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شكل ( :)1األولويات المهارية للتميز واالستدامة في العمل التطوعي المعاصر
1

إن العمل التطوعي الفعال يجب أن يكون موجها لتلبية االحتياجات التنموية
ومواجهة المشكالت المجتمعية ،ومن ثم يعتبر تقدير االحتياجات المجتمعية مطلبا
أساسيا قبل اجراء أي مبادرة مجتمعية تطوعية ،وتقدم الوحدة األولى من هذا الكتاب

دليال لكيفية تقدير االحتياجات المجتمعية.

وال شك في أن وجود كفاءات بشرية مبدعة تمتلك سمات التفكير اإلعي ،يمكنها

من معالجة قضايا ومشكالت المجتمع بطرق غير تقليدية ،ويعد من المهارات األساسية

في تطوير العمل التطوعي ،وتركز الوحدة الثانية على تعلم وتنمية مهارة التفكير

االبداعي.

إن تلبية االحتياجات ومعالجة المشكالت المجتمعية ،من خالل تحويل األفكار
االبتكارية إلى واقع ملموس تتطلب بالضرورة تصميم مبادرة رائدة ،ولذلك فإن الوحدة

الثالثة تركز على تصميم المبادرات المجتمعية الرائدة.

وفي الواقع ال يمكن تنفيذ مبادرات مجتمعية رائدة دون توفر التمويل الكافي،

وتعتبر إدارة حمالت جمع التبرعات من أهم وسائل ذلك ،وتستعرض الوحدة الرابعة إدارة
حمالت جمع التبرعات.

آملين أن يسهم هذا العمل في تنمية المهارات األساسية للتميز واالستدامة في

العمل التطوعي المعاصر للقائمين على العمل التطوعي والمتطوعين والراغبين في

التطوع لخدمة وتنمية مجتمعهم.

وأخي ار فإن الجمعية األهلية لتطوير وتنمية العمل التطوعي بمنطقة القصيم
(تطوير) تتقدم بالشكر لجميع العاملين في هذا المشروع ولكل من ساهم فيه بفكرة أو
رأي أو تعديل أو اقتراح ،كما تتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى مؤسسة الشيخ سليمان
الراجحي الخيرية على رعايتها هذا المشروع بكامله.
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الوحدة األولى

مهارة تقدير االحتياجات المجتمعية

1

Community Needs Assessment Skill

أوًال :مفاهيم أساسية.

ثانيا :أغراض تقدير االحتياجات المجتمعية.
ً
ثال ًثا :المشاركون في تقدير االحتياجات المجتمعية.

ابعا :المهارات الالزمة للقائمين على تقدير االحتياجات المجتمعية.
رً
خامسا :مبادئ تقدير االحتياجات المجتمعية.
ً

سادسا :طرق تقدير االحتياجات المجتمعية.
ً
سابعا :مراحل وخطوات عملية تقدير االحتياجات المجتمعية.
ً

اعداد :أ.د .أحمد عبد الحميد االبشيهي.
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يأتي دور دراسة وتحديد االحتياجات كلبنة أساسية في بناء المبادرات الناجحة
عبر منظومة معرفية ومنهجية تساعد في سلسلة من النجاحات المستمرة ،حيث أن
تحديد االحتياجات والموارد قبل البدء في مبادرة أو برنامج يعني أنك تعرف من البداية
مستقبل
ما تتعامل معه ،وأقل عرضه لمواجهة أشياء ال تتوقعها
ً

(Heaven,

).2010

غالبا ما يكون
مطلوبا مع طلب منحة لتمويل مشروع،
ً
إن تقدير االحتياجات ً
ألن مصدر التمويل يريد التأكد من أن مشروعك سيخدم حاجة حقيقية
)، (Brueggemann, 2014. P.191حيث أن التنافس على األموال النادرة يجعل
من األهمية بمكان أن تقدم مؤسسات الخدمات اإلنسانية غير الربحية معلومات واقعية
وذات صلة لوكاالت التمويل ،وتتجنب الوعود الزائفة بشأن تأثير برامجها وخدماتها،
وما تبحث عنه وكاالت التمويل هو بيانات موضوعية وغنية بالمعلومات حول
احتياجات البرامج والخدمات والتأثير المحتمل لهذه الخدمات على المجتمع

).(Soriano,2013, p.4
إن وضع خطة لتقدير االحتياجات المجتمعية يمكن أن يساعد صانعي

التغيير على كافة المستويات على فهم كيفية تحسين مجتمعاتهم بأكثر الطرق الممكنة
منطقية وفعالية). (Heaven, 2010

إن عملية دراسة وفهم احتياجات المجتمع المحلي وأصوله يساعد المؤسسات
غير الربحية في تحديد مسارات وآليات العمل وفق االحتياج ،وتقدم الوحدة األولى
دليلً عملياً لتصميم وتنفيذ خطة لتقدير االحتياجات المجتمعية لمساعدة المؤسسات
غير الربحية في دراسة وتحديد احتياجات المجتمعات المحلية التي تقوم بخدمتها،

وتبدأ هذه الوحدة بتعريف االحتياجات ،والتصنيفات المختلفة للحتياجات لما لها من
تأثير مباشر في الطريقة التي تستخدم في تقدير االحتياجات ،وتوضيح المهارات
4
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اللزم توافرها في القائمين على عملية التقدير والمبادئ الواجب مراعاتها في هذه

العملية ،وعرض لمختلف المشاركين في تقدير االحتياجات ،ويتم وصف وتقييم الطرق
المنهجية الشائعة لتقدير االحتياجات وعرض فوائد استخدام أكثر من مصدر أو طريقة
أخيرا،
لجمع البيانات ،تليها مناقشة لمراحل وخطوات عملية تقدير االحتياجات ،و ً
عرض لعناصر التقرير النهائي لعملية تقدير االحتياجات.

المدة 30 :دقيقة.

نشاط ()1

من وجهة نظرك :وضح المقصود باالحتياجات واألنواع المختلفة لها ؟
الحاجة /االحتياج
الحاجة المعيارية
الحاجة المحسوسة
الحاجة المعبر عنها
الحاجة المقارنة

أوًال :مفاهيم أساسية:
 االحتياجات/الحاجات :Needs
تعرف االحتياجات بأنها المتطلبات المادية والنفسية واالقتصادية واالجتماعية
للبقاء والرفاهية واإلنجاز ).(Barker, 2003, p.291
كما تعرف االحتياجات بأنها الفجوة بين ما هو وما ينبغي أن يكون ويمكن
الشعور بالحاجة من ِقبل فرد أو مجموعة أو مجتمع بأكمله ،ويمكن أن تكون ملموسة
مثل الحاجة إلى الغذاء والماء أو مجردة مثل تماسك المجتمع ،ويمكن أن تشمل
الموارد أو األصول األفراد والمؤسسات والمباني والمناظر الطبيعية والمعدات  -أي

5

الوحدة األولى __________________________________________

شيء يمكن استخدامه لتحسين نوعية الحياة ،وكل فرد هو أحد أصول المجتمع
المحتملة ،ولكل شخص أصول يمكن استخدامها لبناء المجتمع). (Heaven, 2010
الوضع
المرغوب
الوضع
الحالي

الفجوة بين الوضع الحالي والوضع المرغوب
تسمى بالحاجة

شكل ( :)1تعريف االحتياج.
Source: Gupta, K., Sleezer, C., & Russ-Eft, D. (2007). A practical
guide to needs assessment, 2nd ed, John Wiley & Sons, Inc,p.15.

أيضا بأنها قضايا يتم الكشف عنها من خلل أساليب
وتعرف االحتياجات ً
منهجية نسميها التقديرات أو الدراسات ،ويتمثل الهدف من هذه الجهود في استخدام
المعلومات التي تم جمعها لمعالجة المشكلت أو المخاوف التي يتم الكشف عنها من
خلل هذه التقديرات). (Soriano, 2013,p.5
 التصنيفات المختلفة لالحتياجات:
يشير برادشو  )1972( Bradshawإلى أنه في الممارسة العملية ،يتم
استخدام أربعة تعريفات منفصلة للحاجة من قبل المسئولين والعاملين في مجال
البحوث:
 -1الحاجة المعيارية :Normative Need
الحاجة المعيارية هي ما يعرفها الخبير أو المهني أو المسئول أو العالم

االجتماعي على أنها حاجة في أي موقف معين ،حيث يتم وضع معيار "مرغوب فيه"
فعليا  -إذا كان الفرد أو المجموعة أقل من المعيار
ومقارنته بالمعيار الموجود ً
المرغوب فيه ،يتم إقرار وجود الحاجة.
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التعريف المعياري للحاجة ليس مطلًقا ،وقد ال يتوافق مع الحاجة التي حددتها

تعريفات أخرى ،وتكمن الصعوبة األخرى في التعريف المعياري للحاجة في أنه قد

يكون هناك معايير مختلفة وربما متضاربة وضعها خبراء مختلفون ،ومن ثم فالقرار

حول ما هو مرغوب فيه ال يتخذ من فراغ ،لذلك قد يكون التعريف المعياري للحاجة

مختلفا وفًقا لتوجيه قيمة الخبير -وفًقا ألحكامه بشأن مقدار الموارد التي ينبغي
ً
تكريسها لتلبية الحاجة أو ما إذا كانت المهارات المتاحة يمكن أن تحل المشكلة أم ال،
وتتغير المعايير المعيارية في الوقت المناسب كنتيجة للتطورات في المعرفة والقيم

المتغيرة للمجتمع.
 -2الحاجة المحسوسة :Felt Need
هنا الحاجة تكافئ الرغبة ،فعند تقدير االحتياج إلى الخدمات ،يتم سؤال

السكان المستهدفين عما إذا كانوا يشعرون أنهم بحاجة إلى هذه الخدمة ،والحاجة
المحسوسة هي في حد ذاتها ،إجراء غير كاف لـ "الحاجة الحقيقية" ،حيث تقتصر

على تصورات الفرد  -ما إذا كان هو/هي يعرف أن هناك خدمة متاحة ،من ناحية
أخرىُ ،يعتقد أن أولئك الذين يطلبون المساعدة قد يبالغون دون احتياج فعلي إلى ذلك.

 -3الحاجة المعبر عنها :Expressed Need
الحاجة المعبر عنها/المعلنة أو الطلب هي حاجة محسوسة تحولت إلى فعل،
وتحت هذا التعريف ،يتم تعريف الحاجة الكلية على أنها حاجة أولئك األشخاص الذين
يطلبون الخدمة ،ال يطلب المرء خدمة ما لم يشعر بالحاجة لها ،ولكن من ناحية

أخرى ،من الشائع عدم التعبير عن الحاجة بالطلب ،وتستخدم الحاجة المعلنة بشكل
شائع في الخدمات الصحية ،حيث تؤخذ قوائم االنتظار كمقياس للحتياجات غير
سيئا لـ "الحاجة الحقيقية" -
الملباة ،ويتم قبول قوائم االنتظار
عموما باعتبارها تعر ًيفا ً
ً
خاصة بالنسبة للحاالت التي يتم فيها المعالجة المسبقة.
7
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 -4الحاجة المقارنة :Comparative Need
بواسطة هذا التعريف ،يتم الحصول على مقياس للحاجة من خلل دراسة

خصائص السكان في تلقي الخدمة ،وإذا كان هناك أشخاص لديهم خصائص متشابهة

ال يتلقون خدمة ،فإنهم في حاجة إليها ،ويتم استخدام هذا التعريف لتقدير احتياجات
األفراد والمناطق الجغرافية.
إن الحاجة التي تثبتها هذه الطريقة هي الفجوة بين الخدمات الموجودة في
منطقة ما والخدمات الموجودة في مكان آخر ،وهذه محاولة لتوحيد الحكم ،ولكن قد ال
يتوافق الحكم مع الحاجة ،ويجب طرح السؤال  -العرض على أي مستوى؟ العبارة

التي تشير إلى أن منطقة  Aفي حاجة إليها مقارنة بمنطقة أخرى  Bال تعني
بالضرورة أن المنطقة  Bال تزال غير محتاجة.
ويمكن توضيح الحاجة المقارنة المستخدمة لتعريف األفراد المحتاجين من
خلل العبارات التالية‘ :الشخص  Xيتلقى خدمة ألنه يتمتع بخصائص  ،A-Nويتمتع

أيضا بالخصائص  A-Nولكنه ال يتلقى هذه الخدمة؛ لذلك فإن الشخص
الشخص ً Z
 Zفي احتياج لهذه الخدمة ".
لتحديد االحتياجات وتقديرها بشكل مناسب ،يجب أن نفهم ما نعنيه بالحاجة،
وأن ندرك أن هذا سيختلف حسب من يحدد االحتياجات.
ويرى ألستون وباويلز  )2003( Alston and Bowlesأن التصنيف الذي

وضعه برادشو  Bradshawمهم في أي مناقشة وتعريف للحتياجات ،حيث يصف

أربعة أنواع من االحتياجات :الحاجة المعيارية ،وهي الحاجة القياسية أو المتوقعة

المحددة من قبل المتخصصين أو غيرهم في السلطة ،الحاجة المحسوسة ،وهي

"قائمة األمنيات" للمجموعة المستهدفة والتي تعادل الرغبة ،الحاجة المعلنة ،وهي

علنا بشكل ما (على سبيل المثال ،قوائم
حاجة السكان المستهدفين والمعبر عنها ً
8
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انتظار الخدمات) ،الحاجة المقارنة ،وهي حاجة المجتمع أو المجموعة المحددة من

خلل المقارنة مع المجتمعات األخرى أو الجماعات المماثلة أو المعايير الوطنية.

كما ترون من هذا التصنيف ،ويمكن تعريف الحاجة بشكل مختلف من قبل

معبر عنها)،
المهنيين/الخبراء (المعيارية والمقارنة) ومن خلل المجتمع (المحسوسة وال ّ
رأي الخبراء قد يكون مضللً ألنه ال يعتمد على الخبرة الحية ويقتصر على وجهة
نظر الخبير ،ومع ذلك ،قد يوفر رؤية أوسع للحاجة ،والرأي المجتمعي ،ومن ناحية

أخرى ،سيتم ترسيخه في التجربة ولكنه قد يكون غير واقعي ويخدم نفسه بنفسه ،في
أي مشروع لتحليل االحتياجات ،يجب عليك دمج المستويات المختلفة للحاجة ،وهدفك
النهائي هو العمل على تحليل االحتياجات المتقاربة ،وهو تقدير شامل لجميع

المستويات األربعة للحاجة ).(Alston, & Bowles, 2003, p.125

تؤثر الطريقة التي يتم بها تعريف االحتياجات في اختيار أساليب محددة

لتقديرها .على سبيل المثال ،إذا حددنا االحتياجات بشكل معياري ،فقد نتمكن من إثبات

الحاجة إلى برنامج معين عن طريق تحليل اإلحصاءات الموجودة ،ولكن إذا أخذنا في

االعتبار الطلب ،فقد نود أن نضيف لمعلومات التعداد بإجراء مسح على الفئة المستهدفة
لتحديد الظروف التي سيستخدمون فيها بالفعل الخدمات المحددة التي نفكر فيها
).(Rubin & Babbie, 2017, p.333
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المدة 30 :دقيقة.

نشاط ()2

من وجهة نظرك :وضح المقصود بالمفاهيم التالية ؟

المجتمع المحلي
تحديد االحتياجات
تحليل االحتياجات
تقدير االحتياجات

 المجتمع المحلي :Community
يمكن تعريف المجتمع المحلي حسب المنطقة الجغرافية أو حسب االهتمامات

أو خصائص مشتركة مثل الدين أو العرق أو العمر أو المهنة(CDC, 2013, ،

) ،P.6ويعرف بأنه مجموعة من األفراد أو العائلت تشترك في بعض القيم أو
الخدمات أو المؤسسات أو االهتمامات أو القرب الجغرافي

(Barker, 2014,

).p.81
ويأتي األشخاص داخل المجتمع المحلي من خلفيات مختلفة ولديهم ثقافات
وعادات وقيم فريدة ،ومن ثم تعد االستفادة من هذه المجموعة الواسعة من األفكار
والحكمة أمر بالغ األهمية لتقدير احتياجات المجتمع المحلي ووضع استراتيجيات
للتحسين ،لذلك ،فإنه قبل إجراء تقدير الحتياجات المجتمع المحلي ،يجب أن يكون

لديك فهم واضح للمجموعات الثقافية المختلفة داخل المجتمع وكيفية العمل بشكل
أفضل معهم لحل مشكلت المجتمع ).(CDC, 2013,P.6
 تحديد وتحليل االحتياجات:
تحديد االحتياجات  Needs Identificationهو عبارة عن جمع المعلومات
حول احتياجات المجتمع من أجل التخطيط لتحسين تقديم الخدمة ،وتحليل االحتياجات
10
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 Needs Analysisهو تقويم وترتيب تلك االحتياجات(Alston, & Bowles, .
).2003, p.126
 تقدير االحتياجات:
تقدير االحتياجات هو عملية منهجية لجمع البيانات وتحليلها كمدخلت في
ق اررات تخصيص الموارد بهدف اكتشاف وتحديد السلع والخدمات التي يفتقر المجتمع
 communityإليها فيما يتعلق بالمعايير العامة المقبولة ،والتي يوجد بشأنها توافق في
اآلراء بشأن مسئولية المجتمع عن توفيرها ،وفي هذا التعريف ،من المفهوم أن

مصطلح  communityيشمل أي والية قضائية محددة (على سبيل المثال ،المدينة،
المقاطعة ،الوالية ،األمة) لها حدود جغرافية محددة] (United Way of America,
).1982, p.10
إن تقدير االحتياجات ببساطة هى عملية تحاول تحديد أوجه القصور،
أيضا
والشيء المثير للهتمام حول هذا التعريف هو أن األشكال المختلفة التالية هي ً

وموجز للمصطلح): (Royse et al, 2009, p.3
ًا
وصف جيد
تقدير االحتياجات طريقة تستخدم لتحديد أوجه القصور.
تقدير االحتياجات أي جهد يحاول تحديد الحاجة.
تقدير االحتياجات أي نشاط يسد الفجوات وأوجه القصور.

تقدير االحتياجات هي الدراسات التي يتم اجراؤها لجمع المعلومات حول
احتياجات السكان أو المجموعات في المجتمعات ،وتعد عمليات تقدير االحتياجات
من أكثر أنواع البحوث عملية ،وتستخدم لتطوير خدمات جديدة أو لتقييم أهمية البرامج
الحالية ،كما يمكن استخدامها إلثبات الحاجة إلى مراجعة أو إنشاء السياسة (Tutty
).& Rothery, 2010,p.149
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ويشير تقدير االحتياجات إلى جهد منهجي مدروس وحيادي لجمع البيانات أو
المعلومات الموضوعية التي تبرز أو تعزز فهم الحاجة إلى الخدمات أو البرامج ،ويتم
إجراء تقدير االحتياجات عادةً من ِقبل أو نيابة عن مؤسسات أو منظمات الخدمات
اإلنسانية لمساعدتها على تحديد االحتياجات للخدمات أو البرامج (Soriano,2013,
).p.5
مستوى ونطاق تقدير االحتياجات
Level and Scope of Needs Assessment
إن المستوى والنطاق كلهما بحاجة إلى فهم واضح وتحديد دقيق قبل اتخاذ القرار
بشأن تقدير االحتياجات.
يشير المستوى  Levelفي المقام األول إلى الحدود الجغرافية على الرغم من أنه
أيضا إلى القيود األخرى ،وقد يكون مستوى تقدير االحتياجات منظمة أو قرية
يمكن أن يشير ً
أو م دينة أو الدولة ككل أو مجموعة من الدول كما هو الحال في دراسات المؤسسات الدولية
العامة كالبنك الدولي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
عموما بواسطة خاصيتين رئيسيتين:
ويتم تحديد "نطاق scopeتقدير االحتياجات
ً
احتياجات مجموعة سكانية محددة ،واالحتياجات لبعض الخدمات المحددة ،على سبيل المثال،
هل نقوم بتقدير احتياجات كل السكان في منطقة معينة أو مجموعة مختارة مثل األطفال،
أيضا ما
وكبار السن ،والنساء ،والمعاقين .... ،إلخ .ومن ناحية أخرى ،يجب علينا أن نعرف ً
إذا كان تقدير االحتياجات يهتم بجميع الخدمات ،أو واحدة أو أكثر من خدمات الرعاية
اإلنسانية). (United Way of America,1982,P11.
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 تقدير االحتياجات وتقويم البرنامج:
يستخدم مصطلح تقدير االحتياجات على نطاق واسع لتغطية جميع أنواع
أساسيا لتقويم
األساليب لجمع البيانات ألغراض تخطيط البرامج ،وأصبح مرادًفا
ً
التخطيط للبرنامج). (Rubin & Babbie, 2017, p.333
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كثي ار ما يتم الخلط بين تقدير االحتياجات وبين جهود تقويم البرنامج
و ً
،وبالنسبة إلى بعض األشخاص ،فإن االضطرار إلى جمع المعلومات التي من شأنها
أن تغير صفة خدمات المؤسسة القائمة في تقويم البرنامج ،ويمكن اعتبار تقدير
االحتياجات بالفعل شكلً من أشكال التقويم ،ألنه قد يوحي بأن بعض الخدمات

الحالية ليست ضرورية أو غير موجودة ،ومع ذلك ،من المهم التمييز بين تقدير
االحتياجات وجهود تقويم البرنامج ،ألن لها أغراض مختلفة للغاية ،وتُستخدم تقديرات
االحتياجات لجمع البيانات حول الحاجة إلى الخدمات أو المنتجات أو المعلومات أو
استخدامها الحالي ،وعادة ما تستخدم المعلومات المكتسبة من تقدير االحتياجات
التخاذ ق اررات بشأن تخصيص موارد البرنامج والخدمات ،ويهتم تقويم البرنامج بشكل
تحديدا بتقييم فعالية أو تأثير وكالة أو منظمة أو برنامج ،وقد يوحي تقويم
أكثر
ً
البرنامج باالحتياجات غير الملباة ،لكن هذا ليس غرضها األساسي.
يمكن أن يشكل تقدير االحتياجات جزًءا من التقويم ،ولكن فقط عندما يتم
تناول كل العنصرين على وجه التحديد في أهداف الجهد وينعكس في أدوات جمع
البيانات ). (Soriano,2013, p.5
المدة 30 :دقيقة.

نشاط ()3

من وجهة نظرك :ما أغراض تقدير االحتياجات المجتمعية؟
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ثانيا :أغراض تقدير االحتياجات المجتمعية:
ً

هناك عادة أربع طرق مختلفة الستخدام تقدير االحتياجات (Royse et al,

):2009, p.11-14
▪ تأمين الموارد /تأسيس الحاجة إلى جهود جديدة :يتم إجراء تقدير للحتياجات
غالباً ألن هناك تصو اًر من جانب شخص واحد أو أكثر في المجتمع بأن هناك

حاجة لبرنامج أو تدخل أو مؤسسة جديدة.

▪ تعديل السياسة :باإلضافة إلى الدعوة للبرمجة أو التسهيلت الجديدة ،قد يناصر

أيضا عن التعديل أو مراجعة السياسة.
المدافعون ً
▪ تحسين الخدمات :حيث يتم تحسين الخدمات المقدمة للعملء أو مكوناتها وفقا
لتقييم االحتياجات ،ويتم تغيير الخدمات وفًقا لهذا التقييم.

▪ إنشاء أو تعزيز الشراكات :قد تؤدي نتائج تقييم االحتياجات إلى تحديث قائمة
الشركاء حسب االحتياج ،إما بإنشاء شريك جديد ،أو تعزيز العلقات مع شريك

قديم إلنشاء خدمات جديدة أو محسنة للعملء.
ويمكن تحديد األغراض العامة لتقدير االحتياجات في (Tutty & Rothery,
):2010 ,p.149
 رصد تصورات أصحاب المصلحة حول مختلف القضايا ،والتي يمكن أن توجهتطوير برامج أو سياسات جديدة.

 تبرير السياسات أو البرامج الحالية. تقييم رضا العملء عن الخدمات. اختيار البرنامج أو السياسة المرغوب فيهما من بين عدة بدائل. تحديد ما إذا كان قد تم تلبية االحتياجات ،وهو هدف أقرب إلى حد كبير لتقييمالبرنامج.
15
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ويعتبر تقدير االحتياجات مهم للتخطيط لألسباب التالية
):Bowles, 2003, p.126

& (Alston,

▪ تقييم احتياجات المجتمع.
▪ تحديد مدى توفر الخدمات المطلوبة.

▪ تحديد جدوى التغيير ومحاولة التعرف على الثغرات الموجودة في الخدمة.
▪ تحديد الفئات المستخدمة للخدمات الجديدة.

▪ تحديد العقبات والحواجز التي تحول دون استخدام الخدمة.
▪ تسمح بتخصيص مستنير للموارد وصياغة السياسات وتخطيط الخدمات.
▪ المساعدة على تقييم ما إذا كانت الخدمات تستجيب بشكل فعال الحتياجات
المجتمع.

▪ توثيق وجود مشاكل اجتماعية مستمرة.
هذا يوفر تقدير احتياجات المجتمع المحلي لقادة المجتمع لقطة من السياسات
حاليا ويساعد على تحديد مجاالت
واألنظمة واستراتيجيات التغير البيئي المعمول بها ً
التحسين ،ومن خلل هذه البيانات ،يمكن للمجتمعات المحلية رسم مسار لتحسين

نوعية الحياة من خلل إنشاء استراتيجيات إلجراء تغييرات إيجابية ومستدامة في
مجتمعاتهم ).(CDC, 2013, P.6
المدة 45 :دقيقة.

نشاط ()4

حدد من وجهة نظر األطراف المشاركة في تقدير االحتياجات المجتمعية ومبررات

وفوائد مشاركة كل طرف:
األطراف المشاركة

مبررات المشاركة
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ثال ًثا :المشاركون في تقدير االحتياجات المجتمعية:
إن عملية تقدير االحتياجات تحقق عوائدها المرجوة عندما تكون هناك
مشاركة كاملة من أصحاب المصلحة في المجتمع ،ومن بين أولئك الذين يجب أن
يشاركوا في تقدير االحتياجات المجتمعية): (Heaven, 2010
▪ الفئة التي تواجه االحتياجات التي ينبغي معالجتها :فمن المنطقي والمنطق
إشراك األشخاص األكثر تأث اًر بشكل مباشر بالظروف المعاكسة ،وأنهم يعرفون

جيدا اآلثار التي تحدثها تلك الظروف على حياتهم ،ومن المحتمل أن ينتج عن

فعليا عن احتياجاتهم.
إدراجهم في عملية التخطيط خطة تتحدث ً
▪ مقدمو الخدمات االنسانية :هؤالء األفراد والمنظمات ،خاص ًة تلك التي تعتمد

غالبا ما يكون لديها فهم عميق للمجتمع وروابط قوية مع
على المجتمع المحليً ،
السكان الذين تخدمهم ،ويمكن أن تكون مفيدة من خلل تبادل معارفهم وتجنيد

أشخاص من السكان المهمشين للمساهمة في التقدير.

غالبا ما يكون المسئولون المنتخبون والمعينون هم من
▪ المسئولون الحكوميون :ف ً
يستطيعون مساعدة أو عرقلة جهود تغيير المجتمع ،وأن إشراكهم في التخطيط
إلجراء التقدير وإجرائه يساعد على ضمان أخذهم للجهد بجدية والعمل على
إنجاحه.

▪ األشخاص المؤثرون :ويمكن أن يشمل ذلك ،األفراد الذين يتم تحديدهم كقادة
بسبب مناصبهم  -عمداء الكليات ومديري المستشفيات وغيرها من المنظمات

الرئيسية وكبار المديرين التنفيذيين للشركات  -بسبب مكانتهم المهنية  -األطباء

واألساتذة والقضاة ورجال الدين -أو ألنهم معروفون بأنهم أشخاص ذوو ذكاء

ونزاهة وحسن نية ويهتمون بقضايا المجتمع.
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▪ األشخاص الذين تتأثر وظائفهم أو حياتهم باإلجراءات النهائية المتخذة نتيجة

للتقدير :ويشمل ذلك المعلمين والشرطة وملك العقارات وغيرهم ممن قد
يضطرون إلى الرد إذا تم وضع سياسات أو إجراءات مجتمعية جديدة.

▪ نشطاء المجتمع :األشخاص الذين شاركوا في معالجة السياسة أو القضايا التي
أيضا.
قد تط أر أثناء التقدير لديهم مصلحة في تخطيط التقدير ً

▪ الشركات :ال سيما تلك التي توظف أشخاصاً من السكان المعنيين ،ويمكن أن
تتأثر سبل عيش أصحاب األعمال المحليين بنتائج التقدير ،كما يمكن أن تتأثر

حياة موظفيهم.

هل ترى ضرورة لمشاركة أطراف أخرى في عملية تقدير
االحتياجات المجتمعية؟

المدة 30 :دقيقة.

نشاط ()5

من وجهة نظرك :ما المهارات الالزمة إلجراء تقدير االحتياجات المجتمعية؟
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رابعاً :المهارات الالزمة إلجراء تقدير االحتياجات المجتمعية:

يجب أن يتمتع األشخاص القائمين على تقدير االحتياجات المجتمعية

بالمهارات التالية ):(BHO, 2011, p.4
• قدرات القيادة.

• قدرات تنمية المجتمع.
• خبرة التخطيط االستراتيجي.
• فهم نظام الرعاية االجتماعية والمفاهيم المرتبطة به.
• المهارات التنظيمية والعملية.
• مهارات تحليلية.

• مهارات االتصال اللفظي والكتابي.
• مهارات الحاسوب.
• المهارات البحثية.
إذا كانت مؤسستك ال تملك موظفين لديهم هذ المهارات ،فقد تحتاج إلى

التفكير في:
•

المشاركة مع منظمة أخرى تعتمد على المجتمع المحلي وتتمتع بمهارة في تقدير

االحتياجات المجتمعية (على سبيل المثال ،إما إرسال أحد الموظفين إلى

مؤسسة أخرى للتعلم أو الترتيب لموظف ماهر على المجيء إلى مؤسستك للقيام

•

بالعمل).

التعاقد مع خبير استشاري أو مؤسسة للعمل مع مؤسستك لتنفيذ تقدير

االحتياجات المجتمعية.
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خامساً :مبادئ تقدير االحتياجات المجتمعية:
المبادئ التالية توجه إجراء تقدير االحتياجات المجتمعية ،وأنها تعكس مزيجاً

من تلك المستخدمة في تقدير االحتياجات التقليدية التي ال تزال قائمة ،مع تلك
المستمدة من حركة بناء المجتمع): (Mulroy, 2008, p.386

 .1قيمة المشاركة من مختلف أصحاب المصلحة -من خلل تفعيل دور كافة شرائح
المجتمع في عملية التقدير لتصبح المخرجات ذات وجهات نظر متنوعة تثري

العملية.

 .2استخدام طرق متعددة  -هناك حاجة إلى كل من األساليب الكمية والنوعية
لتحقيق التوازن بين نقاط القوة والقيود لكل منهما.

 .3تشجيع المشاركة المدنية والعناصر الفنية  -يتم تشجيع المشاركة في تصميم
العناصر الفنية (أسئلة البحث ،والدراسات االستقصائية ،واختيار المؤشرات،
ومجموعات التركيز ،واالجتماعات العامة) ،وجمع البيانات وتحليلها ،وصياغة

الحلول ،وعند اإلشارة إليها ،ما االحتياجات؟ وفًقا لمن؟ ما يتم عمله بالفعل؟ ما ال
يتم عمله؟

 .4االحتفاظ بالتقدير -يريد أصحاب المصلحة في المجتمع معرفة قابلة للستخدام

كدليل على عملية صنع القرارات المحلية وتحسين المجتمع المحلي ،وقد ال يتم
تنفيذ التقديرات العلمية الكبيرة بشكل مفرط.

 .5قيمة بناء األصول  -تحديد وتقييم األدلة على أنشطة بناء األصول ،وتهدف هذه

المبادرات (حسابات التنمية الفردية ،والمؤسسات الصغرى ،والبنوك المجتمعية،
محليا) إلى زيادة األصول الفردية والجماعية للمجتمع عندما
والشركات المملوكة
ً
يتدفق رأس المال المالي إلى الحي ،وليس خارجه ،والهدف هو تمكين السكان
وتقوية المجتمع من خلل السيطرة المحلية على الموارد.
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المدة 30 :دقيقة.

نشاط ()6

من وجهة نظرك  :ما الطرق الشائعة في تقدير االحتياجات؟:

سادسا :طرق تقدير االحتياجات المجتمعية:
ً

حدد سوريانو  ،1995( Sorianoص )15الطرق الشائعة االستخدام في

تقدير االحتياجات في:
▪ البيانات الثانوية .secondary data
▪ المقابلة .interview
▪ مصدر المعلومات الرئيسي .key informant
▪ المجموعة الصغيرة .small group
▪ التنبؤ .forecasting

▪ طرق المسح .survey methods
كما أشار بريجمان  ،2014( Brueggemannص )192إلى أن الطرق
شيوعا لتقدير االحتياجات تتضمن:
األكثر
ً
▪ البيانات الموجودة .existing data
▪ المقابلة المركزة أو مدخل الفاعل الرئيس the focused interview or key
.actor approach
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▪ مقابلة المحادثة . conversational interview
▪ منتديات المجتمع ومجموعات التركيز community forums and focus
.groups
▪ مسوح المجتمع المحلي. community surveys
استخداما في تقدير
أي أن هناك اتفاق إلى حد كبير على أن الطرق األكثر
ً
االحتياجات المجتمعية هي :البيانات الموجودة ،المسوح ،المقابلت ،ومجموعات
التركيز.
التصنيفات المختلفة لطرق تقدير االحتياجات المجتمعية:
قسم توتي وروثرى  ،2010( Tutty and Rotheryص )152الطرق
المستخدمة في تقدير االحتياجات إلى فئتين عريضتين هما:
 -1الطرق الكمية :حيث تقوم الطرق الكمية بجمع البيانات التي يتم ترجمتها إلى
شكل رقمي ووصفها باستخدام اإلحصائيات ،ومن الطرق الكمية لتقدير

االحتياجات :المسوح ،المقاييس الموحدة لتقدير االحتياجات ،واستخدام قواعد
البيانات اإلحصائية الحالية.

 -2الطرق النوعية/الكيفية :وفي المقابل الطرق الكيفية التي تطرح لتقدير
االحتياجات أسئلة مفتوحة أكثر وتسمح لمخبر األبحاث أن يصف بالتفصيل

وغالبا ما تفتقر نتائج الطرق الكيفية للحتياجات إلى
تعقيدات القضايا المطروحة،
ً
بيانات إحصائية يمكن أن تنقل مدى المشكلة ،لكنها تميل إلى أن تكون غنية

بالتفاصيل التي تنقل تعقيدات وتميز تجارب األفراد المختلفين ،ومن طرق تقدير

االحتياجات النوعية المعروفة المقابلت (إما وجهاً لوجه أو عبر الهاتف)،

ومجموعات التركيز ،والمجموعات اإلسمية ،اللقاءات المفتوحة
.meetings
22
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وفي ( ،2013ص )75صنف سوريانو  Sorianoطرق تقدير االحتياجات
إلى نوعين أساسيين هما ،هي:
 -1طرق ال تحتاج إلى جمع بيانات ،وتشمل طريقة البيانات الثانوية.

 -2طرق جمع البيانات ،وتشمل:

أ -الطرق الكمية :مثل المسح والمقابلت المقننة.

ب -الطرق الكيفية :مثل األنواع المختلفة للمقابلت ،بما في ذلك مقابلت مصادر
المعلومات الرئيسيين (المخبرين الرئيسيين) ،والمقابلت المجتمعية أو دراسات

الحالة ،ومجموعات التركيز ،والمقابلت شبه المقننة وغير المقننة.
عرضا بشيء من التوضيح لهذه الطرق:
وفيما يلي ً
 البيانات الموجودة :Existing Data
يطلق عليها البيانات اإلحصائية الحالية ) (Tutty & Rothery, 2010أو
البيانات الثانوية ).(Soriano, 2013
والبيانات الموجودة  Existing Dataهي المعلومات التي تم جمعها من قبل
الجامعات ومؤسسات السياسة والحكومة ووكاالت الصحة والرفاهية الخاصة ومنظمات
البحوث الخاصة وغيرها ،وتشمل البيانات الحالية المستخدمة في تقدير االحتياجات

المؤشرات االجتماعية ،والمعدالت قيد المعالجة ،وبيانات التعداد ،والبيانات من
اإلنترنت). (Brueggemann, 2014, p.192

حتى إذا كان هناك ما يبرر جمع البيانات الجديدة ،فإن استخدام البيانات
الثانوية يمكن أن يعزز تفسير البيانات التي تم جمعها حديثًا ،علوة على ذلك ،يوجد
لدى العديد من المكاتب التي تحتفظ ببيانات ثانوية باحثون أو إحصائيون مقيمون
يمكنهم توجيه األفراد والمجموعات في تصميم وإجراء تقديرات االحتياجات ،وكذلك

المساعدة في تحليل البيانات). (Soriano, 2013,P.76
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تتمتع هذه التحليلت الثانوية بميزة تجنيب الباحثين وقت وكلفة جمع البيانات
الجديدة ) .(Soriano, 2013,P.; Tutty & Rothery, 2010, P.154والعيب
هو أنها تقتصر على البيانات التي يعتبرها شخص آخر أنها تستحق جمعها ،وقد

تكون المتغيرات المهمة المحتملة غائبة أو قد تحتاج إلى االستدالل بشكل غير مباشر
على البيانات التي تم تسجيلها)، (Tutty & Rothery, 2010, P.154وبمعنى

آخر فإن العيب الرئيس الستخدام البيانات الثانوية هو أنها ناد ار ما تحتوي على جميع
المعلومات اللزمة ،كما أن مستوى المعرفة التقنية اللزمة في بعض األحيان للوصول

إليها وتحليلها يمثل عيبا آخر ،ومع ذلك ،فيمكن التغلب على هذه المشكلة من خلل

وكثير ما تقدم مساعدتهم
التماس المساعدة من الخبراء الذين يقومون بحراسة البيانات ً ،ا
مجانا أو بتكلفة رمزية). (Soriano, 2013,P.78-79
طرق جمع البيانات لتقدير االحتياجات:
 الطرق الكمية:
( )1المسوح/الدراسات االستقصائيةSurveys :
االستقصاء عبارة عن استقصاء منهجي عن التصورات أو االتجاهات حول

نقاط القوة أو األصول أو االحتياجات أو القضايا التي تؤثر على المجتمع ،ويمكن
استخدام الدراسات االستقصائية "الستكشاف أو وصف أو شرح معرفة المجيب حول
موضوع معين أو سلوكهم السابق أو الحالي أو مواقفهم ومعتقداتهم المتعلقة بموضوع
معين ،وتتيح االستبيانات االجتماعية المجتمعية ألعضاء مجموعتك الفرصة لتقدير
المعلومات وطرح أسئلة محددة تحتاج إلى إجابات عليها

(Brueggemann,

).2014,p.195
غالبا ما نق أر عن االستطلعات التي تجريها أو ترعاها العديد من
في الواقعً ،
جدا لدرجة أنه يبدو أنه من السهل على أي
المجموعات والمنظمات ،وهي شائعة ً
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شخص إجراء االستطلعات ،وبالتأكيد ،تعد االستطلعات من بين الطرق المختارة
شيوعا إلجراء تقديرات االحتياجات ألنها يمكن أن تولد بسهولة كبيرة وسريعة
األكثر
ً
كمية كبيرة من البيانات العددية أو الكمية ،ولكن في الوقت نفسه ،تخفي ملءمتها
الظاهرة تعقيدها المتأصل ؛مما يجعلها واحدة من أكثر طرق جمع البيانات التي يساء

أيضا في تفسير نتائج المسح
استخدامها ،علوة على ذلك ،تحدث مشكلت ً
).(Soriano, 2013, p.80
وهناك ثلثة عوامل مهمة في تصميم مسح لتقدير االحتياجات
):(Brueggemann, 2014, p.196
مهما،
▪ متى  -اإلطار الزمني :قد يكون اإلطار الزمني إلجراء تقدير االحتياجات ً

إذا تقدم أعضاء مجموعة التخطيط للحصول على منحة ،فقد تطلب المؤسسة أو
الوكالة الحكومية تقدير االحتياجات ،ومصادر التمويل هذه لها مواعيد نهائية
محددة لتقديم الطلبات ،ويجب أن تقوم مجموعة التخطيط الخاصة بك بإجراء
تقييم االحتياجات بحلول هذا الموعد النهائي المحدد.

▪ من  -مجتمع المسح :إذا كانت مجموعتك تقوم بمسح لعينة من السكان ،فمن
المهم تحديد مفردات العينة باستخدام إجراء أخذ عينات صحيح للتأكد من أن

العينة ممثلة للمجتمع؛ مما يعكس بدقة خصائص السكان الذين يتم مسحهم،
وتحديد حجم العينة ،واستخدم أكبر عينة ممكنة ،وكلما زاد حجم عينتك ،كان

الخطأ أصغر ،فعلى سبيل المثال ،توصي ريبيكا جاي وزملؤها بأنه "بالنسبة

لمعظم المساعي البحثية ،ستكون العينات كافية إذا كانت في حدود  30و.500

جدا ،في حين أن العينات التي
عادة ما تكون العينات التي تقل عن  30صغيرة ً
نادر ما تكون ضرورية ،وإذا كنت ترغب في الوصول إلى مستوى
تزيد عن ً 500ا
معين من الدقة اإلحصائية ،فيمكن لمجموعتك استخدام صيغ إحصائية لمساعدتك

في تحديد حجم عينة يمنحك مستوى دقة  ٪ 99أو أعلى.
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▪ كيف  -إنجاز المسح :عندما تقوم مجموعتك بإجراء استبيان ،سيحتاجون إلى
تحديد نوع االستقصاء الذي يجب استخدامه أو إعداد االستبيان أو كتابة خطاب

أو تكوين مقدمة وتجربة االستبيان وتحليل البيانات ،سيحتاجون إلى التفكير في

مواردهم من الوقت والطاقة والمال لتحديد ما إذا كان ينبغي عليهم إدارة االستبيان
عن طريق مقابلة شخصية أو عبر الهاتف أو عن طريق البريد.
وفي الحقيقة ال توجد طريقة استقصاء واحدة مفضلة الستخدامها عند إجراء
تقييمات االحتياجات ،وتأتي االستطلعات بأشكال مختلفة :استطلعات البريد

اإللكتروني (مثل االستبيانات) واالستطلعات الهاتفية واالستطلعات المباشرة ،وعند
استخدام االستبيانات ،فإنها عادة ما تكون مقننة أو على األقل شبه مقننة ،وبشكل

عام ،كلما زادت العينة أو عدد المشاركين في االستطلع ،زاد االعتماد على أسئلة
محددة االختيار ،تتيح أسئلة االختيار الثابت إمكانية جدولة االستجابات بسرعة ،في
حين أن المجموعة الواسعة من اإلجابات المحتملة من األسئلة المختلطة أو المفتوحة
تتطلب تطوير أنظمة ترميز تفصيلية لتشمل معظم الردود المحتملة (Soriano,

).2013, p.80
وعلى الرغم من أن االستطلعات قد تطرح أسئلة نوعية مفتوحة ،إال أن
الغالبية العظمى يتم تصميمها لتحليل البيانات الكمية ،وتعد االستبيانات الموجهة
شيوعا لتقييم االحتياجات
كميا ،وخاصة تلك التي تستخدم االستبيانات ،الطريقة األكثر
ً
ً
غالبا ما يفضل الممولون وغيرهم من
)، (Tutty & Rothery, 2010,P.153و ً

أصحاب المصلحة الخارجيين النتائج الكمية التي توفرها الدراسات االستقصائية ،ألن
موضوعيا لسمة االهتمام ،حتى لو كان رًأيا أو حاجة أو
األرقام تشير إلى كمية مقاسة
ً
تفضيل ،علوة على ذلك ،فيمكن مقارنة هذه السمة الكمية بسمة
اعتقادا أو
اكا أو
ً
إدر ً
ً

منطقة أخرى ،أو تلك الموجودة في نفس المنطقة ولكن في وقت مختلف ،أو في البلد

ككل ،إلعطاء بعض األمثلة ).(Soriano, 2013, p.80
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تشمل مزايا االستقصاءات سهولة ومرونة إدارتها مقارنة باألساليب األخرى
والنقص النسبي في النفقات لجمع كمية كبيرة من البيانات (Tutty & Rothery,
) ،2010,P.153حيث أن االستقصاءات وسيلة فعالة من حيث التكلفة لجمع

وغالبا ما تكون المساعدة المقدمة للمجيبين قليلة
المعلومات من عدد كبير من األفراد،
ً
نظر ألن الدراسات االستقصائية يمكن أن تدار بكفاءة لعدد كبير من الناس ،فهي
،و ً ا

فضل
أكثر عرضة من الطرق األخرى لتقديم النتائج التي تمثل السكان المستهدفين،
ً

عن االستجابات الكمية للدراسات االستقصائية ،مثل المواقف والتصورات،

واالحتياجات من الخدمات ،واضحة ومباشرة ،ورغم أنه يمكن أن تسفر الطرق
األخرى ،مثل أساليب المقابلة ،عن نتائج كمية ؛إال أن االستقصاءات أكثر قدرة على
القيام بذلك ألنها تعتمد إلى حد كبير على أسئلة االختيار الثابت (Soriano, 2013,
).p.80
وتشمل العيوب إلى أي مدى يمكن الستبيان معين أن يحدد مسبًقا المشكلت
التي يعالجها المستجيبون وما يترتب على ذلك من خطر عدم االستماع إلى
انفتاحا ،ويجب الحذر من افتراض أن
االحتياجات التي قد تنشأ في عملية أكثر
ً
االستبيان المكتوب هو األداة األكثر ملءمة عند التفكير في إجراء تقدير للحتياجات،

حيث أن االستبيان يمكن أن يكون أداة مهمة ،بشرط استخدامه بعد المزيد من

األساليب االستكشافية لضمان اختيار العوامل المقاسة ببنود االستبيان قدر اإلمكان
).(Tutty & Rothery, 2010,P.153

Standardized Needs

( )2مقاييس لتقدير االحتياجات الموحدة
:Assessment Measures

حيث يتم تصميم مقاييس موحدة لتقدير احتياجات مجموعة محددة السكان

،ويتميز استخدام هذه المقياس في أبحاث تقدير االحتياجات األخرى بميزة البناء على

العمل الذي تم فيه تحديد وتصور االحتياجات المهمة المحتملة واستخدام مقياس تم
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في كثير من األحيان إثبات الموثوقية والصلحية له ،والعيب المحتمل هو أن

االحتياجات التي يتضمنها المقياس لفئة معينة في أحد المواقع قد ال يكون لها نفس
األهمية في مواقع أخرى ،وعلى العكس من ذلك ،فقد تكون العناصر المتعلقة
باالحتياجات األخرى المهمة في لغة جديدة مفقودة من المقياس المعياري & (Tutty

).Rothery, 2010 ,P.153
الطرق الكيفية/النوعية:
( )1المقابالت الفرديةIndividual Interviews :
المقابلت الشخصية وجهاً لوجه وعبر الهاتف هي إحدى طرق جمع

المعلومات المتعمقة حول احتياجات مجموعات معينة ،ويتضمن اإلعداد لها :التفكير
من خلل الغرض من المقابلة ،وبناء جدول زمني للمقابلت ،وتدريب المحاورين.
وعندما تتطور علقة جيدة بين المحاور والمستجيب ،يمكن أن تكون النتيجة
الكشف عن المعلومات واألفكار حول القضايا الحساسة التي لن تظهر عند استخدام
أساليب أكثر رسمية وتقنين ،أيضاً في عملية أكثر انفتاحاً ،قد يحدد المستجيبون

االحتياجات التي لم يتوقعها أحد.

