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عملية التطوير
توضح هذه الوثيقة عملية تطوير المحتوى ومجموعات األدوات واألدلة اإلرشادية المعمول بها

في مركز التنمية والتعاون عبر األوطان. وينبغي استخدام المبادئ التوجيهية الواردة في هذه

الوثيقة دائًما مصاحبة مع أطر عمل اإلنتاج المعرفي المناهضة لالستعمار الخاصة بمركز التنمية

والتعاون عبر األوطان. كما يجب عىل مركز التنمية والتعاون عبر األوطان اتباع الخطوات دائما

في عملية تطوير المواد والمحتوى. وتطبق هذه العملية عىل تطوير المحتوى الخارجي، بحسب

المرحلة التي ينخرط بها مركز التنمية والتعاون عبر األوطان.

١. التطوير
1.1     تحديد الفجوات المعرفية من خالل المعرفة المتاحة لمركز التنمية والتعاون عبر األوطان

(طلبات من أصحاب المصلحة وأنواع الخدمات االستشارية المحلية المعلن عنها وتقييمات

االحتياجات التدريبية والمشاركة األكاديمية ورصد وسائل التواصل االجتماعي والمشاكل التي تم

تحديدها من خالل الممارسة العملية في المنظمات والجامعات ومن قبل صانعي وصانعات

السياسات).

1.2     البحث المكتبي في الفجوات المحددة. 

1.3     استعراض مجموعات األدوات واألدلة اإلرشادية وأي مواد متاحة عبر اإلنترنت، ومنها

المنشورات األكاديمية حول الموضوع المطروح. 

1.4     إجراء تقييم سريع لالحتياجات مع أصحاب وصاحبات المصلحة المحليين والمحليات

لتحديد االحتياجات والثغرات المعرفية (ندوات عبر اإلنترنت وورش عمل ومقابالت). 

1.5     إجراء بحث شامل مستند إىل البيانات األولية والثانوية. 

1.6     نشر ورقة بحثية كاملة حول الموضوع المطروح. 

1.7     تنظيم مؤتمر عام حول الموضوع لجمع البيانات والمالحظات. 

1.8     صياغة مواد تعليمية حول الموضوع (يمكن استخدامها بشكل خاص في الدورات

التدريبية). 

1.9     دورات تدريبية تجريبية كاملة ومواد تعليمية لمستويات مختلفة سواء كانت أكاديمية أو

مؤسسية أو لصناع السياسات وأصحاب وصاحبات المصلحة من الخلفيات المهمشة. 

1.10  االستفادة من التغذية الراجعة عن الدورات التجريبية لتحسين المواد التعليمية.

1.11  إعداد إطار عمل سهل االستخدام يدمج البيانات المختلفة ويستخلص النتائج من

استخدام مواد التدريب. 

1.12  تحديد النتائج الرئيسية بحسب الموضوع فيما يتعلق بالفجوات المعرفية.
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٢. اإلنتاج

٢.١١  إرسالها إىل المديرات للموافقة النهائية.

٢.١٢  إرسالها للترجمة.

٢.١٣  عرض الترجمة عىل الزميالت والزمالء

وأصحاب وصاحبات المصلحة الخارجيين

والخارجيات. 

٢.١٤  دمج المالحظات. 

٢.١٥  إرسالها إىل قسم التصميم الجرافيكي. 

٢.١٦  تقييم التصميم من خالل عرضه عىل

األشخاص الذين واللواتي يجابهون ويجابهن

صعوبات في التعلم، إن أمكن ذلك. 

٢.١٧  التعديل حيثما أمكن. 

٢.١٨  النشر والتوزيع (االطالع عىل استراتيجية

النشر الخاصة بمركز التنمية والتعاون عبر

األوطان).

٢.١ إجراء مشاورات مع الزميالت والزمالء من

ذوي الخبرة في الموضوع. 

٢.٢  إجراء مشاورات مع الزميالت والزمالء من

ذوي الخبرات التربوية. 

٢.٣   صياغة مخطط يستند إىل المشاورات. 

٢.٤   رسم الموضوعات واالستنتاجات

الرئيسية والمتكررة.

٢.٥   االستفادة من االستنتاجات للتعامل مع

أقسام المخطط. 

٢.٦   إتمام المسودة األوىل. 

٢.٧   إرسال المسودة األوىل إىل الزميالت

والزمالء إلبداء الرأي. 

٢.٨   معالجة مالحظات الزميالت والزمالء. 

٢.٩  تجربة المحتوى أمام الشريكات والشركاء

والمتدربات والمتدربين. 

٢.١٠ دمج التغذية الراجعة الخارجية.
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٣. مرحلة ما بعد اإلنتاج:
الرصد

من المهم رصد استخدام وأثر المواد المنشورة بهدف تحسينها
وتحديثها بشكل دوري. تستمر هذه العملية عىل مدار العام، مع

كتابة تقرير سنوي كل عام. 
للقيام بذلك، يرجى االستفادة مما يلي: 

٣.١ رصد مدى وصول وسائل التواصل االجتماعي، ويشمل ذلك
التعليقات والمشاركات والتغذية الراجعة. 

٣.٢  تشجيع األفراد عىل ترك تغذيتهم الراجعة من خالل منصات
التواصل االجتماعي. 

٣.٣   السماح في البناء عىل المواد بشرط تقديم التقارير والتغذية
الراجعة حول االستعمال. 

٣.٤   جمع تقارير التدريب (عىل شكل التقييم القبلي والبعدي
وتقارير جودة التدريب)، واألوراق البحثية والشهادات وغيرها

دوريا. 
٣.٥   جمع األدلة المستقاة من روايات المستخدمات

والمستخدمين.

٣.٦   طرح توصيات بالتحديث عند الحاجة. 
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مركز التنمية والتعاون عبر األوطان

مركز التنمية والتعاون عبر األوطان هو مركز استشاري

نسوي متعدد ومتقاطع التخصصات، ويعمل وفق أجندة

عدالة اجتماعية عابرة لألوطان. نسعى في المركز إىل

إرساء العدالة االجتماعية من خالل برامجنا التحويلية

المبتكرة وتوفير حلول للمشاكل المعقدة. ونضع نصب

أعيننا بناء مجتمعات وحراكات من خالل نهج يتمحور

.حول المجتمع األكاديمي والمجموعات القاعدية
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