی مقدمه. 1

 .نمایید

 (.سازید )خالصه نماییدحذف را  ضروری ریغ معلومات. 2

 اشتراکی می باشد پالن گذاری شماروند که  دخاطر نشان سازی. 3

بطه دیگر را مسائل با تماما محیط زیست. آنهدر و : جنکه باید مدنظر گرفته شوند "خیلی مهم اند"دو موضوع . 4

 .دارند

 پروژه پروپوزل را با( و آن یسازمان ریکارد) را تهیه نمایید که ارایه کننده تجارب گذشته شما باشد سند کوتاه کی. 5

 .نمایید مهیضم

 

 (:8 شماره سالید) روپوزلویرایش پو  اصالحبرای  رهنمود ها

 

مطالعه  که آنرا دوباره، الزم است پروپوزل کیکه پس از نوشتن ایید یادآوری نمگان ه کنند اشتراک به ،جهت خاتمه 

 .را چک نمایید امالءو دستور زبان و  نماید
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 :اهداف

 ، اشتراک کننده گان قادر خواهند بود تا:نهمدر پایان بخش 

 آموخته  برنامه آموزشیو آنچه را که آنها از آغاز  ندمایمراجعه ن ااند مجددپوشش قرار گرفته  که تحتبه ساحاتی

 .نمایند خالصه ،اند

   که آنها به کار یزمانالبته ، چگونه عملی سازند آموخته اند یبرنامه آموزش نیدر ارا که آنچه  تاباشند آماده

 یش برمیگردند.خو

  بدهند.در مورد برنامه آموزشی فیدبک 

 نمایندارایه مالحظات خویشرا موزشی در مورد راه های بهبود برنامه آ. 

 

 دقیقه )به تعداد اشتراک کننده گان بستگی دارد( 30ساعت و  1ساعت تا  1زمان مورد نیاز: 
 

 پالن بخش:

 ارزیابی تحریری برنامه آموزشی    دقیقه         15 زمان 

 ک شفاهی در مورد برنامه آموزشیدقیقه      فیدب 60 -30 زمان 

 نتیجه گیری              دقیقه 5 زمان 

 های برنامه آموزشی تصدیقنامه توزیع دقیقه            10 زمان 

  

 :چاپ دارند نیاز بهاسنادیکه 

  ارزیابی برنامه آموزشی فورم(Ref. M2_S9-1) 

 برنامه آموزشی  تصدیقنامه(Ref. M2_S9-2) 

 

 پریزینتیشن پاورپاینت:

 وجود ندارد 

 مواد مورد نیاز:

 همراه با توقعات  برنامه آموزشی یاز ابتدا یادداشت ها

 معرفی برنامه آموزشی – اولبخش به ) گانه کنند اشتراک

 مراجعه نمایید(.
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 قدم به قدم

را آینده آموزشی های تا برنامه  نددانرا ب گانه کنند اشتراک تیو سطح رضا دیدگاه هامهم است که  نیابرای مربیان 

 د.بود بخشناشتراک کننده گان به برای

 :ارزیابی تحریری برنامه آموزشی –دقیقه(  15 زمان ) .1

 .(Ref. M2_S9-1) برنامه آموزشی را توزیع نمایید یابیارزفورمه های 

 را جوابات امکانکه تا حد  دی. از آنها بخواهنمایندخانه پری را یشخو های تا فورمه دیگان بخواهه کنند اشتراک از

 ن انگلیسی یا دری به وضاحت بنویسند.با زبا ارایه نمایند ومکمل 

 

 نتیجه گیری –دقیقه(  5 زمان )  .3

محتویات که زمانی صورت گرفته میتواند آموزش تنها که : تیواقع در مورد این ژهیو به و ندهیبا صحبت در مورد آ

 در صحنه عمل پیاده گردد.برنامه آموزشی 

 شیهای برنامه آموز تصدیقنامه توزیع –دقیقه(  10 زمان ) .4
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 که نیاز به چاپ دارند تمام بخش های مواد

 

 .قابل دسترس میباشند، با این رهنمود ضمیمه میباشند CD-ROM اسنادیکه در

  

 تعداد کاپی ها نام سند بخش

      

 کاپی M2_S1-1 1کارت های شریک آموزشی  0بخش 

 کاپی M2_S1-2 1 واعد برنامه آموزشیق ریتصاو

 کاپی M2_S1-4 1-2 یآموزش قات برنامهتقسیم او

 کاپی M2_S1-5 1-2 یآموزشبرنامه پوستر 

 1کاپی +  1برای هر اشتراک کننده  M2_S1-6جدول کلمات متقاطع 

 برای هر مربی

 1کاپی +  1برای هر اشتراک کننده  M2_S1-7الحات جدول کلمات متقاطع طاص

 برای هر مربی

      