إن من أبرز عيوب المقابلة الفردية أنها تحتاج إلى عدد كبير من جامعي
وغالبا ما تستمر من ساعة
البيانات وتدريبهم ،كما أنها تستهلك وقتًا طويلً إلجرائها،
ً
إلى ساعتين ،خاص ًة إذا طلبت من األفراد الكشف عن قصصهم الشخصية ،نتيجة

غالبا ما يمكن إجراء مقابلة واقعية مع عينة صغيرة نسبياً من األفراد ،كما أن
لذلكً ،
أيضا وقتًا ،وتكون مهمة نسخ المقابلت وتحليلها مهمة
تدريب المقابلت يستغرق ً

طويلة ومعقدة ).(Tutty & Rothery, 2010, P.155
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( )2مدخل الفاعل الرئيس  Key Actor Approachأو المقابلة المركزة The
:Focused Interview

إن مدخل الفاعل الرئيس هو "نشاط بحثي يستند إلى معلومات مضمونة من
الموجودين في المنطقة ممن هم في وضع يسمح لهم بمعرفة احتياجات المجتمع
وأنماط االستخدام ،وتعتمد جودة المعلومات التي تتلقاها من الجهات الفاعلة الرئيسية
على موضوعية وعمق معرفة األشخاص الذين تتصل بهم ،ويمكن للفاعل الرئيسي،
على سبيل المثال ،تقديم بيانات تاريخية مفصلة ومعرفة حول العلقات الشخصية

المعاصرة وثروة من المعلومات حول الفروق الدقيقة في الحياة اليومية للسكان الذين
تهتم بهم ،باإلضافة إلى الحصول على المعلومات ،يمكن أن يساعد مدخل الفاعل
الرئيسي أعضاءك في بناء اتصاالت مع موارد المجتمع الرئيسية ،وعندما تستخدم
مجموعتك هذا المدخل ؛فيجب أن يفهم األعضاء من هم الجهات الفاعلة الرئيسية،
وكيفية العثور عليهم ،والذين قد يعارضون خطتك (Brueggemann, 2014,

).p.193-194
يفترض استخدام طريقة مقابلة مصدر المعلومات الرئيسي لتقدير االحتياجات
وجود مجموعة مختارة من األشخاص الذين لديهم أو يمكنهم الوصول إلى معظم ،إن
لم يكن كل ،المعلومات اللزمة لتقييم السكان المستهدفين ،فعند استخدام طريقة

مصدر المعلومات الرئيس ،عادة ما يختار الباحثون ممثلي الوكالة و /أو قادة

المجتمع ،لنفترض ،على سبيل المثال ،أن المدينة مهتمة بالتعرف على اهتمامات

ومشكلت محددة تتعلق باإلسكان والصحة العقلية وإدمان المخدرات لتحديد احتياجات
المخبر الرئيس ،يمكن اختيار ممثلي
الخدمة ذات الصلة في المدينة ،باستخدام طريقة ُ
بناء على خبرتهم وعلقة العمل مع
وكاالت المجتمع وقادة المجتمع من المنطقةً ،
المجتمع ،لوصف وتوضيح الشواغل في المجاالت ذات الصلة ،وفي هذا المثال ،ستتم
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مقابلة مديري برامج اإلسكان المحلية ومراكز الصحة العقلية ومراكز علج إدمان
المخدرات ). (Soriano, 2013, p.125
تتمثل إحدى طرق اكتشاف أفضل مصادر المعلومات في البدء ببساطة في
طلب أسماء األشخاص الذين كانوا في المجتمع منذ فترة طويلة أو الذين لديهم أكبر

مشاركة أو من يتعرفون على القواعد الشعبية ،كشخصيات رئيسية من األعضاء
المطلعين على السكان الذين تهتم بهم ،وعندما يعطيك العديد من األشخاص نفس

األسماء ،فمن المحتمل أنك قد حددت موقع الممثل الرئيسي ،وعندما تحصل على

تماما
إحالة لشخص واحد ،اسأل عن أسماء أخرى؛ سيؤدي شخص واحد إلى اآلخرين ً

حجما وهي تتدحرج من أسفل تل ،ومن هنا جاءت تسميتها
عندما تنمو كرة الثلج أكبر
ً
"أخذ عينات كرة الثلج ، "snowball samplingومع ذلك ،فعليك أن تدرك أنه إذا

قصرت مناقشتك على من لديهم مناصب في السلطة ،أو يمثلون األغلبية العرقية ،أو

الذين اكتسبوا مكانة اجتماعية في المجتمع ؛ فلن تسمع آراء الفقراء ،والناس من

عرقيا ،أو أولئك الذين تميل إلى تجاهلهم ،مثل األشخاص ذوي
مجتمعات متنوعة
ً
اإلعاقة ،أو كبار السن في دور رعاية المسنين ،أو األطفال والشباب
).(Brueggemann, 2014, p.193-194
ومن بين مزايا مجموعات مصدر المعلومات الرئيس قدرة المشاركين على

معالجة مواضيع محددة بكفاءة ،كما تكمن الميزة المهمة لطريقة المخبر الرئيس في

العدد المحدود للمشاركين المطلوبين ،ألنه من المفترض أن يكون للمخبرين األساسيين

معرفة واسعة باالحتياجات في المنطقة المستهدفة ،في حين أن العيب الرئيس لها هو

أيضا على عدد صغير من المشاركين الذين قد يكونون متحيزين في
اعتمادها ً
تصوراتهم لعدة أسباب ،والخطأ الشائع هو استبعاد قادة المجتمع والمقيمين الذين
ن
بناء على تفاعلتهم اليومية مع
يحملو معلومات أساسية عن المجتمع واحتياجاته ً
فضل عن أنه
السكان ،ألنهم قد ال يشغلون مناصب عامة أو وظائف مدفوعة األجر ً ،
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من خلل التركيز بشكل حصري على ممثلي الوكاالت الذين يقدمون الخدمات
للمشكلت ذات الصلة ،يواجه المرء خطر الحصول على المعلومات التي تحافظ على
الوضع الراهن ،وهذا يعني أن ممثلي الوكاالت لديهم ميل لتبرير توفر الخدمات

الحالية ،وبالتالي ،فإن مشاكل المجتمع واالهتمامات التي كشفت عنها قد تكون فقط

تلك التي توجد لها خدمات.
إن المقابلت مع المخبرين الرئيسيين تتم إما بشكل فردي أو في مجموعات،

وتسمى الطريقة الفعالة بشكل خاص الستعلم المجيبين في مجموعات صغيرة طريقة
مجموعة التركيز). (Soriano, 2013, p.125
( )3مجموعات التركيزFocus groups :
المجموعة المركزة هي مجموعة مناقشة صغيرة تسترشد بقائد مدرب ،يتم
استخدامه لمعرفة المزيد عن اآلراء حول موضوع معين ،ثم لتوجيه العمل في المستقبل
،ويجب تخطيط تكوين المجموعة ومناقشتها بعناية لتهيئة بيئة غير تهديدية ،بحيث

نظر ألن المشاركين يتم
يشعر المشاركون بحرية التحدث بصراحة وإبداء آراء صادقة ً ،ا
أيضا للرد على
تشجيعهم بنشاط ليس فقط للتعبير عن آرائهم الخاصة ،ولكن ً
األعضاء اآلخرين واألسئلة التي طرحها القائد ،تقدم مجموعات التركيز عمًقا ودقة
وتنوعا للمناقشة التي لن تكون متاحة من خلل االستطلعات (Berkowitz,
ً

).2010

مشاركا ،وعادة ما يكون
تضم مجموعات التركيز عادة حوالي  8إلى 12
ً
معينا ،مثل
متجانسا في أن األعضاء يشاركون تجربة أو
تكوين المجموعة
اهتماما ً
ً
ً

أعضاء ما وصفناه سابًقا بالسكان المستهدفين ،وتستغرق المقابلت الجماعية المركزة
عادةً من ساعة ونصف إلى ساعتين ونصف ،ويمكن إجراء عدد إلجراء دراسة معينة.
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ويمكن تلخيص عملية مجموعة التركيز النموذجية على النحو التالي :في
البداية ،ويستمع األعضاء إلى بيان عام حول الغرض من الجلسة ويتم طرح سؤال
غالبا ما
يتعلق بهذا الغرض مصمم الستنباط تصورات حول االحتياجات المهمةً ،
ُيطلب من المشاركين تدوين األفكار التي يحفزها السؤال ثم مشاركتها مع المجموعة،
وعادة ما يكتب القائد األفكار أثناء مشاركتها ،ويلخصها ويتأكد من وجود اتفاق بين

سلفا.
األعضاء على ما يتم تسجيله ،ثم تتكرر هذه العملية مع أسئلة أخرى محددة ً

وتعتبر القيادة مهمة لنجاح مجموعة التركيز ،خاصة أنه ال يوجد جدول

أعمال منظم للغاية (باستثناء جانب طرح األسئلة واإلجابة عنها) ،ويجب أن يكون

قادر على االستمرار في
داعما ،وأن يكون ًا
جماعيا
جوا
ً
القائد غير قاض ،وأن يخلق ً
ً
عملية المقابلة ،وأن يكون مستمعاً جيداً ،وأن يكون متيقظاً للحس عندما تنحرف
المجموعة عن السؤال المحدد ،وهذه ليست بأي حال من األحوال مطالب سهلة
).(Tutty & Rothery, 2010,P.156
أيضا؛ فإنها يمكن
و ًا
نظر ألن مجموعات التركيز منظمة وموجهة ،ولكن معبرة ً
نسبيا .باختصار ،مجموعات التركيز
أن تنتج الكثير من المعلومات في وقت قصير ً
هي طريقة جيدة لجمع معلومات متعمقة حول أفكار المجتمع وآرائه حول موضوع ما،

أيضا ،فعلى سبيل المثال ،تستغرق مجموعات
ولكن هناك بعض الجوانب السلبية ً
التركيز عادةً وقتًا أكبر لكل مجيب من االستطلعات الفردية  -ألنه يجب تعيين
المجموعة وألن المجموعة نفسها تستغرق وقتًا ،وقد يشعر بعض أعضاء المجموعة
أحيانا إلى الدفع
بالتردد في التحدث بصراحة ،وقد يحتاج رئيس مجموعة التركيز
ً
).(Berkowitz, 2010

أيضا
ميزة واحدة لمجموعات التركيز على المقابلت الفردية يمكن أن تكون ً

عيبا لها ،وفي حين أن المشاركين ال تتاح لهم الفرصة نفسها الستكشاف تصوراتهم أو
ً
تجاربهم بتعمق كما هو الحال في المقابلت الفردية ،فإن المدخل الجماعي يمكن أن
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يستخلص المعلومات التي لن تظهر دون حافز التفاعل مع اآلخرين والرد على

أفكارهم ،وعندما تتحول مناقشات المجموعة بطرق مبتكرة ،فقد يؤدي ذلك إلى أفكار

أصلية وإبداعية ،العصف الذهني ،أو تشجيع األعضاء على تقديم أي حل لمشكلة ما
دون الحكم المسبق عليها ،هي إحدى الطرق لتشجيع هذا االبتكار ،وبدالً من ذلك،

وبدون تسهيل فعال ،قد تسعى المجموعات إلى الظلل غير المنتجة ،وهناك خطر
كبير يتمثل في نزاع بين األشخاص ينتقص من الفعالية التي يتم بها متابعة أهداف
البحث ). (Tutty & Rothery, 2010, P.156
( )4المجموعة الشكلية أو الصورية أو اإلسمية:

المجموعات اإلسمية أكثر تنظيماً من المجموعات المركزة :يسمح جدول

األعمال بمناقشة المجموعة ولكن مع اهتمام أكثر اتساًقا بهدف تحقيق توافق في اآلراء

بشأن االحتياجات ،فيمكن العثور على تقديرات للحتياجات على األقل تستخدم مدخل
المجموعة اإلسمية في األدبيات ،وعلى الرغم من أن عمرها أكثر من عقد من الزمان

).(Tutty & Rothery, 2010, P.157
المجموعات الشكلية أو الصورية أو اإلسميةNominal Groups :

تم وضع أسلوب المجموعات الشكلية أو الصورية أو اإلسمية Nominal Groups
) Techniqe (NGTبواسطة  Andre L. Delbecqو  Andrew H. Van de Venفي عام

 1968من الدراسات االجتماعية والنفسية لمؤتمرات الق اررات ،ودراسات مشاكل الهندسة الصناعية
لتصميم البرامج في مجال الطيران والفضاء التابع لناسا ،ودراسات الخدمة االجتماعية لمشاركة
المواطنين في تخطيط البرامج ،ومنذ ذلك الوقت ،اكتسبت  NGTاالستخدام واالعتراف على نطاق
واسع في الصحة ،والخدمات االجتماعية ،والتعليم ،والصناعة ،ومنظمات اإلدارة العامة.

أسلوب المجموعات الشكلية أو الصورية أو اإلسمية  NGTهو اجتماع جماعي يتم فيه

استخدام تنسيق منظم التخاذ الق اررات بين األفراد الذين يجلسون حول طاولة ،ويستمر هذا التنسيق
المنظم كما يلي:

أ -يقوم األعضاء األفراد أوالً بصمت وبشكل مستقل بتوليد أفكارهم حول مشكلة أو مهمة بشكل
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كتابي.
ب -هذه الفترة من الكتابة الصامتة يتبعها إجراء التعاقب الحلقي  round-robin procedureيقدم
فيه كل عضو في المجموعة (واحد في كل مرة ،بدوره ،حول الطاولة) إحدى أفكاره للمجموعة
دون مناقشة.

ج -يتم تلخيص األفكار في جمل مقتضبة ومكتوبة على السبورة أو ورقة على الحائط.

د -بعد تقديم جميع األفراد ألفكارهم ،هناك مناقشة لألفكار المسجلة ألغراض التوضيح والتقويم.

ه -يختتم االجتماع بتصويت مستقل صامت على األولويات من قبل األفراد من خلل إجراءات

الترتيب أو التصنيف ،حسب قاعدة قرار المجموعة ،و"قرار المجموعة" هو النتيجة المجمعة

لألصوات الفردية).(Ven, & Delbecq, 1974, P.606

ج -المنتدى المجتمعيThe Community Forum :
يمكن استخدام جلسات استماع علنية كبيرة أو منتديات مجتمعية لجمع

المعلومات من األفراد المختلفين الذين يشملون مجتمعاً يتم تقدير احتياجاته ،على
غرار اجتماع قاعة المدينة الذي يستمر لعدة ساعات مع عدد كبير من المشاركين

أحيانا  50أو أكثر) ،وتهدف هذه الطريقة إلى ضمان أن تؤدي أوسع عينة ممكنة
( ً
من اآلراء إلى مجموعة بيانات تعكس إجماع المجتمع بشأن القضايا التي يتم التدقيق

فيها ،ومن الواضح أن هذا المدخل يهدف إلى إعطاء صوت لجميع أفراد المجتمع ،بما
في ذلك العديد ممن يتأثرون على الفور بمشاكل االهتمام.

وتعد مهارات القيادة الخاصة ضرورية لنجاح هذا المدخل ،وال يمتلك الجميع
المهارات اللزمة لتسهيل االجتماعات الكبيرة التي تشجع أعضاء المجموعة على

المشاركة بنشاط والثقة في أنه يمكنهم مشاركة األفكار التي قد تكون مختلفة عن وجهة
نظر األغلبية بشكل مفتوح). (Tutty & Rothery, 2010, P.157
وحدد فرانسيسكو وشولتز  )2010( Francisco & Schultzكيفية تنظيم
وإجراء المنتدى المجتمعي على النحو التالي:
34

_____________________________________مهارة تقدير االحتياجات

كيفية التنظيم للمنتدى المجتمعي:

▪ عقد اجتماعات في مواقع مختلفة للحصول على تمثيل حقيقي.

▪ جدولة المنتدى في موقع عام يمكن الوصول إليه بسهولة  -على سبيل المثال،
مكتبة أو مدرسة أو ........إلخ.

▪ إذا أمكن ،عقد المنتدى في المساء لتجنب تعارض الوقت مع العمل والمدرسة.
▪ نشر المنتدى على أوسع نطاق ممكن ،ويمكن استخدام النشرات واإلعلنات
العامة والنشرات الصحفية ،للتأكد من تضمين التاريخ والوقت والموقع والغرض
من االجتماع.

▪ استقطاب قادة المجتمع وأفراد المجتمع المتنوعة لحضور االجتماعات ،ودعوة
اآلخرين من خللهم.
▪ توفير المواصلت إذا لزم األمر.
ممكنا.
▪ توفير الضيافة اللزمة إذا تطلب األمر وإذا كان ذلك
ً
كيفية اجراء المنتدى أو االجتماعات العامة:

ومحايدا في هذا
ومحترما،
ميسر للمجموعة معروًفا
ًا
قائدا للمناقشة أو
ً
▪ تعيين ً
ً
الموضوع ،ولديه مهارات استماع جيدة وعملية جماعية ،ويمكنه الحفاظ على سير
األمور على المسار الصحيح.
▪

تقديم قائد مبادرة المجتمع وزعيم المناقشة ،وإذا سمح الوقت وحجم المجموعة،

فيسمح لجميع المشاركين بتقديم أنفسهم.

▪ االتفاق على وقت االنتهاء ،والحفاظ عليه.
مشاركا.
 حاول االحتفاظ بمجموعات العمل ألصغر من  30إلى 40ً
قسمه إلى مجموعات أصغر.
 إذا فوق هذا العددّ ، -تعيين مسجل لكل مجموعة.
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أيضا تمرير ورقة
▪ قدم معلومات عن مؤسستك ،إذا كان ذلك
مناسبا ،ويمكنك ً
ً
تسجيل للحصول على قائمة بريدية أو للمساعدة بطرق أخرى.
▪ النظر في إتاحة بعض الوقت لمعالجة كل موضوع من الموضوعات التالية:
القضايا واالهتمامات ،الحواجز ومقاومة معالجة القضايا واالهتمامات ،موارد
المجتمع من أجل التغيير ،البدائل والحلول الموصي بها.

▪ استخدم ورق الصحف لتسجيل النقاش حول كل موضوع من الموضوعات،

والتوصل إلى ملخص لما تم إنجازه وخطة عمل أولية ،واإلعلن عن االجتماع

ممكنا.
المقبل إذا كان ذلك
ً
▪

قم بإعداد ملخص مكتوب ألفكار العصف الذهني والبريد لجميع المشاركين ،مع

الشكر ،مع ذكر الفرص لمزيد من المشاركة.
تشمل مزايا المنتديات المجتمعية أنها وسيلة غير مكلفة نسبياً للستماع إليها

من أعداد كبيرة من األفراد المهتمين ،وتعمل على توعية الجمهور بالمشاكل أو لتسليط

أيضا ،قد يكون لمشاركة شريحة من
الضوء على المقاومة المحتملة للحلول المقترحة ،و ً
أعضاء المجتمع فوائد ثانوية قيمة ،فعلى سبيل المثال ،عندما يحين الوقت لتنفيذ
التوصيات ،قد يشترك أشخاص مهمون في التغييرات المقترحة ،والعيب الرئيسى لهذه

الطريقة هو أنه ال توجد وسيلة لضمان أن المشاركين عينة ممثلة من مجتمعهم ،وفي

الواقع ،لن يكون هذا هو الحال عادة :ستكون األفكار والتصورات التي تم جمعها هي
أفكار األشخاص الذين لديهم ،لسبب ما ،الدافع للتأثير على ما يحدث ،والمواطنون

اهتماما لن يحضروا ولن يتم سماعهم ،رغم أنه قد يكون لديهم ردود فعل على
األقل
ً
االحتياجات التي يجري تقديرها والتوصيات النهائية للتعامل معهم ،وناد اًر ما تم وصف
تقديرات االحتياجات باستخدام نهج المنتدى المجتمعي في األدبيات & (Tutty

).Rothery, 2010, pp.157-158
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غالبا ما تساعد المنتديات أو مجموعات التركيز على توليد أفكار جديدة ،أو
ً
الحصول على شعور باهتمام المجتمع ،أو اختبار مناخ الرأي حول القضايا التي تهم
أعضاء فريقك ،ومع ذلك ،فإن المنتديات ومجموعات التركيز لديها قيود إلعطاء
أعضاءك معلومات دقيقة حول احتياجات المجتمع ،حيث أنه قد يتم تمثيل األشخاص

ذوي االهتمامات الخاصة ،أو الذين يشعرون بالسلبية حيال أي إجراء مقترح أو
التهديد به في المنتديات أو مجموعات التركيز ،فعلى سبيل المثال ،عند محاولة إثبات

الحاجة إلى منزل لألشخاص ذوي اإلعاقات العاطفية أو السلوكية أو التنموية ،قد

تكتشف مجموعتك أن العديد من األشخاص الذين يحضرون اجتماعاتك قد يعارضون

الفكرة ألنهم ال يريدون مثل هذا المرفق في الحي الذي يعيشون فيه ،على العكس ،قد
تمنع الضغوط االجتماعية القوية بعض األشخاص من التحدث أو التعبير عن
وجهات نظر األقليات في منتديات المجتمع ،لذلك قد تكون االجتماعات المغلقة أحد

الطرق للتغلب على هذه التهديدات التي تهدد صحة البيانات ،ومن المهم استخدم
أساليب منظمة اللتماس المعلومات ،مثل تقنية المجموعة اإلسمية .يمكن استخدام هذه
األساليب لجلب المشاركين إلى تصور مشترك للقضايا التي يهتم أعضاؤك بها
).(Brueggemann, 2014, p.195
المدة 30 :دقيقة

نشاط ()7

من وجهة نظرك :ما طرق التقدير المناسبة لكل نوع من أنواع االحتياجات؟:
الحاجات

طريقة /طرق التقدير المناسبة

الحاجة المعيارية
الحاجة المحسوسة
الحاجة المعبر عنها
الحاجة المقارنة
37

الوحدة األولى __________________________________________

هناك ثلثة عوامل رئيسية تساعدنا في تحديد الطريقة األفضل:
 -1الوقت.

 -2الموارد (التمويل والموظفين).
 -3المعرفة.

وتختلف كل طريقة لتقدير االحتياجات في الوقت اللزم للتنفيذ ،وعدد

األشخاص المعنيين ،وموارد التمويل المطلوبة ،والمعرفة التقنية اللزمة .وال توجد
طريقة مثالية أو بطبيعتها أفضل من غيرها). (Soriano, 1995,p.16

نموذجا الختيار منهجية تقدير
هذا وقد اقترح سوريانو )2013( Soriano
ً
مفيدا ،يبدأ النموذج
االحتياجات ،ويقدم الشكل التالي هذا النموذج الذي يمكن أن يكون ً

بمراعاة أصحاب المصلحة الرئيسيين ،بما في ذلك الجهات الممولة للبرنامج
والخدمات ،والمستهلكين للخدمات ،وقادة المجتمع ،والمجتمع نفسه.
كما في الخطوة  1في الشكل ( ،)3يجب تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين
قبل المتابعة ،ثم يحدد المرء التوقعات والمتطلبات والرغبات المتعلقة بالمعلومات التي
سيتم جمعها ،وقد تشير األسئلة نفسها إلى مدى ملئمة األساليب الكمية أو النوعية أو

المختلطة ،فعلى سبيل المثال ،إذا كان الغرض من تقدير االحتياجات هو جمع
المعلومات حول مدى تعرض األسر في المجتمع للعنف المنزلي (لتأكيد الحاجة إلى
خدمات للتصدي للعنف العائلي) ،فمن المحتمل أن تكون الطريقة الكمية أكثر

ملئمة ،ويمكن لمثل هذه الطريقة تحديد نسبة األسر التي تتعرض للعنف العائلي،
ومع ذلك ،إذا كانت هناك حاجة لمعلومات تضفي الطابع الشخصي على العنف للفت

االنتباه إلى مشكلة تم التحقق منها بالفعل؛ فإن الطريقة الكيفية ستكون أكثر ملئمة.
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وبمتابعة ألسفل شجرة القرار في الشكل ( ،)3قد يفضل أصحاب المصلحة

الرئيسيون أو يتطلبون طريقة واحدة على أخرى ،على افتراض أن هذا صحيح ،فسيتم

قويا وال لبس فيه ،فينبغي تحديد
تقييم مستوى االلتزام بهذه الطريقة ،إذا كان االلتزام ً
قويا وأصحاب المصلحة منفتحون
نوع الطريقة هذه ،ومع ذلك ،إذا لم يكن االلتزام ً
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على استخدام طريقة أخرى ،فسيكون التزام المؤسسة بطريقة معينة سارًيا ،في هذه
المرحلة ،يتم تقييم فوائد وعيوب كل طريقة.
غالبا ما تكون العامل الحاسم في
إن األسئلة الرئيسية لتقدير االحتياجات ً
تحديد الطريقة المناسبة للستخدام ،ومع ذلك ،إذا لم يفعلوا ذلك ،وكانت إحدى
المؤسسات مفتوحة ألي طريقة ،فينبغي النظر بجدية في استخدام دراسة الطريقة
المختلطة حيث إنها ستوفر أفضل نوعين من المعلومات  -شعور شخصي
ار سهلً ،إال
باالحتياجات وتقدير موضوعي للحتياجات ،وفي حين أن هذا قد يبدو قرًا

أنه يجب تقييم تكلفة اختيار طريقة مختلطة؛ حيث تعد الدراسات المختلطة طريقة أكثر
تكلفة من تقديرات الطريقة الواحدة وتتطلب خبرة أو تدر ًيبا على استخدام كلتا
الطريقتين.
تثليث معلومات تقدير االحتياجات
Triangulation of Needs Assessment Information

لتفادي مخاطر التحيز من استخدام مصادر محدودة للمعلومات ،يوصي كل من  Yegidisو
 Weinbachو  )1999(Morrison- Rodriguezبـ "التثليث" أو "جمع البيانات من ثلثة مصادر (أو
أكثر) ،ولكل منهم وجهات نظر مختلفة" ،ويجادل  )1995( Witkin and Altschuldفي هذه الخطوة بقوة
أكبر ،مما يشير إلى أن الدراسات التي تستخدم طريقة واحدة فقط ينبغي اعتبارها معيبة على نحو خطير.

ولتوضيح ذلك ،لنفترض أن المرء يبحث في الحاجة في المجتمع إلى مأوى للنساء ،ويمكن للباحث

إجراء مسح للمخبرين الرئيسيين (األخصائيون االجتماعيون ،الشرطة ،المنظمات النسائية ،قادة مجموعات

المساعدة الذاتية ،إلخ) ،استضافة منتدى مجتمعي ،وإجراء تحليل ثانوي للبيانات الموجودة في ملفات الشرطة

ووكاالت الخدمات االجتماعية حول حاالت النساء اللئي يحتجن إلى مأوى.

التطابق في التصورات التي تم الحصول عليها من كل جانب من جوانب الدراسة سيمثل بوضوح

حالة أقوى مما لو تم الوصول إلى مصدر واحد فقط ،وإذا كانت النتائج تتناقض مع بعضها البعض ،فإن
الباحث لديه مهمة صعبة لتقدير مجموعة التصورات التي تتمتع بأكبر قدر من المصداقية & (Tutty
).Rothery, 2010, p.158
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ويشير سوريانو  ،2013( Sorianoص )122-121إلى أن تقديرات

االحتياجات ذات التركيز الكمي يمكن أن تكون ذات تأثير ولكن غالباً ما ُيعتقد أنها
مملة ويصعب تفسيرها ،في حين أنه يمكن لنتائج الدراسات النوعية أن تثير مشاعر

وتعاطف وفهم القراء ألنهم يضفون
إنسانيا على احتياجات المجيبين ونقاط القوة
طابعا
ً
ً
لديهم .ويؤكد بريجمان  ،2014( Brueggemannص )191أنه قد يكون
للمجموعات المختلفة في المجتمع اتجاهات أو آراء مختلفة للغاية حول االحتياجات

والمشكلت المحلية ،وللحصول على فهم شامل لهذه االختلفات ،يجب أن تستخدم
مجموعة التخطيط الخاصة بك مجموعة من التقديرات التي تسمح لهم بدراسة

االحتياجات والمشكلت من وجهات نظر مختلفة ،حيث أن جمع البيانات من
مجموعة متنوعة من المصادر يحسن من موثوقية تقدير االحتياجات ،وإذا كانت
البيانات من عدد من المصادر تشير إلى نفس النتيجة ،يمكن للباحث أن يكون واثًقا

من أنه أو هي قد حددت المشكلة بشكل صحيح.
المدة 45 :دقيقة

نشاط ()8

ما المراحل والخطوات التي تتضمنها عملية تقدير االحتياجات المجتمعية:
الخطوات

المراحل
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سابعا :مراحل وخطوات عملية تقدير االحتياجات المجتمعية:
ً
تتعدد وجهات النظر في تحديد مراحل وخطوات عملية تقدير االحتياجات
المجتمعية ،وفيما يلي عرضا بإيجاز لبعض وجهات النظر:
حدد روز  Royse et alوآخرين ( ،2009ص )20ثمان خطوات أساسية
لعملية تقدير االحتياجات ،يوضحها الشكل التالي بالترتيب من أسفل ألعلى:

نموذجا المراحل
واقترح ألتشولد وكومار )2010( Altschuld & Kumar
ً
الثلث لعملية تقدير االحتياجات ،والجدول التالي يبين هذه المراحل والخطوات
األساسية لكل مرحلة:
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جدول ( )1نموذج تقدير االحتياجات (المراحل والخطوات األساسية):
المرحلة
ما قبل التقدير

Preassessment

الوصف
التركيز

على

الخطوات األساسية
تقدير  .1التركيز على التقييم.

االحتياجات ،وما الذي  .2تشكيل لجنة تقدير االحتياجات.

نعرفه عن االحتياجات  .3تعلم قدر اإلمكان حول الظروف األولية "ما

يجب أن يكون" و "ما هو" من مصادر

المحتملة؟

البيانات المتاحة.

 .4االنتقال إلى المرحلتين الثانية و  /أو الثالثة

أو التوقف.
المرحلة الثانية

التقدير

Assessment

هل نحتاج إلى معرفة  .5إجراء تقييم كامل حول ظروف "ما يجب
المزيد،

سيتعين أن يكون" و "ما هو"

هل

علينا القيام بجهد أكثر  .6تحديد التناقضات (المستويات  1و 2و)3
كثافة لجمع البيانات .7 ،إعطاء األولوية للتناقضات

وهل لدينا أفكار حول  .8تحليل سببي للحتياجات
أسباب االحتياجات؟

 .9التحديد األولي لمعايير الحل واستراتيجيات
الحل الممكنة

 .10االنتقال إلى المرحلة الثالثة

مستعدون  .11اتخاذ الق اررات النهائية لحل االحتياجات

المرحلة الثالثة

هل

Postassessment

تعلمنا ما يكفي عن  .12وضع خطط عمل الستراتيجيات الحل،

ما بعد التقدير

التخاذ

نحن

إجراء،

وهل واختيار استراتيجيات الحل.

الحاجة إلى الشعور وخطط التواصل ،وبناء قواعد الدعم.
بالراحة تجاه إجراءاتنا  .13تنفيذ ومتابعة الخطط.
المقترحة؟

 .14تقييم المسعى العام لتقدير االحتياجات
(وثيقة

مع

إعادة

النظر

فيها

وإعادة

استخدامها).
Source: Altschuld, J. W., & Kumar, D. D. (2010). Needs assessment: An
overview, SAGE Publications, Inc., p.32.
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ويرى بيترسون وألكساندر

،2002( Petersen and Alexander

ص )25أن إحدى وسائل وضع تصور لألنشطة التي تنطوي عليها عملية تقدير
االحتياجات تتمثل في اعتبارها سلسلة من المراحل األساسية التي توجد خللها عدة
خطوات أساسية ،والجدول التالي بيبن هذه المراحل والخطوات:
جدول ( :)2مراحل عملية تقدير االحتياجات.
مرحلة التخطيط للبدء:

 .1إنشاء الهيكل التنظيمي لتقدير االحتياجات.

 .2تحديد االستخدامات المحتملة لتقدير االحتياجات.
 .3تحديد أصحاب المصلحة لتقدير االحتياجات.
 .4تحديد السكان المستهدفين.

 .5تحديد أنواع الحاجة للتقدير.
مرحلة التخطيط التشغيلي:

 .1تحديد من الذي سيساعد في تحديد مؤشرات الحاجة ومصادر البيانات التي يتعين النظر فيها.
 .2تحديد من سيقوم بإعداد تقارير البيانات حول المؤشرات.
 .3تحديد المنهجية الواجب استخدامها لتصنيف أو ترتيب االحتياجات حسب األهمية.
 .4تحديد استراتيجية لتنظيم وإدارة االجتماعات.

 .5تحديد استراتيجية إلدارة الصراعات والتوصل إلى توافق في اآلراء.
 .6تحديد استراتيجية لبناء تحالفات مستمرة.
مرحلة البيانات:

 .1تحديد المؤشرات لوصف الحاجة.
 .2تحديد مصادر البيانات المتاحة.

 .3تحديد البيانات األخرى اللزمة وتحديد استراتيجية للحصول عليها.
 .4تحديد البيانات إلنشاء جرد الموارد.
 .5تجميع البيانات.
مرحلة تحليل الحاجة:

 .1تحديد أولويات االحتياجات من حيث األهمية.
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 .2تحديد المجموعات الفرعية التي تنطبق عليها االحتياجات المحددة.
 .3تحديد الحلول العملية لتلبية االحتياجات.

 .4إعادة تقدير االحتياجات في ضوء الحلول المتاحة.
 .5تحديد الموارد المتاحة لتلبية االحتياجات.

 .6الوصول إلى توافق في اآلراء بين أصحاب المصلحة بشأن االحتياجات غير الملباة ذات
األولوية وأفضل الحلول لمجموعات سكانية فرعية محددة.

مرحلة تطوير البرامج والسياسات:

 .1وضع خطط لترجمة بيان االحتياجات والحلول ذات الصلة إلى سياسة.
 .2تأمين موافقة المؤسسة الداخلية على خطط عمل السياسة.

 .3إيصال نتائج تحليل االحتياجات وخطط عمل السياسات إلى مجموعات المناصرة والجمهور
العام والوكاالت األخرى.

 .4التنسيق والتعاون مع جماعات المدافعة والمؤسسات ذات الصلة لتعزيز الدعم لمقترحات
البرامج والسياسات.

 .5وضع خطط لرصد وتقييم المبادرات البرنامجية والسياساتية المقترحة عند تنفيذها.
مرحلة تخصيص الموارد:

 .1وضع معايير الختيار مؤشرات االحتياجات المتعددة.
 .2تحديد المبادئ األساسية لتوجيه وضع صيغ التمويل.
 .3الوصول إلى توافق في اآلراء بين أصحاب المصلحة حول المؤشرات والمبادئ.
 .4تجميع البيانات وبناء صيغ التمويل األولوية.

 .5تقديم الصيغ إلى أصحاب المصلحة وتعديلها لوصول إلى توافق اآلراء والدعم الواسع.
Source: Petersen, D. J., & Alexander, G. R. (2001). Needs assessment in
public health: A practical guide for students and professionals. USA,
Kluwer Academic/Plenum, p. 27.

عرضا بإيجاز لهذه المراحل والخطوات التي تشتملها كل مرحلة:
وفيما يلي ً
مرحلة التخطيط للبدء:

توفر مرحلة تخطيط البدء منظو اًر وتوجيهاً لجهد تقدير االحتياجات الكلي
،وأنه نشاط قيادي جيد وتمرين مراجعة مفيد للمراجعة أوالً مع الموظفين ثم مرة أخرى
45

الوحدة األولى __________________________________________

مع أصحاب المصلحة الذين يشكلون اللجنة االستشارية لتقدير االحتياجات ،الخطوات
والقضايا الرئيسية التي يجب معالجتها في هذه المرحلة هي كما يلي:

 .1إنشاء الهيكل التنظيمي لتقدير االحتياجات :من البداية ،من الضروري أن نكون

واضحين بشأن الهيكل التنظيمي لتقدير االحتياجات ،يستلزم ذلك تحديد من

سيوجه العمليات اليومية للنشاط ويكون مسؤوالً عن إنجازها ،ومن هم الموظفون

المكرسون لهذا النشاط؟ وكيف سيتم إشراك أصحاب المصلحة؟ هل ستعقد لجنة
استشارية لتقدير االحتياجات تشمل أصحاب المصلحة؟ هل سيكون للجنة

االستشارية لجان فرعية لمعالجة قضايا محددة؟ هذه هي من بين القضايا
التنظيمية الرئيسية التي يتعين حلها.

 .2تحديد االستخدامات المحتملة لتقدير االحتياجات :لماذا نقوم بتقدير االحتياجات
ولمن نفعل ذلك؟ إن مناقشة ذلك مع الموظفين وأصحاب المصلحة يتيح فرصة

قيمة لتعيين النغمة المناسبة من البداية.

 .3تحديد أصحاب المصلحة لتقدير االحتياجات :يستلزم تحديد أصحاب المصلحة

استكشاف ما هو على المحك بالنسبة لهم من هذه العملية ،يمكن أن تساعدك
جهات اتصالك األولية بشكل كبير في تحديد أصحاب المصلحة اآلخرين الذين
مفتوحا في المراحل
ينبغي إشراكهم ،على هذا النحو ،هناك فوائد إلبقاء الباب
ً
المبكرة لتقدير االحتياجات ،مع تقدم العملية ،قد يكون من الصعب ضم أعضاء

جدد دون التسبب في تأخير وتعطيل األنشطة ،ولكن إذا أصبح من الواضح أن

مفقودا ،فمن الضروري دعوته للمشاركة.
شخصا
هناك
ً
ً
دائما مناقشة من هم الفئة المستهدفة من
 .4تحديد السكان المستهدفين :من المفيد ً
البرنامج أو الوكالة التي يجري تقدير االحتياجات من أجلها ،وبالنسبة إلى البرامج

التي تضم مجموعات خدمة تقليدية ،من المهم إعادة النظر فيما إذا كانت األمور
قد تغيرت وإذا كان هناك ما يبرر تعريف مختلف للسكان المستهدفين.
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 .5تحديد أنواع الحاجة إلى التقدير :يجب توجيه االنتباه خلل مرحلة البدء هذه
الستكشاف أنواع االحتياجات التي سيتم تقديرها ،بالنظر إلى المال والوقت

والموظفين المتاحين.

 .6تحديد من الذي سيساعد في تحديد مؤشرات الحاجة ومصادر البيانات التي
استنادا إلى الهيكل التنظيمي لتقدير االحتياجات ،يجب أن يتم
يتعين النظر فيها:
ً
تحديده وتوضيح من سيكون المسئول عن اختيار مؤشرات االحتياجات ومصادر

البيانات التي سيتم استخدامها في عملية تقدير االحتياجات ،في حين أن تقدير
االحتياجات من الناحية المثالية يجب أن تأخذ في االعتبار جميع البيانات

الممكنة ،إال أن هذا غير عملي ،لذلك ،يجب أن تكون هناك وسيلة للحفاظ على
نطاق عملية تقدير االحتياجات ضمن مستويات يمكن التحكم فيها وبتكلفة
معقولة.

مرحلة التخطيط التشغيلي:

تستلزم مرحلة التخطيط التشغيلي وضع استراتيجية عامة لعمليات تقدير

االحتياجات ،الخطوات والقضايا الرئيسية التي يجب معالجتها في المرحلة هي كما

يلي وافترض عملية مفتوحة تشمل أصحاب المصلحة.

 .1تحديد من سيقوم بإعداد تقارير البيانات حول المؤشرات :في مرحلة البدء ،تم

إيلء االهتمام إلنشاء هيكل تنظيمي لتقدير االحتياجات ،وهذا ينطوي على تحديد
من الذي سيؤدي هذا الجهد ،بمجرد الحصول على صورة أوضح فيما يتعلق
بأنواع مصادر البيانات التي سيتم استخدامها ،وأنواع االحتياجات التي سيتم النظر

فيها ،وما مؤشرات الحاجة التي ستشارك فيها ،ينبغي إيلء االهتمام لمن سيصدر
تقارير البيانات حول مؤشرات الحاجة ،وقد يتم ذلك عن طريق موظفي المشروع

الداخليين أو في الحاالت التي تنطوي على جمع بيانات جديدة أو بواسطة مهنيين
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خارجيين يتم تعيينهم لتصميم االستطلعات وجمع البيانات وإعداد التقارير
الموجزة.

 .2تحديد المنهجية الواجب استخدامها لتصنيف أو ترتيب االحتياجات حسب

األهمية :بمجرد إعداد تقارير مؤشرات االحتياجات ،هناك حاجة إلى طريقة لتحديد

أولويات االحتياجات ،قد يكون من غير الحكمة االنتظار حتى تتوفر تقارير
البيانات لتأسيس هذه العملية ،وأن توفر إجراء محدد مسبًقا ومتفق عليه لترتيب
االحتياجات أو ترتيب أولوياتها قد يخفف من مخاوف المشاركين في هذا الجانب
من العملية فيما يتعلق بكيفية استخدام البيانات.

نظر ألن التوصل إلى توافق في
 .3تحديد استراتيجية لتنظيم وإدارة االجتماعاتً :ا
اآلراء بشأن أولويات االحتياجات وحلولها عملية صعبة محتملة ،فقد يكون من
الضروري عقد عدة اجتماعات إلنجاز هذه المهام ،للحفاظ على العملية بأكملها

على المسار الصحيح ،هناك حاجة إلى تخطيط طويل المدى للمشروع يجب
تحديد مواعيد عدة اجتماعات مسبًقا ،وقد تصبح االجتماعات اإلضافية ضرورية،
وسيتعين حجز غرف االجتماعات ذات السعة الكافية ،وسيلزم إنتاج مواد لكل
اعتمادا على االلتزامات والجداول الزمنية السابقة ألصحاب المصلحة
اجتماع،
ً
المعنيين ،قد يؤدي تخطيط وجدولة كل اجتماع على حده ،إلى تأخير كبير ،لذلك،
جدا ويعتمد عادةً على وجود موظفين إداريين
يعد التخطيط المسبق فكرة جيدة ً
للتركيز على هذه المسألة.

 .4تحديد استراتيجية إلدارة الصراعات والتوصل إلى توافق في اآلراء :تتضمن

عملية التوصل إلى توافق في اآلراء حول أولويات الحاجة والحلول ذات الصلة

نظر ألنه قد يكون لدى األفراد قيم قوية بشأن
إدارة الخلفات وتضارب المصالحً ،ا
مجاالت االهتمام المحددة ذات االهتمام ،يمكن أن تصبح مناقشات االجتماع
أكثر إثارة للهتمام مما كنت تتوقع ،في حين أنه من المهم السماح لجميع
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أيضا إبقاء الصراعات
المشاركين بعرض آرائهم على الطاولة ،إال أنه من المهم ً
بعيدة عن الطاولة ،وهذا يتطلب استراتيجية وبعض المهارات في إدارة الصراع
ومساعدة المشاركين على التفاوض.

 .5تحديد استراتيجية لبناء تحالفات مستمرة :من أجل تحويل الق اررات المتعلقة

بأولويات االحتياجات والحلول القابلة للتطبيق إلى برامج وسياسات تمولها،
ستحتاج إلى تعزيز التحالفات أثناء عملية تقدير االحتياجات ،األساس لهذه

التحالفات سيأتي من أصحاب المصلحة المعنيين ،بدالً من االنتظار حتى يتم
الوصول إلى النتائج ،ومن ثم التطلع إلى بناء التحالفات اللزمة لتقديم الدعم

السياسي للتقرير النهائي ،يجب التركيز على بناء التحالف والحفاظ عليه طوال
العملية ،وأن الفشل في بناء تحالف من الجماعات واألطراف المهتمة لقيادة
المرحلة النهائية من العملية يمكن أن يجعل كل الجهود األخرى عديمة الفائدة،
بناء التحالف هو هدف استراتيجي لعمليات تقدير االحتياجات ويحتاج إلى
استراتيجية.

مرحلة البيانات:

تركز مرحلة البيانات بشكل رئيسي على تحديد المؤشرات اإلحصائية

ومصادر البيانات والمعلومات األخرى اللزمة لتنفيذ وظائف تحليل االحتياجات ،وهذه
غالبا عندما يفكر المرء في تقدير االحتياجات ،يستلزم
هي المرحلة التي يتم تصورها ً
معا بتنسيق مفيد .الخطوات
ذلك جزأين أساسيين )1( :تحديد ماذا تريد و( )2تجميعه ً
والقضايا الرئيسية التي يجب معالجتها في هذه المرحلة هي كما يلي:

 .1تحديد المؤشرات لوصف الحاجة :الخطوة األولى في مرحلة البيانات هي تحديد
مؤشرات االحتياجات التي سيتم استخدامها في عملية تقدير االحتياجات ،حيث أن

المسئولين عن اختيار المؤشرات حددوها بالفعل ،وكذلك اإلجراءات التي
سيستخدمونها.
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 .2تحديد مصادر البيانات المتاحة:

بمجرد إنشاء قائمة مبدئية لمؤشرات

االحتياجات ،يمكن توجيه االنتباه إلى تحديد مصادر البيانات المتاحة لحساب

مؤشرات االحتياجات المحددة للسكان المستهدفين ،يمكن النظر في مجموعة
متنوعة من مصادر البيانات ،تتراوح من قواعد البيانات المحوسبة على األفراد إلى

التقارير المنشورة التي تحتوي على بيانات مجمعة ،عند تحديد مصادر البيانات
المتاحة ،ينبغي إجراء تقييم للخبرة المطلوبة الستخدام مصادر البيانات ،مثل

األفراد الذين لديهم مهارات في مجال الحوسبة اإلحصائية وإدارة المعلومات
المحوسبة.

 .3تحديد البيانات األخرى الالزمة واستراتيجية للحصول عليها :بمجرد فهرسة

مصادر البيانات المتاحة لجهود تقدير االحتياجات ،يجب إجراء تقييم لما هي

البيانات غير المتوفرة بسهولة ،يجب مراعاة مقدار الوقت وجهد الموظفين والتكلفة

اللزمة للحصول على هذه البيانات المطلوبة .قد تكون هناك حاجة إلى بعض
التنقيح لمدى البيانات التي سيتم أخذها في االعتبار في عملية تقدير االحتياجات

أخيرا ،هناك
من أجل إبقاء المشروع ككل في حدود ميزانيته وحدوده الزمنية،
ً
حاجة إلى خطة مفصلة لتحديد كيفية الحصول على البيانات وموعدها ومن
سيحصل عليها ،سيتعين تخصيص األموال والموظفين لهذه المهمة ،والتي قد
تشمل التعاقد لتطوير أدوات جمع البيانات ،وتصميم وإجراء المسوحات ،واجراء
مجموعات التركيز.

 .4تحديد البيانات إلنشاء جرد الموارد :تستخدم قوائم جرد الموارد لوصف األنشطة
الحالية ومقدمي (الموارد) من حيث التوزيع ونطاق وحجم العمليات والمحتوى
وإمكانية الوصول وتوافرها ،يتم استخدام مثل هذه المخزونات لتقدير مدى توفر

الموارد الحالية لتلبية االحتياجات المحددة وبالتالي تحديد مستوى وموقع

االحتياجات غير الملباة ،يجب أن يتجاوز جرد الخدمات عمليات البرامج التي
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تديرها الوكالة التي تجري تقدير االحتياجات ،وينبغي أن تشمل الخدمات األخرى

غالبا ما يكون أصحاب المصلحة
ومقدمي الخدمات المتاحة للسكان المستهدفينً ،
مصادر جيدة للمعلومات حول سعة الموارد الخارجية ويمكن أن يكونوا فعالين في
توسيع وصف سعة الخدمة الحالية في منطقة جغرافية.

 .5تجميع البيانات :ال يكفي حساب قيم مؤشرات االحتياجات المحددة ،حسب الفترة

الزمنية ،والمجموعة الفرعية للسكان المستهدفة ،والمنطقة الجغرافية ،ويجب تنظيم
هذه البيانات وتلخيصها في تنسيق يمكن أن يسهل مناقشات أولويات الحاجة،

وسوف تحتاج إلى شرح التعريفات التشغيلية للمؤشرات ،وقد تحتاج إلى تقليل
نظر ألن العديد من
الجداول اإلحصائية وإعطاء أولوية لألشكال والخرائط خريطةً ،ا
األفراد المشاركين في هذه المناقشات لن يكون لديهم خلفيات إحصائية يجب تقديم
البيانات بطريقة مفيدة لجميع المشاركين ،التقارير الكثيفة التي تحتوي على جداول

غالبا ما تكون
ال نهاية لها على ما يبدو ال تسهل المناقشة ،على الرغم من أنها ً
معلومات مفيدة ومراجع داعمة ألولئك الذين يرغبون في رؤية كل شيء ،قد تكون
هناك حاجة إلى محاوالت متكررة إلعادة تنظيم وتلخيص البيانات لدعم تحليل
االحتياجات.

مرحلة تحليل الحاجة:

في الواقع ،فإن الخطوات الرئيسية في تحليل االحتياجات ليست خطوات

منفصلة بقدر ما هي عملية تك اررية ،وفي هذه المرحلة من تقدير االحتياجات ،ينصب

التركيز على اتخاذ الق اررات وبناء توافق اآلراء ،بينما تركز هذه المرحلة على الوصول
إلى استنتاجات حول أولويات الحاجة والحلول القابلة للتطبيق ،فإن تحقيق هذه
األهداف يستلزم إدارة الخلفات حول القيم والتفاوض على الحلول الوسط.

 .1تحديد أولويات االحتياجات من حيث األهمية :إن عملية ترتيب االحتياجات أو
تحديد أولوياتها من حيث األهمية هي الخطوة األولى في مرحلة تحليل
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االحتياجات ،ويتضمن هذا النشاط التوصل إلى اتفاق بين أصحاب المصلحة
حول االحتياجات األكثر أهمية ،يمثل الوصول إلى إجماع حول أولويات الحاجة
ئيسيا في عملية تقدير االحتياجات ،وهناك ما يبرر قضاء بعض الوقت
معلما ر ً
ً
للحتفال بهذا اإلنجاز مع المشاركين ،وهو يعزز روح الفريق اإليجابية التي
ستكون ضرورية للوصول إلى المعالم التالية.

 .2تحديد المجموعات الفرعية التي تنطبق عليها االحتياجات المحددة :ال تنطبق
جميع االحتياجات المحددة على جميع السكان المستهدفين .يعد تحديد مجموعات
فرعية معينة من السكان ،مثل األطفال أو المراهقين أو كبار السن....إلخ ،والتي

تنطبق عليها احتياجات محددة ،خطوة مهمة في استهداف الحلول والتوصل إلى
اتفاق حول الحلول المميزة األنسب لهؤالء السكان.

 .3تحديد الحلول العملية لتلبية االحتياجات :للحصول على قائمة باالحتياجات
لتكون مفيدة لواضعي السياسات ،يجب تحديد الحلول البرامجية والسياساتية الفعالة

التي يمكن اعتبارها مقبولة وقادرة على صانعي السياسة العامة ،مع مراعاة التكلفة
والعملية والحساسية الثقافية ،وما إلى ذلك.

 .4إعادة تقدير االحتياجات في ضوء الحلول المتاحة :بالنسبة لبعض االحتياجات،

اضحا بعد مراعاة الفعالية والكفاءة والمقبولية المحتملة،
قد ال يكون الحل العملي و ً
قد يتطلب ذلك إعادة تقدير أولويات االحتياجات إلعطاء أولوية أكبر للحتياجات
األكثر قابلية للتحسين ،وهذا ال يشير إلى أن أهمية أي حاجة تقل .وبدالً من

ذلك ،تدرك أنه ،في ظل محدودية الموارد المتاحة ،قد تكون هناك حاجة إلى
إعادة ترتيب األولويات إلعطاء وزناً أكبر لتلك االحتياجات التي توجد فيها فرصة

أكبر للتحسين ،وتتيح هذه الخطوة للمشاركين في العملية إعادة النظر في ترتيب
احتياجاتهم في ضوء هذه الحقائق.
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 .5تحديد الموارد المتاحة لتلبية االحتياجات :بمجرد تحديد أولويات االحتياجات

والحلول ،فإن الخطوة التالية في عملية تقدير االحتياجات هي مراجعة الموارد

العامة والخاصة المتاحة لتلبية احتياجاتهم .من خلل هذا االستعراض ،الذي
يتضمن فحص المعلومات التي تم جمعها في قائمة جرد الموارد ،يمكن اتخاذ قرار
بشأن الخدمات الحالية الموجودة بالفعل لتلبية االحتياجات ،وهذه الخطوة مهمة
لتقليل مقترحات البرامج والسياسات التي قد تؤدي إلى تكرار الخدمات وسياسات

مكررة ،علوة على ذلك ،فإنه يمكن أن تقدم اعت ارًفا بما يفعله مقدمو الخدمة
الحاليون بالفعل ،مع تقليل المعارضة المحتملة من المجموعات التي قد تشعر أن
عملياتها ستكون مهددة بمبادرات جديدة.

 .6الوصول إلى توافق في اآلراء بين أصحاب المصلحة بشأن االحتياجات غير

الملباة ذات األولوية وأفضل الحلول لمجموعات سكانية فرعية محددة :تتضمن

الخطوة األخيرة في مرحلة تحليل االحتياجات تأكيد االحتياجات غير الملباة ذات
األولوية للسكان المستهدفين ،إلى جانب تحديد أفضل الحلول العملية لتلبية تلك

االحتياجات ،ويتم ذلك باستخدام تقييم الخدمة الحالية وتوافر الموارد ،وتتضمن
أيضا تحديد المجموعات السكانية الفرعية والمناطق الجغرافية التي
هذه المهمة ً
تكون فيها االحتياجات غير الملباة أكبر وتؤكد أن الحلول المقترحة هي األنسب
لكل مجموعة فرعية سكانية متميزة ،ويعد الوصول إلى توافق في اآلراء بين
أصحاب المصلحة حول هذا الهدف النهائي لمرحلة تحليل االحتياجات معلما
هاما ،مرة أخرى ،االحتفال مطلوب ،ليس فقط بسبب اإلنجاز ،ويجب مواصلة
ً
الجهد الجماعي والزمني الذي سمح لهذا اإلنجاز ،تحليل االحتياجات ليس هو
النقطة النهائية لتقدير االحتياجات.
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مرحلة تطوير البرامج والسياسات

بعد إنفاق قدر كبير من الجهد على تحليل االحتياجات ،أصبحت هذه المرحلة

التالية أكثر أهمية وكثيفة في استخدام الجهد ،وتتطلب هذه المهام مهارات قيادية
متطورة في بناء التوافق ،والتفاوض ،وإدارة التغيير ،واالتصاالت ،والمدافعة.

 .1وضع خطط لترجمة بيان االحتياجات والحلول ذات الصلة إلى سياسة :يعد

تطوير االستراتيجيات وخطط العمل الممكنة لترجمة بيان االحتياجات والمبادرات
ذات الصلة إلى برامج وسياسة خطوة مهمة نحو إحداث التغيير ،إشراك األفراد

الذين لديهم مهارات متطورة في العملية السياسية أمر ال يقدر بثمن لنجاح هذا
المسعى ،من الواضح أن إشراك بعض هؤالء األفراد منذ بداية عملية تقدير
االحتياجات هو ميزة محددة.

 .2تأمين موافقة المؤسسة الداخلية على خطط عمل السياسة :تحتاج البرامج إلى

موافقة المؤسسة الداخلية قبل الشروع في تنفيذ المبادرات السياسية ،وقبل الشروع

في تطوير خطط عمل السياسة ،ينبغي الحصول على كافة الموافقات اللزمة
لضمان استكمال العمل.

 .3إيصال نتائج تحليل االحتياجات وخطط عمل السياسات إلى مجموعات المناصرة
والجمهور العام والوكاالت األخرى :بمجرد وضع خطة عمل السياسة ،حان الوقت

لنشر نتائج تحليل االحتياجات على الجمهور والمؤسسات األخرى وواضعي
السياسات ومجموعات المناصرة ،ليس هذا هو الوقت المناسب الستنباط المفاجآت
غير السارة ،بل هو الوقت المناسب الستخدام الكشف عن المعلومات لحشد الدعم

لخطة عمل السياسة ،ويمكن للمستشارين اإلعلميين المساعدة في تنظيم نشر
النتائج بطريقة فعالة ،علوة على ذلك يمكن ألصحاب المصلحة الذين شاركوا في
ئيسيا في توزيع نتائج تحليل االحتياجات ووضع األساس
العملية أن يلعبوا ًا
دور ر ً
الستقبال إيجابي.
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 .4التعاون والتنسيق مع جماعات المدافعة والمؤسسات ذات الصلة لتعزيز الدعم
لمقترحات البرامج والسياسات :يمثل التعاون والتنسيق المكونات األساسية لهذه

الخطوة الحيوية نحو توليد الدعم لخطة العمل السياسية ومقترحاتها ،مثلما دعا
تجميع وتحليل البيانات من أجل تحليل االحتياجات إلى الخبرة في اإلحصاء ،فإن
هذه الخطوة تدعو إلى المشاركة المستمرة للمتخصصين الذين يمكنهم االستمرار

في العمل مع الشركاء الذين يشكلون التحالف الذي سيدعم نتائج تقدير
وقابل للحياة،
سويا
ً
االحتياجات ،وقد تحتاج إلى حلول وسط للحفاظ على التحالف ً
إن ترك األشياء للصدفة في هذه المرحلة هو في الواقع التخلي عن هذه العملية،
ويجب تحديد الموظفين للحفاظ على "تشغيل النظام" ولضمان أولئك الذين شاركوا
في العملية حتى هذه المرحلة أن استثمارهم في الوقت والجهد كان موضع تقدير
وإنفاق جيد.

 .5وضع خطط لرصد وتقييم المبادرات البرنامجية والسياساتية المقترحة عند
تنفيذها :بافتراض نجاح عملية تقدير االحتياجات من حيث الموافقة على تمويل

المبادرات البرنامجية والسياساتية ،يجب رصد هذه الجهود وتقييمها ،وكان ينبغي

أن يكون األساس لذلك قد تم تطوير المبادرات ،وذلك لضمان وجود بيانات كافية
لتقييم فعاليتها خلل تقدير االحتياجات المقبل ،يجب تخطيط وتنفيذ أنظمة مراقبة

لجمع بيانات أداء البرنامج ،وبالتالي ،تبدأ دورة تقدير االحتياجات مرة أخرى.
مرحلة تخصيص الموارد:

هناك مرحلة مهمة أخرى في عملية تقدير االحتياجات الكلية وهي تخصيص

الموارد للمجتمعات المحلية لمعالجة مستوى االحتياجات الخاصة بها وتنوعها.
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تقع ثلثة أخطاء شائعة عند إجراء تقدير االحتياجات( :أ) عدم توثيق النتائج( ،ب)
عدم تقديم النتائج في أشكال مفيدة ،و(ج) عدم نشر النتائج.

غالبا ما يكون عدم توثيق النتائج هو النتيجة عندما ال يتم تخصيص وقت أو موارد
ً
كافية لهذه المرحلة المهمة .قد ال يمثل عدم تقديم نتائج بتنسيقات مفيدة مشكلة ليس فقط

أيضا للباحثين الذين اعتادوا على الكتابة إلى الجماهير األكاديمية في
لوكاالت الخدمة ولكن ً
المصطلحات الفنية والنظرية ،ما فائدة إجراء تقييم للحتياجات إذا تم حفظ المعلومات في
أدراج مكتبية).(Soriano, 2013, p.171

المدة  15 :دقيقة

نشاط ()9

من وجهة نظرك ما النقاط التي يجب أن يتضمنها تقرير تقدير االحتياجات؟:

 كتابة التقرير النهائي لتقدير االحتياجات المجتمعية:

إن إجراء تقدير للحتياجات وإجراء التحليلت المناسبة ال معنى له إذا لم يتم

تقديم المعلومات بطريقة مناسبة ،وعلى الرغم من أهمية التواصل اللفظي مع أصحاب
المصلة بشأن نتائج التقدير ،إال أن وجود وثيقة منظمة بشكل جيد ومكتوبة بشكل
أساسي ضرورية الستكمال العروض الشفوية ،وهي بمثابة أداة اتصال مفيدة وفعالة،
تظهر مدى جدية النتائج وتوصيل الرسائل التي ترغب في توصيلها إلى أصحاب
المصلحة ). (Soriano, 2013, p.171-172
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لذلك من الضروري تقديم تقرير شامل عن نتائج تقدير االحتياجات من أجل
تقديم دليل مكتوب على إجراء التقدير ،ويمكن للتقرير اإلجابة عن أي أسئلة تتعلق
بالعملية أو النتائج إذا كان تقدير احتياجات .فيما يلي مثال على شكل التقرير
النهائي:

أ -مخطط التقرير:
 ملخص تنفيذي :هذا هو نسخة مختصرة من التقرير العام الذي يتضمن الغرض من تقييم

جدا لما تشارك فيه كل مرحلة ،والنتائج ،واالستنتاجات (صفحة
ًا
ووصفا
االحتياجات،
ً
موجز ً
واحدة).

 التسلسل الزمني لألحداث :من االجتماعات األولى إلى تطوير التقرير النهائي (صفحة
واحدة).

 نبذة تاريخية عن المؤسسة (صفحة واحدة).

 وصف الدراسة الحالية :هذه الصفحة تشمل تفاصيل الغرض والخطوات المتضمنة (1
صفحة).

 ملف تعريف المشاركين :تحتوي هذه الصفحة على رسوم بيانية وجداول تصف العينة التي

قمت بمسحها (مثل الجنس ،والعرق ،ومستوى التعليم ،والعمر ،وعدد سنوات العيش في

المجتمع).

 تقرير موجز :اذكر أهم ( )10-5من الشواغل ونقاط القوة التي حددها السكان في االستطلع
(صفحة واحدة).

 الردود على المسوح المفتوحة :إذا تم تضمين أي أسئلة كيفية في المسح ،يمكنك تضمين
عينة من الردود على هذه الصفحة.

 مناقشة المنتدى المجتمعي :هذا ملخص للقضايا التي تمت مناقشتها في

 المنتديات العامة .يمكن تقسيم هذا القسم إلى مسائل منفصلة تمت مناقشتها.
فمثل:

القضية :سلمة المجتمع.

بعد القصية :ما قاله المشاركون حول هذه المسألة

اقتراحات للعمل :اقتراحات المشاركين حول كيفية التعامل مع القضية بشكل واقعي
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 التوصيات :يجب أن تكون هذه التوصيات مجدية وواقعية ألن أي توصيات تتطلب تغييرات

برنامجية رئيسية سيتم رفضها من قبل أصحاب المصلحة.
Source: Sharma, A., Lanum,M.& Suarez-Balcazar, Y. (2000). A
community needs assessment guide: A brief guide on how to conduct a
needs assessment. Loyola University Chicago Center for Urban Research
and Learning.

ب -بمجرد اكتمال التقرير ،نوصي بما يلي:

• إجراء جلسات تخطيطية مع جميع الشركاء المهتمين لمناقشة عملية تقدير
االحتياجات والنتائج.

• نشر التقرير على جميع الذين يمكن أن يستفيدوا أو قد يعالجوا القضايا التي
تمت مناقشتها.
• تقديم المساعدة في التخطيط واتخاذ اإلجراءات.
يعد تقديم مسودة أو تقرير أولي ألعضاء المجتمع والمشاركين في تقييم
احتياجات مجتمعك فرصة جيدة لسماع بعض أفكارهم حول النتائج وتوصياتك،

ونتيجة لذلك ،عندما يصدر التقرير النهائي ،قد يكون هناك اتفاق أكبر وقبول
للتوصيات).(BHO, 2011, p.9
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الوحدة الثانية

مهارة التفكير اإلبداعي

1

Creative Thinking Skill
أول :ماهية التفكير اإلبداعي.
ً

ثانيا :أهداف التفكير اإلبداعي.
ً
ثال ًثا :تعلم وتنمية التفكير اإلبداعي.

ابعا :التفكير البداعي لمعالجة المشكالت.
رً
خامسا :التفكير اإلبداعي وتعزيز التنمية المستدامة.
ً

سادسا :معوقات التفكير اإلبداعي.
ً
سابعا :تصور مقترح لتنمية التفكير اإلبداعي في المجال التطوعي.
ً

إعداد :أ .سمية بنت حامد الحامد -باحثة دكتوراه بقسم االجتماع والخدمة االجتماعية بجامعة
القصيم.
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وهب هللا سبحانه وتعالى اإلنسان نعمة العقل التي ميزه بها عن بقية
المخلوقات ،حيث دعا الخالق سبحانه العقول إلى التفكير وإطالق التأمل في مخلوقات

ظ ُرو َن ِإَلى ِْ
اإلِب ِل
هللا ،ونصت اآليات القرآنية على ذلك كما في قوله تعالى ﴿أََف َال َي ْن ُ
ف ُخِلَق ْت﴾ (الغاشية:آية .)17
َك ْي َ
وفي ظل التغيرات السريعة في وقتنا الراهن ،ومع تداعيات الثورة االقتصادية
والتكنولوجية دعت الحاجة إلى االكتشاف واالبتكار والتطوير لمواكبة التغيرات
والتحوالت االقتصادية واالجتماعية ،وذلك من خالل االهتمام بتنمية التفكير ومهاراته
وتوظيفها بشكل صحيح عبر العديد من المداخل التربوية واإلنسانية ،وللتفكير مهارات
عده تناولتها العديد من الدراسات والبحوث اإلنسانية كمهارة التفكير الناقد والتفكير
العلمي والتفكير اإلبداعي ،ولكل مهارة من هذه المهارات العديد من األساليب والقدرات
التي تساهم في تنميتها بشكل صحيح.
ويعد التفكير اإلبداعي من مهارات التفكير التي اهتم بها علماء النفس في

النصف الثاني من القرن العشرين من خالل إجراء العديد من الدراسات والبحوث،

والتي تهدف إلى تعزيز االبتكار واإلبداع لدى األفراد من خالل عدد من األساليب

كالعصف الذهني والحساسية للمشكالت والقبعات الست وغيرها ،ومن خالل ذلك

نستخلص أن التفكير اإلبداعي ال يرتبط بالتفوق والذكاء ،فليس كل ذكي مبدع وليس

كل مبدع ذكي ،فلكل إنسان جانب إبداعي يميزه عن غيره ،ويملك العديد من القدرات
التي يمكن أن تُستثمر بشكل إبداعي إذا وجدت الدوافع الشخصية والبيئة التحفيزية،
وسبل
وإننا في هذا الفصل سنتناول عدداً من الموضوعات المرتبطة بالتفكير اإلبداعي ُ
تنميته في المجال التطوعي.
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أولً :ماهية التفكير اإلبداعي:
مفهوم اإلبداع:
دث العجيب ،والبديع
الم ْح ُ
لغة" :بدع الشئ يبدعه إبداعاً:أنشأه َ
وبدأه،والبديع ُ
المبدع وأبدعت الشئ أي اخترعه ال على مثال له" (ابن منظور ،2010،م ،8ص.)6
اصطالحاً :جيلفورد (" :)Guilfordيشير اإلبداع من خالل سمات القدرة التي

تنتمي بصورة منطقية واضحة إلى اإلبداع مثل:طالقة التفكير ومرونة التفكير وإضافة
إلى األصالة والصياغة في هيئة مجموعة من قدرات التفكير اإلبداعي" (ريان،
 ،2006ص.)144
ويشير ( )Edward De Bono,1993أن الحاجة العملية لإلبداع تكمن في
مجالين:
 .1الحاجة الحقيقة للفكرة الجديدة بوجود مشكلة أو أزمة معينة ،فاإلبداع هو الحل.
 .2وجود فرص متاحه ومزايا وفوائد يمكن استثمارها من خالل األفكار الجديدة.
وتذكر (  ) Sefertzi,2000أنه وفقاً لبودن ( ،)1998هناك ثالثة أنواع
رئيسية من اإلبداع ،تنطوي على أنواع مختلفة من طرق ابتكار األفكار الجديدة وهي :
أ -اإلبداع القتالي :وهو اإلبداع الذي يتضمن توليفات جديدة من األفكار المألوفة.
ب -اإلبداع الستكشافي :وهو اإلبداع الذي ينطوي على توليد أفكار جديدة من ِقَبل
استكشاف المفاهيم الهيكلية.

ج -اإلبداع التحويلي :وهو اإلبداع الذي ينطوي على تحول ُبعد ما من الهيكل،
بحيث يمكن إنشاء هياكل جديدة.
ويشير ( )Treffinger,1998أنه من التعريفات الشائعة لإلبداع :بناء روابط
جديدة ،والقيام باألشياء بطريقة مختلفة ،وإيجاد أفكار جديدة لحل المشاكل ،وتوليد
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العديد من األفكار المتنوعة أو الغير العادية؛ والعمل على تحسين األفكار وجعلها
قابلة للتطبيق ،وترجمة األفكار إلى منتجات وعدد من اإلجراءات ،واستخدام الخيال
والتصور للتعبير عن رؤى أو أفكار جديدة ،للتفكير بشكل مختلف.

اإلبداع وما يختلط به من مفاهيم:
كال من (السويدان والعدلوني ،2004،ص )19عدة مفاهيم متعلقة
أوضح ً

باإلبداع:

 oالخيال :هو التصور لشيء غير موجود ويعد أول خطوات اإلبداع.
 oالبتكار :مرادف لإلبداع.

 oالكتشاف :كشف شيء موجود في الطبيعة وكيفية استعماله وتصنيعه.

 oالموهبة :القدرة التي تجعل اإلنسان يتقن عمله في مجال الموهبة بسهولة.

 oالموهوب :الذي تجاوز ذكاؤه  130في مقياس معامل الذكاء .IQ

 oالعبقري :هو الذي يتجاوز ذكاؤه  150في مقياس معامل الذكاء .IQ

 oالمتفوق :المتميز دراسياً أو في مجال معين.
 oالمتفوق عقلياً :الذي يتجاوز ذكاؤه  130في مقياس معامل الذكاء .IQ
ويعتبر اإلبداع دافعاً قوياً ألنه يجعل األشخاص أكثر اهتماماً بما يعملون ،كما

أنه يبعث األمل في حين كانت الفكرة سلبي ًة أو مأسوية ،ويساعد أيضاً على تقديم
العديد من االحتماالت لبعض أنواع اإلنجازات لكل فرد ،فأينما وجدت الحاجة للتفكير
اإلبداعي فهناك الحاجة لإلبداع ألن هناك العديد من الحاالت كالتطوير واستغالل
الفرص ال توجد حاجة ظاهرية للتفكير فقط إعادة الحاجة والتطوير (.)Bono,1993
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مفهوم التفكير اإلبداعي:
يعتبر التفكير اإلبداعي نمطاً من أنماط التفكير التي تتميز بتوليد العديد من

المبتكرة عبر العديد من األساليب التي تساعد في تنمية
األفكار ذات السمة اإلبداعية و ُ
مهاراته ،حيث يعتقد البعض أن اإلبداع مرتبط بالذكاء والموهبة ،وهذا غير صحيح

إنما هو نمط فكري ينمو ويعزز عن طريق تعليمه وتدريبه ،وقد تعددت التعريفات
حول التفكير اإلبداعي ومنها:

ٌيعرف تيرنر( )Turnerالتفكير اإلبداعي على أنه ":المقدرة على تحديد نمط
معرفة المشاكل التي يواجهها االنسان ،أو نمط الفكر الالزم لحلها ،أو أسلوب العمل
الالزم لتنفيذ هذه الحلول في الواقع" (صابر ،2015،ص)17
كما ُيعرفه أولسون (" )Olson,1999بأنه عملية ذهنية يتم فيها توليد وتعديل
األفكار من خالل خبرة معرفية سابقة وموجودة لدى الفرد ،فال يمكن تكوين حلول

جديدة للمشكالت ،إذا لم يكن لدى الفرد خبرة معرفية سابقة كما يشير إلى القدرة على

تكوين أفكار جديدة باستخدام عمليات عقلية أهمها التصور والتخيل"(العتوم والجراح
وبشارة ،2007،ص.)139
ومن

أكثر

التعريفات

شيوعاً

للتفكير

اإلبداعي،

تعريف

تورانس

(" :)Torrance,1993أنها عملية تحسس لمواطن الصعوبة والمشكالت والوعي

بجوانب االختالل ،وعدم االنسجام أو النقص في المعلومات ،ووضع الفرضيات

وتخمين الحلول المناسبة واختبار هذه الفرضيات ومراجعتها وتعديلها وإعادة اختبارها
في ضوء المعطيات المتوفرة" (أبو جادو ،2004،ص.)27
فمن خالل ما سبق ُيمكن أن نلخص تعريفاً للتفكير اإلبداعي من وجهة نظرنا
كالتالي :مهارة من مهارات التفكير التي تتسم بطابع التجديد والتطوير بعملية التفكير،
ٍ
مشكلة ما ،فهو النمط الفكري
والبحث عن العديد من البدائل والحلول المبتكرة لفكرٍة أو
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الذي يعتمد على عدد عنصر اإلبداع والبعد عن الجمود والتقليد في التفكير ،ويقوم
على عدد من المهارات كالطالقة والمرونة واألصالة والحساسية للمشكالت والتفاصيل،
بناء على معطيات الواقع وخبرة الماضي للفرد.
والذي ينمو عبر العديد من األساليبً ،

ويذكر الحالق ( )2010أنه اعتبر كالً من (Simon, Chaw, Newell,

) 1963أن التفكير اإلبداعي هو نمط من التفكير الرفيع الذي يظهر عند حل
المشكالت ،ويشكل عملي ًة إبداعية إذا ما تحققت له بعض الشروط وهي:
ن
اء على مستوى الفرد أو
• أن يكو التفكير جديداً تجاه تلك المشكلة وله قيمة سو ً
الجماعة والمجتمع وثقافته السائدة.
• أن يؤدي إلى تغيير نحو األفضل والبعد عن األفكار التقليدية والمقبولة سابقاً.

• أن يساهم في تكوين مشكلة ما تكويناً جديداً.

ومن خالل ما سبق يوضح (الحيزان )2002،أن التفكير اإلبداعي ال يخرج

عن مفهوم اإلبداع ،حيث أن الفرق الرئيسي بين اإلبداع والتفكير اإلبداعي هو أن
اإلبداع يمثل نتيجة أو ثمرة التفكير اإلبداعي ،في حين أن الطريقة المستخدمة في
عملية التفكير وتوليد األفكار أو بمعنى آخر العملية الذهنية المستخدمة للوصول
للنتيجة تعرف بالتفكير اإلبداعي.
نشاط()1

الهدف :أن يكتسب المتدربين الفرق بين التفكير اإلبداعي وما يتعلق به

من مفاهيم.

نوع النشاط

جماعي

المدة الزمنية

 20دقيقة

استراتيجية تطبيقه

حلقة نقاش
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• ناقش مع مجموعتك العبارات التالية:

جدول ( :)1تدريب على مفهوم التفكير اإلبداعي وما يتعلق به من مفاهيم.
النشاط

الفرق بين اإلبداع والعبقرية والموهبة.
"ليس كل ذكي مبدع ،وليس كل مبدع ذكي "
من خالل استعراض التعريفات السابقة للتفكير اإلبداعي ،لخصها بتعريف
عام من مفهومك
التفكير العامودي والتفكير الجانبي (اإلبداعي):
أخذ التفكير الجانبي مدخالً منهجياً عاماً في قاموس Oxford English

 Dictionaryوالذي يعتبر بمثابة الحكم للغة االنجليزية ،حيث جاء معناه  :بأنه

البحث عن حل للمشاكل باستخدام الخيال إليحاد طرق جديدة في النظر إلى هذه

المشكلة ،ويشير ) (Whetten,2011أن التفكير العامودي هو ذاك النوع من التفكير

الذي يعني بحل المشكالت التي عادة ما تنطوي على كونها انتقائية وتحليلية
ومتتابعة ،وبخالف التفكير الجانبي الذي ينطوي على استخدام الحدس اإلضافي،

والمخاطرة ،والخيال من خالل عمليات الوعي والالوعي ،فإن التفكير العامودي
يتضمن استخدام المزيد من عمليات الوعي من خالل التقييم العقالني من أجل

الحصول على المعلومات أو اتخاذ الق اررات ،أما وقد قسم ))Edward De Bono
التفكير إلى نوعين :
 -1القسم األول التفكير العامودي Vertical Thinking
 -2القسم الثاني التفكير الجانبي ( Lateral Thinkingنوفل)2014،
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كما يذكر( )De Bono,1971أن للتفكير الجانبي أربعة مبادئ ،هي كالتالي:
المبدأ األول :وصف األفكار المتماثلة والجديدة.
ويشير هذا المبدأ إلى إمكانية الوصف (األشكال ،واألفكار الجديدة) بعدة

طرق مختلفة؛ مما يساهم في ابتكار كلمات جديدة تأخذ كينونة خاصة وتحافظ على
استم ارريتها من ناحية مجال تطبيقها ،كلما كانت صالحية الفكرة قابلة للتفسير في

حاالت أخرى ،كلما زادت فرص دوامها ،أي أن األفكار العشوائية تكتسب قوة تتناسب
طرداً مع فائدتها حتى تصبح وجوداً ال شك فيه.
المبدأ الثاني :عملية البحث المستمر عن رؤية ونظرة جديدة لألشياء من عدة

جوانب وأبعاد.

يرتكز المبدأ على االنطالق نحو رؤى جديدة في فضاء التفكير والبحث وعدم
فرض قيود أو البحث عن حلول أحادية كما في التفكير العامودي ،وذلك من خالل
النظرة الجديدة لألمور يتم البحث في فضاء الفكر.
المبدأ الثالث :هو التخلص من سيطرة التفكير العامودي.
ويركز هذا المبدأ على اعتبار أن التفكير العامودي غير قادر على توليد
أفكار جديدة بل يعتبر معيقاً لها ،ويذكر البعض أن ال ضير من استخدام التفكير

العامودي طالما أنه يؤدي إلى نتيجة ُمعينه وهذا مأخذ عليه؛ ألنه يستبعد كافة البدائل
أثناء عملية التفكير ،فمن مساوئ التفكير العامودي أنه يسلك سبيالً واحداً للوصول
إلى نتيجة معينة دون البحث عن طرق أفضل وأقرب بعكس التفكير الجانبي الذي

يتابع البحث عن عدة طرق أفضل حتى بعد الوصول للهدف ألن عدم التزامه بطريقة

محددة يجعله في حالة بحث دائم.
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المبدأ الرابع :الستفادة من الصدفة:
حيث أن أفضل طريق لصنع الصدفة هو اللعب الذي يثير التحرك دون

تحديد االتجاه ،حيث أن اللعب يشجع على إبراز الظواهر الطبيعية صدف ًة دون قصد
بذاتها ،فهي عملية في غاية الصعوبة ألن تحديد القصد أو توجيه أي جهد يحوالن

أفكار
دون الوصول إلى الهدف ،حيث أن األفكار تفرض نفسها أثناء اللعب وتتولد
اً

أعمق ،وأحياناً ال تظهر فكره محددة من جراء اللعب لكن التأقلم مع اللعب يشكل
أرضية خصبة لتطوير أفكار المستقبل ،بمعنى أن الفكرة الجديدة قد ال تظهر إال

متأخرة ،ومن الطرق أيضاً النوبة العقلية المفاجئة وهي من الطرق القديمة التي تزيد

من تداخل األفكار و تنبع هذه الطريقة عند التقاء مجموعة من األشخاص لمناقشة

مسألة ما ،ألن عملية التفكير هنا ال تعتمد على المنطق بقدر اعتمادها على طرح كل
األفكار بعيداً عن نقدها.
جدول ( :)1الفرق بين التفكير العامودي والتفكير الجانبي
التفكير العامودي
تفكير متسلسل تبعاً لخطوات متتالية كل خطوة

التفكير الجانبي
تفكير غير متسلسل

تؤدي للخطوة التي تليها

تفكير تحليلي

تفكير يعتمد على استثارة وتحريض كافة الحلول
المنطقية والغير منطقية

المحتوى واألفكار ذات صلة بالوضع الحالي

تفكير احتمالي

تفكير محدود

المحتوى غير مناسب

تفكير انتقائي بمجرد اتخاذ قرار معين ،يتم

وضع أكبر عدد ممكن من االحتماالت المتعددة

حذف بقية الق اررات

والحلول البديلة

Source :The Creative Thinking in Literacy & Language Skills Creative
Thinking In Litteracy And Language Skills. (JAN, 2014). Creative g In
Litteracy And Language Skills. Creative Thinking Project.pp6.
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أبعاد التفكير الجانبي (اإلبداعي)
يذكر ( )Bingili,2015أن هناك ثالثة أبعاد للتفكير اإلبداعي مثل التركيب
والتوضيح والخيال الذي يتمتع بالصفات التالية:
• تقديم األفكار:
يتضمن هذا البعد أنشطة مختلفة مثل االستفادة من التفكير المشابه ،واستنتاج
النتيجة األصلية من أجزاء صغيرة ،وتقديم اقتراحات جديدة وأصيلة لحل المشكلة.
• التعبير:
ينطوي هذا البعد على تكوين المعرفة القديمة والجديدة أو توسيع المعرفة
الحالية بمساعدة الجديد ،وبناء عالقة غير عادية إلنتاج حلول حقيقية ،وجعل األفكار
ملموسة بمساعدة الخيال واستخدام المواد.
• الخيال:
يقوم هذا البعد على تكوين وبناء العالقة بين األفكار الصالحة والموثوق بها،

وتقديم طرق مرنة للتفكير بمساعدة الخيال ،وذلك للوصول إلى رؤى مختلفة خالل
عملية إنتاج األفكار.
مهارات التفكير البداعي:
تقوم عملية التفكير اإلبداعي على عدد من المهارات وهي:
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• طالقة لفظية
• طالقة األفكار الطالقة
• طالقةاألشكال
• المرونة
التلقائية
المرونة
• المرونة الكيفية

األصالة
الحساسية
للمشكالت

إدراك
التفاصيل

شكل ( )1يوضح مهارات التفكير اإلبداعي.

 -1الطالقة ( :)Fluencyكما ذكرها (ناظر2014،م) أنها القدرة على إنتاج أكبر

عدد ممكن من األفكار في فترة محددة ،بمعنى إنتاج العديد من االستجابات أو

الحلول لألسئلة أو المشكالت مفتوحة النهايات ،ويمكن تقسيم الطالقة إلى ثالثة
أقسام وهي:

• الطالقة اللفظية ) :(Verbal Fluencyوهي سرعة تفكير الفرد في إعطاء
الكلمات وتوليدها في ٍ
نسق جيد.

• الطالقة الفكرية ) :(Ideational Fluencyوهي إنتاج أكبر عدد ممكن من
األفكار ذات الداللة الواحدة تبعاً لشروط معينة وزمن محدد.

• طالقة األشكال ) :(Figural Fluencyوهي استدعاء عدد كبير من األشكال
في زمن محدد.

ويشير (العتوم وآخرون )2007،إلى أنه يمكن قياس مهارة الطالقة من خالل
التالي:
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• سرعة التفكير في إعطاء أكبر عدد ممكن من الكلمات ضمن تنسيق ونمط معين.
• تصنيف األفكار وفق متطلبات معينة.
• إعطاء أكبر عدد ممكن من الكلمات التي ترتبط بكلمة معينة.
• استخدام أكبر عدد ممكن من الكلمات من خالل جمل أو عبارات ذات معنى.
 -2المرونة ( :)Flexibilityكما أشار إليها(الحيزان :)2002،وهي القدرة على
التكيف السريع مع المواقف والمشكالت الجديدة ،فهي على النقيض من التصلب

والجمود والوقوف على طريقة معينة للتفكير ،وهي إنتاج عدد متنوع من االستجابات
التي ال تنتمي إلى فئة أو مظهر معين ،وتنقسم المرونة إلى عدة أقسام وهي:
• المرونة التلقائية :وهي قدرة الفرد على إعطاء استجابات متنوعة تنتمي لفئة أو
مظهر بعينه مثل :لو كانت قائمة االستعماالت المحتملة لكوب الشاي هي :في

شرب الماء ،شرب العصير ،شرب القهوة  ،كل هذه االستعماالت تنتمي إلى
مفهوم الشرب.

• المرونة الكيفية :وتعني التوصل إلى حل مشكلة أو موقف معين في ضوء
التغذية الراجعة التي تأتي من ذلك الموقف.

 -3األصالة ( :)Originalityالقدرة على إنتاج أفكار تتسم بالجدية ،أو التفكير

فيما وراء المباشر أو المألوف ،وبمعنى آخر تعني القدرة على التوصل إلى شيء جديد

لم يسبق إليه أحد(رضوان.)2012،
 -4الحساسية للمشكالت ) :(Sensitivityوهي القدرة على اكتشاف المشكالت
والمصاعب واكتشاف النقص في المعلومات ،أي أنها الوعي بوجود مشكالت أو

احتياجات أو عناصر ضعف في البيئة أو الموقف كما أنها تتضمن مالحظة الفرد
للكثير من المشكالت في المواقف المعروضة ويدرك األخطاء ويتولد لديه اإلحساس
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والشعور

بالمشكلة،

وآخرون.)2007،

مما

يتطلب

ارتفاع

مستوى

الوعي

وزيادته

(العتوم

-5إدراك التفاصيل :وهي القدرة على إضافة عناصر ومكونات لألشكال األولية،
وتقديم تفاصيل للموضوع الغامض(ريان.)2006،

وتحتل هذه مهارة إدراك التفاصيل مكانة متقدمة من بين مهارات التفكير
اإلبداعي لما لها من مكانة متقدمة في البيئة التربوية ،لما تمنح المتعلمين من قدر
اء ومعرف ًة ،كما أنها تفيد
أكبر على تنظيم األفكار وطرحها بأسلوب جديد أكثر إثر ً
المؤسسات من ناحية جوانبها التطبيقية لما فيها من اإلفاضة والدقة في إعطاء
التفاصيل حول العديد من القضايا التي تساهم في اتخاذ القرار المناسب

(الحالق.)2010،

نشاط ()2
الهدف  :تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى المتدربين.
نوع النشاط

جماعي

المدة الزمنية

 30دقيقة

استراتيجية تطبيقه

حلقة نقاش
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• أمامك عدداً من العبارات التي تقيس مهارات التفكير اإلبداعي قم بتنفيذها تبعاً
للشروط المحددة:

جدول ( :)2تدريب على مهارات التفكير اإلبداعي:
العبارات
اذكر أكبر عدد ممكن من الكلمات التي تبدأ بحرف ص وتنتهي بحرف ع.
اذكر أكبر عدد ممكن من الكلمات والجمل التي يمكن أن تكون وصفاً ليوم ممطر.
اذكر جميع النتائج المترتبة على زيادة عدد سكان مصر بمقدار الضعفين.

اذكر جميع االستخدامات التي يمكن أن تستخدم فيها الجريدة اليومية.
كون أقصى ما يمكن من األشكال أو األشياء باستخدام الدوائر.
اكتب مقاالً قصي اًر ال يحتوي على أي فعل ماض.

ما االستخدامات الممكنة إلطارات السيارات القديمة؟
ما الكلمات الممكنة التي يمكن أن تحل محل كلمة آمان؟
اكتب أكبر عدد ممكن من النتائج المترتبة على تقطيع األشجار.

ألف نهاية جديدة و غريبة لقصة مألوفة.
إذا كان كتابك يستطيع التحدث معك ماذا يمكن أن يقول؟
المصدر :العتوم ،عندنان يوسف الجراح ،عبدالناصر ذياب بشارة ،موفق(2007م).تنمية مهارات
التفكير نماذج نظرية وتطبيقات عملية،ص143-142

مستويات التفكير اإلبداعي:
واقترح تايلور خمس مستويات للتفكير اإلبداعي وهي:
 .1اإلبداع التعبيري :Expressive Creativity
حيث يشير هذا المستوى إلى العمل على تطوير العديد من األفكار الفريدة
بغض النظر عن نوعيتها ومثال ذلك الرسوم التعبيرية لألطفال.
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 .2اإلبداع المنتج :Productive Creativity
ومن األمثلة على هذا النوع من اإلبداع المنتجات الفنية أو العلمية ،حيث
توجد مؤشرات قوية على توافر بعض القيود التي تضبط األداء الحر لألفراد.
 .3اإلبداع االبتكاري :Inventive Creativity
ويشير هذا المستوى إلى اظهار البراعة في استخدام المواد لتطوير استخدامات

جديدة ،دون وجود إسهامات جوهرية في تقديم أفكار أساسية.
 .4اإلبداع التجديدي :Innovative Creativity

ويمثل هذا المستوى القدرة على اختراق مبادئ فكرية ثابتة ،وتقديم منطلقات

جديدة ،ويتضمن هذا المستوى إدخال تحسينات جوهرية من خالل إجراء تعديالت
متضمنة في المهارات المفاهمية.
 .5اإلبداع االنبثاقي :Emergentive Creativity
يتضمن هذا المستوى مبادئ وافتراضات ،تستطيع تقديم مدارس وحركات

فكرية جديدة ،ويعتبر هذا المستوى أعلى درجات اإلبداع وأقلها حدوثاً وتك ار اًر (أبو

جادو2004،م).