برای هر  1کاپی +  1 گروپبرای هر  M2_S1-1  ار گروپیسواالت برای ک 1بخش 

 مربی

      

 : تمویل کنندهفارمت های  2بخش 

 M2_S2-1سفارت فرانسه در افغانستان 

 M2_S2-2ایکو  فورمه واحد

 M2_S2-3 متحد برنامه انکشافی سازمان ملل رهنمود

کاپی 3بری هر کدام   

      

 3بخش 

 

 1کاپی +  1برای هر اشتراک کننده  M2_S3-1 ردیمطالعه ی مومعلومات عمومی 

 برای هر مربی

 1کاپی +  1برای هر اشتراک کننده    M2_S3-2 نهاد های ذیربطکارت تحلیل 

 برای هر مربی

 1کاپی +  1برای هر اشتراک کننده  M2_S3-3 گروپیارت مباحثه ک

 برای هر مربی

برای هر  1کاپی +  2 گروپبرای هر    M2_S3-4تی دولنهاد غیر کارمندان نهاد های ذیربطتحلیل 

 مربی

برای هر  1کاپی +  5 گروپبرای هر  M2_S3-5 نانروستانشی نهاد های ذیربطتحلیل 

 مربی

 1کاپی +  1برای هر اشتراک کننده  M2_S3-6 نهاد های ذیربطتحلیل اصالحات 

 برای هر مربی
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 1کاپی +  1ر اشتراک کننده برای ه  M2_S3-7درخت مشکل  مطالعه ی موردی

 برای هر مربی

 1کاپی +  1برای هر اشتراک کننده  M2_S3-8شده  مشکالت نشانی مطالعه ی موردی

 برای هر مربی

 1کاپی +  1برای هر اشتراک کننده  M2_S3-9 درخت مشکل اصالحات 

 برای هر مربی

 1+ کاپی  1برای هر اشتراک کننده  M2_S3-10  درخت مشکل کارت 

 برای هر مربی

 کاپی M2_S3-11 1مشکالت انفرادی   

 

 تعداد کاپی ها نام سند بخش

      

4بخش   

  

برای هر  1کاپی +  1 گروپبرای هر    M2_S4-1سناریو اصالح شده 

 مربی

برای  1کاپی +  1برای هر اشتراک کننده    M2_S4-2 مطالعه ی موردیدرخت مشکل ستراتیژی های 

 هر مربی

برای  1کاپی +  1برای هر اشتراک کننده  M2_S4-3درخت راه حل  مطالعه ی موردی

 هر مربی

      

5بخش  برای هر مربی 1کاپی +  1برای هر جوره  M2_S5-1کارت منطق   1ست    

برای هر مربی 1کاپی +  1برای هر جوره  M2_S5-2کارت منطق   2ست   

کاپی 1برای هر مربی    M2_S5-3اهداف نتایج فعالیت های تمرین   

برای  1کاپی +  1برای هر اشتراک کننده  M2_S5-4ماتریکس چهارچوب منطقی 

 هر مربی

کاپی 1اشتراک کندده تن  6برای هر  M2_S5-5کارت شاید   

کاپی 1اشتراک کندده تن  6برای هر  M2_S5-5کارت نخیر    

اپیک 1اشتراک کندده  تن 6برای هر  M2_S5-5کارت بلی   

کاپی 1 گروپبرای هر     M2_S5-6های چهارچوب منطقی  ردیفستون ها و    

کاپی 1 گروپبرای هر  M2_S5-7برنامه آموزشی چهارچوب منطقی   

برای  1کاپی +  1برای هر اشتراک کننده     M2_S5-8اصالحات برنامه آموزشی چهارچوب منطقی 

 هر مربی

      

6بخش  برای  1کاپی +  1برای هر اشتراک کننده  M2_S6-1راه حل چارت گانت  

 هر مربی

 1کاپی +  1اشتراک کننده تن  5برای هر     M2_S6-2جه بازی نقش بود

 برای هر مربی
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7بخش     وجود ندارد 

     

8بخش   

  

 کاپی 1برای هر اشتراک کننده    M2_S8-1اشتراک کننده  تمرین پروپوزل

برای  1کاپی +  1برای هر اشتراک کننده  M2_S8-2   پوزل نویسیرهنمود ها برای پرو

 هر مربی

      

 9بخش 

  

 کاپی 1برای هر اشتراک کننده  M2_S10-1ارزیابی برنامه آموزشی  

کاپی  2کاپی )+ 1برای هر اشتراک کننده  M2_S10-2تصدیقنامه برنامه آموزشی  

 اضافه(
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