نشاط()4

الهدف  :أن يكتسب المتدربين الفرق بين مستويات التفكير اإلبداعي
نوع النشاط

جماعي

المدة الزمنية

 10دقائق

استراتيجية تطبيقة

حلقة نقاش
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• أمامك مستويات التفكير اإلبداعي ،قم بطرح  3أفكار لكل مستوى:
جدول ( :)2تدريب على مستويات التفكير اإلبداعي.
المستوى

مثاله

اإلبداع التجديدي
اإلبداع االبتكاري
اإلبداع التعبيري
اإلبداع المنتج
اإلبداع االنبثاقي

ثانيا :أهداف التفكير اإلبداعي:
ً
إن لكل عملية العديد من المدخالت والعلميات والمخرجات ،التي يمكن قياسها
من خالل تحقيق ٍ
عدد من األهداف ،فعملية التفكير اإلبداعي مثلها مثل أي عملية

آخري تقوم على عدد من المدخالت :كالعوامل الشخصية ،واالجتماعية ،والعمليات:

كالتعليم والتدريب وتنمية أساليب ومهارات التفكير اإلبداعي والمخرجات :كاألهداف

التي تتحقق على مستوى الفرد الشخصي أو االجتماعي والمحلي.

ولهذا فإن عملية التفكير اإلبداعي تهدف إلى تحقيق مجموعة من األهداف
حيث تذكر (  )Sefertzi, 2000أنه تتمثل األهداف الرئيسية لعملية التفكير اإلبداعي
ُ
في التفكير خارج الحدود الحالية ،والعمل على إثارة الفضول ،وذلك من أجل االبتعاد
عن األفكار العقالنية والتقليدية وإضفاء الطابع الرسمي عليها ،حيث يهدف إلى عمل
سلسلة من اإلجراءات التي تعتمد على الخيال المتباعد والعشوائي والتفكير في الحلول
والبدائل المتعددة.
كما تبرز نتائج عملية التفكير اإلبداعي في الشركات من خالل المدراء أو

الق اررات أو اإلجراءات اإلدارية في مواجهة التغيير السريع وعمليات التطوير لحلول
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مبتكرة وإبداعية ،من خالل استراتيجيات قائمة على إجراءات لحل المسائل وابتكار
حلول وتركيبات متعددة وجديدة؛ مما يوسع أفق الفرص ويحقق كفاءة للشركات.
ويذكر ( )Treffinger,1998أن من أهداف عملية التفكير اإلبداعي التالي:
• مساعدة األفراد في التعرف على نقاط القوة والمواهب والتأكيد عليها وتمكينهم
منها.

البعد البشري.
• العمل على توسيع وتعزيز الفهم لطبيعة القدرات البشرية و ُ
• توفير بيانات لتقييم األفراد أو المجموعات ،لتوجيه المعلمين في تخطيط التدريس
وإجرائها.
• مساعدة المعلمين أو المستشارين أو األفراد على اكتشاف موارد ومواهب غير
معترف بها وغير مستغلة.

• توفير لغة أو رسالة تنفيذية للتواصل مع اآلخرين حول المواهب اإلبداعية.
• يساعد على إزالة اإلبداع من عالم الغموض والخرافة.
• المساهمة في تقدم األبحاث والنظرية.
وتعقيباً على ما سبق يمكن أن نوضح أهداف التفكير اإلبداعي بشكل ُمفصل

على النحو التالي:

أ -أهداف التفكير اإلبداعي على مستوى األفراد.
يهدف التفكير اإلبداعي على مستوى األفراد ،إلى العديد من األهداف وهي:
 .1استثمار وتنمية قدرات الفرد العقلية والمعرفية والعلمية بطر ٍق صحيحة.
 .2توجيه الفرد توجيهاً صحيحاً.
 .3بناء الثقة في النفس.

 .4مرونة التعامل في مواجهة وحل المشكالت الشخصية واألسرية.
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ب-

 .5منح الفرد العديد من الفرص على المستوى العلمي والمهني.

أهداف التفكير اإلبداعي على مستوى المجتمع المحلي:
يهدف التفكير اإلبداعي على مستوى المجتمع المحلي إلى عدد من األهداف

منها:
 .1تطوير المنظمات الحكومية واألهلية (ربحية ،غير ربحية) داخل المجتمع
تطوي اًر يالئم احتياجات ومتغيرات المجتمع المحلي واألكبر.

 .2زيادة الكفاءة والجودة في مخرجات المنظمات في المجتمع.

 .3زيادة المرونة في مواجهة التحديات والمصاعب التي تواجه المجتمع
المحلي.
 .4إيجاد العديد من البدائل في حل المشكالت.

ٍ
بشكل سلبي.
 .5مواجهة التحديات التي قد تؤثر على المجتمع المحلي

ج -أهداف التفكير اإلبداعي على مستوى المجتمع األكبر:

يهدف التفكير اإلبداعي على مستوى المجتمع األكبر إلى عدد من األهداف
منها:
 .1زيادة جودة الحياة.
 .2رفاهية العيش وهي مؤشر على التقدم المجتمعي.
 .3زيادة التقدم العلمي والتكنولوجي عبر استغالل الفرص وتوظيفها بشكل
إبداعي يخدم المجتمع.

 .4زيادة اإلنتاج االقتصادي عبر رفع فرص االستثمار والتنمية الصناعية.
وتعقيباً على ذلك ُنوضح أن أهداف هذه المستويات متداخلة ومكملة لبعضها
ن
اء كان
البعض فال يمكن تحقيق هدف لمستوى دو أن يؤثر على بقية المستويات ،سو ً
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التأثير قادماً من المستوى األصغر (الفرد واألسرة) على المستوى األوسط (المجتمع
المحلي) وعلى المستوى األكبر (المجتمع األكبر) أو العكس من ذلك.
أهداف على مستوى
الفرد واألسرة

أهداف على
مستوى المجتمع
المحلي

أهداف على
مستوى المجتمع
األكبر

شكل ( )2يوضح أهداف التفكير اإلبداعي على المستويات البيئية

ثال ًثا :تعلم وتنمية التفكير اإلبداعي:
ُيعد التفكير اإلبداعي من مهارات التفكير التي يمكن أن يكتسبها الفرد عن
اء مؤثرات
طريق التدريب والتعليم ويمكن أن ينمو من خالل عدد من المؤثرات سو ً
داخلية تعود للشخص ذاته ،كالدافعية ،وحب االطالع ،واالكتشاف ،والرغبة في

التطوير والتجديد ،أو عوامل خارجية ،مثل محيط األسرة والمدرسة ،كتشجيع األسرة
ابنها على التفكير بشكل مميز وتشجيعه على كل فكرة ابداعية ،كما أن للمدرسة دور

فعال في تنمية التفكير اإلبداعي وذلك من خالل العديد من المداخل التربوية،

كالمناهج الدراسية ،وطريقة الشرح من قبل المعلم ،وطرق التعلم التي يتم توظيفها
داخل الحصة الدراسية كالتعلم التعاوني والتعلم بأسلوب حل المشكالت ،كما أن
لألنشطة الصفية وغير الصفية دور في تعزيز التفكير اإلبداعي ،حيث تعمل على
تنمية قدرات الشخص المعرفية والوجدانية والسلوكية ؛مما يؤثر إيجاباً على تنمية

التفكير اإلبداعي لديه.
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حيث تذكر ( )Aman,2014أن من الطرق التي تساهم في تنمية التفكير
ُ
اإلبداعي هي المشاعر وتعني بذلك أنه عندما يخطط الفرد للتفكير اإلبداعي عليه
التركيز على المشاعر اإليجابية مثل الفرح والسعادة والرضا ألن هذه المشاعر تعمل
على تعزيز الفكرة والبحث بشكل أوسع عن أفكار إبداعية متجددة ،كما أن المشاعر

السلبية ،كالحزن ،والخوف ،والغضب ،قد تساهم في بعض األحيان ولكن ليس من

الصحي االعتماد عليها في تنمية التفكير اإلبداعي ،كما أن لكل شخص ساعات
محددة في اليوم تختلف عن أي شخص آخر تسمى (ساعات الذروة) وهذه الساعات

يكون هو الوقت الوحيد إلنجاز جميع المهام ،ويعزز عملية التفكير اإلبداعي وينميها
ويطورها إذا استغلها الشخص أحسن استغالل ،كما أن من طرق تنمية التفكير

اإلبداعي هي عملية " فلترة األفكار الجيدة وغير الجيدة "أثناء التفكير وال بد من طرح
األسئلة التالية:
 -هل الفكرة ستحل المشكلة أم ال؟

 هل الحل أو القرار المتخذ لحل المشكلة له تبعات أم ال؟وبناء على ما سبق تشير دراسة ( عيسى )2013،أن الحاجة لتنمية التفكير

اإلبداعي في البيئة التعليمية ال يتم بتزويد المعارف والمعلومات فقط ،بل البد من
تحرير القدرات اإلبداعية لدى المتعلمين؛ األمر الذي يلقي على عاتق القائمين على
العملية التربوية المسئولية في البحث والتجديد في طرائق التعليم بعيداً عن األساليب

التقليدية التي تعتمد على التلقين ،كما أن البيئة الصفية السليمة التي تمثل النواة للبيئة

المدرسية ككل بما فيها العالقات اإلنسانية واألنماط السلوكية التي تحكم جميع أفراد
المجتمع المدرسي إما إيجاباً أو سلبياً دو اًر في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي.
كما أشار (الخضر )2012،أن للبيئة المبدعة دور كبير في تنمية مهارات

التفكير اإلبداعي ،فال يكتفي الفرد فقط بالخصائص اإلبداعية؛ بل البد أن يكون هناك

بيئة داعمة ومشجعة ومحفزة على اإلبداع واالبتكار ،حيث تعطي األمان النفسي
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للمبدع بعيداً عن تصيد األخطاء والنقد السلبي ،وتمنحه المزيد من االستقاللية والثقة

بالنفس ،واتخاذ الق اررات ،وتحمل المسئولية ،كما تسمح بالتعدد والتنوع والتجديد

والتطوير دون خوف من الفشل ،وتشجعهم على حل المشكالت وإيجاد حلول مبتكرة
لها.
وتُشير دراسة (أبو جاللة )2012،أيضاً أن هناك عدة طرق لتنمية التفكير
اإلبداعي وهي:
• طريقة تذكر الخصائص والصفات :تقوم الفكرة على أساس حصر الخصائص
األساسية لصفات األفكار أو األشياء وإحداث تغيير عليها من قبل الشخص.
• طريقة العالقة القسرية :تقوم الفكرة على إنتاج أفكار جديدة عن طريق توظيف
عالقة بين فكرتين أو موقفين ال يوجد بينهما عالقة أبداً.

• طريقة طرح األسئلة :تقوم هذه الطريقة أساساً على طرح مجموعة من األسئلة
الشاملة لمجال واسع من المعلومات ،وكل سؤال يتطلب تعديل وتغير في فكرة

معينة.
• طريقة التحليل الظاهري :تعتمد هذه الطريقة على الطريقتين السابقتين (طرح
األسئلة وتذكر الخصائص) وتتميز بالشمول؛ إذ تبدأ بعملية تحليل المشكلة إلى

أبعادها األساسية ثم تحديد الفئات المختلفة التي تنتمي إليها ،بعد ذلك يتم ربطها

فيما بينها.
• طريقة القدح الذهني :وتقوم هذه الطريقة على تحفيز وتشجيع األفراد على التفكير
اإلبداعي حيث تعتمد على طرح األفكار التي ترد لدى أي شخص وترد في ذهنه

عن أية موضوع أو فكرة تهمه دون قيود ،وتعد هذه الطريقة من أبرز الطرق

لتنمية التفكير اإلبداعي لدى األفراد.

وتعقيباً على ما سبق يمكن القول بأن من طرق تنمية التفكير اإلبداعي:
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جدول ( :)3طرق تنمية التفكير اإلبداعي على المستوى الفردي والجتماعي:
المستوى
الفرد

األسرة

طرق تنمية التفكير اإلبداعي
•

تطوير الذات من خالل االطالع والقراءة بالمواضيع ذات االهتمام بالتفكير
اإلبداعي.

•

المشاركة في البرامج التدريبية التي تهدف إلى تعزيز وتنمية التفكير اإلبداعي.

•

التدريب على التفكير خارج المألوف في اتخاذ الق اررات.

•

كسر حاجز الخوف والفشل وتعزيز الثقة بالنفس.

•

النظر لألمور والمشكالت من كافه أبعادها وعدم التركيز على ُبعد وزاوية
واحده في حلها.

•

تربية األبناء تبعاً ألساليب التنشئة االجتماعية الصحيحة التي تعتمد على

•

تشجيع األبناء على التفكير بشكل غير تقليدي عند مواجهة أي مشكلة.

•

تعزيز مبدأ إعادة المحاولة عند الخطأ والذي يساهم في التقليل من المخاوف

االحتواء للفرد داخل أسرته وتعزز ثقته بنفسه.

التي تنشأ من الخطأ أو الفشل.

المدرسة

•

اء عند اتخاذ الق اررات أو
توظيف أساليب التفكير اإلبداعي بين أفراد األسرة سو ً
حل المشكالت.

•

تشجيع الطالب على روح التنافس اإليجابي عند طرح األفكار ومناقشتها.

•

توظيف طرق التدريس التي تهدف إلى تنمية الجوانب المعرفية والسلوكية
والوجدانية.

المجتمع

•

تشجيع الطالب على االبتكار واالختراع.

•

تدريب الطالب على استخدام أساليب التفكير اإلبداعي أثناء العملية التعليمية.

•

تشجيع المبدعين على مستوى المجتمع بخلق فرص تساهم في استثمار
قدراتهم بشكل تنموي.

•

احتواء الطاقات المبدعة بشكل إيجابي للمساهمة في مواجهة التغيرات
والتحوالت داخل المجتمع.

•

توفير بيئات مهيئة داخل منظمات المجتمع تساعد على خلق اإلبداع.

•

تنمية الموارد البشرية واستثمار طاقاتها.

•

تنمية الموارد المادية و البيئية للمجتمع.
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أما من جانب المبادئ التي ينطلق منها تعلم مهارات التفكير اإلبداعي فيشير
إليها (أبو جاللة:)2012،
 أن اإلبداع نشاط عقلي يمكن من خالل التربية والتعليم تنميته وتعزيزه ،حيث أنالتفكير اإلبداعي يعد مجموعة من المهارات القابلة للتعلم والتدريب والممارسة

واكتسابها وتقويمها.

 أن التفكير اإلبداعي ليس محصو اًر على فئة معينه من األّذكياء والموهوبين ،بلأن لكل إنسان الحق في تعلمه واكتسابه عن طريق التدريب والتعليم.

 من أفضل السبل لتعلم التفكير اإلبداعي التعلم الذي يتسم بالتنظيم والتخطيط.كما يشير (رضوان )2012 ،أنه توجد مجموعة من القوانين التي يمكن من
خاللها توجيه عملية التفكير اإلبداعي ،وتنميتها عند اإلنسان وهي:
 أفضل طريقة للحصول على أفكار رائعة وإبداعية هو أن تحصل على العديد مناألفكار الكثيرة والمتنوعة ثم تلغي األفكار السيئة منها.

 -البحث دائماً عن الحلول الصحيحة والبدائل عند مواجهة مشكلة معينة.

 -عدم النظر للزوايا التقليدية في حل المشكلة أو طرح األفكار.

 أنه في معظم األحيان تتحول األفكار إلى إبداعات متعددة عند التركيز علىالجانب المثير للفكرة وليس على اإليجابيات والسلبيات.

 االعتماد على التغيير في كل حل وعدم التركيز على جانب واحد. -البحث المستمر عن األفكار الجديدة في غير األماكن المعتادة.

 تغيير صيغ السؤال الذي ُيبحث فيه لطرح األفكار.التقنيات األساسية لتنمية التفكير اإلبداعي:

أشار ( )Sefertzi,2000إلى ٍ
عدد من التقنيات األساسية للتفكير اإلبداعي

اء على مستوى األفراد أو المنظمات وهي:
ونتائجها المتوقعه سو ً
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استخدام وسيط غير
ممكن
البحث عن طرق
لتحقيق األفكار
اإلبداعية

إيجاد حلول
تعددة لمشكلة ما
ابتكار العديد من
التشبيهات
والتعبيرات المجازية

ربط األفكار التي لم
تكن ذو صلة ببعض

إيجاد أوجه التشابة بين كل
فكرة واآلخرى

بناء مواقف
إبداعية وابتكارية

شكل ( :)3تقنيات التفكير اإلبداعي

وينتج عنها العديد من النتائج المتوقعة لعملية التفكير اإلبداعي وهي:

اإلبداع من

خالل أفكار
جديدة حول
المنتجات

التحسين
المستمر
للمنتجات أو
الخدمات

الكفاءة

األداء
العالي

المرونة

شكل ( :)4النتائج المتوقعة لعملية التفكير اإلبداعي

أساليب تنمية التفكير اإلبداعي:
تتعدد أساليب التفكير اإلبداعي والشكل التالي يبين هذه األساليب:
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المجموعات
الشكلية أو
الصورية

قبعات
التفكير
السته

العصف
الذهني

أساليب
التفكير
اإلبداعي
المترابطات
جعل الغريب
مألوفاً وجعل
المألوف غريباً

التفكير
االفتراضي

طريقة
األمناء
(الخدم)

شكل ( :)5أساليب تنمية التفكير اإلبداعي

( )1أسلوب العصف الذهني(:)Brain Storming

يعد أسلوب العصف الذهني من أشهر األساليب في التفكير اإلبداعي ويرجع

هذا األسلوب للعالم الذي ابتكره (أوسبورن) ،وقد عرفه كينث هوفر :بأنه مجموعة من
اإلجراءات التي تعني استخدام العقل في دراسة مشكلة وتقديم كل الحلول الممكنة

حولها بجمع أفكار حول هذه المشكلة(صابر.)2015،

كما ُيعرف بأنه أسلوب منظم لتوليد األفكار حول مشكلة محددة وتقوم على
قاعدة هي أن ُيفصل بين عملية توليد األفكار عن تقويمها ونقدها ،ألن نقد األفكار
يعيق إبداعها والعصف الذهني هو اإلطار الرسمي للتفكير االبداعي(ناظر.)2014،
ومن الشروط األساسية الالزم توافرها لنجاح هذا األسلوب هي:

 -1أن يتم تجنب نقد أي فكرة يتم طرحها من قبل المشاركين.

 -2العمل على تشجيع المشاركين واستعراض أكبر قدر من األفكار.
-3العمل على تنمية األفكار ألن كل فكرة تولد فكرة أخرى(عصفور2010،م)
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وتشير ( )Shingo,2017أن القاعدة األولى وهي :ال تنقد األفكار
المطروحة ،حيث تعتبر أهم قاعدة ألنها تشكل األساس الذي يطبق من خالله عملية
توليد األفكار ،أما القاعدة الثانية فهي :تتمحور حول الترحيب باألفكار غير االعتيادية

ألنها تشجع على ظهور طرق جديدة للتفكير وعادة ما تؤدي إلى حلول أفضل ،كما

أن القاعدة الثالثة :والتي تشير إلى إنتاج أكبر عدد ممكن من األفكار ،فهي أنه كلما
كان هناك أفكا اًر أكثر كلما تولدت أفكار أكثر روع ًة وإبداعاً ،أما القاعدة الرابعة فهي:
الجمع بين األفكار وتحسينها تعتبر مكوناً أساسياً من الذكاء االجتماعي النابع من
عملية الربط الشامل ودمج األفكار.

وإضافة إلى ما سبق من القواعد ،توضح ( ) Shingo,2017بأنه يتعين

أيضاً مراعاة اآلتي قبل عملية العصف الذهني:

أ -المشكلة:

▪ التعريف بالمشكلة تعريفاً واضحاً لكل أبعادها.
▪ يجب أن تكون المشكلة شيئاً ال يستلزم استخدام ورقة وقلم.

▪ عرض المشكلة بأسلوب واضح وبسيط حتى يستوعب الجميع المشكلة محل
البحث.

ب -المشاركون :العدد المثالي يتراوح ما بين  10 -5أفراد للمجموعة الواحدة ،وأن

تتألف المجموعة من المشاركين ذو خلفيات متعددة وبين المتكلمين بجرأة

والمحتفظين.

ج -الوقت :أن يتراوح وقت الجلسة بين  30دقيقة إلى ساعة تتخللها استراحة قصيرة،
أو من الممكن أن تكون مختصرة من  5إلى  10دقائق.

د -عملية سير الجلسة :شرح القواعد األربع األساسية ألسلوب العصف الذهني،

وتوضيح المشكلة للمشتركين ،اذا توقف تدفق األفكار على رئيس المجموعة
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تشجيع المشتركين مرة أخرى ،ويمكن أن تتكون المجموعة من ذكور فقط ،أو
ذكور وإناث أو كال الجنسين.

جدول ( :)4نموذج تقييم األفكار في العصف الذهني.
الفكرة()1

السؤال

الفكرة()2

الفكرة()3

الفكره()4

هل تحقق األهداف؟
هل تحل المشكلة ؟
هل من الممكن أن تجلب مشاكل

جديدة؟

هل الفكرة تتناسب مع األنظمة
الحالية؟
هل يمكن للفكرة أن يتم تطويرها

ونموها؟
Source: Brwon., D, & Kusiak,J. (2005(. Creative Thinking Techniques .
IRM Training: Retrived from: https://www.miun.se/siteassets/fakulteter/nmt/summer-

university/creativethinkingpdf

-2أسلوب المجموعات الشكلية أو الصورية ()Nominal Group
والذي ابتكره العالمان دنييك وفان دوفان ،والهدف األساسي لهذا األسلوب هو
التخفيف من حدة سيطرة أفكار أحد المجموعة على أفكار اآلخرين ،ومن أهم
الخطوات المتبعة في هذا األسلوب:
 أن يسجل كل فرد أفكاره على حدة وذلك على قصاصة من الورق حول المشكلة المرادمعالجتها.

 عرض أفكاره التي يدونها رئيس الجلسة وال تُناقش حتى ينتهي أفراد المجموعة كاف ًةمن سرد أفكارهم ثم يفتح النقاش ويقوم كل فرد بتقييم األفكار المعروضة س اًر ،ثم
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يستعرض

رئيس

الجلسة

أكثر

األفكار

التي

استحوذت

على

أعلى

تقييم(عصفور.)2010،
-3أسلوب قبعات التفكير الست ):(The Six thinking hats
يعد أسلوب القبعات الست من األساليب التي تجعل التفكير شمولياً وإبداعياً

ومتوازناً بنفس الوقت ،والذي ابتكره الدكتور إدوارد ديبونو ،وباستخدام هذا األسلوب

يمكن للمجموعة تقييم فكرة ما ،ويمكن أن تجادل في كل من اإليجابيات والسلبيات

للفكرة ،في حين يبقى الهدف ممكن ،ويجب على الرئيس في الجلسة أن يسهل العملية
رسمياً ،وقد أعطي كل نوع من التفكير لوناً يميزه عن اآلخر وهي كالتالي كما أشار

إليها ): (Brwon, 2005

• القبعة البيضاء (فكر محايد) :وتركز على التفكير بالمعلومات والحقائق ويكون
استجاب ًة لألسئلة مثل :ماذا نعرف؟ ما المعلومات التي نريدها؟ ماذا نحتاج؟،
ويكون المفكر حينها أكثر حيادية وموضوعية في تقديم معلوماته.

• القبعة الحمراء (تفكير عاطفي) :وتعني التفكير بشكل عاطفي تجاه األفكار
والمعلومات بعيداً عن الحيادية والموضوعية ،كالسؤال ما هي العواطف التي
تدفعك لهذه الفكرة؟ بمعنى أنها قبعة تركز على الدفء والمشاعر ،والعاطفة،

والحدس.

• قبعة سوداء :وتعني هذه القبعة على التفكير الحذر والحكمة والصرامة في

مناقشة الفكرة ،كالسؤال عن ما هي المخاطر المترتبة عليها؟ هل يمكن تطبيقها

واقعياً؟ ما هي اآلثار المترتبة على هذه الفكرة.
• القبعة الصفراء :وهي مأخوذة من لون أشعة الشمس التي تعني اإليجابية والتفاؤل
والفوائد ،ويكون التفكير استجابة لألسئلة لماذا يمكن فعل هذا؟ ولماذا يعتبر ذلك

جيداً؟
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• القبعة الخضراء :وتدل على التفكير االكتشافي والمقترحات واألفكار جديدة
والميول الجديد ،وبدائل اإلجراءات ،وهي تشير إلى التفكير اإلبداعي والبحث عن
أفكار جديدة غير مألوفة ذات نمط ابتكاري.

• القبعة الزرقاء :وهي تشير إلى النظرة العامة أو التفكير الشمولي ،والتحكم في

العملية وضبطها وجدولة األعمال ،وتحديد الخطوة التالية ،والتمهيد إلى خطط

العمل.
( )4أسلوب المترابطات جعل الغريب مألوفاً وجعل المألوف غريباً:
ويقوم هذا األسلوب على محاولة التفكير بأكبر قدر ممكن من األفكار الغير
مألوفة واالستخدامات غير المألوفة ِ
لألشياء بجعلها فكرة عاديه ،ويقوم ذلك على تحديد
بعض

األفكار

وآخرون2007،م).

المألوفة

وتحويلها

ألفكار

غريبة

والعكس

كذلك

(العتوم

وتحتاج هذه اآللية من أعضاء الجماعة إلى اتباع إجراءات معينة تعينهم على

الشعور بالراحة النفسية التي تعمل على أن تؤهلهم لتنمية وتطوير أفكارهم اإلبداعية،

ومعايشة المشكلة أو الفكرة وكأنهم جزء منها وهذا التماثل له ثالث أنواع كما أشار إليه
(هالل1997،م):
• التماثل الشخصي :يقوم الفرد من خالل الجماعة ومن خالل سعيه لحل
المشكالت الواقعية باإليحاء إلى نفسه بأنه جزء من المشكلة ويقيس على نفسه
النتائج عندما يمثل الموضوع.
• التماثل المباشر :وفيه يتم اختيار موضوع مماثل لفكرة البحث أو المشكلة ،حيث

يكون الهدف هو البحث عن مجال للمقارنة والتشابه بين موضوعين مثل جهاز

الحاسب اآللي والعقل البشري.
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• التماثل الرمزي :ويعتمد على استبدال الواقع بالخيال الذي يلغي قوانين الطبيعة،
ويصل إلى درجة استخدام بعض القوى الغير معقولة.

( )5أسلوب األمناء الستة (طريقة الخدم):
يشير (رضوان2012،م ،ص )35إلى أن هذا األسلوب يعتمد على طريقة صيغ من
األسئلة لحل المشكلة وإيجاد الحلول لها وهي:
لماذا؟

ماذا؟

متى؟

أين؟

كيف؟

َمن؟

ولإلجابة على هذه األسئلة اقترح عدد من المفكرين سبع إجابات بغرض التوصل
لعديد من الحلو يمكن اختصارها في كلمة (  )SCAMPERوالتي تعني "الماهر في

الجري" وهي اختصار لعدد من الكلمات هي :

 SUBSTITUTE = Sوتعني :قم بإحالل شئ محل آخر.

 COMBINE = Cوتعني :أدمج األشياء مع بعضها.

 ADAPT = Aوتعني :وفق األشياء لتعادل بعضها.

 MODIFY = Mوتعني :عدل.

 PUT TO OTHER USE = Pوتعني :فكر في استخدامات أخرى لنفس الشئ.

 ELIMINATE = Eوتعني :احذف.

 REVERSE =Rوتعني :اعكس

( )6أسلوب التفكير الفتراضي:
يقوم هذا األسلوب على افتراض مواقف افتراضية معينة ومحاولة رؤية األبعاد
والجوانب لهذا الموقف ،وتقوم غالباً على صياغة سؤال يبدأ بـ "ماذا لو"؟

 تواجه مشكلة مع مديرك في العمل ذو شخصية متسلطة ،ماذا لو كنت أنت المديرالمتسلط ماذا تعمل؟ (الخضر2012،م).
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نشاط()3
بشكل صحيح
الهدف  :أن يكتسب المتدربين أساليب التفكير اإلبداعي وتوظيفها
ٍ
نوع النشاط

جماعي

المدة الزمنية

 20دقيقة لكل نشاط

استراتيجية تطبيقه

حلقة نقاش

• باستخدام أسلوب العصف الذهني استنتج حلولً للمواضيع التالية ثم طبق عليها
نموذج قياس أسلوب العصف الذهني:
جدول(:)5تدريب على أسلوب العصف الذهني.

العبارات
• البطالة
• التلوث البيئي
• الفقر

المصدر :الخضر،عثمان حمود(2012م).التفكير أساليب ومهارات.ص.222

• اكتب أكبر عدد ممكن من النتائج المترتبة حول األفكار التالية:
جدول(:)6تدريب على أسلوب التفكير الفتراضي.
الفكرة
ماذا لو كانت الحيوانات تطير ؟

ماذا لو كانت األرض تحتوي على بحار فقط ؟
ماذا لو كان اليوم يتكون من  72ساعة؟

ماذا لو وجدت كن اًز يحتوي على قطع من الذهب ؟

93

الوحدة الثانية ____________________________________________
• أمامك عدداً من األفكار المألوفة ،قم بتحويلها إلى عدد من األفكار غير المألوفة في
الواقع:

جدول(:)7تدريب على أسلوب المترابطات جعل الغريب مألوفاً وجعل المألوف غريباً

الفكرة

السيارات تمشي على الطريق

المعلمون يقومون بتدريس الطالب
الطائرة تطير في السماء.
• اقراء الجملة التالية ثم حدد نوع القبعة المناسب لهذه العبارات الموجودة:
عقد أحد المدراء اجتماعاً مع ٍ
عدد من الموظفين في شركته لمناقشة تطبيق
إحدى المشروعات السكنية في المدينة ،والتي تخدم فئة األرامل والمطلقات ،وقد
طرحت من قبل الموظفين،
تعددت اآلراء حول هذا المشروع ،وتعددت المقترحات التي ُ

وكان من أبرزها التالي:

جدول(:)8تدريب على أسلوب قبعات التفكير الست.
القبعة

العبارة
تشير الحقائق إلى ارتفاع أسعار العقارات في المدينة بنسبة %30
عن الشهر الماضي.
أنا أشعر بالسعادة من تطبيق هذا المشروع.
أعتقد أن هذا المشروع سيفشل قريباً.

ارتفاع نسبة المطلقات واألرامل في المدينة %20عن العام

الماضي.

سنناقش النتائج المترتبة لمقترحات المشروع السكني لمده نصف

ساعة.
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هذه المعوقات قد تؤثر على سير المشروع،دعونا نقترح عدداً من
الحلول المبتكرة لتجازوها.

ليس لدينا موارد كافية لتنفيذ وحدات سكنية بهذا العدد.
بدالً من االعتماد الكلي على ميزانية الشركة يمكننا أن نحصل

على بدائل أخرى لدعم المشروع بشكل مبتكر.

سنقوم بحصر أهم المقترحات و تنقيحها وتنفيذها في نهاية
االجتماع.
أنا متحمس جداً للعمل من أجل هذا المشروع ألني أحببته وأشعر
بالفرح لتطبيقه.

يتمتع الموظفون لدينا بالخبرة الكافية التي ستدعم نجاح هذا
المشروع.

ابعا :التفكير اإلبداعي لمعالجة المشكالت:
رً

ينظر كل من ( )Newman,Summer&Warrenكما ورد في

(الخضر2012،م) إلى اإلبداع بوصفة عملية تمر بخمس مراحل على النحو التالي:
 -1مرحلة التشبع :Saturation
يتم من خالل هذه المرحلة التعرف على المشكلة وجمع المعلومات عنها من
خالل القراءة والبحث والنقاش وغير ذلك،وسميت بمرحلة التشبع ألن الفرد يتشبع ذهنه

بالمعلومات المتصلة بالمشكلة.

 -2مرحلة التفكير العميق :Deliberation
حيث يدخل الفرد في دائرة من التفكير العميق والمركز في المشكلة وتحليلها
وتفحص االفتراضات التي قامت عليها وتفكيكها ذهنياً.
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 -3مرحلة االحتضان :Incubation
وهنا يتوقف التفكير المباشر في المشكلة وتستقر المشكلة في العقل الباطن
للفرد حيث تختمر في الالشعور وربما أحس الفرد بخيبة أمل وإرهاق من عدم قدرته
على إيجاد الحل المناسب.

 -4مرحلة اإلنارة :Illumination
وهي المرحلة التي تأتي نتيجة خمول المشكلة في العقل الباطن فترة طويلة،
أمال في حل
وتفاعل عناصرها في الالشعور ،يبرز فجأة حل محتمل يحمل في طياته ً

المشكلة.

 -5مرحلة التحقق :Verification
في هذه المرحة يتم تهذيب الفكرة التي برزت خالل مرحلة اإلنارة ،وتوضحيها،
وتفحصها للتأكد من مناسبتها ،والتحقق من فائدتها ،واستشارة اآلخرين قبل تقديمها
للمعنيين بها.

• معايير قياس جودة الفكرة اإلبداعية:
جدول ( :)9مقياس جودة الفكرة اإلبداعية.

الستجابة

العبارة

نعم
هل الفكرة تتميز باألصالة؟
هل الفكرة تتميز بالمرونة ؟
هل هناك فوائد جيدة من تطبيقها؟
هل الفكرة تتميز بنقاط قوة ؟
هل الفكرة تحتوي على نقاط ضعف ؟
هل الفكرة تراعي قيم وتقاليد المجتمع؟
هل الفكرة مقبولة من قبل اآلخرين الرؤساء ،الزمالء،

العمالء)؟
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هل الفكرة سهلة التطبيق؟
هل الفكرة مكلفة مادياً ؟

هل وقت تنفيذها مناسب؟
هل تحتاج الفكرة إلى موارد تنظيمية  ،بشرية ؟
هل هناك جوانب قانونية يجب مراعاتها قبل تنفيذ الفكرة؟
المصدر :الخضر،عثمان حمود(2012م).التفكير أساليب ومهارات.ص.227

• سمات الشخصية المبدعة:

تعد الشخصية المبدعة من الشخصيات ذات اإللهام الفكري والحسي ،حيث

أنه ال يمكن للشخص أن يشعر بأنه غير مبدع ،فاإلبداع صفة وراثية وأي إنسان
يستطيع أن يطور القدرة االبتكارية لديه إذا ما أدرك وفهم حقيقة اإلبداع ،فالشخص
المبدع إنسان يحب االستطالع والبحث واالستفسار واالقتناع فهو يق أر ويناقش
ويكتشف ويمارس العديد من الهوايات وال يشعر بالقناعة والرضا أمام ما يحدث أو
أمام البدائل المحدودة ،حيث يمكن تحديد خصائص الشخص المبدع كالتالي:
 -1الشعور الدائم بالتعجب واالستغراب والنظرة لألمور بجانب إيجابي.

 -2االنفتاح المستمر على األفكار والبدائل.

-3عدم الخوف من األفكار المستحدثة والجديدة واإلقبال عليها.
 -4الشغف المستمر والتطور الدائم ألجل المستقبل.
-5المرونة العالية في التفاعل مع الفكرة مهما كانت مصدرها (هالل1997،م).
كما حدد ) (Treffinger,1998أربعة مكونات جوهرية في المنتجات

اإلبداعية يمكن تنظيمها باستخدام نموذج ) (COCO, Treffinger1991كما يظهر
في الشكل التالي:
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خصائص األفراد
Characteristics
المخرجات
out comes

تؤدي إلى

العمليات التي يؤدونها
Operation

السياق التي تحدث فيه
Context
شكل ( )6يوضح مكونات المنتجات اإلبداعية لنموذج ()COCO

Source: Treffinger, D. D. (8-12 June, 1998 ). Assessing creative

Thinking. Singapore: National Institute of Education.pp20.

حيث تتمثل المكونات كالتالي:

جدول ( : )10يوضح مكونات المنتجات اإلبداعية لنموذج ()COCO
خصائص األفراد : Characteristics
تتمثل في ٍ
عدد من الخصائص المعرفية

العمليات التي يؤدونها :Operation

وهي العمليات أو االستراتيجيات التي

والسمات الشخصية ومستوى الدافعية الداخلي لدى يستخدمها األفراد لتوليد العديد من األفكار وتحليلها

الشخص ،وعدد من األنماط التعليمية والنفسية وحل المشكالت واتخاذ القرار وإدارة عمليات
واإلبداعية ،وتتمثل في عدد من النقاط هي:

تفكيرهم ،وتتمثل في عدد من النقاط هي:

-

اء -
المستوى :مستوى اإلبداع لدى الشخص سو ً
مستوى (شخصي أو معرفي(

-

-

-

األسلوب المتبع "كيف أنت مبدع"؟
الحوافز (جوهري أو غير جوهري(

مهارات

المعالجة

المعرفية

بالعمليات(
التحرر من العقبات الداخلية

(له

-

ارتباط -
-

التباعد في توليد األفكار اإلبداعية.
تقارب تحليل األفكار اإلبداعية وتصفيتها.
التعريف :وهو إعادة الصياغة وحل المشكالت
اتخاذ الخيارات والق اررات المعقدة
مهارات المعالجة المعرفية.

استراتيجيات التعاون والعمل الجماعي
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السياق التي تحدث فيه :Context

ويتمثل السياق في عدد من العوامل

والمؤثرات

البيئة

والشخصية

وأبعاد

الموقف

المخرجات :out comes

تتمثل في النتائج للجهود التي قام بها

األشخاص

في

المكونات

السابقة

للمنتجات

والعالقات بين األفراد ودينامية الجماعة ومهارات اإلبداعية والتي يمكن تحليلها باستخدام العديد من
االتصال والعمل التعاوني والموارد البيئية وتتمثل في المعايير المحددة وهي:

التالي:
-

العقبات الداخلية لإلبداع.
االستراتيجيات –اإلدراك.
القيم والمفهوم الذاتي.
الحواجز الخارجية لإلبداع (الثقافة التنظيمية،
المناخ ،البيئة ،القيادة أو السلطة(

-

االبتكار.
اتخاذ الق ار ارت.
اإلتقان والتركيب.
الرؤية وتحديد األهداف.

التوازن بين الجودة واالبتكار.

المجموعة الدينامية ،العمل الجماعي والتعاون

Source: Treffinger, D. D. (8-12 June, 1998 ). Assessing creative
Thinking. Singapore: National Institute of Education.pp20.

خامسا :التفكير اإلبداعي وتعزيز التنمية المستدامة:
ً

إن مفهوم التنمية أصبح ذا أهمية واسعة وكبيرة تشغل العديد من العلوم ،حيث

سعت العديد من الدول على اختالف أوضاعها وأنماطها إلى تحقيق أهداف التنمية
المستدامة ،وقبل أن نوضح ما هي التنمية المستدامة البد أن نوضح مفهوم التنمية
وهي ":النمو وتعني تغي اًر كمي ونوعي في النسيج االجتماعي واالقتصادي والمكاني
في هيكل االقتصاد والنظام االجتماعي السكاني وبشكل إداري مخطط باتجاه أهدافه
على المستويات القطاعية والمكانية بسبب زيادة اإلنتاجية في الوحدات المتغيرات في
المجتمع على كافة المستويات والتي تؤدي إلى تحسين أداء عناصر اإلنتاج كماً

ونوعاً لصالح اإلنسان" (العزاوي ،2016 ،ص.)56
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وبناء على ما سبق يشير كل من (الزعبي )2009،أن مفهوم االستدامة ال
يقتصر فقط على البعد البيئي بل هو أعم وأشمل حيث أنه عملية قابلة لالستمرار
وتشمل السياسات لألبعاد االقتصادية واالجتماعية.
وتتكون التنمية المستدامة من سبعة مفاهيم أساسية كما أشار لها
(مبارك )2016،وهي:
المفهوم األول :االعتماد المتبادل :ويعني وجود عالقات مترابطة بين البيئة واالقتصاد
على المستويات المحلية والعالمية.

المفهوم الثاني :المواطنة :وهي كافة المسئوليات التي يتعين على كل فرد تحملها
داخل المجتمع.

المفهوم الثالث :احتياجات وحقوق األجيال القادمة :وهي فهم االحتياجات األساسية

للمجتمع واآلثار المترتبة على كافة اإلجراءات المتخذة اليوم.

المفهوم الرابع :التنوع :احترام وتقدير االختالفات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية.
المفهوم الخامس :جودة الحياة :االعتراف بتحقيق المساواة والعدالة على مستوى

العالم.

المفهوم السادس :عدم اليقين واالحتياطات :يجب االعتراف بالمناهج المختلفة

لتحقيق االستدامة والتغير المستمر لألوضاع.

المفهوم السابع :فهم أن الموارد محدودة وهو ما قد يؤدي إلى تأثير سلبي على حياة

البشر.

وتعقيباً على ذلك ُنشير أن هناك عالقة تكاملية بين التنمية المستدامة والتفكير
اإلبداعي ،ألن عملية التنمية المستدامة هي عملية مستمرة تعتمد على التطور والتجديد

والتغيير ،وال يكون ذلك إال من خالل تنمية التفكير اإلبداعي وتوظيف أساليبه في
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اء اقتصادياً أو اجتماعياً أو بيئياً بما يخدم ويحقق
مجاالت التنمية المستدامة سو ً
أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي واإلقليمي ،حيث أنه ال إبداع دون

تطور وتغير وال تطور وتغير دون عنصر اإلبداع.

حيث تعد بيئة العمل التطوعي بيئة خصب ًة لتنمية التفكير اإلبداعي وممارسته
ُ
عبر العديد من البرامج واألنشطة التي تخدم أهداف التنمية المستدامة ،كما أن العمل

التطوعي لم يعد عمالً عشوائياً ،بل أصبح عمالً مخططاً له ،يسعى لتحقيق العديد من
األهداف على مستوى األبعاد االجتماعية أو االقتصادية أو البيئية ،ويتقاطع مع
أهداف التنمية المستدامة ،لذا أصبح للتطوع دور بارز وكبير في تحقيقها وتنميتها.

ومن خالل ما سبق تشير (الكعبي )2019،أن للمتطوع دور كبير في تحقيق
أهداف التنمية المستدامة؛ حيث أنه يعد مورداً حيوياً من خالل االستفادة من إمكانياته
ومؤهالته في العديد من األنشطة والبرامج والمبادرات التطوعية التي تخدم التنمية

المجتمعية بما يساهم في رقي المجتمع وبناء مستقبل أفضل لألجيال القادمة ،كما أن
العالقة بين المبادرات التطوعية والتنمية المستدامة تتمثل في بناء القدرة على مواجهة
المجتمعات على الوقاية من كافة المخاطر البيئية واالقتصادية والعمل على التكيف
معها ،كما أنها تساهم في ربط األشخاص مع بعضهم البعض عبر روابط اجتماعية

تمكنهم من العمل معاً لمواجهة مشكلة ما أو إيجاد حلول للقضايا المختلفة والتعرف
على آثارها على التنمية االقتصادية والمجتمعية.

كما أنها تعمل على تقوية العالقات بين المؤسسات الحكومية والخاصة من
بينهن وإثراء المجتمع بالخبرات والكوادر التي تساهم في التنمية
خالل تنمية الشراكات
ّ
المستدامة .وأن تعزيز الشراكة بين كافة المؤسسات الحكومية والخاصة وغير الربحية

تؤدي إلى دعم برامج وأنشطة العمل التطوعي وتبنيها وإدراجها ضمن خططها

وبرامجها.
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سادسا :معوقات التفكير اإلبداعي:
ً

تعددت الدراسات التربوية والنفسية والتي تناولت معوقات التفكير اإلبداعي

ومن هذه الدراسات دراسة (شهيد ،)2004،حيث يشير إلى أن أهم المعوقات التي
تعيق عملية التفكير اإلبداعي هي:
-1معوقات أسرية :ويرجع ذلك إلى طبيعة األسرة وأسلوب تنشئتها وطبيعة المناخ
السائد بين أفراد األسرة ،حيث أن األسر تختلف بين بعضها البعض في أسلوب
اء بطبيعة العالقة بين الوالدين أو بين الوالدين واألبناء ،حيث أن
التنشئة والتعامل سو ً
أسلوب التنشئة الذي ينشأ فيه الفرد له دور في تشكيل اتجاهاته وسلوكياته ويعد عامالً
اء كان أسلوب التنشئة أسلوباً تسلطياً ،أو
مهماً في تنمية قدرات التفكير لديه ،سو ً
الحساسية الزائدة أو التفرقة بين األبناء.

-2معوقات مرتبطة بالمجتمع :ومن هذه المعوقات عدم اهتمام المسئولين وقيادات
المؤسسات الثقافية والتعليمية المتنوعة بإثارة دوافع األفراد وتشجيعهم على البحث
اء بالجوانب المادية أو المعنوية.
والتفكير سو ً

-3معوقات ترجع للبيئة التعليمية :ومن هذه المعوقات طبيعة التدريس القائمة على
التلقين ،وطبيعة المناخ المدرسي ،ومعوقات تعود للمعلم كعدم التشجيع والتحفيز
والتجديد في العملية التعليمية.
كما تشير دراسة (عصفور )2010،أن من معوقات التفكير اإلبداعي هي:

الخوف من الفشل ،االعتياد على األمور ،مقاومة التغيير ،تجنب المخاطر ،وجمود
القوانين.
كما أشار(صابر )2015،أن هناك عوامل تعيق وتؤثر في عملية التفكير
اإلبداعي وهي:
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 -1السمات الشخصية للفرد :مثل المرونة والدافعية والحساسية والمزاجية.
 -2المحاكاة :وتعني تقليد اآلخرين وهو عامل سلبي ،حيث أن تقليد اآلخرين يقيد من
قدرات الفرد ومهاراته.
وتعقيباً على ما تم ذكره نوضح من وجهة نظرنا ،أن من أبرز المعوقات التي

تؤثر على عملية التفكير اإلبداعي بشكل عام هو عامل الخوف ،بمعنى الخوف من

التجارب الجديدة ،الخوف من الفشل ،الخوف من الوقوع في المخاطر ،مما يثير لدى
األفراد أو المنظمات شيئاً من القلق السلبي ،والتوجس والخوف من المستقبل وتوقع
نتائج عكسية وحلول سلبية؛ مما يدفعهم إلى الرجوع للتفكير التقليدي في الحلول

والبدائل ،والذي ُيعطي شيئاً من الراحة واالطمئنان في اختيار الحلول وصنع الق اررات.
ألن عملية التفكير االبداعي كما أشرنا سابقاً هي عمليه تعتمد على كسر

الجمود في التفكير ،ونزع الطابع التقليدي ،والخروج بالعديد من األفكار والبدائل
الجديدة والغير مألوفة.
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سابعاً :تصور مقترح لتنمية التفكير اإلبداعي في المجال التطوعي:
هو تصور يقوم على مجموعة من النقاط واألفكار ،التي تساهم في تنمية

اء على مستوى المتطوعين أو القائمين على
التفكير اإلبداعي في المجال التطوعي سو ً
اء نسق األسرة أو
المجال التطوعي من أفراد ومؤسسات وأنساق المجتمع سو ً

المؤسسات الحكومية واألهلية وتعزيز الشراكات المجتمعية بين المتطوعين.
(أ) فلسفة التصور المقترح:
هي مجموعة المبادئ التي تشكل فلسفة التصور وهي:

-1على المستوى الوطني :االنطالق من رؤية المملكة العربية السعودية كمنطلقاً

رئيسياً لتعزيز التنمية المستدامة والشراكة المجتمعية ومنها تطوير مجال التطوع والذي
يهدف من خالل الرؤية إلى رفع نسبة المتطوعين في المجتمع.

-2على مستوى الفرد :من خالل استثمار وتعزيز العديد من القدرات الشخصية
والمهارات ،كالمهارات الحياتية ،ومهارات التفكير التي يندرج تحتها التفكير اإلبداعي
والذي يعد بيئة خصب ًة لمجال التطوع.
-3على مستوى المجتمع من ناحيتين:
أ.العمل التطوعي يحتاج إلى تطوير وتغير مستمر يتناسب مع تطورات وتغيرات
المجتمع بما يالئم احتياجاته يرتكز فيها على اإلبداع واالبتكار في المبادرات

اء على مستوى األفراد أو الجماعات والمجتمعات.
والحمالت التطوعية سو ً

ب.أن العمل التطوعي يرتكز على استثمار القوى البشرية لتعزيز التنمية المستدامة
داخل المجتمعات بهدف تحقيق التطلعات المأمولة في المستقبل.
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(ب) منطلقات التصور المقترح:
يستند هذا التصور على عدد من المقترحات وهي:
 -1إكساب المتطوعين والعاملين في المجال التطوعي المزيد من مهارات التفكير
اإلبداعي وتوظيفها بما يتالءم مع قدراتهم الشخصية والمهنية.
-2أن بعض األفراد يمتلك مهارات للتفكير اإلبداعي ولكن ال يتم استغاللها وتوظيفها

بشكل صحيح من شأنه أن يحسن من مستوى مخرجات العمل التطوعي داخل
المجتمعات.

-3أن بعض المؤسسات والجمعيات ذات الصلة بالعمل التطوعي والقائمين عليها

يمتلكون من اإلمكانيات والموارد البشرية والمادية والبيئية ما يمكنهم من القيام بتعزيز

وتنمية مهارات التفكير اإلبداعي بشكل فعال على مستوى المتطوعين والمجتمع.

-4أنه يمكن من االطالع على التجارب الدولية في مجال العمل التطوعي واالستفادة
من هذه التجارب وتوظيفها بشكل مالئم بما يتناسب مع قيم المجتمعات.
-5تزايد االهتمام بالتنمية البشرية والتنمية المستدامة للمجتمعات واستثمار القوى
البشرية في العديد من المجاالت بما فيها المجال التطوعي.
(ج)أهداف التصور المقترح:
وهي:

من منطلق فلسفة التصور واألسس التي يرتكز عليها ٌنلخص أهم األهداف

-1التعرف على الوضع الراهن للتفكير اإلبداعي في المجال التطوعي.
-2تعزيز الشراكة المجتمعية بين المؤسسات الحكومية واألهلية في مجال التدريب
على التفكير اإلبداعي في المجال التطوعي.
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-3تنمية التفكير اإلبداعي في المجال التطوعي من خالل البرامج التدريبية المكثفة
والمستمرة.
(د) خطوات إجراء التصور المقترح:
-1دراسة الوضع الراهن للتفكير اإلبداعي في المجال التطوعي.
الهدف العام :تحديد نقاط القوة والضعف ألساليب التفكير اإلبداعي في المجال
التطوعي بشكل عام.
ويتم معرفة ذلك من خالل اإلجابة على األسئلة التالية:
ما هي أكثر أساليب التفكير اإلبداعي شيوعاً بين المتطوعين والقائمين عليها؟
ما هي أخطاء التفكير التي يقع بها المتطوعين والقائمين عليها؟
هل تم توظيف أساليب التفكير اإلبداعي بشكل صحيح بين المتطوعين والقائمين
عليها؟
هل المبادرات التطوعية ُيخطط لها بإتباع أساليب التفكير اإلبداعي؟
ما هي أهم المعوقات التي تعيق تنمية مهارات التفكير اإلبداعي بين المتطوعين
والقائمين عليها؟
ويتم تنفيذ ذلك من خالل:
أ -قياس أثر المخرجات التطوعية على المجتمع والمتطوعين والعاملين عليها.
ب -تحديد أهم الموارد لعالج نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة.
ت -عقد اجتماعات وورش عمل ذات فعالية للوصول إلى ق اررات وحلول تساهم في
تنمية التفكير اإلبداعي بشكل فعال بين المتطوعين والقائمين عليها.
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 -2إجراء شراكة مجتمعية بين المؤسسات الحكومية واألهلية لتعزيز التنمية
المستدامة للعمل التطوعي ومجال اإلبداع.

الهدف العام من اإلجراء :زيادة الدعم المادي والمعنوي للمتطوعين مما يتيح
مجاالً أوسع في االبداع واالبتكار للمبادرات التطوعية.
ويتم ذلك من خالل:
أ -التعاون مع المؤسسات الحكومية واألهلية لتبني المبادرات التطوعية والمتطوعين؛
مما يساهم في رفع اإلمكانيات المادية والبشرية في المجال التطوعي.

ب -وضع حوافز مادية ومعنوية على مستوى المجتمع للمبادرات التطوعية ذات
الطابع اإلبداعي.
-3تنفيذ برامج تدريبية في المجال التطوعي والتفكير اإلبداعي.
الهدف العام :تدريب المتطوعين والقائمين عليه على مهارات التفكير اإلبداعي
بما يتناسب مع المجال التطوعي بشكل مستمر ،ويتم تنفيذ ذلك من خالل:
أ -التعاقد مع مراكز تدريب متخصصة في برامج التفكير اإلبداعي وتنميته.

ب -التعاون مع مدربين خارجيين لالستفادة من التجارب الدولية في تنمية مهارات
التفكير اإلبداعي في المجال التطوعي.

ج -تنفيذ ورش عمل من قبل المتطوعين والقائمين عليها في مجال تنمية التفكير
اإلبداعي.
د -التقييم المستمر ألثر العملية التدريبية للفئات المستهدفة.
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(هـ) المعوقات التي قد تحد من تنفيذ التصور المقترح والمقترحات للتغلب عليها:
 ضعف التعاون من قبل المؤسسات الحكومية واألهلية والتطوع ،ويمكن التغلب
عليه من خالل:
✓ حث المؤسسات عن طريق البرامج التوعوية واإلرشادية على دعم وتشجيع
المبادرات التطوعية وتبني المبدعين من المتطوعين والعاملين عليها.

 قلة البرامج التدريبية لتنمية التفكير اإلبداعي في المجال التطوعي :ويمكن التغلب
عليه من خالل:
✓ زيادة البرامج التدريبية لمهارات التفكير اإلبداعي في المجال التطوعي في
المجتمعات.
✓ استقطاب مدربين خارجيين لالستفادة من خبراتهم وتجاربهم.

 قلة الوعي بالطرق الصحيحة لتنمية أساليب التفكير عموماً والتفكير اإلبداعي
خصوصاً ،ويمكن التغلب عليه من خالل:

✓ إقامة برامج تدريبية لتنمية التفكير اإلبداعي على كافة مستويات المجتمع.

✓ انشاء حمالت الكترونية عبر برامج التواصل االجتماعي للتثقيف حول
مهارات التفكير اإلبداعي.

 عزوف وعدم استم اررية أغلب المتطوعين والقائمين على العمل التطوعي في
المجال التطوعي.
✓ وضع حوافز معنوية ومادية.

✓ تغيير الطرق التقليدية للمبادرات التطوعية.

✓ استثمار القوى البشرية بما يخدم المجال التطوعي والتفكير اإلبداعي.

✓ التطوير والتغيير المستمر بما يالئم احتياجات المتطوعين والقائمين عليه
ويتسق مع احتياجات المجتمع.
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 مقاومة التغير والخوف من كل جديد من قبل بعض المتطوعين والقائمين على
العمل التطوعي.
✓ التخطيط االستراتيجي الجيد لكل خطوة من خطوات التصور المقترح
وعرضها على عدد من الخبراء في ذات المجال.
✓ التطبيق المرحلي لخطوات التصور المقترح.

109

الوحدة الثانية ____________________________________________

المراجع:

ابن منظور ،محمد مكرم (2010م) .لسان العرب .بيروت :دار صادر للنشر
والتوزيع.

أبو جادو،صالح محمد علي (2004م).تطبيقات عملية في تنمية التفكير اإلبداعي
باستخدام نظرية الحل اإلبتكاري

للمشكالت.رام هللا:دار الشروق للنشر

والتوزيع ودار يافا العلمية للنشر والتوزيع والطباعة.
أبو

جاللة،صبحي

مهارات

حمدان(2012م).تنمية

التفكير

اإلبداعي،مجلة التربية .194-165 ،)181(،

العليا

والتفكير

بونو ،إدوارد .)2010( .التفكير الجانبي( .نايف الخواص ،مترجم) .الهيئة العامة
السورية للكتاب و ازرة الثقافة:دمشق( .تاريخ النشر األصلي .)1971
بونو ،إدوارد .)2013( .اإلبداع الجاد( .باسمة النوري ،مترجم) .مكتبة العبيكان
للنشر .الرياض( .تاريخ النشر األصلي .)1993

الحالق،هشام(2010م).التفكير اإلبداعي مهارة تستحق التعلم.دمشق:الهيئة العامة
السورية للكتاب.
الحيزان،عبداالله

إبراهيم(2002م)لمحات

عامة

في

التفكير

اإلبداعي.مجلة

البيان.الرياض:مكتبة الملك فهد الوطنية .
الخضر،عثمان حمود(2012م).التفكير أساليب ومهارات.الكويت:دار آفاق للنشر
والتوزيع.

رضوان،محمود عبدالفتاح(2012م).التفكير اإلبداعي أو اإلبتكاري في ظل القبعات
الست للتفكير.المجموعة العربية للتدريب والنشر.
ريان،محمد

هاشم(2006م).مهارات

وسرعة

التفكير

تدريبة.الكويت:مكتبة الفالح للنشر والتوزيع.

110

البديهة

وحقائب

_______________________________________مهارة التفكير اإلبداعي
الزعبي،علي زيد العنزي،فواز عويد الصالح،علي عامر(2009م).التنمية المستدامة
المفهوم

والمكونات

ومؤشرات

القياس،حوليات

عين

آداب

شمس،م،37ص270-229

السويدان،طارق محمد العدلوني،طارق أكرم(2004م).مبادئ اإلبداع.الرياض.:دار
قرطبة للنشر والتوزيع .

شهيد ،السيد علي السيد(2004م).بعض معوقات تنمية التفكير اإلبداعي لدى
الطالب،مجلة كلية التربية بالزقازيق،)46(،ص.15-1
صابر،يحيى(2015م).إدارة التفكير اإلبداعي وأسس حل المشكالت.عمان:دار أزمنة
للنشر والتوزيع.
العتوم،عندنان يوسف الجراح،عبدالناصر ذياب بشارة،موفق(2007م).تنمية مهارات
التفكير نماذج نظرية وتطبيقات عملية.عمان:دار المسيرة للنشر والتوزيع

العزاوي،فالح جمال(2016م).التنمية المستدامة والتخطيط المكاني.عمان:دار دجلة
للنشر والتوزيع.
عصفور،أمل مصطفى(2010م).األداء اإلبداعي للمنظمات،أعمال ندوات وملتقيات
العالقات العامة ودورها في تطوير المؤسسات العربية،المنظمة العربية للتنمية

اإلدارية،ص.290-211
عيسى،علي

محمد(2013م).دور

المعلم

تنمية

في

استراتيجيات

التفكير

اإلبداعي:قراءات تحليلية في المواقف الحياتية والتعليمية والتربوية لدى
الطالب.المؤتمر العلمي العربي العاشر لرعاية الموهوبين والمتفوقين-معايير

ومؤشرات التميز:اإلصالح التربوي ورعاية الموهوبين والمتفوقين.المجلس

العربي للموهوبين والمتفوقين: 430-401،)2(.عمان
الكعبي،ميثاء

محمد(2019م).العالقة

بين

المبادرات

المستدامة.تاريخ االسترجاع 1441/3/8هـ من :
111

التطوعية

والتنمية

____________________________________________ الوحدة الثانية
https://dld2019.redsoft.org/Uploads/Papers/الكعبي20%ميثاء.pdf

المدن

مجلة،وتنشأتها

أصلها

المستدامة

التنمية.)م2016(فاطمة،مبارك

:هـ من1441/3/7 تاريخ االسترجاع،اإللكترونية

https://www.envirocitiesmag.com/articles/issue-13/3.pdf

التفكير اإلبداعي ودورة في تدريس العلوم رؤية.)م2014(نوال حسن إبراهيم،ناظر
.دار المأمون للنشر والتوزيع:عمان.نظرية

مركز ديبونو لتعليم:األردن.اإلبداع الجاد مفاهيم وتطبيقات.)م2014(محمد بكر،نوفل
تكون

كيف

اإلبتكاري

.التفكير
التفكير

مهارات.)م1997(عبدالغني

محمد،هالل

.مركز تطوير األداء والتنمية:مصر.مبدعاً؟
Aman, D. (2014). Creative Thinking 101. How to Improve Your
Creative
Proble
Solving
Skills.Retrieved
from
http://weblogibc-co.com/wpcontent/uploads/2018/11/Creative-Thinking-101_-How-toI-Daniel-Aman-1.pdf
Birgili, B. (2015). Creative and Critical Thinking Skills in
Problem-based Learning Environments. Journal of Gifted
Education and Creativity, 2(2), 71-80
Brwon., D, & Kusiak,J. ((2005. Creative Thinking Techniques.
IRM
Training:
Retrived
from
https://www.miun.se/siteassets/fakulteter/nmt/summeruniversity/creativethinkingpdf
Oxford English Dictionary . (2019). Lateral thinking..
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/eng
lish/lateral-thinking
Sefertzi, E. (2000). Creativity. Report produced for the EC
funded project.
Shingo, S. (2017). Kaizen and the Art of Creative Thinking .
Productivity Press;. Washington, United States
112

_______________________________________مهارة التفكير اإلبداعي
The Creative Thinking in Literacy & Language Skills project. (1
JAN, 2014). Creative Thinking In Litteracy And Language
Skills.
Creative Thinking Project: .Retrived from
http://www.creativethinkingproject.eu/training_guide/CTI
LLS_O1_TrainingGuide_EN.pdf?LMCL=dtoCSG&LMC
L=JNS3zw&LMCL=K2wR0H
Treffinger, D. D. (8-12 June, 1998 ). Assessing creative
Thinking. Singapore: National Institute of Education
Whetten, D. (2011). Developing Management Skills. Upper
Saddle River, N.J.: Prentice Hall.

113

الوحدة الثالثة

مهارة تصميم المبادرات المجتمعية
Community Initiatives Design Skill
أولا :ماهية المبادرات المجتمعية.
ثانيا :أهداف المبادرات المجتمعية.

ثالثا :مجالت وأشكال المبادرات المجتمعية.
رابع ا :أنواع المبادرات المجتمعية.

خامسا :مراحل وخطوات تصميم المبادرة المجتمعية.

سادسا :نموذج مبتكر لتحليل المبادرات المجتمعية.

سابع ا :تقييم المبادرات المجتمعية.

اعداد :أ.د .أحمد عبد الحميد االبشيهي
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" نستطيع أن نتكلم كثريا عن الرايدة والعمل التطوعي وأمهية العطاء ومساعدة
اآلخرين ،لكن يبقى السؤال األبرز هو كيف جنعل ذلك يف إطار عملي؟ وقد وجدان من
خالل اخلربة العملية أن املبادرات هي اإلطار العملي احلقيقي لتحويل التنظري إىل واقع
عملي".
(سعادة ،واجليوسي ،د.ت ،ص.)37
إن المداخل المجتمعية لحل المشاكل االجتماعية واالقتصادية الملحة ليست
جديدة ،كان ومازال العمل التطوعي من قبل المواطنين والمنظمات على قيد الحياة
وقبل فترة طويلة من البرامج الحكومية ،الجديد هو المنهجية التي يبدو أنها بدأت

تظهر على المستوى المحلي  -وهي استراتيجية أكثر بكثير من ذي قبل ،حيث

يستكشف الممولون وواضعو السياسات ومصمموا البرامج مجموعة من األساليب
إلعادة إحياء األحياء المنكوبة ومعالجة المشاكل المعقدة األخرى ،مثل البطالة والفقر،
وُيعرف هذا الجيل الجديد من الجهود في هذا المجال بأنه "المبادرات المجتمعية
الشاملة").( Torjman & Leviten-Reid, 2003, p.1
ويعتقد البعض بأن المبادرات المجتمعية من اختراعات القرن العشرين ،إال أن

اإلنسان قد مارس المبادرات منذ أن انتظمت حياته في مجتمعات سكانية ،فالمبادرة
تمارس أينما انتظم الناس في مجموعات للعمل سواء أكان ذلك للزراعة أو التجارة أو
لتحسين أوضاع داخل المجتمع ).(Jared et al,2005, p.645

وفى أوائل القرن العشرين وكان هدف ا لمبادرات تعزيز التغيير اإليجابي في

األسرة والفرد والمجتمع ،ومعظم المبادرات تحتوي على عدة أو كافة العناصر التالية:
توسيع وتحسين الخدمات االجتماعية ،رعاية أطفال ،بناء قدرات للشباب ،تنظيم

المجتمع ،الرعاية الصحية ،إصالح مدراس ،برامج ترفيهية ،ويرتبط كل ذلك بشكل
مباشر بالجهود الرامية إلى إصالح الهياكل اإلدارية ).(Connell et al,1995:27
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وفي السنوات القليلة الماضية بدأت المبادرات تعمل من أجل التقارب بين عدة
اتجاهات :الخدمات البشرية والخدمات االجتماعية ،العمل علي وجود استراتيجيات
فعالة للوقاية ،ووجود كيانات تكميلية أو بديلة لألجهزة الحكومية لحل المشاكل
االجتماعية ).(Connell et al,1995:2
وتستعرض هذه الوحدة ماهية المبادرات المجتمعية ومجاالتها وأشكالها،
موضحا أهدافها وأهمية دعهما ،وركز الفصل على كيفية تصميم المبادرات المجتمعية
وتقييمها ،مع استعراض لنماذج من المبادرات المجتمعية المتنوعة.
نشاط ()1

المدة 15 :دقيقة.

ما تعريفك للمبادرة المجتمعية؟ وما أهم مميزاتها؟

أولا :ماهية المبادرة المجتمعية:

المبااادرة هااي فكارة وخطااة عماال تطاارح لمعالجااة قضااايا المجتمااع آل راضي

والعمري ،د.ت ،ص.)9
وتع اارف المب ااادرات المجتمعي ااة ه ااي جه ااود لتجمي ااع االئتالف ااات لتنفي ااذ ت اادخالت
متعااددة القطاعااات إلحاادا

تغيي ارات مجتمعيااة واسااعة النطااا

(Baum, 2001,

).p.147

كما تعرف المبادرة المجتمعية بأنها عملية استباقية يقوم بهااا فاارد أو جماعااة أو

منظمة لعمل تغيير ما يحسن من الظروف المعيشية للمجتمع المحلي ،أو يحاال مشااكلة
ملحة يعاني منها هذا المجتمع مؤسسة تكامل الستدامة التنمية ،2016،ص.)43
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وتعا اارف المبا ااادرة المجتمعيا ااة أيض ا اا بأنها ااا التوجا ااه بخطا ااى حثيثا ااة – ما اان قبا اال

المجتمااع -نحااو تنفيااذ مااا يمكاان تنفيااذه ماان أعمااال مفياادة للمجتمااع دون الحاجااة النتظااار

جهات أخرى من خارج المجتمع لتنفيذها ،تندرج المبادرة تحاات المفهااوم العاريض للعماال
الجماعي الطوعي الصندو االجتماعي للتنمية ،2016،ص.)32
وتتميز المبااادرات المجتمعيااة بأنهااا مؤسسااة تكاماال السااتدامة التنميااة،2016 ،
ص:)45

✓ استتتتتباقية :ال تحا اادها التقاليا ااد والا اانظم الحاليا ااة أو المعا ااايير والطا اار المتبعا ااة فا ااي
القطاع ،ال تعيقها الحواجز أو التحديات التي تقف في وجه تحقيق أهدافها.

✓ ابتكاريتتتة :تق ااوم عل ااى تط ااوير نم اااذج جدي اادة وابتك ااار من اااهج جدي اادة للتغل ااب عل ااى
العقبات وتتخذ وتطبق أساليب مبتكرة في حل القضايا االجتماعية.

✓ مجازفة :تقوم بتحويل وتطوير المجتمعات من خالل شراكات استراتيجية.
المواهب العشر للمبادرين/رواد األعمال الناجحين

The 10 talents of successful entrepreneurs

-

ما الذي يفصل أصحاب األعمال الناجحين عن أصحاب األعمال األقل نجاحا؟

ما الصفات والسلوكيات التي تدفع الفرد إلى بدء مشروع ناجح والمحافظة عليه
وتنميته؟

كيف تؤثر سيكولوجية رجال األعمال على اتخاذ الق اررات؟

هل تؤثر المواقف الريادية تجاه االستقاللية والمخاطر والعمل والدخل على نتائج

األعمال؟

هل خصائص الشخصية المطلوبة إلنشاء مشروع تختلف عن تلك التي تسهل

توسع ونمو المشروع؟

مفتونة بهذه األسئلة والعديد من األسئلة األخرى ،قامت مؤسسة Gallup

بدراسة  2500من رواد األعمال لفهم اإلجراءات والق اررات التي تؤدي إلى إنشاء
المشاريع والنمو .وبعد سنوات من البحث ومئات المقابالت ،توصلت مؤسسة Gallup
إلى  )10مواهب محددة تقود نجاح األعمال ،هي:
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 .1مركز على العمل Business Focus :يمكنك اتخاذ الق اررات بناء على التأثير

الملحوظ أو المتوقع على الربح ،وتتمثل السمات الرئيسية في :أنت موجه نحو
الربح -تضع أهدافا واضحة وتقيس بشكل موضوعي التقدم نحو هذه األهداف-
تحكم على قيمة الفرصة أو العالقة أو القرار من خالل تأثيره على العمل-
تستثمر الوقت في تخطيط استراتيجيات النمو-

الموظفين مع أهداف الشركة.

يمكنك مواءمة مسؤوليات

 .2الثقة  :Confidenceأنت تعرف نفسك بدقة وتفهم اآلخرين ،وتتمثل السمات
الرئيسية في :تعرف نفسك وتقدم نفسك بفعالية -تفهم بوضوح ويمكن أن تؤثر على
اآلخرين -أنت عملي المنحى واتخاذ المبادرة -لديك قناعة في قدرتك على أن
تكون رجل أعمال ناجحا.

 .3المفكر اإلبداعي Creative Thinker:أنت تبدي اإلبداع في أخذ فكرة أو منتج
موجود وتحويله إلى شيء أفضل ،وتتمثل السمات الرئيسية في :تتخيل ما وراء

حدود ما هو موجود اآلن -يمكنك استكشاف الخيارات ويمكنك التفكير في طريقك

أثناء المشاكل -تحلم باستمرار بمنتجات أو خدمات جديدة للعمالء -لديك عقل
يطلق عادة العديد من األفكار المختلفة -أنت فضولي وسريع التعلم.

 .4مفوض : Delegatorأنت تدرك أنك ال تستطيع أن تفعل كل شيء وأنك على
استعداد للتفكير في تحول في األسلوب والتحكم ،وتتمثل السمات الرئيسية في:

يمكنك بسهولة تفويض السلطة والمسئولية -تتعاون بشكل استباقي مع اآلخرين-

أنت تعترف وتستفيد من قدرات الناس الخاصة -المساعدة في ضمان أن يصبح

أعضاء الفريق مساهمين فعالين.

 .5الحسم : Determinationأنت مثابر من خالل العقبات الصعبة ،حتى ال يمكن
التغلب عليها على ما يبدو ،وتتمثل السمات الرئيسية في  :أنت تدفع لإلنجاز

ولديك أخالقيات عمل هائلة -تواجه العقبات مباشرة وتتغلب عليها -أنت ثابت وال
يعيقك الفشل أو حواجز الطر  -أنت حريص على اتخاذ الق اررات وسرعة

التصرف.

 .6مستقل : Independentأنت مستعد للقيام بكل ما يجب القيام به لبناء مشروع
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ناجح .وتتمثل السمات الرئيسية :تعتمد على نفسك إلنجاز المهمة -لديك شعور

قوي بالمسئولية -يمكنك التعامل مع مهام متعددة بنجاح -أنت حازم ،مع مستوى
عال من الكفاءة في كل جانب من جوانب إدارة األعمال.

 .7باحث عن المعرفة  :Knowledge-Seekerتبحث باستمرار عن المعلومات
ذات الصلة بتنمية أعمالك ،السمات الرئيسية :تدفع نفسك للحصول على معلومات

متعمقة حول كل جانب من جوانب عملك -تستخدم المعرفة كميزة تنافسية -لديك

اهتمام بعملك الذي يحد من الهوس -تتوقع االحتياجات المعرفية وتستخدم المعرفة
جيدا.
 .8مروج : Promoterأنت أفضل متحد
تتحد

باسم الشركة ،السمات الرئيسية :أنت

بجرأة نيابة عن شركتك -يمكنك صنع قضيتك بشكل فعال والتأثير على

الناس -تقوم بتوصيل رؤيتك لشركتك إلى الموظفين والعمالء -لديك استراتيجية
نمو واضحة.

 .9منشئ عالقات : Relationship-Builderلديك وعي اجتماعي كبير وقدرة

على بناء عالقات مفيدة لبقاء الشركة ونموها ،السمات الرئيسية :لديك وعي
اجتماعي عالي -تجذب وتحافظ على دائرة انتخابية -بناء عالقات متبادلة

المنفعة -تستخدم مواهب عالقتك للوصول إلى الموارد الداخلية والخارجية -تقيم
عالقات مع الموظفين والعمالء تتجاوز العمل -لديك سلوك منفتح ،واتجاه إيجابي،
وسالمة شخصية تساعد في بناء الثقة.

 .10مخاطر  :Risk-Takerتعرف بشكل غريزي كيفية إدارة المواقف الشديدة
الخطورة .السمات الرئيسية :لديك شخصية قوية وجاذبية وثقة -متحمس عند

مواجهة التحديات -لديك تصور متفائل للغاية للخطر -يمكنك اتخاذ الق اررات
بسهولة في المواقف المعقدة -تأخذ مدخل عقالنيي في صنع القرار.
Source:
Clifton,
J.,
&
Bharadwaj-Badal,
S.
(2014). Entrepreneurial strengthsfinder. Gallup Press.
في ضوء المواهب السابقة :هل تعتبر نفسك مبادر؟
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المعايير العشر للمبادرة المجتمعية الرائدة

حدد عبد العال ،2017ص )57المعايير العشر للمبادرات المجتمعية الرائدة في:
 -1أن تكون مبنية على دراسة مهنية الحتياجات المجتمع.
 -2أن تلبي احتياجا حقيقيا ال متوقعا وال يعتمد على اجتهادات وآراء شخصية ألصحابها.

 -3أن تملك هذه المبادرة ميزة تنافسية تميزها عن غيرها من المبادرات التقليدية كالتركيز على
قيمة معينة أو شريحة من المجتمع أو غير ذلك من جوانب الجودة والخدمة المتميزة.

 -4أن تخدم المبادرة أبعاد وأركان المسئولية المجتمعية وهي المجتمع واالقتصاد والبييئة
والكوادر البشرية.

 -5أن تتصف المبادرة باالستدامة بمفهومها الواسع في عملها وآثارها ومخرجاتها.
 -6أن تقوم وتبنى على العمل المؤسسي الواضح.

 -7أن تهتم بتشجيع التطوع وإتاحة الفرص لآلخرين للمشاركة والخدمة في فعاليتها المصاحبة.
 -8المبادرة الناجحة هي التي تتصف بإلهام وتحفيز فريق العمل فتوصلهم إلى اإلنجاز
واالستمتاع بما يقدمون.

 -9أن تتبناها كافة المستويات اإلدارية لتصبح مبادرة جماعية يسعى الجميع النجاحها.
-10

أن تكون ممكنة وقابلة للتحقيق فال تتصف بالصعوبة أو براتفاع التكاليف فو القدرة

واالستطاعة.

المدة 30 :دقيقة.

نشاط ()2

بالمشاركة مع أعضاء فريقك :فكروا في مبادرة للتعامل مع إحدى المشكالت الجتماعية التي

تشغل اهتمامكم ،مع تحديد أهداف هذه المبادرة ومجالها.
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ثانيا :أهداف المبادرات المجتمعية:
إن هدف المبااادرات المجتمعيااة هااو تحسااين الظااروف المعيشااية أو حاال لمشااكلة مااا
في المجتمع مؤسسة تكامل الستدامة التنمية ،2016،ص.)45
وتحاااول المبااادرات تحسااين نوعيااة الحياااة للجميااع فااي المجتمااع المحلااي .وغالبااا مااا
تقوم بذلك عبر طريقتين ):(Fawcett, 2010
عامة ،أي محاولة الوصول إلى كل َمن يمكن أن يكااون متااأث ار
األولى :استخدام مداخل ّ
بالقضايا والمشكالت المطروحة.
موجهااة وهااي تلااك التااي تحاااول التااأثير فااي ظااروف الناااس األكثاار
والثانيتتة :هااي مااداخل َّ

تعرضا للخطر بسبب المشكلة.
ّ

ومن خالل هاتين المقاربتين ،أو المدخلين ،تحاول المبادرات تغيياار ساالوك الناااس،
ويمك اان للمب ااادرات أن ت ااذهب أعم ااق م اان ذل ااك وتح اااول تغيي اار الظ ااروف المحيط ااة به ااذه
السلوكيات.
ّ
كمااا تعماال المبااادرات المجتمعيااة ماان أجاال تااوفير الاادعم لألفاراد واألساار ماان خااالل
خلق فرص عمل جديدة أو تحسين األصول المجتمعية أو وضع برامج جديدة تعليميااة،
تدريبية ،وإنشاء أو توسيع نطااا البارامج الترفيهيااة والثقافيااة(Torjman & Leviten-
).Reid,2003, p.5
وح اادد ويلم ااوت  ،1989 Willmottص )27أه ااداف المب اااردات المجتمعي ااة ف ااي:
نقاال الخاادمات ،ربااط الخاادمات الرساامية بغياار الرساامية ،تااوفير وظااائف وخاادمات محليااة،
زي ا ااادة ال ا ااوعي السياس ا ااي /المه ا ااارات ،إثا ااراء الحي ا اااة وتط ا ااوير الق ا اادرات ،زي ا ااادة الش ا ااعور
المجتمعا ااي ،تحسا ااين /الحفا اااظ علا ااى الظا ااروف ،تمثيا اال األعضا اااء  /السا ااكان المحليا ااين،
وتقديم الخدمات لألعضاء /اآلخرين.
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وحدد قناوي  ،2018ص )102أهداف المبادرات المجتمعية فااي عمليااات التنميااة
في:
 تمكين المجتمعات المحلية والدعوه للعمل المشترك مع اإلداره المحلية. -بناء قدرات الجمعيات األهليه المحلية.

 -تلبيه االحتياجات العاجله في المجتمع في المناطق المحرومة.

 بناء الثقة بين السكان والمجتمع المدني والحكومة والمتولدة من النتائج السريعةوالملموسة.

 تحسين التواصل والتعاون في الهيئات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمعالمدني وفيما بينها.

 استخدام مشروعات المبادرات المحلية من أجل إطال ش ارره البدء ألنشطة تطويربالمشاركه في المناطق ذات األولوية.

 المساهمة في تحسين استجابة الحكومه لألولويات احتياجات السكان الحكمالرشيد).

إن دعم المبادرات المجتمعية يفيد في المقام األول المجتمع ،ولكنه أيضا يفيد
باقي شركاء التنمية ،حيث تكامل الستدامة التنمية ،2016 ،ص :)46-45
✓ المجتمع المحلي :حل المشكالت الملحة بالمجتمع ،وتحسين ظروف المعيشة.

✓ المنظمات غير الحكومية :االشتراك بفاعلية أكثر لتنمية مجتمعاتهم مما يتيح لهم
الفرصة إلكتساب الخبرات وبناء قدراتهم ومهاراتهم.

✓ الدارة المحلية :تفعيل دورهم كشريك فعال في بناء للمجتمع ،وإنفا
بشكل شفاف ومرشد حيث استهداف االحتياجات الحقيقية للمجتمع.

ميزانيتهم

✓ القطاع الخاص :تفعيل دوره كشريك فعال في بناء المجتمع ،وعمل عالقات مع
المجتمع بما ينعكس على تنافسيته واقتصاديته.
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كما يساهم دعم المبادرات المجتمعية في:
 -بناء الثقة :خلق الثقة بين المجتمعات المحلية واإلدارة المحلية والقطاع الخاص

من خالل النشاطات والمسئوليات المشتركة وتوزيع مسئوليات تتسم بالشفافية في
بناء طريقة سليمة للتخطيط والمتابعة المشتركة ،ويساهم دعم الدولة للمبادرات

المحلية في زيادة ثقة المجتمع في اإلدارة المحلية ،حيث تحل مشكالته مما يعطيه
الثقة في استجابتها والشعور بمتطلبات المواطن.

 -المساهمة في تكلفة التطوير :ال تستطيع الميزانية الحكومية تلبية كافة

االحتياجات العامة بمفردها ،ولذلك تقدر الحكومات أهمية مشاركة كافة األطراف

المعنية التي تتضمن المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية والقطاع
الخاص والحكومة في المستقبل ،ويمكن تحقيق التقدم إذا تم إنشاء عالقة مفيدة
قائمة على الثقة يتم فيها تحديد األدوار والعمليات بوضوح ،وتلتزم كافة األطراف
وتفهم المتطلبات فهما جيدا .يسهم هذا االتجاه أيضا في ترشيد اإلنفا الحكومي
على المشروعات من خالل االستهداف الصحيح ألولويات المجتمع.

 -تمكين المجتمع من تحديد وحل مشكالته :تملك المجتمعات إمكانيات عظيمة

للتنمية ،تلك اإلمكانيات ينبغي أن تفعل بطريقة أو بأخرى ،ويمثل دعم المبادرة

المحلية أسلوبا جيدا لتزويد المجتمعات بالوسائل واألدوات المادية والتقنية لتنفيذ
مشروعاتهم وتحسين مستويات معيشتهم مما يساهم في تمكين المجتمع والمهتمين
به وبناء الثقة بين كل الشركاء.

 -تحسين عملية التخطيط للتطوير :تنمية وتشجيع آليات النظام القائم على

المشاركة للتخطيط "من أسفل" والذي يشرك األطراف المعنية المحلية بكل من
المجتمع المدني والقطاع الخاص واإلدارة المحلية في العملية.
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ثالثا :مجالت وأشكال المبادرات المجتمعية:
ح اادد نيكا اوالس  ،2006 Nichollsص )14مجموع ااة م اان المج اااالت واألنشا ااطة
يمكن للمبادرين التركيز علىها فى مبادراتهم ،وهي:
 التخفيف من حدة الفقر. الرعاية الصحية. -التعليم والتدريب.

 الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة.-

مشاريع الرعاية االجتماعية :مثل فرص العمل للعاطلين عن العمل أو بااال مااأوى،

ومشاريع للعالج والوقاية من تعاطي المخدرات والكحول.
المدافعة والحمالت ،مثل التجارة العادلة وتعزيز حقو اإلنسان.
وأشااار سااعادة والجيوسااي د.ت ،ص ص  )20-19إلااى أن المبااادرات تتنااوع

وتشمل كل مجاالت الحياة ،وحددها في:
 -المجال الصحي :مثل حمالت التوعية الصحية للفئات المختلفة في المجتمع،

مكافحة اإلدمان ،التدخين ،السرطان ،اإليدز ،تشجيع التغذية والسلوك الصحي،

اللياقة البدنية ،الدعم والمساندة النفسية واالجتماعية ،الصحة النفسية ،الحماية من
األمرض السارية ،تنظيم المعارض الفنية والمسرحيات ،وتأليف القصص ومسارح
ا
الدمى واعداد المهرجانات من أجل الوعي الصحي وتعزيز السلوكيات الصحية،
 ...إلخ.
 -المجال البيئي :حمالت الوعي البيئي ،التخلص من القمامة ،الحفاظ على

الغابات ،الحد من التلو  ،حماية الموارد الطبيعية ،الحد من هدر المياة والطاقة،

التدوير ،تنظيف الشواطئ ،حمالت النظافة وتجميل األحياء والقرى ،مبادرات
للتشجير ،الزراعة المنزلية ... ،إلخ..
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 -المجال االقتصادي والحد من الفقر :مكافحة البطالة في وسط الشباب ،األعمال

الخيرية للحد من الفقر ،التدريب على مها رات تهيئة الشباب لسو العمل ،ريادة
األعمال التجارية للشباب ،مبادرات مهنية من داخل النقابات المهنية والعمالية،

حقو العمال ،حمالت للحد من غالء األسعار ،محاربة النزعة االستهالكية،
مبادرت نشر ثقافة اإلنتاج ،حمالت توعية المهمشين اقتصاديا بحقوقهم ،مبادرات
ا
تطوعية مع المؤسسات العاملة في المجال الخيري ومكافحة الفقر ،تعليم األمهات
مهارات االقتصاد المنزلي ،جمع المواد الغذائية والمالبس واألدوية وتوزيعها على

الفقراء ،رعاية األيتام ،صناديق طلبة الجامعات الفقراء ،تنسيق برامج تشغيل طلبة
الجامعات أثناء الدراسة  ،تنظيم مواقع الكترونية وشبكات تواصل اجتماعي
لألعمال الخيرية....،

 مجال الثقافة والهوية :التعريف بالمواقع األثرية ،توثيق الثقافة الشعبية ،حمالتالقيم ،المحافظة على اللغة ،المهرجانات والكرنفاالت التراثية ،مبادرات تنشيط

الحياة الثقافية ،مشاريع نشر ثقافة الكتاب والقراءة  ،تعريف األجانب والسواح
للتر
ا
بالثقافة والهوية العربية واإلسالمية ،فر

الغنائي الشعبي ،مكتبات متنقلة

لألطفال ،تشجيع المكتبات المنزلية ،إنتاج برامج وأفالم عن الهوية والثقافة الشعبية
والت ار الوطني ،شبكات ومواقع إلكترونية لحماية اللغة العربية....،
 المجال االجتماعي :حمالت التوعية ،تربية األطفال ،تدريب األمهات واألهالي،برامج الزواج الجماعي ،الحد من غالء المهور ،رعاية المسنين ،حمالت نشر

القيم الدينية ،التوعية المرورية ،السلم االجتماعي ،حماية المستهلك ،حقو المرأة،
الحد من استعمال األعيرة النارية في الحفالت واألعراس ،التوثيق بالفيديو أو
الكتابة والصور إلحدى قضايا المجتمع...،
 -المجال التعليمي :محو األمية ،أماكن اللعب ،اإلرشاد الطالبي ،مسرح الشباب

التعليمي ألقطفال األقل حظا ،برامج تقوية الطلبة دراسيا في األماكن األقل حظا،
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المعارض الثقافية ،حمالت تعليم الفتيات ،مبادرات تعليم الكبار ومحو األمية،
صناديق تعليم الطالب....،
 -المجال السياسي والحقوقي :حقو

األقليات ،الحشد والتأييد لتغيير بعض

القوانين ،برامج التوعية على التربية المدنية وثقافة المواطنة وحقو

اإلنسان

والمشاركة المجتمعية ،مبادرات تفعيل دور الشباب في الحياة العامة ،نوادي حقو
اإلنسان في الجامعات والمدارس ،حمالت رصد حقو اإلنسان ،شبكات الكترونية
لدعم ومساندة قضايا حقوقية عادلة ،برلمان الشباب ،مجالس بلدية شبابية....،

 -مجال الطفولة والمرأة :عمالة األطفال ،حق الحماية ،الحد من العنف ،حمالت

التوعية ،ببرامج الرعاية الوالدية ،صحة األمهات ،حقو المرأة العاملة ،مبادرات

الترفيه عن األطفال الذين يعانون من ضغوط نفسية ،حماية األطفال المعرضين
المعوقين ،حمالت الضغط من أجل تغيير التشريعات
للخطر ،حقو األطفال َ
الخاصة بالمرأة والطفل ،التوعية على حقو المرأة ،التوعية القانونية للمرأة.....،

 مجال الرياضة والترفيه :فر الرياضة الشعبية ،المسرح المتنقل ،الحكواتي ،برامجلألطفال في األماكن األقل حظا.....،

 المجال اإلعالمي وشبكات التواصل :إنتاج برامج وأفالم ،مبادرة المواطن مراسلصحفي ،حياتنا من كاميراتنا ،حماية األطفال من اإلعالم الضار ،تدريب األطفال
والشباب على االستخدام اإليجابي للتكنولوجيا ،شبكات تواصل اجتماعي لنشر

قضايا اجتماعية ووطنية عادلة.
وللمبادرات عدة أشكال بغض النظر عن موضوعها ومجالها ،فهي قد تكون
على شكل سعادة ،الجيوشي ،د.ت ،ص:)22
 حمالت التوعية والتثقيف في كافة المجالت السابقة مثل :العنف الجامعي،الزواج العرفي ،عمالة األطفال ،التدخين ،المخدرات ،األقليات ،العمال.
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 -حمالت الحشد وكسب التأييد في كافة المجالت مثل :خفض الرسوم الجامعية،

الم ُعوقين ،حقو المرأة العاملة ،الحفاظ على الغابات،
حق التعليم المجاني ،حقو َ
مشاركة الشباب.

 التأهيل والتدريب ورفع الكفاءة في كافة المجالت مثل :الرعاية الوالدية ،مهاراتالحياة ،التأهيل المهني للشباب ،تهيئة الشباب لسو العمل.

 خدمية في كافة المجالت مثل :توزيع معونات ،حمالت النظافة ،محو األمية،الترفيه ،الخدمات الطالبية لطلبة الجامعات.

 -حل مشكالت في كافة المجالت مثل :المواصالت للطالب ،المياه للقرى.

رابعا :أنواع المبادرات المجتمعية:

حا اادد ويلم ا ااوت  )1989 Willmottأربعا ااة محك ا ااات لتتمييا ااز ب ا ااين األنم ا اااط

المختلفة للمبدرات المجتمعية:

وفقتا للمنتاط والستكا  :Areas and populationsتكااون بعااض المبااادرات
 ا

المجتمعي ااة محلي ااة وص ااغيرة الحج اام ،بينم ااا تغط ااي مب ااادرات أخ اارى من اااطق جغرافي ااة
وسكانية كبيرة.

وفقتتا لالنتشتتتار  :Prevalenceتختل ااف مب ااادرات المجتم ااع أيض اا فيم ااا يمك اان أن
 ا

يطل ااق علي ااه انتش ااارها :ع اادد العملي ااات المنفص االة أو المخطط ااات ،أو إجم ااالي ع اادد
األشخاص المتأثرين.

 أصتول المبتادرات  :Origins of initiativesيمكاان أن تتنااوع أصااول المبااادرات

المجتمعي ااة  -حي ااث ج اااءت الفكا ارة األولي ااة وال اادافع  -م اان الحكوم ااة المركزي ااة م اان
ناحية إلى حفنة من السكان المحليين في الطرف اآلخر ،حيث أن هناك فاار مفيااد

في استكشاف مثل هذه االختالفات بين ما يوصف أحيانا باألنشطة ماان أعلااى إلااى
أسفل واألنشطة من القاعدة إلى القمة.
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وفق تا لألهتتداف  :Objectivesيمكاان أيض اا التمييااز بااين المبااادرات المختلفااة ماان
 ا
حيث غايتها أو أهدافها ،األهداف ليست ،بالطبع ،هي نفااس اإلنجااازات فااي الواقااع

بعااض ماان أهاام األساائلة ،خاصااة حااول السياسااات الرساامية مثاال الرعايااة المجتمعيااة
والشرطة المجتمعية ،تدور حول مدى نجاحهم في تحقيق أهدافهم المعلنااة ،وال يازال
من المفيد تصنيف المبادرات من حيث ما تحاول القيام به.
وفااي نفااس الساايا صاانف الاادليل اإلرشااادي لمؤسسااة تكاماال السااتدامة التنميااة

 )2016أنماط المبادرات المجتمعية وفقا لعدد من األبعاد:

 الهدف من المبادرة:

 مبادرات بهدف التنمية وحل مشكالت محلة :وهااي القيااام بعماال خدمااة مااا أو حاالمشكلة ملحة أو إدخال تطوير ما بهدف تحسين الظروف المعيشية بالمجتمع.

 -مبتادرات بهتدف بنتاء الثقتة بتين شتركاء التنميتة :وهااي قيااام أحااد شااركاء التنميااة

كاااإلدارة المحليااة بعماال خدمااة مااا أو حاال مشااكلة ملحااة أو إدخااال تطااوير يحساان

الظروف المعيشية بالمجتمع بهدف التواصل مع المجتمع وبناء جسور الثقة معه.

 مبتتادرات بهتتدف بنتتاء الثقتتة بتتين المجتمتتع والشتتركاء فتتي ستتيا التطتتوير الشتتامللمنطقتة متا :وهااي قيااام اإلدارة المحليااة أو إدارة تطااوير منطقااة مااا بعماال تاادخالت

سريعة وملموسة يشعر بها المواطن لكسب ثقته في جدية عمليات التطوير الشاملة
وتشااجيعه علااى أخااذ دور فعااال ومساااهم فااي إعااادة بناااء مجتمعااه ،حيااث تسااتغر
عمليااات تطااوير المناااطق المتاادهورة وقتااا كبيا ار بااين اتخاااذ قارار التطااوير والتنفيااذ
الفعلااي لألعمااال ،فااي حااين يفقااد سااكان هااذه المناااطق األماال فااي اسااتجابة اإلدارة
المحلية ،لذا يجب عمل تدخالت ساريعة تشااعر السااكان بجديااة اإلدارة المحليااة فااي

التطوير وتساعد على تفاعل السكان مع جهود التطوير.
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 الحتياج ونوع التدخل:

 -مبتادرات تحستين البنيتة األساستية :وهااي التاادخالت لحاال مشااكلة ملحااة أو إدخااال

تطااوير مااا بهاادف تحسااين البنيااة األساسااية بااالمجتمع كالرصااف واإلنااارة والمياااة
وخالفه.

 مبتادرات تحستين الختدمات العامتة :وهااي التاادخالت لتحسااين خدمااة مااا كجمااعالقمامة والحمالت الصحية وخالفه.

 مبتتادرات اقتصتتاد ة :وهااي التاادخالت لخلااق فاارص عماال كتخطاايط مناااطق تجاريااةوتسهيل اجراءات إنشاء األنشطة التجارية والقروض الدوارة.

 مبتادرات ثقاييتة وتوعويتة :وهااي التاادخالت لاادعم األنشااطة الثقافيااة والتوعويااةبالمجتمعات المحلية.

 مبادرات تيسير اإلجراءات الحكومية :وهي التدخالت لتيسير اإلجراءات الحكوميةللفئات غير القادرة بالمجتمعات المحلية.

 توقيت المبادرة وامتداد تأثيرها:

 مبادرات تجنتب األزمتات :وهااي التاادخل واالسااتجابة الساريعة بمبااادرة مااا إلنقاااذ أفارادأو مجموعات بالمجتمع على وشك التضرر ،كمشروعات تجنااب الكاوار الطبيعيااة

المتوقعة.

 مبتتتتادرات قصتتتتيرة فتتتتي متتتتدة التنفيتتتتذ والتتتتتأثير :لرفا ااع ضا اارر مؤقا اات عا اان أفا اراد أومجموعات بالمجتمع ،كتوفير مساكن مؤقتة لمتضرري الكوار واألزمات.

 مبادرات قصيرة في مدة التنفيذ وممتدة التأثير :كمبااادرات تحسااين البنيااة األساساايةوالخدمات.

130

______________________________________ مهارة تصميم املبادرات

لنحياها ونحييها.

مبادرة مسك القيم

كان شعارنا على هذه األرض ففيها ما يستحق العمل عليها ،فقد ُح ّملنا أمانتها
استشعار للمسئولية تجاه ذلك ،انطلقت مبادرة مسك القيم من مركز مبادرات مؤسسة محمد بن
ا
و

سلمان الخيرية وتهدف إلى رفع الوعي بالقيم في المجتمع ،حيث تعد القيم المحرك األساسي

للسلوك ،وحرصا منا على خلق التأثير فيها على مستوى األفراد والمجتمعات عبر محتوى
وأدو ٍ
ات ووسائل متجددة تبعا وانعكاسا للتحوالت والمتغيرات
الرؤية :نحو مجتمع واع قيمه راسخة.

الرسالة :العمل على تمكين وصناعة أدوات المحتوى المعزز للقيم.
األهداف :تعمل مسك القيم من خالل مسارين أساسيين:

 .1دعم إثراء المحتوى العربي اإلعالمي والتعليمي بالمواد المعززة والداعمة لرسالة القيم.
 .2تطبيق مجموعة من البرامج واألنشطة والخدمات الموجهة للمجتمع.

فعلى هذه األرض سنسعى لزراعة الخير وسقيها الجذور لنكون جديرين بتاريخ تمدد جذ ار فارتفع

خير فأثمر ونفع.
ا
وأور
برامج:

تعد القيم المحرك األساسي للسلوك ،لذا فإن التأثير فيها على مستوى األفراد

والجماعات يتطلب أدوات ووسائل مبتكرة ومنها تحديد وقياس ما هو مناسب منها لكل فرد أو
منظمة تبعا لتوجهاتها وأهدافها.

 مخيم القيم :برنامج يهدف لتعزيز القيم ضمن بيئة تفاعلية مرحة تؤهل الشباب وتساعدهمعلى التفاعل مع المجتمع ،والذي سيقام في مدينة جدة.

 -أ كم محمد :يتعجبون  ” ..ال أرى فرقا بينهم ..أين سيدهم؟” ويتساءلون #أيكم_محمد –

تأتيكم“ أيكم محمد ”كلمحات لتصور بعض القيم من سيرة النبي المصطفى صلى هللا عليه

وسلم.
 برنامج القيادة بالقيم :بالتعاون مع مؤسسة المعارف العالمية التعليمية الخيرية برنامجالقيادة بالقيم ،والذي سيقام في مدينة الرياض.

المصدر :مؤسسة مسك الخيرية ،مبادرة مسك القيم ،من :
https://values.sa/misk/#about
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المدة 30 :دقيقة.

نشاط ()3

بالمشاركة مع أعضاء فريقك  :حدد خطوات تصميم مبادرة ؟
خطوات كل مرحلة

المراحل

خامس ا :مراحل وخطوات تصميم المبادرات المجتمعية:

تبدأ دورة حياة المبادرة منذ لحظة التفكير في المبادرة وتستمر حتى بعد

االنتهاء من تنفيذ أنشطتها حيث يلزم تقييم المبادرة.

حدد آل راضي والعمري مراحل وخطوات تصميم المبادرة في الجدول التالي:

جدول ( :)1مراحل وخطوات تصميم المبادرة:
المرحلة األولى:

 -بناء اإلطار المنطقي للمشروع.

المرحلة الثانية:

 -تنظيم الموارد البشرية.

تخطيط المبادرة
تنظيم المبادرة.

 -تصميم خطة العمل.

 تصميم نظم المتابعة والتقييم. تصميم آليات التسويق. -إعداد موازنة المشروع.

المرحلة الثالثة:

 -متابعة المشروع.

تنفيذ المبادرة.

 -تسويق المشروع.

المرحلة الرابعة:

 -التقييم المستمر للمشروع.

تقييم المبادرة.

 -الريادة.

 -تقييم األثر واالستدامة.

المصدر :آل راضي ،محمد بن علي ،والعمري ،محمد د.ت)،دليل منهاجية تصميم المبادرات،
جمعية المودة للتنمية األسرية بمكة المكرمة،ص.10
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وحدد سعادة والجيوسي خطوات تصميم المبادرة المجتمعية في دائرة أطلقا
مرور بتوليد الفكرة
ا
عليها دائرة حياة المبادرة المجتمعية ،تبدأ باالستعداد الشخصي،
وانضاجها والتخطيط والتنفيذ لها ،وتنتهي بالتقييم والمتابعة المستمرة.
الستعداد
الشخصي

تقييم

توليد الفكرة

وتحق

التنفيذ

انضاج
الفكرة

العملي

المتابعة

تطوير

تكوين فري
العمل

الذات

تصميم
الخطة

بناء

الشراكات

شكل ( )1دورة حياة المبادرة
المصدر :سعادة والجيوسي د.ت)  ،دليل المبادرات والمشاريع الشبابية ،تحويل الفكرة إلى حيز

التنفيذ ،ص. 42

الخطوة األولى :الستعداد الشخصي للمبادرة المجتمعية )ريادي ُيدرك الثغرة(
االستعداد الشخصي هو الخطوة األولى واألساس الذي تنطلق منه المبادرات،
وهو الوقود إلتمام المبادرات ،فإذا كانت الشعلة في البداية ضعيفة فلن تُضيء المبادرة
فإن االستعداد الشخصي يعني:
في أرض الواقع ،وبذلك ّ
133

الوحدة الثالثة ___________________________________________
 أن تؤمن بدورك المجتمعي ،وتكون لديك رسالة شخصية لخدمة مجتمعك أوقضية تخدم الناس.

 أن تكون لديك فكرة تؤمن بها وتريد تنفيذها. أن توظف نقاط قوتك وهواياتك ومواهبك وشغفك نحو حاجة من حاجاتمجتمعك.

 أن يكون لديك القرار لبذل الجهد أو الوقت أو المال من أجل إنجاح.الخطوة الثانية :توليد فكرة) الفكرة المبدعة...هي نصف المبادرة(
ُيكثر الناس من تعداد المشاكل وذكرها ووصفها واالستغ ار في تفاصيلها،
ويقل من ُيقدم حلوال أو أفكا ار لحلول مقترحة ،لذلك ما يميز المبادرين عن غيرهم ّأنهم

يفكرون في الحلول ،ما الحل الذي لديك؟ ما الفكرة التي ستقدمها لمجتمعك؟ ،ابحث
عن الجديد والتغيير لألحسن ،ابحث عن الحاجات المجتمعية واقترح حلوال جديدة.
السيدات المراهق للضرب وهو في طريقه من المدرسة
تعرض إبن إحدى ّ
عندما ّ
السيدة التي تعيش في بلدة صغيرة ّأنه يجب معالجة عنف
قررت هذه ّ
إلى المنزلّ ،

المراهقين ،فعّلقت الملصقات ،وأجرت اتّصاالت هاتفية ،وجمعت  35من األهالي
األول ،نبعت
والمراهقين في اجتماع ّأولي لمناقشة المسألة ،وانطالقا من هذا االجتماع ّ
مبادرة مجتمعية جمعت األهالي والمراهقين في نقاشات ،وورش عمل ،وعروض مسرحية.

وبمساعدة من وكالة محّلية ،حصلت المجموعة على منحة ،وما زالت – بنجاح – تحاول

تخفيض عنف المراهقين في البلدة هامبتون ،رابينوفيتش. )2010 ،

الخطوة الثالثة :إنضاج الفكرة والتحق من جدواها

في هذه المرحلة ُيعطي المبادر نفسه الفرصة إلنضاج فكرته ،من خالل مزيد
من البحث وجمع المعلومات ،ويتحقق من جدوى بذل جهد إضافي للعمل على هذه
الفكرة ،بإمكانكم القيام بالتالي:
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ِّ
وسع معرفتك وخبرتك باستعالمك عن القضايا ذات الصلة
 استعلم ّوتعرف أكثرّ ،
بفكرتك.
 اسأل نفسك ما المعلومات اإلضافية التي أحتاجها إلنضاج فكرتي؟ إلى من سألجأللمعرفة؟ إلى مختص ،مواقع الكترونية ،مراكز ،مؤسسات ،غير ذلك.
 ابحث عن التطبيقات السابقة المشابهة لفكرتك ،ادرسها جيدا وتعّلم منها ومنالكيفية التي تم تنفيذها من خاللها.

 اسأل نفسك :هل يوجد مؤسسات ومراكز في بلدي تهمني وتساعدني في تطويرفكرتي؟ ابحث عنها وأقم عالقات مع هذه المؤسسات.
 فكر في ما الذي يجعل هذه الفكرة مبتكرة؟ ما الجديد فيها؟ ماذا ستضيف؟ منسيستفيد منها؟

الخطوة الرابعة :فري المبادرة:

(امش وحيدا إ أردت أ تكو سريع ا ،وامش مع مجموعة إ أردت أ تصل بعيدا) مثل أفريقي

فان الريادي
من تعريف الريادة ّأنها تقوم على حشد الطاقات والقدرات ،لذلك ّ
لن يعمل لوحده ،ويحرص أن يجمع معه فريقا ،ولتكوين الفريق نقترح أن تفكر في
األسئلة التالية:
-

كم عدد أعضاء الفريق المالئم لدعم الفكرة ومساندتها؟

من هم الذين تعتقد أنهم سيتبنون أو يطورون الفكرة؟

 -ما هي مواصفات ومعايير أفراد الفريق المالئم؟

 هل ستلتقي بهم فرديا أم سيكون اللقاء ألكثر من عضو مقترح للفريق؟ كيف ستعرض عليهم الفكرة؟من أين يأتي الفريق؟:

 من مؤيدي الفكرة أو التصور المطروح ،من زمالئك في الجامعة أو المدرسة أوالحي.
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 من المستفيدين من الفكرة من أبناء المجتمع. من أعضاء المؤسسة االجتماعية التي تنتمي لها أو التي طرحت الفكرة عليها. -من المتطوعين سواء للفكرة أو للمؤسسة.

الخطوة الخامسة :تصميم الخطة التنفيذ ة :كيف نصل إلى ما نريد؟

اآلن وبعد أن أصبح لديكم فريق عمل ،وفكرة مبتكرة محددة وواضحة وتستحق

بذل الجهد والوقت ،وبعد أن تمكنتم من جمع المعلومات الكافية التي ساعدتكم على
تحديد مالمح مبادرتكم ،ال بد من البدء بوضع خطتكم العملية ،التي تتضمن الخطوات

التي ستقومون بها إلحدا

التغيير الذي تطمحون إليه ،وهي خارطة تساعدك

للوصول إلى أهدافك| ،أال وهو البرنامج العملي للتنفيذ.
والخطوات األولى دائما تبدأ بتحديد:

 األهداف العامة من المبادرة )التغير والتحسن واألثر الذي تريد إحداثه على الفئةالمستهدفة ،بما يتعلق بالمشكلة أو الحاجة التي من أجلها أطلقت المبادرة).
 األهداف المحددة )النتائج التي تريد أن تصل إليها في نهاية المبادرة ،وهيمتصلة بالهدف العام(.

 المراحل واألنشطة التي ستوصلك إلى تحقيق أهدافك. المخرجات من األنشطة )نتائج مباشرة لألنشطة(. تحديد المسئوليات عن التنفيذ .وتحديد اإلطار الزمني. تحديد المؤشرات التي تدل على تحقق المخرجات والنتائج. -تحديد الكلفة المالية.

الخطوة السادسة :بناء الشراكات وبناء شبكة األطراف المساندة أو المعنية بالمبادرة:

ونعني هنا إقامة عالقة إيجابية مع كل األشخاص أو المجموعات أو المؤسسات التي
تؤثر على مبادرتك ،أو تستطيع توظيف مواردها لتيسير تحقيق أهداف المبادرة ،من
خالل القضايا المشتركة التي تهم كل طرف.
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الخطوة السابعة :تطوير الذات :اآلن بعدما أصبحت المبادرة واضحة أمامك ومكتوبة،

وهناك فريق يتبناها ،ووضعت قائمة بشبكة العالقات التي تخدم المبادرة ،البد للمبادر

أن يقف لتقييم نفسه وقدراته وما الذي يريد أن يطوره في ذاته حتى ينجح فعال في
تحقيق مبادرته.

تطور الذات :هي عملية ينتهجها الشخص لتنمية معارفه ومهاراته واتجاهاته
لتحقيق أهدافه ،وتتضمن:
 تحديد األعمال المطلوبة مني كمبادر مثل :التواصل وتكوين الشبكة ،العمل معاألطفال الالجئين ،العمل ضمن فريق ،جلب تمويل.

 تحديد نقاط القوة المتوفرة لديك. تحديد نقاط الضعف وماذا ينقصني حتى تنجح مبادرتي. تحديد األولويات التي يجب أن أعمل على تطوي_رها. -التنفيذ واإلجراءات العملية.

الخطوة الثامنة :التنفيذ العملي:

وهي مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع لألنشطة حسب المراحل التي تم

التخطيط لها ،ووفق األدوار والمسئوليات التي تم تحديدها مسبقا .والتوثيق لكل
األنشطة التي تم تنفيذها.
في هذه المرحلة يستخدم الفريق مهارات إدارة األداء ،العمل ضمن الفريق،

حل المشكالت ،اتخاذ الق اررات الميدانية ،اإلدارة المالية ،التواصل مع أطراف العالقة،
إدارة وقت مشروعهم ،ويطلق على هذه العملية إدارة األداء :وهي كل ما يلزم لتحويل
الخطة إلى الواقع الفعلي وهي تتضمن:
 -إدارة الموارد البشرية ،فري

المبادرة .هي توظيف رأس المال البشري ،فريق

المبادرة ،لتحقيق أهداف المبادرة.
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 إدارة وقت المبادرة :هي عملية استثمار الوقت بأفضل طريقة ممكنة لتحقيقأهداف المبادرة.

 إدارة اتصالت المبادرة :هي توظيف عملية التواصل مع األطراف المحددة مسبقالتحقيق أهداف المبادرة.

 إدارة العوائ التي تواجه المبادرة :هي عملية توقع للعقبات التي تواجه المبادرةوكيفية مواجهتها والتعامل معها ،إضافة إلى عملية التعامل مع المشكالت عند

حدوثها.

 -إدارة الرصد والتوثي ألنشطة وإجراءات المبادرة :وهي عملية مراقبة تنفيذ العمل

وتوثيقه بشكل متواصل من خالل جمع المعلومات عن تنفيذ الخطة ،سواء كان

ذلك بالتوثيق الكتابي كالتقارير أو محاضر االجتماع ،أو بطر أخرى كالتصوير

أو الرسومات ،وبهدف إبقاء العمل ضمن المسار الصحيح.

 -اإلدارة المالية للمبادرة :وهي عملية توفير التمويل الالزم لتنفيذ أنشطة المبادرة.

قيم وتحق :
الخطوة التاسعة ّ :
التقييم جزء أساسي من العمل المنهجي ،وبدونه لن نتعلم من أخطائنا ولن

نطور أدائنا ،وهو عملية الحكم على المبادرة ومدى نجاحها وتحقيق أهدافها على
أرض الواقع ،ويساعد على معرفة مدى صحة طريقة إنجاز المشروع ،ووضع خطط

أفضل للمستقبل ،والتعرف على نقاط الضعف والقوة في سير العمل ،وألهمية التقييم
سيتم توضيحه في نهاية هذا الفصل.
الخطوة العاشرة :المتابعة

المستمرة:

ألنها تضمن بقاء أنشطة
هذه الخطوة تُرافق كل خطوة من الخطوات السابقةّ ،
وفعاليات المبادرة في المسار الصحيح ،ونعني بها :عملية التثبت والتأكد من تنفيذ
األعمال )المهام واألنشطة واإلجراءات) في وقتها ومن خالل الشخص المسئول،
وبالجودة المتوقعة ،وذلك وبهدف إبقاء العمل ضمن المسار الصحيح.
138

______________________________________ مهارة تصميم املبادرات
ويعتبر التوثيق أداة مهمة في عملية المتابعة ،ونعني هنا التوثيق بكافة أشكاله
ُ
من خالل التقارير ومحاضر االجتماعات وتقارير األنشطة والصور والمواد المرئية.
ويشير دليل مؤسسة تكامل الستدامة التنمية  )2015إلى أن المبادرة بمثابة
نموذج مصغر للتطوير المتكامل بالمشاركة ،ولضمان استدامة المبادرة وتأثيرها
واستفادة المجتمع منها يجب تنفيذ الخطوات اآلتية بالمشاركة:

تحديد الحتياجات ذات األولوية

دراسة الحلول محليا

البحث عن التمويل والمساهمات بأشكالها
المختلفة

تنفيذ أعمال وأنشطة المبادرة
بالمشاركة
المتابعة والتقييم بالمشاركة
شكل ( )2خطوات تنفيذ المبادرة المجتمعية.

المصدر :مؤسسة تكامل الستدامة التنمية ،)2015الدليل اإلرشادي للتنمية بالمشاركة مفاهيم عامة

وإطار تنفيذي-المبادرات المحلية نموذج ،مؤسسة هانس زايدل ،ميونخ.
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 -1تحديد الحتياجات ذات األولوية بالمشاركة:

غالبا ما تكون للمجتمعات الفقيرة احتياجات متعددة ،فقد تمثل بعض

االحتياجات أولوية لكل أفراد المجتمع المنطقة( في حين أن هناك احتياجات أخرى

مهمة لفئة معينة من المجتمع ،ومن المهم أن تلبي المبادرة احتياجات الفئة األكثر
عددا من المجتمع ،ويتأتى ذلك من خالل االستفسار عن احتياجاتهم.
الشركاء
المجتمع المحلي بفئاته

أدوار الشركاء
التعبير عن االحتياجات بصورة شفافة وبناءة
وإتاحة المعلومات.
في كثير من الحاالت يمكن االعتماد على
المنظمات المرتكزة في المجتمع المحلي مثل

منظمات المجتمع المدني

الجمعيات والمؤسسات ذات الخبرة أو الدراسات
السابقة لتحديد االحتياجات األهلية ومناقشة
البدائل الممكنة لتلبية تلك االحتياجات

المنظمات الوسيطة

يمكن أن تكون المنظمة الوسيطة منظمة غير
حكومية أو منظمة استشارية لديها الخبرة في
إدارة عملية تقدير االحتياجات بالمشاركة.

-2دراسة الحلول محلي ا:

دعم المجتمع بفئاته لتقديم واقتراح حلول تتوافق مع رغباته وإمكانياته وثقافاته

ألنه هو الوحيد القادر على تحديد االحتياجات وترتيب األولويات.
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الشركاء

أدوار الشركاء

اإلدارة المحلية مثل إدارة

اقتراح الحلول ومراجعة الحلول المقترحة من
المجتمع فنيا.

األحياء

اقتراح حلول تتوافق مع رغباته وإمكانياته

المجتمع المحلي بفئاته

وثقافاته.
االتصال بفئات المجتمع وتحديد القيادات

منظمات المجتمع المدني

الطبيعية به ،والعمل كحلقة وصل بين المجتمع

كالجمعيات والمؤسسات

واإلدارة المحلية وباقي األطراف المعنية.

األهلية

تقديم الدعم الفني وتدريب األطراف الشريكة

المنظمات الوسيطة

على طر االتصال والتفاوض للوصول ألفضل
الحلول

تقدير الحتياجات والمبادرات المجتمعية

يمكن أن يكون تحديد االحتياجات واألصول مفيدا لمؤسستك في أي وقت تقريبا في
مبادرتك ،لذلك يجب أن يتم تقييم الموارد واالحتياجات بانتظام خالل مبادرتك:
-

قبل التخطيط للمبادرة .وهذا يعطي أعضاء التحالف وقادة المجتمع  ،والذين يتم تقديم فكرة

-

أثناء تنفيذ المبادرة .من المهم التأكد من أنك مستهدف ليس فقط في بداية ونهاية المشروع،

لهم عن كيفية تحسين ظروفهم.

ولكن أيضا أثناء تنفيذه ،إذا لم تقم شركات السيارات بفحص الجودة على الصلب قبل إنشاء
األجزاء ومهمة الطالء بعد إنزالها عن الخط  ،فقد ال تميل إلى الثقة في المحرك ،يساعدك
تحديد االحتياجات واألصول خالل فترة المبادرة على استخدام مواردك الخاصة بشكل جيد،

ويضمن أنك تتصدى للمشكالت الصحيحة بالطريقة الصحيحة.

-

بشكل مستمر .أثناء الرصد والتقييم ،سواء المستمر أو بعد االنتهاء من المشروع  ،من المهم
االحتفال بالنجاحات والتعلم من النكسات إلى مزيد من التطوير المجتمعي.

Source: Heaven, C. (2010).Section 1. Developing a Plan for Assessing
Local Needs and Resources, from: https://ctb.ku.edu/en/table-ofcontents/assessment/assessing-community-needs-andresources/develop-a-plan/main
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 -3إعداد مقترح مشروع المبادرة والبحث عن التمويل:

إعداد وتصميم مبادرة محلية بالتعاون مع الشركاء المحليين من أجل تلبية

االحتياجات الملحة في المجتمع ،ثم صياغتها كمقترح يتم تقديمه إلى الجهة الممولة.
الشركاء

أدوار الشركاء

منظمات المجتمع المدني

إعداد وتصميم مقترح مشروع المبادرة بالتعاون مع

كالجمعيات والمؤسسات
األهلية

اإلدارات الميسرة (كمراكز
النيل لإلعالم)

الممولة.
الشركاء وتقديمه إلى الجهة أو الجهات
ّ
إرشاد الجهات الشريكة للجهات الممولة واإلدارات
والهيئات التي يمكن أن تساهم في تمويل المبادرة.
-

اإلدارة المحلية

إعطاء الرأي الفني والمعلومات التي تساعد في
إعداد المقترح وخطة التنفيذ.

-

توفير المعلومات عن االعتمادات المالية الممكنة
تمويل المبادرة أو المساهمة في التمويل.

ما تسعى الجهات المانحة أو القطاع الخاص إليه من
إيجاد وسائل ما من أجل التبرع والمساهمة لتحسين

ظروف معيشة المواطنين وإنفا
الجهات المانحة والقطاع
الخاص

مساهماتهم المالية

بطريقة فعالة.

وفي كثير من األحيان يكون لدى أفراد بالمجتمع
صالت مع القطاع الخاص والجهات المانحة والو ازرات
والهيئات مما قد يساهم في التعرف على أو توفير
مساهمات مالية أو عينية.
يمكن أن تكون المنظمة الوسيطة )منظمة حكومية/غير
حكومية ( لديها القدرة على القيام بدور وسيط بين

الجهة الممولة وبين الجهة المنفذة للمبادرة وقد تكون
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المنظمات الوسيطة

أيضا مؤسسة استشارية للجهة الممولة والمنفذة ،وفي

كلتا الحالتين يكون دورها متمثال في دعم المنظمات
المرتكزة في المجتمع بداية من إعداد مقترح المبادرة

وحتى االنتهاء من التنفيذ.

 -4تنفيذ أعمال وأنشطة المبادرة:

أثناء مرحلة التنفيذ ،تعمل كل من الجمعية وشركاؤها المحليين ) مثل اإلدارة

المحلية  /رجال األعمال  /ومنظمات مجتمع مدني  /المستفيدين  ...إلخ ( سويا

بشأن تنفيذ المبادرة ،ويعقدون اجتماعات منتظمة لمناقشة األنشطة التالية واألنشطة

السابقة وما إذا نجحت أم ال مما يعطى للجهات المنفذة فرصة لتعديل خط سير
األعمال ألقصى استفادة وترشيد اإلنفا .
الشركاء

المجتمع المحلي

أدوار الشركاء

يعد المجتمع هو الجهة المنفذة غير المباشرة للمبادرة
باإلضافة إلى كونه المستفيد منها ويتم تمثيل المجتمع
من خالل المنظمات المرتكزة في المجتمع.
يمكن أن تتولى منظمات المجتمع المدني )المنظمات
األهلية( عمليات إدارة تنفيذ المبادرة المحلية باإلشتراك
مع الجهات التنفيذية ذات الصلة وذلك لكونها شخصية

منظمات المجتمع المدني (كالؤسسات
والجمعية األهلية)

اعتبارية يمكن التعامل معها من خالل الجهات العامة
والخاصة وأيضا لخبراتها في إدارة األعمال التنموية
وتمثيل المجتمع.
وفي حالة عدم وجود جمعية قائمة يمكن ألعضاء
المجتمع النشطين تسجيل أنفسهم كمنظمة غير حكومية

من خالل و ازرة الشئون االجتماعية من أجل إمكانية
الحصول عل التمويل وتنفيذ المبادرة.
يمكن تنفيذ األنشطة مباشرة تحت إرشاد ودعم من
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المنظمة الوسيطة أو الجهات االستشارية.
يترتب نوع الدعم واإلرشاد المطلوب على ما لدى
أعضاء المنظمة المنفذة من خبرة في تنفيذ المبادرات
ومن مهارات إدارية ومحاسبية ومهارات التشبيك ومدى
إمكانية توثيق تقدم عملية التنفيذ ،ذلك يوفر لهم العمل

باستقاللية وانفرادية ويكون دور المنظمة الوسيطة دو ار

المنظمات الوسيطة

إشرافيا عاما فقط.

وإذا ما لم تقم الجمعية المحلية بتنفيذ مشروعات

بالمشاركة من قبل فسوف يكون على الجمعية الوسيطة
إرشادها خطوة بخطوة خالل كل مراحل المبادرة بما فيه
من شرح لخطوات التنفيذ وتقديم الدعم حسب االحتياج،
ومن هنا تتلقى الجمعية المنفذة تدريبا لبناء القدرات عن
طريق التدريب خالل العمل والذى يمكنها من تحمل

 -5المتابعة والتقييم بالمشاركة:

مسئولية تنفيذ المبادرة والمبادرات المستقبلية.

هي مشاركة ممثلي المجتمع في اإلشراف على األعمال التنفيذية للمبادرة

لضمان تحقيق األهداف العامة ومراحل التنفيذ والجدول الزمني.
الشركاء

المجتمع المحلي بفئاته

أدوار الشركاء

بما أن المجتمع هو الجهة المنفذة غير المباشرة
للمبادرة باإلضافة إلى كونه المستفيد منها يجب
تواجده وإشرافه على المراحل التنفيذية للمبادرة
وذلك لضمان عدم خروج سير األعمال التنفيذية
للمبادرة عن احتياجاته.

منظمات المجتمع المدني
كالمؤسسات والجمعيات
األهلية

تمثيل المجتمع في عملية اإلشراف على التنفيذ
وتنظيم االتصال بين المجتمع وباقى األطراف
الشريكة.
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المنظمات الوسيطة

اإلدارات الميسرة
اإلدارات المحلية والخدمية
ذات الصلة.

تقديم الدعم الفني لمنظمات المجتمع المدني
المنفذة للمبادرة.
تيسير عملية االتصال بالجهات الحكومية ذات
الصلة وتوفير المعلومات لألطراف الشريكة.
المتابعة الفنية وضبط األمور الفنية والتنفيذية
وتسهيل اإلجراءات.

 -6التوثي الفني والمالي:

من اإلجراءات الهامة في إدارة المبادرة ،هي التوثيق الفني والمالي السليم مما

يساعد على تأكيد المصداقية والشفافية الكاملة ،بحيث يرى كل طرف التقدم في أعمال
تنفيذ المبادرة وكيفية صرف الموازنات المعتمدة وإن كانت تمت بطريقة معقولة وفي
صالح المجتمع ،ويشمل:
• الشركاء ومساهماتهم )عينية ونقدية(.

• عدد الوظائف التي تولدت أثناء تنفيذ المبادرة.
• عدد المستفيدين في المجتمع )حدد معدل الفئة النسائية المستهدفة(.
• العوائق والمشكالت التي ظهرت أثناء التنفيذ.
• خطة استم اررية الخدمات التي ستوفرها المبادرة للمجتمع.
• أسعار الخدمات التي تقدمها المبادرة بالمقارنة بسعر الخدمات المقدمة من
اآلخرين.
• التأثير اإليجابي المباشر وغير المباشر على المستفيدين.
•

التأثير اإليجابي المباشر وغير المباشر على دخول المستفيدين.
أدوار الشركاء

الشركاء
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تقديم الدعم الفني والتدريب واإلشراف على

المنظمات الوسيطة

المنظمة المنفذة أثناء عملية التوثيق والتي
تبدأ مع أولى مراحل المبادرة حتى بعد
االنتهاء من التنفيذ

سادسا :نموذج مبتكر لتحليل المبادرات المجتمعية:

لقد ابتكر الجنباز والمنيعي  )2015نموذجا لتحليل المبادرات يمكن استخدام

هذا النموذج في كل من المبادرات الربحية وغير الربحية على حد سواء.

" تخيل أنك تريد أن تلعب كرة القدم ،قمت بتجهيز نفسك وارتديت الزي

المناسب للعب ،ثم دخلت إلى غرفتك التي تحوي أنواعا مختلفة من الكرات ،واخترت
الكرة المناسبة للعب ،ثم اتجهت للمعلب لتلعب فيه ضد منافسك ،تفاجأت أن الملعب
نفسه كان محاطا بحاجز يمنع تجاوزه ،وكان عليك أن تتجاوز هذا الحاجز أوال لتتمكن
من اللعب ،نجاحك في هذه القصة يعتمد على أربع عوامل رئيسية،فعليك أوال تجهيز
نفسك وتدريبها جيدا ليكون لديك لياقة مناسبة للعب الكرة ،ثم عليك اختيار الكرة

المناسبة ،فكرة السلة مثال ليست مناسبة أبدا لتلعب بها في مباراة كرة القدم ،ثم عليك

أن تختار الملعب المناسب و الخصم المنافس) فال تختار أن تلعب ضد ناد محترف
مع أنك مبتدئ (.وأخي ار عليك أن تجد أفضل طريقة لتجتاز الحاجز الموجود حول
الملعب لتتمكن من دخوله واللعب فيه".
هذه القصة هي ذاتها قصة نموذج تحليل المبادرات ،فأنت هو الالعب في

القصة المذكورة ،لذلك سيكون اسمك "مبادر"  ،أما الكرة فهي المبادرة أو الفكرة التي

تنوي أن تلعب بها ،وسيكون الملعب هو السو وخصائصه من حجم وربح ومنافسين
يحاولون أن يستحوذوا على أكبر حصة منه ،وأخيرا ،هناك عوائق ستمنعك من دخول

السو

كالحاجة للمال مثال(  ،وإن لم تخطط جيدا لتتجاوزها ،فإنك لن تتمكن من

دخول الملعب أبدا ،وبذلك سيكون شكل النموذج هو كما يلي:
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كما هو واضح من النموذج ،هناك أربع عوامل رئيسية :المبادر) الالعب( ،
ويحمل الفكرة الكرة(  ،والسو

)الملعب) محاطا بحواجز دخوله ،وهناك ثالثة

عناصر تساهم في بناء كل عامل من هذه العوامل األربعة ،ولتبسيط استخدام هذه

العناصر سيتم وضعها في نموذج كما يلي:

وبذلك يتم دراسة كل عامل من العوامل األربعة عن طريق تحليل العناصر
الموجودة فيه ،والجدول التالي يبين هذا النموذج:
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الفكرة
•

مرغوبة

هل يوجد رغبة لدى شريحة من الجمهور

•
الناس؟

بفكرتك؟

هل تسد فكرتك احتياجات معينة عند

•

هل يوجد رغبة وحماس لديك كمبادر في
تنفيذ الفكرة؟

حواجز الدخول
•

السو
هل يحتاج مشروعك لرأس مال كبير

حجم الطلب

لتقلل من التكاليف؟

هل بإمكانك أن تضغط على الموردين

الربح؟

التوريد محبذ من حيث التكاليف وهامش

هل المكان الذي ستشغله ضمن سلسلة

هو في وضع النمو أم التشبع أم الهرم؟

ماهو وضع السو الذي ستدخله ،هل

التمويل

•
لدخول السو ؟
•

لدخول السو ؟

المعرفة

ما المعرفة والخبرة التي ستحتاجها
لدخول السو ؟

ما العالقات التي يجب بناؤها لدخول

هل قمت بتحديد حجم إجمالي السو

المتوفر  TAMوالسو الممكن خدمته

SAMوالسو المستهدف؟

•

•

هل بإمكانك تأمين رأس المال الالزم

•

•

•

حجم الربح
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التفكير

المبادر

جدول( : )2نموذج تحليل المباردات

•

هل بإمكانك التركيز على العمل

ووضع خطط له ووضع آليات

•

للحصول على أرباح؟

هل تبحث دوما عن المعارف

•
•

هل الفكرة مرغوبة لدى الباقين من

حلوال جديدة للمشاكل؟

مجد ة

مستفيدين وموردين ومستثمرين ومنفذين

•

ما رأس المال الذي ستحتاجه لبدء تنفيذ
ما التكاليف التشغيلية التقريبية الشهرية

الفكرة؟

هل بإمكانك المخاطرة واتخاذ

الق اررات في المواقف الحرجة؟

التحفيز

هل لديك ثقة كبيرة بذاتك وبقدرتك

على النجاح؟
•

والمجتمع؟

هل تفكر بطريقة ابداعية وتبتكر

والمعلومات التي تفيدك في تطوير

عملك ومعرفة مستجداته؟

•

•

•

•

هل تعتمد على نفسك في تحديد

مهامك وتنفيذها؟

لهذه الفكرة؟

السو ؟
•

ماذا ستفعل لزيادة حجم السو

حولك وتتابعهم لتتأكد من تنفيذها؟

هل تستطيع تفويض المهام لمن

وإقناع اآلخرين بها؟

هل تمتلك قدرة على ترويج إفكارك

وتنمية العالقة مع اآلخرين؟

هل تمتلك قدرة كبيرة على بناء

السلوك

من أول تحد يواجهك؟

•

•

•

•

•

•

•

والمواهب؟

من أين ستحصل على هذه الخبرات

تحتاجها؟

ما الخبرات والمواهب البشرية التي

ما البنية التحتية التي تحتاجها الفكرة؟

هل الفكرة قابلة للتطبيق تقنيا؟

ما التقنية التي تحتاجها الفكرة؟

ممكنة

المستثمر والمورد والمجتمع؟

للفكرة لكل من المبادر والمستفيد والمنفذ،

ما الجدوى االجتماعية واإلقتصادية

ما نسبة األرباح إلى حجم االستثمار؟

•

•

•

•

•

من الذهاب لمنافسيك؟

كيف تزيد من والء عمالئك لتمنعهم

منتجك؟

العمالء من منتج المنافسين إلى

كيف ستسهل وتخفف من ألم انتقال

منافسيك ويستخدموا منتجك؟

ماذا سيكلف العمالء ليتركوا منتج

منتجات المنافسين حاليا؟

هل العمالء المستهدفين يستخدمون

تكاليف التغيير

تحتاجها؟

كيف ستحصل على المعرفة التي

السو ؟

المصدر :الجنباز ،أمجد ،والمنيعي ،هاني  ،)2015كيف تُنجح مبادرتك؟ نموذج مبتكر لتحليل المبادرات الربحية والمجتمعية ،ص.43

•

•

•

•

هل ثابر باستمرار دون أن تستسلم

•

ما حجم الدخل التقريبي لهذه الفكرة؟

•

ما الشهادات التي تحتاجها لدخول
•

•

•

•

•

حجم المنافسة

عمل جديد؟

وتبدع منتجا جديدا أو نموذج

ماذا ستفعل لتخرج من المنافسة

شهرتهم؟

تغطيتهم لنفس منطقتك أو

عليك بسبب قربهم منك أو

تأثير
ا
من هم المنافسين األكثر

المباشرين) لمشروعك؟

من هم البدالء المنافسين غير

لمشروعك؟

من هم المنافسين المباشرين

الربح؟

هل حجم الطلب جيد وكاف لتأمين

المستهدف؟
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وأوضحا الجنباز والمنيعي كيفية استخدامه في المبادرات غير الربحية
كاألعمال التطوعية والمجتمعية والخيرية ،على النحو التالي:
المبادر:
هل أنت مناسب لتنيفذ هذه الفكرة؟يحتاج المبادر لتفكير وتحفيز وسلوك مناسب لينجح أيضا في المبادرات
ونظر ألن هذه المبادرات غير ربحية فلذلك ال تحتاج عادة لقدرات
ا
المجتمعية،

التركيز على العمل لتوليد األرباح منها ،فهي تحتاج إلى قدرات أقل في التفكير من
مثيالتها في المبادرات الربحية ،إضافة لذلك ،تنضوي المبادرات المجتمعية على

مخاطر أقل بكثير من المبادرات الربحية ،ولهذا تحتاج لقدرات في التحفيز أقل من
أخير تحتاج المبادرات الخيرية لسلوك مناسب في
مثيالتها في المبادرات الربحية ،و ا

بناء العالقات وترويج الفكرة وتفويض المهام أيضا ،علما أن هذا السلوك قد يكون

أكثر تحديا في بعض األحيان فتفويض المهام إلى المتطوعين في الفريق يحتاج

جهدا أكثر في تحفيزهم وتحريكهم ،وبالنتيجة ،فإن المبادر في المبادرات المجتمعية

يحتاج بشكل عام لصفات أقل صرامة منها في المبادرات الربحية ولذلك قد تكون
المبادرات المجتمعية هي الوسيلة لتختبر نفسك وقدراتك كمبادر ،وتصقل نفسك بها
قبل اإلنتقال للمبادرات الربحية.
الفكرة:
هل هذه الفكرة مناسبة؟يجب أن تكون المبادرة المجتمعية مرغوبة ومجدية وممكنة.
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السو :

 هل السو مناسب؟تختلف مواصفات السو

كبير عنها في
ا
في المبادرات الربحية اختالفا

المبادرات المجتمعية ،وفيما يلي بعض تلك االختالفات:
 حجم الربح:الدخول في السو الربحي يكون بهدف الحصول على أكبر ربح ممكن ،لذلك

يتم اختيار السو األكثر ربحية ،بحيث أن الربح يكون هو الدافع األساسي لدخول هذا

السو  ،أما في المبادرات المجتمعية ،فالهدف ليس ماديا أبدا ،وإنما يهدف لتغيير
الناس والرقي بحياتهم لذلك سيكون الدافع لدخول السو

هو ليس مقدار المال

الموجود فيه ،وإنما مقدار األثر الذي ستحدثه في المجتمع ،وبالتالي سيكون العامل

األهم لدخول هذه األسوا هو حجم التأثير ،أو ما سنسميه ،حجم الربح المجتمعي.
يعتمد الربح المجتمعي على دخول األسوا )أو القضايا( التي تحد

إيجابيا أعمق في المجتمع ،فمثال ،حمالت إطعام الفقراء والمساكين تحد

تأثير
ا

كبير
أثر ا
ا

في حياة البعض ،بل وقد تكون سببا في إنقاذ البعض من الموت بسبب الجوع ،وهنا
تكون هذه الحمالت كبيرة التأثير على المجتمع ،بينما تكون بعض المبادرات األخرى

كمبادرة“ العناية بقطط الشوارع ”أقل جاذبية ،خاصة في المناطق التي لديها أولويات
اح أخرى.
أهم في نو ٍ

سنجد أن حجم التأثير يختلف من منطقة لمنطقة ،فقد تالحظ قلة الوعي حول

مرض السرطان في منطقتك ،عندها يكون حجم التأثير في هذه المبادرات كبيرا،

وبنفس الوقت ،قد تالحظ زيادة الوعي في منطقتك تجاه تناول الطعام الصحي ،وهنا

تأثير في
ا
يكون حجم التأثير الذي ستحدثه في حملة لتناول الطعام الصحي أقل

المجتمع ،وعلينا االنتباه إلى أن حجم التأثير هو مفهوم نسبي ،فقد ينظر البعض
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لحمالت حماية البيئة على أنها قليلة األولوية يجب صرف النظر عنها ،بينما يرى
البعض أنها حاجة ملحة البد من القيام بها قبل فوات األوان ،هنا يكون على كل

طرف مسؤولية تقديم حججه لتوضيح أهمية األثر الذي سيقدمه.
يجب مالحظة أن حجم التأثير يختلف من وقت آلخر ،فحمالت التبرعات

الخاصة بوسائل التدفئة تكون موسمية )في فصل الشتاء(  ،وهناك حمالت أخرى

إغاثية تكون تالية للكوار كالحروب والزالزل ،ويجب أن تكون المبادرات متناسبة مع
حجم األثر الموجود.
 حجم الطلب:ما هو عدد األشخاص الذين يحتاجون مبادرتك وستقوم بخدمتهم؟ وبإمكانك
احتسابها بنفس الطريقة المذكورة في المبادرات الربحية

TAMثم SAM

ثم السو

المستهدف).
 حجم المنافسة:يوجد نوعين من المنافسة في المبادرات غير الربحية ،المنافسة األولى هي
المنافسة المؤازرة والتي تقدم أث ار يتناسب مع هدفك) مثال منافسة جمعيتين لعالج

السرطان( ،وهذه المنافسات قد تكون مباشرة أو غير مباشرة) مثال حمالت التوعية
باألكل الصحي ،هي حمالت تساعد في الوقاية من السرطان بشكل غير مباشر،
ولذلك تعد منافس مؤازر غير مباشر لجمعية عالج السرطان ( ،وأما المنافس المؤازر
فسينافسك على كل من التمويل) أو التبرعات ( وعلى الجمهور المستهدف ،وبذلك

سيكون من المهم أن تسو لنفسك لتكسب أكبر تمويل ممكن ،وأكبر جمهور مستهدف

لتخدمه ،وعليك معرفة أن منافسيك المؤازرين يسعون لتحقيق هدف مشابه لهدفك ،لذا

عليك التعامل معهم كأصدقاء وليس كأعداء ،وأن تبحث عن طر للتعاون وتبادل
الخبرات بينكم.
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المنافسة الثانية هي المنافسة المعاكسة ،والتي تكون بعكس هدفك تماما ،فلو

كانت حملتك لجعل الناس يقلعون عن التدخين ،فستتنافس مع شركات التدخين وبائعي

السجائر ،وتكون المنافسة هنا بشكل رئيسي هي على الجمهور المستهدف ،حيث أن
مبادرتك ستأخذهم في اتجاه )لإلقالع عن التدخين مثال(  ،ومنافسيك سيأخذونهم في
اإلتجاه اآلخر )ليقوموا بالتدخين(  ،وهنا عليك أن تعرف نقاط قوة منافسيك ،والتي
تجعلهم قادرين على استقطاب الجمهور.
حواجز الدخول:

 هل آلية الدخول للسو مناسبة؟في المبادرات الغير ربحية يوجد حواجز أيضا تمنعك من دخول السو  ،وهي
كما يلي:
التمويل:
وهو حجم رأس المال الذي تحتاجه للبدء بمشروعك ،ويتم التعامل معه بشكل

مشابه تقريبا للمبادرات الربحية ،الخصوصية اإلضافية في تمويل المبادرات

المجتمعية ،هي اعتمادها على التبرعات والدعم من الجهات المختلفة ،وهنا عليك أن

تعرف مقدار الدعم المتوفر للسو )أو القضية( الذي ستعمل فيه ،فمثال ،قد يكون من
السهل الحصول على التبرعات والدعم للمشاريع اإلغاثية ،بينما قد تجد صعوبة في
الحصول على تبرعات لمشاريع حماية البيئة ،وقد تكون هناك جهات رسمية تدعم

بعض المبادرات ،فمثال قد تكون هناك هيئات تقدم تبرعات للمبادرات التعليمية ،وهنا
يكون من السهل الحصول على دعم منها إن كانت مبادرتك تقدم خدمات تعليمية.

لذلك ،فإن سهولة وجود التمويل لمبادرتك سيكون مساعدا لك لدخول السو ،
بينما صعوبته ستشكل عائقا وتحديا لدخوله.
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المعرفة:
وتكون أيضا مشابهة لحاجز المعرفة في المبادرات الربحية.
تكاليف التغيير:
الجمهور الذي ستستهدفه موجود حاليا إما مع المنافسين اإليجابيين أو

المنافسين السلبيين ،وعليك أن تعرف ماذا سيكلف جمهورك لينتقل من منافسيك
اإليجابيين) الذين لديهم مبادرات من نفس مبادرتك (إليك ،مع مراعاة عدم بذل جهدا
كبير في محاولة التنافس مع المنافسين اإليجابيين ،كونهم في النهاية يحققون نفس
ا

هدفك ويؤثرون في المجتمع كما تريد ،لكن الوقت األكبر يجب بذله في دراسة كيفية
تحويل الجمهور من المنافسين السلبيين إلى مبادرتك ،فلو كانت مبادرتك لإلقالع عن
التدخين ،عليك أن تعرف ما هو األلم الذي سيشعر به تارك التدخين عندما يقرر ترك
التدخين واالنضمام لمبادرتك ،وهنا البد أن تبدأ في إيجاد طر لتسهيل هذه النقلة
وتقليل األلم الناتج عن التغيير.
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نموذج مبسط لخطة المبادرة

اسم المبادرة...............................................................:
الحاجات األساسية التي تلبيها المبادرة أو المشكلة األساسية التي تعالجها:

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

مبررات المبادرة وأهميتها للفئة المستهدفة للمجتمع:

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

الفئة المستهدفة(الموقع الجغرافي -األعداد-الجنس-أو أي صفات أخرى)

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

األهداف العامة للمبادرة:

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

األهداف الخاصة (النتائج):

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

...........................................................................
مخرجات األنشطة:

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

األنشطة الرئيسية للمبادرة:

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

المصدر :سعادة والجيوسي د.ت)  .دليل المبادرات والمشاريع الشبابية ،تحويل الفكرة إلى

حيز التنفيذ ،ص ص .85-84
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المصدر :و ازرة العمل والتنمية االجتماعية .مبادرات وزراة العمل والتنمية االجتماعية في برنامج التحول
الوطني ،المملكة العربية السعودية ،من :
https://twitter.com/Mhrsd_sa/status/843148326610571264?lang=da
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مبادرة تأثير التطوعية للتطوير المؤسسي والجودة للقطاعات الخيرية وغير الربحية
تأثير لتعظيم األثر

أهداف المبادرة:
•

المساهمة بتحقيق مؤشرات برامج رؤيتنا الوطنية .2030

•

التطوع بالمبادرة وفق أفضل الممارسات الوطنية والعالمية.

•

قطاع ثالث مؤسسي وممكن وجاذب للمانحين والمتطوعين.

•

تطوير التقنية بالقطاع الثالث لتسهيل تعامالت األطراف المعنية.

•

االستفادة القصوى من كافة األصول والموارد المالية والبشرية.

برامج مبادرة تأثير التطوعية:

 .1برنامج الحوكمة وتطوير السياسات واألنظمة اإلدارية للقطاع الثالث :يعمل هذا البرنامج

على مساعدة العاملين بالجمعيات الخيرية ومؤسسات القطاع الثالث بتطبيق معايير
الحوكمة الرشيدة المعتمدة من و ازرة العمل والتنمية االجتماعية  ،وتطوير سياستها وأنظمتها

اإلدارية.

 .2برنامج التمييز المؤسسي وتطبي معايير الجودة بالقطاعات الخيرية :يعمل هذا البرنامج

على تطوير البنية المؤسسية بالجمعيات الخيرية ومؤسسات القطاع الثالث بتطبيق معايير
التميز المؤسسي والجودة وتطبيق أفضل الممارسات للعمل غير الربحي لتعظيم أثرها على

المستفيدين.

 .3برنامج التخطيط الستراتيجية وإدارة المشاريع بالقطاع الثالث :نعمل بهذا البرنامج على
مساعدة الجمعيات والمؤسسات بالقطاع الثالث على وضع الخطط االستراتيجية وصناعة

المبادرات لتحقق أهدافها التي أنشأت من أجلها بمنهجية صحيحه لتكون أهدافها واضحة
ومحدده بمؤشرات األداء  KPIلتسهم بتحقق مؤشرات برامج رؤية 2030

 .4برنامج الدعم التقني لتطوير المواقع اإللكترونية وإدارة مواقع التواصل للقطاعات الخيرية:
يستهدف هذا البرنامج توفير المال والوقت والجهد على جميع األطراف المتعاملة والمستفيدة

من القطاعات الخيرية من خالل تصميم أو تطوير المواقع اإللكترونية الخاصة بها وتحويل

الخدمات للنظم اإللكترونية مما يسهل عملية الرقابة واالشراف على أداء ،كما يعزز
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التواجد اإللكتروني من فرص تحسين الصورة الذهنية للقطاعات الخيرية.

 .5برنامج تطوير الكفاءة المالية والتسوي

لالستدامة المالية وتنمية التبرعات ودعم

المانحين :نعمل لمساعدة القطاعات الخيرية على تطوير الكفاءة المالية والتخطيط المالي

وتمكينها من األدوات التسويقية والتقنية لتحقيق االستدامة المالية وتنمية التبرعات ،وإزالة
العقبات أمام دعم المانحين للقطاعات الخيرية ويشمل ذلك اإلصالحات القانونية والتنظيمية

الالزمة ،وكذلك العمل بشكل وثيق على إستيفاء مبادرات ومشاريع القطاعات الخيرية
لمتطلبات دعم المانحين من أجل إنشاء بيئة محفزة للدعم تتسم بالثقة والشفافية والوضوح.

 .6برنامج تمكين األسر المنتجة وتحسين فرص التوظيف وتطوير المشاريع الصغيرة
للمستفيدين من القطاعات الخيرية :نعمل بالتعاون والشراكة مع جميع القطاعات بالمملكة

ذات العالقة لتمكين المستفيدين من القطاعات الخيرية وغير الربحية لتحقيق االكتفاء

المالي  ،بتحسين فرص توظيفهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم ببرامج تدريبية مباشرة وعن

بعد ،وتقديم الدعم االستشاري المتخصص لتطوير أعمال المستفيدين من األسر المنتجة
وأصحاب المشاريع الصغيرة ،وتسهيل حصولهم على التمويل بإستيفاء متطلبات الجهات
المانحة.

 .7برنامج تمكين الموارد البشرية وتحسين بيئة العمل بالقطاع الثالث :نسعى لتمكين الموارد
البشرية من خالل تحليل االحتياجات التدريبية لمؤسسات القطاع الثالث وتصميم البرامج

التدريبية المتخصصة وتدريب منسوبيها مباشرة أو عن بعد ،وتسهيل تنمية المهارات واإلثراء

المعرفي من خالل منصة تأثير للتدريب اإللكتروني ،وتحسين بيئة العمل بمراجعة األنظمة

الداخلية وتفعيل اإلمكانت التقنية وتطوير اإلجراءات واألدلة الوظيفية وتقديم الحوافز

بالتعاون مع الجهات المانحة.

 .8تطوير العمل التطوعي وتأسيس وحدات التطوع وف المعيار الوطني :سعيا لتحقيق رؤية
المملكة في الوصول لمليون متطوع  ،نسعى لتأسيس وحدات التطوع بجميع القطاعات

وإدارة العمل التطوعي وفق المعيار الوطني على مراحل من التعرف والتخطيط لتوحيد

التصورات وتأكيد التبني ،من خالل جمع المدخالت وتحليلها وبناء األدوات والعمليات

اإلدارية خالل مدة محددة.

المصدر :فريق تأثير التطوعي للتطوير المؤسسي للقطاع غير الربحي ،من:

https://www.tather.org/
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المدة 45 :دقيقة.

نشاط ()3

بالمشاركة مع أعضاء فريقك  :حدد ما يلي ؟
المخاوف من التقييم

أهداف التقييم
وفوائده

مجالت التقييم

مبادئ التقييم

سابعا :تقييم المبادرات المجتمعية:
ا
من أهم المبادئ األساسية للمبادرات المحلية أن تتميز باالستم اررية وأن يتم
استخدامها لفترة طويلة من أجل تلبية احتياجات المجتمع ،لذلك يجب تقييم استم اررية

الخدمات التي قدمتها المبادرة من خالل تقييم الحق ،ويبرز ذلك التقييم مدى التغيير
الذي حد

في المجتمع بعد تنفيذ المبادرة وتقييم ما إذا كانت تلك التغييرات لها عالقة

بالمبادرة أم ال ،وإذا ما ظهرت نتائج أكدت أن التغيير اإليجابي سببه المبادرة فذلك
دليل على استم اررية الخدمة ،وبالتالي يمكن اعتبارها مبادرة ذات استم اررية ،تلك
التقييمات تقام بعد سنة أو أكثر من تاريخ اكتمال المبادرة.

بعد انتهاء المبادرة وبعد مرور فترة التمويل كاملة ،ينبغي أن تجرى زيارة

أخرى لموقع المبادرة لمعرفة ما إذا كانت الخدمة المبادرة( ما زالت قائمة أم ال ،وإذا
ما امتدت أو طورت أو تكررت ولماذا ،إذا لم تكن المبادرة قائمة فينبغي معرفة سبب
ذلك ،حيث أن ذلك يساهم بمعلومات هامة بشأن بناء المبادرات المستقبلية وتجنب
األخطاء ،من المهم أيضا رصد مدى تناقل الخبرات بين األفراد والمجتمعات ،وينبغي

أن تتم التقييمات كلها بنفس الطريقة المتبعة في التقييم األول ،وأن تتضمن كافة

االجتماعات والمقابالت مع األطراف المعنية في المجتمع والمنظمات غير الحكومية،
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ومرة أخرى يجب على مسئول المتابعة استخدام األسئلة المفتوحة غير النمطية وتحديد
النقاط التي تستحق الخوض فيها بعمق أكثر من غيرها.

يجب أن تكون على وعي بأنه كلما مر وقت أطول على عمر المبادرة كلما

انحرفت عما كان مخططا لها ،هذا ليس سيئا ،بالعكس فمن المهم أن تطور المبادرة
نفسها للتأقلم مع احتياجات المجتمع ،والمهم هو أن تستمر في تقديم الخدمة للمجتمع
وسد االحتياج ،وأن تشعر األطراف المشتركة بالمسئولية تجاه المبادرة وتقوم على
صيانتها مؤسسة تكامل الستدامة التنمية.)2016 ،

نقيم المبادرة المجتمعية؟
لماذا جب أ
ّ
بشدة في بداية المشروع ،وفي أثناء تنفيذه ،وفي نهايته،
يتطّلب
النجاح االنتباهَ ّ
ُ

فإذا أراد عازف الكمان أن يتعّلم قطعة موسيقية جديدة لحفل قادمٍ ،مثال ،ينبغي أن

كل يوم ،ولكنه إن لم يطلب إطالقا من
ّ
يحضر من خالل ّ
التدرب لساعات عديدة ّ
معّلمه اإلصغاء إلى عزفه فقد يكون عزفه بطيئا جدا ،أو سريعا جدا ،أو ناعما جدا،

أو صاخبا جدا ،إذا لم يعرف بتاتا الطريقة الصحيحة لعزف القطعة – ما لم يحصل

ٍ
بشكل صحيح
توسع فيه على العزف
على أي مردود قط – فلن يساعده التدريب مهما ّ
في ليلة االحتفال.
بشدة إلى
وتماما كعازف الكمان ،تحتاج المجموعات المجتمعية إلى االنتباه ّ
المردود في بداية مشاريعها ،وفي أثنائها ،وفي نهايتها ،فقد تبذل المبادرة الكثير من

الوقت والطاقة للعمل على تحقيق غاياتها ،ولكن ،ما لم يكن العمل سائ ار في االتّجاه
يؤدي جميع هذه الساعات الطويلة وهذا العمل الجاد إلى اإلحباط بدال
الصحيح ،فقد ّ
من الشعور بالنجاح ،فالتقييم يوضح للمجموعة مدى نجاحها ،ويساعد على تحديد
التغييرات الضرورية طوال الطريق التي من شأنها أن تساعدنا على البقاء "على

المسار الصحيح" الم ِّ
نسجم مع غاياتنا واحتياجات المجتمع المحّلي.
ُ
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تبرر قيمة التقييمات ،تعالوا نبحث في بعض األمثلة حول
ثمة أسباب عديدة ّ
ّ
منافع التقييم بالنسبة إلى المجموعة المحّلية ويتمان ،واد.)2010 ،

عزز عملنا – إّنه جلب لنا المزيد من الموارد :هناك قول مأثور باللغة
 .1النجاح ّ
إن
اإلنكليزية ترجمته ما معناه" :ما من شيء ينجح كالنجاح" ،فمن المنطقي القول ّ

يؤدي إلى حصولها على المزيد من الدعم
النجاح الذي تبرهن عليه مجموعتنا ّ
والتشجيع من قبل أعضاء المجتمع المحّلي ،ورّبما من قبل الم ِّّ
مولين ،فالتقييم يوثّق
ُ

ظمتنا بنسبة
نجاحنا بالوقائع ،واألرقام واألمثلة ،وإذا ازدادت ساعات
التطوع في من ّ
ّ
كل طفل في مجتمعنا المحّلي يتلّقى
 %100في العام الماضي ،أو إذا كان ّ
تؤدي هذه األنواع من اإلنجازات إلى جلب موارد
اللقاحات في مواعيدها ،فقد ّ
ٍ
حسية على نجاحات مجموعتنا فهذا
جديدة،
بتعبير آخر ،إذا وّفر التقييم أمثلة ّ
بالطبع مفيد لنا ،بهذه الطريقة ،قد يساعدنا التقييم على "االفتخار بإنجازاتنا".

 .2الفشل عّلم :حتّى لو فشل عملنا في تحقيق غاياته – وحتّى لو أخفق برنامجنا –
أن الفشل مؤلم رّبما على المدى القريب -فقد
فقد يكون ذلك مفيدا أيضا،
صحيح ّ
ٌ
ِّ
أن المردود السلبي ،أو التقييم السلبي ،قد يساعدنا فعال
ُيشعرنا باالنزعاج ،غير ّ
على المدى البعيد.
تقل األوهام لدينا،
على
األقل ،نعرف ما هي الحقيقة ،وما هو موقعنا ،كما ّ
ّ
عنا فسوف نتعّلم رّبما من خالل التقييم الذي تلّقيناه ،وعلى
وبعد أن ننفض الغبار ّ
موقع أفضل للقيام
مرة أخرى ،فاآلن ،أصبحنا في
ٍ
نكرر األخطاء ذاتها ّ
األرجح ،لن ّ

بالتحسين.

 .3التقييم ُ ِ
إن رؤية نجاحاتنا وقيمة عملنا سوف يرفع بالتأكيد
شعرنا بالراحة ّ :
اح إيجابية وسلبية للموضوع ،ولكن،
وثمة نو ٍ
معنوياتنا ويحّفزنا لمواصلة عملناّ ،
حتّى الجوانب السلبية يجب اعتبارها بمثابة فرصة لتعّلم ما ينجح ،وال ينبغي
اعتبارها إخفاقا!
161

الوحدة الثالثة ___________________________________________
األول،
 .4التقييم يزيد من حظوظ القيام بالمزيد من األعمال :بعد أن ننجز تقييمنا ّ
نكون قد عرفنا ما قد نجح وما لم ينجح مع مجموعتنا ،ويمكننا تعديل التكتيكات
التي لم تنجح كما كان م َّ
خططا لها ،وتعزيز النواحي التي كانت ناجحة ،وهكذا،
ُ
ٍ
بفرص أكبر من النجاح! وسوف
نستطيع اآلن أن نقوم بالمزيد من األعمال

ينضمون إلى مجموعتنا أو يساعدونها ،فيزيدون
يالحظ اآلخرون هذا النجاح ،وقد
ّ
أكثر فأكثر من حظوظ نجاح برنامجنا في ترك ٍ
أثر إيجابي.

المهمة للمبادرة :التقييم سوف
 .5أخي ار ،قد ساعدنا التقييم على فهم الجوانب
ّ
يساعدنا على فهم سبب نجاح األمور ،أو عدم نجاحها.
قيم؟
مجالت التقييم :ماذا ُن ّ
حدد سعادة والجيوسي مجاالت التقييم في ثالثة مجاالت أساسية هي:

تقييم األداء :هو التحقق من مدى تنفيذ األنشطة المخطط لها ،وهل تمت بالجودة

المطلوبة وبالوقت المخطط له ،وما الذي ساعد على ذلك؟ وإذا لم تتم ،لماذا؟ ما
العوامل التي أعاقت تحققها؟ وتشمل أيضا مدى نجاح فريق المشروع بالعمل معا

كفريق ،ومدى مالئمة األنشطة لتحقيق أهداف المشروع ومناسبتها للفئة المستفيدة،
وهل تم استخدام طر تواصل سليمة مع األطراف المختلفة للمشروع؟ وهل واجه
المشروع مشكالت أثناء التنفيذ وكيف تعاملنا معها؟

تقييم النتائج :هو التحقق من مدى نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها ،والوصول

إلى المخرجات والنتائج المتوقعة منها أثناء التخطيط.

 تقييم المهارات :هو التحقق من حجم الفائدة التي انعكست على الفريق الذي نفذالمبادرة خاصة في مجال مهاراتهم :مهارات التواصل واإلقناع والتفاوض وحل

الخالفات وتقديم العروض ،مهارات التخطيط والمتابعة والتنفيذ واتخاذ الق اررات،
مهارات كتابة التقارير ومحاضر االجتماعات والتوثيق ،مهارات بناء الشراكات
والحشد وكسب التأييد ،وغيرها من المهارات التي تفرضها طبيعة المبادرة.
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المخاوف من التقييم وكيفية التغلب عليها:

ٍ
ٍ
تتوزع هذه
أشخاص كثر،
قد يكون التقييم مخيفا بالنسبة إلى
وبشكل عامّ ،
لدي الوقت
المخاوف على ثالثة أنواع – "ال أعرف كيف أُجري التقييم "،أو "ليس ّ

الكافي "،أو "قد تكون النتائج سلبية ومزعجة بالنسبة إلينا ".جميع هذه المخاوف
طي على منافع القيام بالمبادرة ،فيما يلي بعض
مشروعة ،ولكن ،ينبغي أالّ تغ ّ

اإلجابات عن هذه المخاوف ويتمان ،واد:)2010 ،

" .1ل أعرف كيف أجري التقييم .:يمكنك التغلب على ذلك من خالل معرفة
ثم كيفية
الخطوات التي تقوم على التخطيط للتقييم ،وكيفية إج ارؤه  ،ومن ّ
استخدامه لتقييم المبادرة.

صحيح
لدي الوقت الكافي" :قد يستغر إجراء التقييم بعض الوقت ،هذا
ٌ
" .2ليس ّ
ولكن القيام بالتقييم اآلن يوّفر علينا الكثير من الوقت "في أثناء العمل"،
تماما،
ّ

حتملة عندما تكون ما زالت صغيرة،
ّ
الم َ
ألنه سوف يلقي الضوء على المشكالت ُ
بدال من االنتظار إلى حين حدو كارثة.

وثمة منفع ٌة أخرى توّفر الوقت ،فعندما نبدأ بتسحيل أنواع المعلومات التي
ّ
سوف نحتاج إليها في التقييم فسوف يصبح جزءا عاديا من عملياتنا الروتينية ،والحقا،
أقل ،فالبداية هي الجزء األصعب.
سوف يستغر وقتا ّ
ولكنه ناد ار ما
" .3قد تكو النتائج سلبية أو مزعجة بالنسبة إلينا" :هذا
احتمالّ ،
ٌ
تتحول
يحد إذا استخدمنا التقييم منذ البداية ولم نسمح للمشكالت الصغيرة بأن ّ
ٍ
أي نتائج سلبية قد نجدها ال ّبد من أن
إلى
مشكالت كبيرة ،ويجب أن ّ
نتذكر ّ
أن ّ
األقل على المدى البعيد ،فهي سوف تساعدنا على
تكون مفيدة بالنسبة إلينا ،على
ّ
يشكل ذلك إحدى غاياتنا
فترض أن ّ
الم َ
تحسين نوعية برنامجنا أو مبادرتنا – ومن ُ
منذ البداية.
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مبادئ أساسية في عملية التقييم (سعادة والجيوسي ،د.ت):

 اإل جابية في عملية التقييم :التقييم ليس هدفه البحث عن األخطاء أو اتهام

اآلخرين بالتقصير أو الفشل ،بل البد من البدء باإليجابيات واإلنجازات واألنشطة
المنفذة.

 التشاركية في التقييم :خاصة أعضاء الفر ويجب إشراك الفئة المستهدفة بطريقة
ما في تقييم األنشطة والنتائج.

 الشفايية ووضوح المعايير التي يتم التقييم عليها للجميع :حتى يكون التقييم
صادقا وموضوعيا ،فالبد من االتفا على المعايير قبل بداية العمل.

قيم لنحسن ونرقى باألداء ونأخذ دروس تعّلمية.
 التطوير هو هدف التقييم ُ :ن ّ

املهمة ابلنسبة لنا ،وألعضاء جمتمعنا احمللّي،
" ينبغي أن خياطب تقييمنا األسئلة ّ

ولألشخاص الذين يوفّرون الدعم املايل" (....ويتمان ،واد.)2010 ،
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https://values.sa/misk/#about
هامبيتون ورابينوفيتش  .)2010اختيار مجموعة لخلق المبادرة وإدارتها ،من :
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مهارة إدارة حمالت جمع التبرعات
Fundraising Campaigns Management Skill
1

أوالً :المفاهيم األساسية.
ثانياً :أهمية ومبررات جمع الﺘبرعات في العمل التطوعي.
ثالثاً :المباديء األخالقية لجمع التبرعات.

رابعاً :إدارة جمع الﺘبرعات في منظمات العمل التطوعي.

خامساً :العوامل المؤثرة في جمع التبرعات للعمل التطوعي.

سادساً :متطلبات نجاح جمع التبرعات.

إعداد :د .األمين محمد البشير.
169

الوحدة الرابعة __________________________________________

مر ضرورﻳﺎ ﻻﺳتمرار كﺎفة المؤﺳﺳﺎت
تمثل إدارة ﺟمﻊ التبرعﺎت وﻧﺟﺎﺣﻬﺎ أ ا
ﻏير الﺳﺎﻋﻴة للرﺑﺢ عﺎمة ولمنظمﺎت ومؤﺳسﺎت العمل التطوعي خﺎصة ،ومن أﺟل
تطورهﺎ ،ولم ﻴﻌد ﺟمﻊ التﺑرعﺎت ﻋمﻼ عﻔوﻳﺎ ﻴﻌتمد عﻠﻰ الﺟﻬود والخﺑرات الﻔردﻴة

،وإﻧمﺎ ﻋمﻼ مؤﺳﺳﻴﺎ ،وعﻠمﺎ ﻗﺎﺋمﺎ ﺑذاتﻪ ،وأن عمﻠية ﺟمﻊ التبرعﺎت تكون مستحيﻠة

عﻠﻰ أرض الواﻗﻊ دون تخطيط ،أو دون ﺟمﺎعة ﻗوﻳة من المتطوعين المﻠتزمين

بﺎلمسﺎعدة ،أو دون ﺑنية تنظيمية فعﺎلة ،أو فﻬم المكوﻧﺎت األﺳﺎﺳية لجميﻊ خطط ﺟمﻊ
التبرعﺎت ،وﻻﺑد أن يدرك ﺟﺎمعوا التبرعﺎت النﺎﺟحون أن ﺟمﻊ التبرعﺎت ﻻ يبدأ بطﻠب

المﺎل ،وإﻧمﺎ يبدأ بفﻬم كيﻔية ﺟمﻊ التبرعﺎت والعمل التطوعي ومﺎ تحتﺎﺟﻪ المنظمة لكي
تنجﺢ في ذلك ،وﻳعد المتبرعين هم األعمدة الفقرﻳة لﻠعمل التطوعي ،ﺑﻬم ﻴقوم وعﻠيﻬم
ﻴعتمد ،فﺎلمؤﺳسﺎت الخيرﻳة والتطوﻋية تعتمد بشكل أﺳﺎﺳي عﻠﻰ دعم المتبرعين في
تموﻳل مشﺎرﻳعﻬﺎ أو في ﻗوتﻬﺎ العﺎمﻠة ،فﺎلمتبرع هو الداعم الرﺋيس لقوتيﻬﺎ المﺎلية
والبشرﻳة عﻠﻰ ﺣد ﺳواء ،وﺑقدر ﺣجم تواصل المتبرع مﻊ المؤﺳسﺎت أو المنظمﺎت أو

األعمﺎل التطوﻋية ،بقدر مﺎ يزداد ﻧشﺎط هذه المؤﺳسﺎت وتقدم خدمﺎتﻬﺎ وتؤدي
واﺟبﺎتﻬﺎ التي ينتظرهﺎ المجتمﻊ منﻬﺎ عﻠﻰ الوﺟﻪ األكمل ،ولعل هذا مﺎ ﺣدا ﺑﻬذه
المنظمﺎت إلﻰ معﺎمﻠة المتبرع لﻬﺎ معﺎمﻠة العميل؛ إذ تقدم لﻪ الخدمﺎت والمزاﻴﺎ ،وتفسﺢ
لﻪ مجﺎل المشﺎركة في تصميم المنتج أو الخدمة التي تقوم عﻠيﻬﺎ المؤﺳسة الخيرﻳة.
إن ﻧﺟﺎح المﻧظمة الطوﻋية في ﺣيوﻳتﻬﺎ وﻧشﺎطﻬﺎ في ﺟمﻊ التبرعﺎت الكﺎﻓﻴة
والمستقرة ،والتي تخدم األﻧشطة ﺣسب األولوﻳة؛ ممﺎ ﻴحقق اﺳتم اررﻳة الخدمﺎت ،كمﺎ
إن اﻋتمﺎد المﻧظمﺎت الطوﻋية عﻠﻰ التبرعﺎت والﻬبﺎت في تنفيذ ﺑرامﺟﻬﺎ وتحقيق
أهدافﻬﺎ؛ ﻴجعل من ﻋمﻠﻴة ﺟمﻊ التﺑرعﺎت ﻋمﻠﻴة إدارﻳة مﻬمة ،إﻻ أن المﻧظمﺎت
الخيرﻳة تعﺎﻧي من مﺸﻜﻼت عدة في ﺟمﻊ التﺑرعﺎت (النداف ،1418 ،ص)230

فﺎلنجﺎح يتأثر بعدة عوامل وتتبﺎين بعض هذه العوامل ينبﻊ مﻦ الﺑيﺋة المﺣﻴطة

بﺎلمﻧظمﺎت الخيرﻳة؛ كﺎلظروف اﻻﻗتصﺎدﻴة والسيﺎﺳية(Bachtel,1992:71).
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وﺑعض هذه الع ـ ـ ـ ـوام ـ ــل ينبﻊ من ﺑيئة

المﻧظم ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت الخيرﻳة ذاتﻬﺎ؛ كمستوى التخطيط

) ،(Schaff,1999:3وأﺳﺎليب اﻻتصﺎل بﺎلجمﻬور (العﻠي  ،1416،ص،)153
وﺑقدر إدراك العﺎمﻠين في المﻧظمﺎت التطوﻋية لﻠعوامل الداخﻠية والخﺎرﺟية المؤثرة في
ﻧجﺎح ﻋمﻠﻴة ﺟمﻊ التﺑرعﺎت وتعﺎمﻠﻬم معﻬﺎ بطرﻳقة عﻠمﻴة ﺣديثة؛ بقدر مﺎ ينعكس أثر
ذلك عﻠﻰ كمية التﺑرعﺎت واﺳتﻗرارهﺎ ،والﻗدرة عﻠﻰ توﺟيﻬﻬﺎ لﻸﻧﺸطة ذات األولوﻳة وهو
األمر الذي تسعﻰ إلﻴﻪ المﻧظمﺎت التطوﻋية وفي ظل ﻏﻴﺎب اﻹدارة المتخصصة في

المﻧظمﺎت العﺎمﻠة (التركستﺎﻧي ،1417،ص  )147فﺈن إدراك العﺎمﻠين في المﻧظمﺎت
التطوﻋية لﻠعوامل المؤثرة في ﻧﺟﺎح ﻋمﻠﻴة ﺟمﻊ التﺑرعﺎت ،بمﺎ ﻴكفل اﻻﺳتﻗرار المﺎلي
ودﻋﻢ األﻧﺸطة ذات األولوﻳة.
ﻧشﺎط ()1
المدة  30دقيقة
مﺎ مدى معرفتك بﺎلمفﺎهيم اآلتية؟:
التبرع

ﺣمﻼت ﺟمﻊ التبرعﺎت

إدارة ﺣمﻼت ﺟمﻊ التبرعﺎت
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أوًال :المفاهيم األساسية:
• مﻔهوم التبرعات:
التبرعﺎت ﺟمﻊ تبرع ،وأصل الﻜﻠمة :أي ﺑرع ،تقول العرب تبرع بﺎلعطﺎء،
أعطﻰ مﻦ ﻏير ﺳؤال أو تفضل بمﺎ ﻻ ﻴجب عﻠﻴﻪ (اﺑن مﻧظور1446،هـ ،ص
 .)380أمﺎ ﻋمﻠﻴة ﺟمﻊ التﺑرعﺎت فﻬي :ﻧﺸﺎط اﺳتراتيجي مﻧظم ﻴعنﻰ ﺑتوفير األموال
التي

تحتﺎﺟﻬﺎ

المﻧظمﺎت

الخيرﻳة

في

تحقيق

أهدافﻬﺎ،

ﺑتصرف

من

)(Mutz,2000:11
التبرع هو مﺎﻴقدم لﻠجمﻌيﺎت والمؤﺳسﺎت التطوﻋية والخيرﻳة من الﻬبﺎت

والعطﺎﻴﺎ وغيرهﺎ من أوﺟﻪ العطﺎء ﻴكون الدافﻊ الﻰ ذلك ﺣب الخير ،وتأخذ التبرعﺎت
اﺸكﺎﻻ عدة كﺎلنقد أو المواد الغذاﺋية أو األثﺎث أو المﻼبس أو األﺟﻬزة بمختﻠف
أﺸكﺎلﻬﺎ أو الخدمﺎت المختﻠفة ﺳواء أكنت خدمﺎت فنية أو تخصصية أو مكتبية أو

ﺟسمية ،وتقدم التبرعﺎت من ﻗبل المتبرع دون أن ﻴكون هنﺎك اعتبﺎر لﻠعﺎﺋد أو
المصﻠحة التي تعود عﻠﻰ المتبرع( .العبيدي ،1431،ص )46

ﺟمﻊ التبرعﺎت هو مصطﻠﺢ ﻴعني الجﻬود المبذولة من الجمﻌيﺎت أو
المؤﺳسﺎت الخيرﻳة أو المنظمﺎت غير الرﺑحية لجمﻊ األموال أو األﺸيﺎء العينية من

األفراد أو الشركﺎت التجﺎرﻳة أو المنظمﺎت أو الصنﺎديق الخيرﻳة أو األﺟﻬزة الحكومية
ألغراض تعﻠيمية أو إﻧسﺎﻧية أو تنموﻳة أو ثقﺎﻓية أو تروﻳحية أو غير ذلك من
األغراض( .العبيدي ،1431،ص )46
كمﺎ أن التوﺟﻪ ﻧحو العمﻼء في ﺟميﻊ مؤﺳسﺎت المجتمﻊ ﻗد أصبﺢ ﺳمة
واضحة لإلدارة الحديثة ،فﺎلعميل هو الذي يدفﻊ قيمة السﻠﻊ أو الخدمﺎت ﺑل ورواتب

الموظفين وإﻴجﺎر المكﺎن إذ ﻻ ﻴمكن أن تنجﺢ مؤﺳسة ﻻ تخدم عمﻼءهﺎ وترضيﻬم

وتتوﺟﻪ إليﻬم في ﺳيﺎﺳﺎتﻬﺎ وعمﻠيﺎتﻬﺎ ،وعميل المنظمﺎت التطوﻋية ﻴختﻠف بعض
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الشيئ عن عميل المنظمﺎت غير التطوﻋية ،فعﻠﻰ ﺳبيل المثﺎل :في المنظمﺎت
التطوﻋية يدفﻊ قيمة الخدمة غير المستفيد منﻬﺎ -غﺎلبﺎ؛ ممﺎ ﻴجعل عمﻼء المنظمﺎت
التطوﻋية ﻧوعين:
( )1المتبرع :الذي يدفﻊ قيمة الخدمة ﺳواء أكﺎن دفعﺎ مبﺎﺸ ار لقيمتﻬﺎ أو بقيﺎمﻪ هو
ﺑﻬﺎ.
( )2المستفيد :الذي ﻴستفيد من هذه الخدمة ﺳواء دفﻊ قيمتﻬﺎ أو لم يدفﻊ قيمتﻬﺎ.
إذن فﺎلمتبرعون وهم :كل من يدفﻊ بﺎختيﺎره مبﻠغﺎ أو ﺟﻬدا أو أي ﺸيء ذا
قيمة مﺎدﻴة لتقوم المنظمة التطوﻋية بأعمﺎلﻬﺎ همﺎ أﻴضﺎ ﻧوعﺎن:
•
•

المتبرعون بﺎلمﺎل.

المتبرعون بﺎلجﻬد وﻳطﻠق عﻠيﻬم المتطوعون( .بﺎهﺎم ،ﺑدون ،ص)13

• مفهوم حمالت جمع التبرعات:

ﻴعني مصطﻠﺢ ﺟمﻊ التبرعﺎت الجﻬود المبذولة من الجمﻌيﺎت أو المؤﺳسﺎت

الخيرﻳة أو المنظمﺎت غير الرﺑحية لجمﻊ األموال أو األﺸيﺎء العينية من األفراد أو
الشركﺎت التجﺎرﻳة أو المنظمﺎت أو الصنﺎديق الخيرﻳة أو األﺟﻬزة الحكومية ألغراض
تعﻠيمية أو إﻧسﺎﻧية أو تنموﻳة أو ثقﺎﻓية أو تروﻳحية أو غير ذلك من األغراض ،وهو
ﻴعد الوﺳيﻠة األكبر في التموﻳل المﺎلي لﻠجمﻌيﺎت والمؤﺳسﺎت الخيرﻳة والتطوﻋية بصفة
خﺎصة والمنظمﺎت غير الرﺑحية بصفة عﺎمة (العبيدي1431،هـ ،ص.)41

ﻴمكن تنفيذ أي وﺟﻪ من أوﺟﻪ ﺟمﻊ التبرعﺎت عﻠﻰ ﺸكل ﺣمﻠة ،وهذا مﺎ يتم

عﺎدة؛ ذلك ألن الحمﻼت تكون ذات ﺑداﻴة وﻧﻬﺎﻴة واضحة ،ولﻬﺎ هدف ومﻬﺎم معينة

ﻴجب اﺳتكمﺎلﻬﺎ عﻠﻰ يد ﺟمﺎعة ﺟوهرﻳة من النﺎس لضمﺎن ﻧجﺎﺣﻬﺎ ،وﻳتمثل الفرق ﺑين

ﺣمﻠة ﺟمﻊ التبرعﺎت وﺑرﻧﺎمج ﺟمﻊ التبرعﺎت في الغﺎلب  ،في أن الحمﻠة محددة
الوﻗت؛ فﺎﻻتصﺎل الجمﺎعي عن بعد ،وﺣوافز العضوﻳة ،والمنﺢ الضخمة ،وﺣفﻼت
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المنﺎزل ،ومﺎ ﺸﺎبﻪ ذلك ،ﻴمكن إدارتﻬﺎ كبرامج لجمﻊ التبرعﺎت عﻠﻰ مدار العﺎم ـ،
ﺑتكثيف أكثر أﺣيﺎﻧﺎ وﺑقﻠيل من التركيز أﺣيﺎﻧﺎ أخرى ،وﻳمكن بسﻬولة تحوﻳﻠﻬﺎ الﻰ
ﺣمﻼت ( كﻼين1434،هـ ،ص.)237
• مفهوم إدارة حمالت جمع التبرعات:
إن عمﻠية ﺟمﻊ التبرعﺎت تكون مستحيﻠة عﻠﻰ أرض الواﻗﻊ دون تخطيط ،أو

دون ﺟمﺎعة ﻗوﻳة من المتطوعين المﻠتزمين بﺎلمسﺎعدة ،أو دون ﺑنية تنظيمية فعﺎلة ،أو
فﻬم المكوﻧﺎت األﺳﺎﺳية لجميﻊ خطط ﺟمﻊ التبرعﺎت؛ لذا فﺈﻧﻪ ﻴجب عﻠﻰ فرﻳق العمل

المنﺎﺳب بكل منظمة ،ﺳواء العﺎمﻠين بأﺟر أو ﺑدون أﺟر ،اﻹلمﺎم بﺎلسيﺎق المنﺎﺳب
لعمﻠية ﺟمﻊ التبرعﺎت النﺎﺟحة.
وتتمثل إدارة ﺣمﻼت ﺟمﻊ التبرعﺎت في كيﻔية تنفيذ اﻻﺳتراتيجيﺎت المنﺎﺳبة
لﻠحصول عﻠﻰ المﺎﻧحين ،والحفﺎظ عﻠيﻬم ،والسعي لزﻳﺎدة تبرعﺎتﻬم ،وﻳتراوح ذلك ﺑين

أكثر اﻻﺳتراتيجيﺎت غير المبﺎﺸرة عن طرﻳق البرﻳد والمنﺎﺳبﺎت الخﺎصة ،إلﻰ أكثرهﺎ
مبﺎﺸرة عن طرﻳق الﻬﺎتف أو اﻻتصﺎﻻت الشخصية (كﻼين1434 ،هـ ،ص.)18

ثانيا :أهمية ومبررات جمع الﺘبرعات في العمل التطوعي:
ً
ﻴعد المﺎل عصب كل المﻧظمﺎت بﺎختﻼف طبيعتﻬﺎ ،وتكمن أهمية ﺟمﻊ
التﺑرعﺎت في المﻧظمﺎت التطوﻋية في عدم اﻋتمﺎدهﺎ في توﻓير المﺎل عﻠﻰ الدعم
الﺣكومي أو األرﺑﺎح المﺎلﻴة من المﻧتﺟﺎت التي تقدمﻬﺎ لﻠﻧﺎس ،واﻋتمﺎدهﺎ في توﻓير
ميزاﻧﻴﺎتﻬﺎ وتكﺎليف المﺸﺎرﻳﻊ التي تنفذهﺎ عﻠﻰ التﺑرعﺎت والﻬبﺎت التي تﻠقﺎهﺎ من أﻓراد
المﺟتمﻊ المﺣﺑيﻦ لﻠخير والﻌطﺎء (الﺳيد ،1419،ص ، )122ﺑل إن ﻧﺟﺎح المﻧظمة
التطوﻋية يتوﻗف عﻠﻰ توّفر الموارد المﺎلﻴة الﻼزمة لتﺣقيق أهدافﻬﺎ (إﻧجرا،1996 ،
ص  ،)12واﻻﺳتقرار ،المﺎلي أمر ﺟوهري لكل مﻧظمة تطوﻋية بصرف الﻧظر عن
ﺣجمﻬﺎ أو أﻏراضﻬﺎ( ،ﺑراﻴس ،1996،ص  ،)3وﻳوضﺢ (النداف ،1418،ص،)230
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أن ﻗﻠة الموارد المﺎلﻴة قد تؤدي إلﻰ ﻧتﺎﺋج ﻏير مرﻏوﺑة؛ ﻹغﻼق بعض ﻓروع المﻧظمة
التطوﻋية ،واﻻﺳتﻐﻧﺎء ﻋن بعض العﺎمﻠين ﻓيﻬﺎ ،والﺣد من ﻧﺸﺎطﻬﺎ ،أمﺎ أن ﻗﻠة
التﺑرعﺎت في المﻧظمﺎت التطوﻋية قد تسبب لبﻌض العﺎمﻠين ﻓيﻬﺎ اﻹﺣبﺎط واﻻﻧصراف
ﻋر الﻌمل (الﺳيد  ،1419ص ، )164وﻳضيف (ﺟوﻧﺳون ،1993،ص  )3أن زﻳﺎدة

الطﻠب عﻠﻰ الخدمﺎت واﻧخفﺎض مﺳتوﻳﺎت الدﻋم الﺣﻜومي ،وازدﻴﺎد المﻧﺎﻓﺳة لﻠﺣصول
عﻠﻰ التﺑرعﺎت لﻸﻋمﺎل التطوﻋية ﺟعل هذا الموضوع من المواضيﻊ المﻬمة في عﺎلم

المﻧظمﺎت التطوﻋية ،ولذلك ﻧﺟد اهتمﺎم الدول المتقدمة بعمﻠية ﺟمﻊ التﺑرعﺎت في
المﻧظمﺎت التطوﻋية والخيرﻳة والتي هي

ﺸﻜل من أﺸﻜﺎل تنمية الموارد المﺎلﻴة،

يتضﺢ ذلك مﻦ خﻼل تدرﻳسﻪ في ﺟﺎمعﺎتﻬﺎ ومﻧﺢ الﺸﻬﺎدات الدراﺳﻴة العﻠﻴﺎ أوالﺸﻬﺎدات
المتخصصة في هذا المﺟﺎل ،كمﺎ في أمرﻳكﺎ عﻠﻰ ﺳﺑيل المثﺎل(العﻠي،1416،
ص، )147كمﺎ أصبﺢ لﺟمﻊ التﺑرعﺎت وتسوﻳق المﺸروعﺎت التطوﻋية الخيرﻳة ﺸركﺎت
متخصصة ،تقوم بﺎﻹﻋداد لﺣمﻼت ﺟمﻊ التﺑرعﺎت (الﺳيد،1419،ص  )122وﻳؤكد
(هﺎو،1989،ص  ،)3أن مﺳتوى األداء في المﻧظمة التطوﻋية والخيرﻳة يتوﻗف عﻠﻰ

الطرﻳقة التي تتعﺎمل ﺑﻬﺎ المﻧظمة مﻊ ﻋمﻠﻴة ﺟمﻊ التﺑرعﺎت.
المدة  20دقيقة

نشاط ()2

من وجهة نظرك ما المبررات التي ﺘستوجب جمع التبرعات؟
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مبررات جمع التبرعات:
الوﺳيﻠة الوﺣيدة في تدفق المﺎل لﻠجمﻌيﺎت التطوﻋية هي ﺟمﻊ التبرعﺎت،

فﺎلمبرر الرﺋيس لجمﻊ التبرعﺎت هي ﺟمﻊ المﺎل الذي ﻴسﺎعد في تحقيق أهداف

الجمﻌية أو المنظمة ،ولكن هنﺎلك مبررات أخرى ﻻ تقل أهمية ﺣيث أوردهﺎ (Norton
) & Clshaw,2000في مجموعة من المبررات أهمﻬﺎ:
 .1زﻳﺎدة ﺣجم المصﺎدر المتﺎﺣة التي تسﺎعد عﻠﻰ تحقيق أهداف الجمﻌية وتسﺎعد
عﻠﻰ مواﺟﻬة تكﺎليف المشﺎرﻳﻊ التي تسعﻰ الجمﻌية لتنفيذهﺎ ،أو من أﺟل توﺳيﻊ

البرامج القﺎﺋمة ،أو تطوﻳر ﺑرامج ﺟديدة.

 .2توفير السيولة الﻼزمة لتطوﻳر الجمﻌية ﺣسب مخططﺎتﻬﺎ وﺣسب الوﻗت المنﺎﺳب
لﻬﺎ ،وكذلك من أﺟل توفير المصﺎدر المﺎلية التي ﻻ ترتبط بﺎﺸتراطﺎت المتبرعين
والتي ﻴمكن أن تتصرف فيﻬﺎ الجمﻌية كيفمﺎ ﺸﺎءت ومتﻰ ﺸﺎءت ،كمﺎ ﻴمكن

توظيف ﺟزء من هذه األموال كصندوق اﺣتيﺎطي ﻴمكن توظيف عواﺋده كمصدر

من مصﺎدر دخل الجمﻌية ،أو اﻻﺳتعﺎﻧة بﻪ في وﻗت األزمﺎت المﺎلية التي ﻴمكن

أن تجﺎﺑﻬﻬﺎ الجمﻌية.
 .3تخﻔيف اﻻعتمﺎدﻴة واآلثﺎر المترتبة عﻠﻰ اﻧسحﺎب بعض المﺎﻧحين ،فﺎلمؤﺳسة أو
الجمﻌية تكون في ﺣﺎلة أفضل إذا كﺎﻧت أﻗل اعتمﺎدا عﻠﻰ مصﺎدر رﺋيسة محدودة
الدخل ،فكثير من المﺎﻧجين لﻬم خططﻬم التي ﻗد تؤثر عﻠﻰ ارتبﺎطﺎتﻬم بﺎلجمﻌية

التطوﻋية ،وفي بعض األﺣيﺎن يؤدي ذلك إلﻰ توﻗف أو اﻧقطﺎع أﺣد المصﺎدر

المﻬمة لﻠجمﻌية ،دون األخذ في اﻻعتبﺎر ﺣﺎﺟﺎت الجمﻌية الحﺎضرة واآلﺟﻠة ،ومن

أﺟل تقوﻳة وضﻊ الجمﻌية المﺎلي ﻴجب أن تكون مصﺎدر الدعم متعددة ﺑدﻻ من
اﻻعتمﺎد عﻠﻰ مصﺎدر دعم محدودة.
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 .4خﻠق مصﺎدر مستمرة من الدخل عﻠﻰ المدى الطوﻳل ،بطرح ﺑرﻧﺎمج تستقطب
األفراد والمنظمﺎت الداعمة والمﻬتمة بﺎلجمﻌية وإﻧجﺎزاتﻬﺎ ،وتنظيم المنﺎﺳبﺎت
السنوﻳة المختﻠفة لجمﻊ التبرعﺎت.
 .5تحتﺎج الجمﻌية أﺣيﺎﻧﺎ إلﻰ مبﺎلغ طﺎﺋﻠة من أﺟل تنفيذ مشروع محدد كﺈﻧشﺎء
مستشفﻰ أو دار لﻠمسنين ،في هذه الحﺎلة فﺈن الطرﻳقة المثﻠﻰ هي ﺣمﻠة التبرعﺎت
الخﺎصة أو الواﺣدة ،التي تنظم لﻬدف محدد وتنتﻬي مدتﻬﺎ في وﻗت محدد ولجمﻊ

مبﺎلغ مﺎلية محددة ،ومﻊ أن هذا النوع من التبرعﺎت محصور في أهداف معينة

ووﻗت معين إﻻ أن الكثير ممن ﻴسﺎهمون في هذه الحمﻠة ﻗد ﻴستمرون في العطﺎء
لﻠجمﻌية ومشﺎرﻳعﻬﺎ ولمتطﻠبﺎتﻬﺎ المستقبﻠية ،كمﺎ يؤدي مثل هذا النشﺎط إلﻰ كسب
داعمين ﺟدد ليس لقضية محددة أو لمشروع معين ﺑل لجميﻊ ﻧشﺎطﺎت الجمﻌية
الخيرﻳة وأهدافﻬﺎ.

 .6تعزﻳز الصﻼت اﻻﺟتمﺎﻋية لدى األفراد أو المؤﺳسﺎت أو ﺸركﺎت محﻠية أو
مؤﺳسﺎت ﺣكومية.

 .7تسﺎعد ﺣمﻼت التبرع في تكوﻳن األﻧصﺎر والمؤﻳدين من أﺟل أن تكون لﻠمؤﺳسة
أو الجمﻌية ﻗوة تستطيﻊ من خﻼلﻬﺎ أن تمﺎرس الضغوط من أﺟل مﺎ تتبنﺎه من
ﻗضﺎﻴﺎ مثل ﻗضية البيئة أو عمﺎلة األطفﺎل أو غيرهﺎ من القضﺎﻴﺎ.

 .8إﺸراك عدد كبير من األفراد في ﺣمﻼت ﺟمﻊ التبرعﺎت من خﻼل المشﺎركة أو
التبرع أو التطوع؛ ممﺎ ﻴخﻠق ﻗدر كبير المسئولية والمحﺎﺳبية والشفﺎﻓية والذي
ينعكس عﻠﻰ صورتﻬﺎ اﻹﻴجﺎﺑية في أذهﺎن أفراد المجتمﻊ والتي تؤكد لﻬم أن
مﺎيدفعوﻧﻪ من أموال تصرف بطرﻳقة ﺟيدة تحقق رضﺎ المتبرعين ،بعكس
المؤﺳسﺎت أو الجمﻌيﺎت أو المنظمﺎت غير الرﺑحية التي ﻻ تضم في عضوﻳتﻬﺎ

إﻻ عددا محدودا ﻻ ﻴعكس التنوع في المجتمﻊ.
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 .9ﻴعطي ﺟمﻊ التبرعﺎت الجمﻌية التطوﻋية الفرصة لﻠتعرﻳف بأعمﺎلﻬﺎ وﻧشﺎطﺎتﻬﺎ،
هذه العمﻠية المتضمنة تسوﻳق الجمﻌية إلﻰ المﺎﻧحين ومحﺎولة إﻗنﺎعﻬم بمسﺎعدتﻬﺎ

ودعمﻬﺎ ،وﺑقدر مﺎ ﻴكون عرض الجمﻌية أو المؤﺳسة التطوﻋية لنفسﻬﺎ وألعمﺎلﻬﺎ
وﺑقدر مﺎ تحقق داعمين وﺑقدر مﺎ تكسب تعﺎطف وتأييد أفراد المجتمﻊ ومؤﺳسﺎتﻪ
المختﻠفة.
.10

ﺟمﻊ التبرعﺎت عﺎدة مﺎ ﻴشحذ همم العﺎمﻠين في الجمﻌيﺎت التطوﻋية ﻹﻴجﺎد

أفكﺎر ﺟديدة واﺑتكﺎرات في مجﺎل العمل التطوعي والخيري وتنمية المجتمﻊ ،ألن

كثي ار من المﺎﻧحين ﻴفضﻠون دعم األﺸيﺎء الجديدة والمختﻠفة ،فﺎلمشﺎرﻳﻊ المبتكرة
تتيﺢ لﻠجمﻌية التطوﻋية الفرصة لجمﻊ المزﻳد من التبرعﺎت ،وكسب المزﻳد من

الداعمين من ذوي المطﺎلب المختﻠفة ،وهذا يؤكد أهمية وعي المؤﺳسﺎت التطوﻋية
بﺎلحﺎﺟﺎت المستجدة لﻠمجتمﻊ ومﺎ تفرزه التغييرات المستقبﻠية من مشكﻼت.

.11

ﻴعزز ﺟمﻊ التبرعﺎت مكﺎﻧة الجمﻌية التطوﻋية ألن ﺟمﻊ التبرعﺎت يتضمن

اﻻتصﺎل بﺎلجمﺎهير ،والذي يؤدي إلﻰ فﻬم وتقدير أكبر لقيمة وأهمية مﺎ تقوم بﻪ
الجمﻌية من أعمﺎل.
.12

تعطي عمﻠية ﺟمﻊ التبرعﺎت الفرصة لﻸفراد ممن يرغبون دعمم األعمﺎل

المفيدة ﺑتقدﻴم تبرعﺎتﻬم ،ألن هنﺎلك من لدﻴﻪ الرﻏبة في دعم ﻗضية أو مشروع متﻰ

مﺎ طﻠب منﻪ ذلك واﻗتنﻊ بﻪ.
.13

تسﺎعد عمﻠية ﺟمﻊ التبرعﺎت في ﺑنﺎء ﺟمﻌية ﻗوﻳة وﻧﺎﺟحة ﻗﺎدرة عﻠﻰ مواﺟﻬة

المستقبل بكل ثقة.
هذه بعض المبررات أو األﺳﺎليب من أﺟل ﺟمﻊ التبرعﺎت ،وﻳمكن لﻠجنة

المسئولة عن ﺟمﻊ التبرعﺎت أو أﺣد أعضﺎء المنظمة أن ﻴطرح أﺳبﺎبﺎ ومبررات أخرى

تﻼﺋم ﺣﺎﺟﺎت المنظمة التي ﻴعمل ﺑﻬﺎ ،ﻗد ﻴكون هنﺎك مبر ار واﺣدا أو أكثر ،فقد ﻴكون
المبرر لحمﻠة ﺟمﻊ التبرعﺎت هو مشروع ﻹﻧشﺎء مﻠعب لﻸطفﺎل وﺳط أﺣد األﺣيﺎء
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الشعبية في مدينة مﺎ أو إﻧشﺎء خيمة ﺸعبية لﻠمسنين في أﺣد األﺣيﺎء الشعبية في

مدينة من المدن أو غير ذلك من المبررات ،وﻗد تكون هنﺎك مجموعة المبررات التي
تستﻬدفﻬﺎ ﺣمﻠة ﺟمﻊ التبرعﺎت في غﺎﻴة األهمية ،فمن ﻧﺎﺣية فﺈن أهمية ومنطقية هذه

المبررات تسﺎعد في كسب وتأييد إدارة المنظمة وهذا ﺸيء ضروري كﺈﺟراء اداري،
إضﺎفة إﻻ أن تبني اﻹدارة وأعضﺎء المؤﺳسة بشكل عﺎم لمبررات ﺟمﻊ التبرعﺎت من

أﺳبﺎب الحمﺎس لﻬﺎ ودعمﻬﺎ ،دون هذا الحمﺎس والدعم والقبول من ﻗبل ﺟميﻊ العﺎمﻠين
في المنظمة لﻬذه المبررات فﺈن عمﻠية ﺟمﻊ التبرعﺎت ﺣتﻰ وإن ﺣظيت بﺎلموافقة

اﻹدارﻳة ﻗد ﻻ تحقق النجﺎح المـأمول( .العبيدي ،1431 ،ص )85
ومن ﻧﺎﺣية أخرى فﺈن منطقية وأهمية هذه المبررات من عوامل ﻧجﺎح عمﻠية

ﺟمﻊ التبرعﺎت ألن اﻻفراد والمؤﺳسﺎت التجﺎرﻳة والرﺳمية والجﻬﺎت الداعمة األخرى

ﺳتقدم الدعم الذي تسطيعﻪ عندمﺎ تجد هذه المبررات مقنعة وأن ﻧتﺎﺋج مﺎ تتمخض عنﻪ

هذه العمﻠية مفيدة لﻠمجتمﻊ أو بعض فئﺎتﻪ أو ألن المشﺎرﻳﻊ أو البرامج التي تسعﻰ لﻬﺎ
المؤﺳسة أو الجمﻌية من خﻼل هذه التبرعﺎت ضرورﻳة لﻠمجتمﻊ.
أهمية تحديد هذه المبررات أﻴضﺎ ضرورة لتحديد الخطوات الﻼﺣقة ،فعﻠﻰ
أﺳﺎس هذه المبررات ﻴمكن صيﺎغة المﻬﺎم المرتبطة بجمﻊ التبرعﺎت ،وهذه هي الخطوة
األولﻰ لصيﺎغة خطة العمل التي ﻴجب أن تتبنﺎهﺎ الجمﻌية التطوﻋية وهي ﻧقطة

البداﻴة لجمﻊ التبرعﺎت وﻳنصﺢ  Ciconte & Jacobاألفراد الذين يتولون هذه المﻬمة
اﺸراك اآلخرﻳن وأخذ وﺟﻬﺎت ﻧظرهم ومنﺎﻗشة القضية من كﺎفة الجواﻧب؛ األمر الذي
ﻴسﺎعد في تبني وﺣمﺎس األعضﺎء اآلخرﻳن في الجمﻌية والذي ﻴعتبره أهم ﺸروط ﻧجﺎح
ﺟمﻊ عمﻠيﺎت التبرعﺎت)Ciconte & Jacob,2005 ( .
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الوحدة التدريبية في فن جمع التبرعات:
• الوحدات المعرفية المتضمنة في الوحدة التدريبية:
من خﻼلﻬﺎ ﺳيتعرف المشﺎرك في هذه الوﺣدة التدرﻳبية عﻠﻰ المفﺎهيم التﺎلية:
 -1مفﻬوم ﺟمﻊ التبرعﺎت.
 -2مﺎ هي الدواعي لﻠقيﺎم بعمﻠية ﺟمﻊ التبرعﺎت؟
 -3دور التبرعﺎت في اﺳتم اررﻳة عمل المنظمﺎت غير الرﺑحية.
 -4دور التبرعﺎت في العمﻠية التطوﻳرﻳة لﻠمنظمﺎت غير الرﺑحية.
 -5أهمية التنوع في مصﺎدر التموﻳل لﻠمنظمﺎت غير الرﺑحية لﻠحد من اﻻعتمﺎدﻴة.
• ورش العمل التطبيقية المهارية المحققة ألهداف الوحدة التدريبية:
ﺳيشﺎرك المتدرب وﺑشكل عمﻠي تطبيقي في ورش التدرﻳبية تﻬدف إلﻰ إكسﺎبﻪ
المﻬﺎرات المحققة لﻸهداف الوﺣدة التدرﻳبية وهي الورش اآلتية:
 .1عقد ورﺸة عمل عﻠﻰ ﺸكل مجموعﺎت تعﻠم تعﺎوﻧي تﻬدف إلﻰ التعرف عﻠﻰ
معﺎرف ومﻬﺎرات وخبرات واتجﺎهﺎت وميول وأﻧمﺎط تفكير المشﺎركين تجﺎه عمﻠية ﺟمﻊ
التبرعﺎت بﺎﻻعتمﺎد عﻠﻰ خبراتﻬم اﻹدارﻳة والمﻬنية والعمﻠية والوظيﻔية السﺎبقة وواﻗﻊ

ﺑيئة أعمﺎلﻬم الفعﻠية  ،ﺣيث ﺳيقدم المدرب تمرﻳن ضمن ورﺸة العمل بعنوان ( ﺣمﻼت
ﺟمﻊ التبرعﺎت ﺑين الواﻗﻊ والمأمول ) ﻴستخدم ﻓيﻪ اﺳتراتيجية متقدمة في مﻬﺎرات
العصف المتقدم ﺣيث ﺳيستخدم تقنية الميتﺎﺑﻼن  metaplanوهي التقنية األلمﺎﻧية
التي تسﺎعد عﻠﻰ العصف الذهني واﺳتمطﺎر األفكﺎر  ،ﺣيث تعد تقنية فنية في
التدرﻳب تمكنﺎ من الوصول إلﻰ األهداف والغﺎﻴﺎت المنشودة لجﻠسﺎت العصف الذهني
في وﻗت قيﺎﺳي وﺑطرﻳقة ممتعة وإﺑداﻋية كمﺎ وتمنﺢ هذه التقنية المشﺎركين فرصة
كبيرة لﻠتعبير عن الرأي بشفﺎﻓية وﺣرﻳة وفق منﻬجية عﻠمية وأطر عﺎمة لﻠعصف
الذهني البنﺎء  ،وﻗد ﻴستعرض المدرب عﻠﻰ المشﺎركين مشكﻠة ضمن ﺣمﻼت ﺟمﻊ
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التبرعﺎت يتكرر ﺣدوثﻬﺎ في ﺑيئة أعمﺎلنﺎ اﻹدارﻳة في المنظمﺎت غير الرﺑحية

(التطوﻋية) وﻳعرض ﻗصة إدارﻳة من ﺳيﺎق الواﻗﻊ اﻹداري لعمﻠية التعﺎمل مﻊ اآلخرﻳن
ثم ﺳيطﻠب من المشﺎركين المشﺎركة في أفكﺎر لتحﻠيل واﻗﻊ عمﻠية التعﺎمل والتواصل
مﻊ اآلخرﻳن ﺑين مﺎ ﻴجب فعﻠﻪ ومﺎ ﻻ ﻴجب فعﻠﻪ خﻼل عمﻠية التعﺎمل مﻊ اآلخرﻳن
وﺳيطﻠب من المشﺎركين تدوﻳن هذه األفكﺎر عﻠﻰ الكروت المخصصة لﻠعصف الذهني
ﺑتقنية الميتﺎﺑﻼن ، metaplanثم تثبيتﻬﺎ تحت الجزء المنﺎﺳب لﻬﺎ ،ثم ﻴقوم المدرب

مﻊ المشﺎركين ﺑتحﻠيل مخرﺟﺎت ورﺸة العصف الذهني ﺑتقنية الميتﺎﺑﻼن ، metaplan

وﻳعتبر هذه التمرﻳن اختبﺎر ﻗبﻠي لﻠمحتوي المعرفي والمﻬﺎري والوﺟداﻧي لﻠمشﺎركين

ﺣول محتوﻳﺎت الوﺣدة التدرﻳبية ﻴقيس من خﻼلﻬﺎ المدرب مستوى المشﺎركين الفعﻠي

لحظة إﺟراء التمرﻳن وﻳحدد ﻧقطة التعﻠم الصفرﻳة لﻠمشﺎركين وﻳحدد فجوة األداء لديﻬم
ﺑين مﺎ ﻴعرفون وﻳتقنون وﻳعتقدون تجﺎه محتوﻳﺎت الوﺣدة التدرﻳبية والمأمول الذي ﻻﺑد
من تحققﻪ لديﻬم ،ومن ثم يبدأ المدرب عﻠمية عرض المحتوﻳﺎت المعرﻓية والمﻬﺎرﻳة
والوﺟداﻧية لﻠوﺣدة التدرﻳبية بمﺎ يتنﺎﺳب وﻗدرات واﺣتيﺎﺟﺎت المشﺎركين وﻳحقق أهداف
الوﺣدة التدرﻳبية الخﺎصة والبرﻧﺎمج التدرﻳبي كﺎفة مﻊ الحفﺎظ عﻠﻰ التحفيز والجميﻊ ﺑين
المتعة والفﺎﺋدة في التعﻠم.
 .2عقد ورﺸة عمل عﻠﻰ ﺸكل مجموعﺎت تعﻠم تعﺎوﻧي تﻬدف إلﻰ إكسﺎب المشﺎركين
فﻬم واضﺢ لمفﻬوم عمﻠية ﺟمﻊ التبرعﺎت وأهميتﻬﺎ ﻻﺳتمرار المنظمﺎت غير الرﺑحية ،

ﺣيث ﻴستخدم المدرب في هذه الورﺸة التدرﻳبية اﺳتراتيجية متقدمة في مﻬﺎرات العصف
المتقدم ﺣيث ﻴستخدم تقنية الميتﺎﺑﻼن  metaplanوﻳعرض المدرب عﻠﻰ المشﺎركين
أن هنﺎك ﺣﺎﺟة مﺎﺳة لتحديد مفﻬوم ﺟمﻊ التبرعﺎت ﺑدﻗة لنستطيﻊ التمكن من إدارتﻪ ،
ثم ﺳيطﻠب من المشﺎركين المشﺎركة في أفكﺎر لتحﻠيل أهمية عمﻠية ﺟمﻊ التبرعﺎت

لﻠمنظمﺎت غير الرﺑحية  ،ثم ﺳيطﻠب من المشﺎركين تدوﻳن هذه األفكﺎر عﻠﻰ الكروت
المخصصة لﻠعصف الذهني ﺑتقنية الميتﺎﺑﻼن ، metaplanثم تبيتﻬﺎ تحت الجزء
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المنﺎﺳب لﻬﺎ ،ثم ﻴقوم المدرب مﻊ المشﺎركين ﺑتحﻠيل مخرﺟﺎت ورﺸة العصف الذهني
ﺑتقنية الميتﺎﺑﻼن . metaplan
المدة  30دقيقة

نشاط ()3

حسب ﺘقديرك :ما المبادئ األخالقية التي يجب االلتزام بها عند جمع التبرعات؟

ثالثاً :المباديء األخالقية لجمع التبرعات:
أﻧشأ اتحﺎد المﻬنيين لجمﻊ التبرعﺎت ) (AFPلدعم تطوﻳر وﻧمو العﺎمﻠين في
ﺟمﻊ التبرعﺎت ،وتعزﻳز معﺎيير أخﻼقية ﺳﺎمية في ﺟمﻊ التبرعﺎت ،ولﻠحفﺎظ عﻠﻰ عمل
الخير واألعمﺎل التطوﻋية ،وتعزﻳزهمﺎ ،وأعضﺎء اﻻتحﺎد ﻴحفزهم إﺣسﺎس داخﻠي

لتحسين ﻧوﻋية الحيﺎة من خﻼل القضﺎﻴﺎ التي ﻴخدموﻧﻬﺎ ،وهم ﻴخدمون الفكرة المثﺎلية

لعمل الخير ،ومﻠتزمون بﺎلحفﺎظ عﻠﻰ النزعة التطوﻋية ،وتعزﻳزهﺎ ،وﻳتولون اﻹﺸراف

عﻠﻰ هذه المفﺎهيم بﺎعتبﺎرهﺎ المبدأ السﺎﺋد لحيﺎتﻬم المﻬنية لتﻠك األهداف ،وهم يدركون
مسئوليتﻬم لضمﺎن البحث عن الموارد المطﻠوﺑة بقوة وﺑصورة أخﻼقية ،وأن تتحقق
رﻏبة المﺎﻧﺢ بكل أمﺎﻧة وتحقيقﺎ لتﻠك األهداف؛ ﻴعتنق أعضﺎء اﻻتحﺎد قيمﺎ معينة

ﻴسعون إلﻰ الدفﺎع عنﻬﺎ ،وهم ﻴضطﻠعون بمسئوليﺎتﻬم من أﺟل إﻴجﺎد دعم ألعمﺎل
اﻹﺣسﺎن والخير(كﻼين ،1434،ص .)446-443
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ويتطلع أعضاء االﺘحاد لما يلي:
➢ الممﺎرﺳة وفق أخﻼقيﺎت العمل والتحﻠي بﺎلنزاهة واألمﺎﻧة والمصداقية ،واﻻلتزام
المطﻠق بﺎلحفﺎظ عﻠﻰ ثقة الجمﻬور.

➢ تطبيق أرﻗﻰ معﺎيير وتوﺟﻬﺎت في المنظمة والعمل ومراقبة الضمير.
➢ أولوﻳة رﺳﺎلة عمل الخير فوق المصﻠحة الشخصية.
➢ الﻬﺎم اآلخرﻳن من خﻼل إﺣسﺎﺳﻬم العﺎلي بﺎلتفﺎﻧي.
➢ تطوﻳر المﻬﺎرات المﻬنية ،من أﺟل تقدﻴم خدمة أفضل.
➢ اﻻهتمﺎم بﺎلمصﻠحة العﺎمة ومصﺎلﺢ ﺟميﻊ األطراف.

➢ تقدير مسﺎﺣة الخصوصية والمصﺎلﺢ وﺣرﻳة اﻻختيﺎر.
➢ تعزﻳز التنوع الثقﺎفي ،والقيم التعددﻴة ،ومعﺎمﻠة اآلخرﻳن بﺎﺣترام.
➢ اﻻلتزام بعمل الخير في المجتمﻊ منخﻼل التبرعﺎت الشخصية.
➢ اﻻلتزام بﺎلقواﻧين والﻠواﺋﺢ المطبقة.

➢ تجنب المخﺎلفﺎت الجنﺎﺋية والسﻠوكيﺎت المﻬنية السيئة.

➢ ﻴجﻠبون الثنﺎء عﻠﻰ ﺟمﻊ التبرعﺎت عن طرﻳق ﺳﻠوكﻬم العﺎم.

➢ ﻴش ـ ــجعون ال ـ ــزمﻼء عﻠ ـ ــﻰ اعتن ـ ــﺎق وممﺎرﺳ ـ ــة ه ـ ــذه المب ـ ــﺎديء والمع ـ ــﺎيير األخﻼقي ـ ــة
لممﺎرﺳة المﻬنة.

➢ ﻴكوﻧـ ــون عﻠـ ــﻰ وعـ ــي بقواعـ ــد األخـ ــﻼق التـ ــي تسـ ــنﻬﺎ منظمـ ــﺎت أخـ ــرى تخـ ــدم أعمـ ــﺎل
اﻹﺣسﺎن والخير.

➢ معايير الممارسة لجمع التبرعات:
عﻼوة عﻠﻰ ذلك ،فﺈن السعي لﻠتصرف طبقﺎ لﻠقيم ﺳﺎلفة الذكر يتفق أعضﺎء
اﻻتحﺎد عﻠﻰ اﻻلتزام بمعﺎيير اﻻتحﺎد لﻠممﺎرﺳة المعتمدة والواردة في مجموعة ﻗواﻧين
ﻴعرض األعضﺎء لعقوﺑﺎت
اﻻتحﺎد لﻠمبﺎدئ األخﻼقية واﻧتﻬﺎك المعﺎيير؛ ﻴمكن أن ّ
ﻧظﺎمية ،من ﺑينﻬﺎ الطرد ،كمﺎ تنص عﻠيﻪ إﺟراءات اﻻتحﺎد لﻼلتزام بﺎألخﻼق.
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االلتزامات لجامعي التبرعات- :
 .1ينبغي أﻻ ﻴشﺎرك األعضﺎء في أﻧشطة تضر بأعضﺎء المنظمة ،أو عمﻼﺋﻬﺎ.

 .2ينبغي أﻻ ﻴشتغل األعضﺎء بأﻧشطة تتعﺎرض مﻊ التزامﺎتﻬم األخﻼقية والقﺎﻧوﻧية
تجﺎه المنظمﺎت التي ينتمون إليﻬﺎ وعمﻼﺋﻬﺎ.

 .3عﻠﻰ األعضﺎء الكشف بصورة فعﺎلة عن ﺟميﻊ صور تضﺎرب المصﺎلﺢ المحتمﻠة
والفعﻠية ،وﻳنبغي أﻻ ﻴستبعد هذا الكشف أو يتضمن أي ﺳﻠوك أخﻼﻗي غير ﺳﻠيم.
 .4تجنب المصﺎلﺢ الشخصية في العﻼﻗﺎت مﻊ المﺎﻧﺢ أو مﺎﻧﺢ مرتقب ،أو متطوع،
أو موظف ،لﻼﻧتفﺎع من العضو أو منظمتﻪ.

 .5يﻠتزم األعضﺎء بكل القواﻧين المحﻠية ،أو اﻹﻗﻠيمية ،أو ﻗواﻧين الوﻻﻴة ،أو القواﻧين
اﻻتحﺎدﻴة ،مدﻧية كﺎﻧت أو ﺟنﺎﺋية.

 .6ﻴقر األعضﺎء بحدود اختصﺎصﺎتﻬم الفردﻴة ،وﻳكشفون بصدق عن خبرتﻬم العمﻠية
ومؤهﻼتﻬم.
المناشدة واستخدام أموال الخير:
 .7يراعي األعضﺎء ضمﺎن أن تكون كل مواد المنﺎﺸدات دقيقة ،وأﻧﻬﺎ تعكس ﺑدﻗة
رﺳﺎلة المنظمة واﺳتخدام التبرعﺎت المطﻠوﺑة.

 .8يراعي األعضﺎء ضمﺎن أن يتﻠقﻰ المﺎﻧحون ﻧصيحة أخﻼقية دقيقة عن قيمة
التبرعﺎت ،ومﺎ يترتب عﻠيﻬﺎ من آثﺎر بﺎلنسبة لﻠضراﺋب.
 .9اﺳتعمﺎل التبرعﺎت وفق المجﺎل المتبرع ﻓيﻪ.
.10

يراعي األعضﺎء ضمﺎن اﻹﺸراف السﻠيم عﻠﻰ مسﺎهمﺎت أعمﺎل الخير ،بمﺎ في

ذلك تقﺎرﻳر عن اﺳتخدام وإدارة مثل هذه األموال.
.11

عند تغيير أي من ﺸروط التبرع يﻠزم الحصول عﻠﻰ موافقة المتبرع.

184

_______________________________مهارة إدارة حمالت جمع التبرعات

عرض المعلومات:
.12
.13

ينبغي أﻻ ﻴكشف األعضﺎء عن معﻠومﺎت ﺳرﻳة ألطراف غير مرخص لﻬﺎ.

يﻠتزم األعضﺎء بمبدأ أن ﺟميﻊ معﻠومﺎت المتبرع أو المﺎﻧﺢ المرتقب ،التي لدى

المنظمة ،إﻧمﺎ هي مﻠك لﻠمنظمة ،وﻳنبغي أﻻ تنقل أو تستعمل إﻻ بﺎﺳم تﻠك
المنظمة.
.14

ينبغي عﻠﻰ األعضﺎء أن يتيحوا فرصة لﻠمتبرعين بحذف أﺳمﺎﺋﻬم من القواﺋم

.15

عندمﺎ يذكر األعضﺎء ﻧتﺎﺋج ﺟمﻊ التبرعﺎت ،فينبغي عﻠيﻬم اﺳتخدام أﺳﺎليب

التي تبﺎع أو تؤﺟر لمنظمﺎت أخرى أو تتبﺎدل معﻬﺎ.

محﺎﺳبية دقيقة وثﺎﺑتة ،تتفق مﻊ الخطوط اﻹرﺸﺎدﻴة المنﺎﺳبة
المكافأة:
.16

ينبغي أﻻ ﻴقبل األعضﺎء مكﺎفأة عﻠﻰ أﺳﺎس ﻧسبة مئوﻳة من التبرعﺎت ،كمﺎ

لن ﻴقبﻠوا أتعﺎبﺎ عن الحصول عﻠﻰ متبرعين.

.17

ﻴجوز لﻸعضﺎء أن ﻴقبﻠوا مكﺎفأة عﻠﻰ أﺳﺎس األداء ،مثل :المنﺢ ،بشرط أن

تكون مثل هذه المنﺢ أو المكﺎفآت متفقة مﻊ الممﺎرﺳﺎت السﺎﺋدة داخل منظمﺎت

األعضﺎء أﻧفسﻬم ،وأﻻ تكون عﻠﻰ أﺳﺎس ﻧسبة مئوﻳة من التبرعﺎت الخيرﻳة.
.18

ينبغي أﻻ يدفﻊ األعضﺎء أتعﺎبﺎ عن البحث عن متبرعين ،أو عموﻻت أو

تعوﻳض ﺑنسبة مئوﻳة عﻠﻰ أﺳﺎس التبرعﺎت.
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المدة  30دقيقة

نشاط ()4

حسب ﺘوقعاﺘك  :ما الجوانب المعرفية التي ﺘتضمنها الوحدة التدريبية لمبادئ

وفلسفة جمع التبرعات ؟

الوحدة التدريبية لمبادئ وفلسفة جمع التبرعات.
• الوحدات المعرفية المتضمنة في الوحدة التدريبية:
يتعرف المشﺎرك في هذه الوﺣدة التدرﻳبية عﻠﻰ المفﺎهيم التﺎلية:
 -1الخصﺎﺋص التي تتمتﻊ ﺑﻬﺎ المنظمﺎت غير الرﺑحية ذات الكفﺎءة.
 -2ﺳيﺎﺳة وﺑنية المنظمة غير الرﺑحية ذات الكفﺎءة والفعﺎلية.
 -3مسؤوليﺎت المنظمﺎت غير الرﺑحية ذات الكفﺎءة والفعﺎلية.

 -4المروﻧة في المنظمﺎت غير الرﺑحية ذات الكفﺎءة والفعﺎلية.
 -5ﻗﺎﺋمة لﻠفحص الذاتي لقيﺎس الشفﺎﻓية في عمﻠيﺎت ﺟمﻊ التبرعﺎت بﺎلمنظمﺎت غير
الرﺑحية.
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 -6مبﺎدئ وفﻠسفﺎت ﺟمﻊ التبرعﺎت بﺎلمنظمﺎت غير الرﺑحية.
 -7اﺳتراتيجيﺎت ﺟمﻊ التبرعﺎت بﺎلمنظمﺎت غير الرﺑحية.
• ورش العمل التطبيقية المهارية المحققة ألهداف الوحدة التدريبية:
ﻴشﺎرك المتدرب وﺑشكل عمﻠي تطبيقي في ورش التدرﻳبية تﻬدف إلﻰ إكسﺎبﻪ
المﻬﺎرات المحققة لﻸهداف الوﺣدة التدرﻳبية وهي الورش اآلتية:
 .1تعقد ورﺸة عمل عﻠﻰ ﺸكل مجموعﺎت تعﻠم تعﺎوﻧي تﻬدف إلﻰ إكسﺎب المشﺎركين
فﻬم واضﺢ لخصﺎﺋص المنظمﺎت غير الرﺑحية وﺳيﺎﺳتﻬﺎ وﺑنيتﻬﺎ المتفردة التي

تجعل من عمﻠية ﺟمﻊ التبرعﺎت ذات أهمية ﻗصوى ﻻﺳتمرارهﺎ  ،ﺣيث ﺳيستخدم
المدرب في هذه الورﺸة التدرﻳبية اﺳتراتيجية متقدمة في مﻬﺎرات العصف المتقدم
،ﺣيث ﻴستخدم تقنية الميتﺎﺑﻼن  metaplanوﻳعرض المدرب عﻠﻰ المشﺎركين أن

هنﺎك ﺣﺎﺟة مﺎﺳة لتحديد مفﻬوم المنظمﺎت غير الرﺑحية (التطوﻋية) وتحديد
ﺳمﺎتﻬﺎ وخصﺎﺋصﻬﺎ ﺑدﻗة لنستطيﻊ التمكن من إدارتﻬﺎ  ،ثم ﺳيطﻠب من المشﺎركين

المشﺎركة في أفكﺎر لتحﻠيل هذه الخصﺎﺋص ثم اﺳتنتﺎج أهمية عمﻠية ﺟمﻊ

التبرعﺎت لﻠمنظمﺎت غير الرﺑحية ( التطوﻋية)  ،ثم ﺳيطﻠب من المشﺎركين تدوﻳن
هذه األفكﺎر عﻠﻰ الكروت المخصصة لﻠعصف الذهني ﺑتقنية الميتﺎﺑﻼن
، metaplanثم تثبيتﻬﺎ تحت الجزء المنﺎﺳب لﻬﺎ ،ثم ﻴقوم المدرب مﻊ المشﺎركين
ﺑتحﻠيل مخرﺟﺎت ورﺸة العصف الذهني ﺑتقنية الميتﺎﺑﻼن .metaplan
 .2عقد ورﺸة عمل عﻠﻰ ﺸكل مجموعﺎت تعﻠم تعﺎوﻧي تﻬدف إلﻰ إكسﺎب المشﺎركين
مﻬﺎرات تصميم واﺳتخدام ﻗﺎﺋمة الفحص الذاتي لقيﺎس ﺸفﺎﻓية عمﻠيﺎت ﺟمﻊ
التبرعﺎت بﺎلمنظمﺎت التطوﻋية وﻳعتمد المدرب في هذه الورﺸة التدرﻳبية التطبيقية
عﻠﻰ أﺳﻠوب المبﺎرﻳﺎت اﻹدارﻳة وتمثيل الحﺎلة.

187

الوحدة الرابعة __________________________________________

الوحدة التدريبية الستراﺘيجية جمع التبرعات:
• الوﺣدات المعرﻓية المتضمنة في الوﺣدة التدرﻳبية ،ﺣيث ﺳيتعرف المشﺎرك في هذه
الوﺣدة التدرﻳبية عﻠﻰ المفﺎهيم التﺎلية:
 .1مفﻬوم اﺳتراتيجية ﺟمﻊ التبرعﺎت في المنظمﺎت غير الرﺑحية (التطوﻋية)
 .2أهمية اﺳتراتيجية ﺟمﻊ التبرعﺎت في المنظمﺎت غير الرﺑحية(التطوﻋية).
 .3آليﺎت صيﺎغة اﺳتراتيجية ﺟمﻊ التبرعﺎت الخﺎصة بمنظمتك.
 .4آليﺎت تصميم وﺑنﺎء الوثيقة التأﺳيسية لمشروع ﺣمﻠة ﺟمﻊ التبرعﺎت.
 .5آليﺎت تحديد اﻻﺣتيﺎﺟﺎت لحمﻼت التبرعﺎت.

 .6آليﺎت تصميم أهداف ﺣمﻼت ﺟمﻊ التبرعﺎت.
 .7آليﺎت ﺑنﺎء مشﺎرﻳﻊ ﺣمﻼت ﺟمﻊ التبرعﺎت.
 .8آليﺎت تحﻠيل المنظمة غير الرﺑحية المعنية بحمﻠة ﺟمﻊ التبرعﺎت.
 .9آليﺎت التخطيط لحمﻼت ﺟمﻊ التبرعﺎت.
• ورش العمل التطبيقية المهارية المحققة ألهداف الوحدة التدريبية:
ﺳيشﺎرك المتدرب وﺑشكل عمﻠي تطبيقي في ورش التدرﻳبية تﻬدف إلﻰ إكسﺎبﻪ
المﻬﺎرات المحققة لﻸهداف الوﺣدة التدرﻳبية وهي الورش اآلتية:
 .1ﺳتعقد ورﺸة عمل عﻠﻰ ﺸكل مجموعﺎت تعﻠم تعﺎوﻧي تﻬدف إلﻰ إكسﺎب
المشﺎركين فﻬم واضﺢ لﻸليﺎت التخطيط لبنﺎء اﺳتراتيجيﺎت ﺣمﻼت ﺟمﻊ التبرعﺎت
وإدارة مشﺎرﻳعﻬﺎ في المنظمﺎت غير الرﺑحية وآليتﻬﺎ وﺳيعتمد المدرب في هذه
الورﺸة التدرﻳبية التطبيقية عﻠﻰ أﺳﻠوب المبﺎرﻳﺎت اﻹدارﻳة وتمثيل الحﺎلة.
 .2ﺳتعقد ورﺸة عمل عﻠﻰ ﺸكل مجموعﺎت تعﻠم تعﺎوﻧي تﻬدف إلﻰ إكسﺎب
المشﺎركين مﻬﺎرات ﺑنﺎء مشﺎرﻳﻊ ﺣمﻼت ﺟمﻊ التبرعﺎت وإدارة مشﺎرﻳعﻬﺎ في
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المنظمﺎت غير الرﺑحية وآليتﻬﺎ وﺳيعتمد المدرب في هذه الورﺸة التدرﻳبية
التطبيقية عﻠﻰ أﺳﻠوب المبﺎرﻳﺎت اﻹدارﻳة وتمثيل الحﺎلة.
 .3ﺳتعقد ورﺸة عمل عﻠﻰ ﺸكل مجموعﺎت تعﻠم تعﺎوﻧي تﻬدف إلﻰ إكسﺎب
المشﺎركين مﻬﺎرات تحﻠيل المنظمﺎت غير الرﺑحية من خﻼل ﻧموذج تحﻠيل PEST
وﻧموذج تحﻠيل  SWOTلتطبيقﻬﺎ عند التخطيط لمشﺎرﻳﻊ ﺣمﻼت ﺟمﻊ التبرعﺎت
وإدارة مشﺎرﻳعﻬﺎ في المنظمﺎت غير الرﺑحية وآليتﻬﺎ وﺳيعتمد المدرب في هذه
الورﺸة التدرﻳبية التطبيقية عﻠﻰ أﺳﻠوب المبﺎرﻳﺎت اﻹدارﻳة وتمثيل الحﺎلة.

رابعاً :إدارة جمع الﺘبرعات في منظمات العمل التطوعي:
بمﺎ أن ﺣيﺎة المﻧظمة وقوتﻬﺎ تتأثر بحجم وﻧوﻋﻴة التﺑرعﺎت التي توفرهﺎ؛ فﺈن
ﺟﺎﻧبﺎ من توفير التﺑرعﺎت لمﺸﺎرﻳﻊ وأﻧﺸطة المﻧظمﺎت التطوﻋية ﻴقﻊ عﻠﻰ عﺎتق اﻹدارة

العﻠﻴﺎ ،والمتمثﻠة عﺎدة بأﻋضﺎء مﺟﻠس اﻹدارة أو أﻋضﺎء مﺟﻠس األمﻧﺎء ،والذين ُﻴعدون

أكثر العﺎمﻠين ﺣرصﺎ عﻠﻰ مﺳتقﺑل المﻧظمة وﻧﺟﺎﺣﻬﺎ وإلﻰ ذلك ﻴشير (دراكر،1992،
ص  )326بقولﻪ ”:إن مﻦ أدوار أﻋضﺎء مﺟﻠس اﻹدارة في الﻬيﺋﺎت التي ﻻ تبقي
الرﺑﺢ :اﻻلتزام ﺑتوﻓير مبﺎلغ كبيرة وﺟﻠب عدد من المتﺑرﻋين ".
ومﻊ ذلك فﺈن إﻴكﺎل مﻬمة ﺟمﻊ التﺑرعﺎت لإلدارة العﻠﻴﺎ ﻓﻴﻪ ﺸيء من
اﻹﺟﺣﺎف لﻌمﻠﻴة مﻬمة واﺳتراتيجية كعمﻠية ﺟمﻊ التﺑرعﺎت ،وﻓﻴﻪ كذلك إﺸغﺎل لإلدارة
العﻠﻴﺎ التي ينﺎط ﺑﻬﺎ مﺳﺋولﻴﺎت ﺟﺳﺎم ،ولذا فﺈن تخصيص إدارة مﺳتقﻠة تولﻰ ﺟﻠب

التﺑرعﺎت وإدارة ﺸؤون المتبرﻋين أمر ﻻ مﻔر مﻧﻪ ،وﺣيث أن ﻋمﻠﻴة ﺟمﻊ التﺑرعﺎت

ﻋمﻠﻴة اﺳتراتيجية في المﻧظمﺎت الخيرﻳة؛ فﺈن المتوﻗﻊ أن ترتبط إدارة ﺟمﻊ التﺑرعﺎت

في الﻬﻴﻜل التظيمي بﺎﻹدارة العﻠﻴﺎ كأﺣد صور التﻌﺑير ﻋن اهتمﺎم اﻹدارة العﻠﻴﺎ ﺑﻬذه
اﻹدارة الﺣيوﻳة.
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إن تخصيص إدارة مﺳتقﻠة فﺎعﻠة بجمﻊ التﺑرعﺎت ﻻ يﻠغي بﺎلطبﻊ أهمية
المشﺎركة الفعﺎلة لإلدارة العﻠﻴﺎ في ﺟمﻊ التﺑرعﺎت واﻻلت ازم بجﻠب تبرعﺎت ومتﺑرﻋين
ﺟدد ،ألﻧﻬﺎ المﺳﺋول األول ﻋن تسيير أمور المﻧظمة واألوثق اتصﺎﻻ ﺑﻬﺎ (تمبل،
 ،1996ص .(3
المدة  30دقيقة

نشاط ()5

حسب ﺘقديرك :ما الدوافع التي ﺘجعل الناس يقبلون على التبرع؟

دوافع الناس للﺘبرع:
هنﺎك ﻋدة دوافﻊ توﺟﻪ الﻧﺎس لدﻋﻢ الﺟمﻌﻴﺎت الخيرﻳة ،وتختﻠف هذه
الدوافﻊ بحسب ثقﺎفة المﺟتمﻊ وﺣﺎلتﻪ اﻻقتصﺎدﻴة واﻻﺟتمﺎﻋﻴة ،إﻻ أن الﺳؤال المﻬﻢ
الذي ﻴطرح ﻧﻔﺳﻪ هو :هل يتبرع الﻧﺎس دﻋمﺎ لﻠمﻧظمة الخيرﻳة ،أو ﻹﺸبﺎع دوافعﻬم

الﺸخصﻴة؟ تجيب عن هذا الﺳؤال دراﺳة أﺟراهﺎ (العﻠي ،1416 ،ص  )151عﻠﻰ
ﺸرﻳحة مﻦ المﺳﻠمين وﻏير المﺳﻠمين في الوﻻﻴﺎت المتﺣدة األمرﻳكية ،وكﺎﻧت دوافﻊ
ﻋيﻧة الدراﺳة عﻠﻰ الﻧﺣو اآلتي:
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أ .الدافع الديني :كتحصيل األﺟر من اﷲ والتطﻬر من الخطﺎﻴﺎ.
ب .الدافع النﻔسي :كحب التقدير مﻦ اآلخﺮين ،والرﻏبة في تخﻠيد ذكرى المتﺑرع
بعد موتﻪ.
ج .الدافع المادي :وذلك بﺎﻻﺳتفﺎدة من التﺑرع في إعفﺎء المتﺑرع من بعض ضراﺋبﻪ

المﺳتﺣقة لﻠدولة) وهذا ﻴظﻬر في الدول الﻐرﺑية كأمرﻳكﺎ.

د .الدافع االجﺘماعي :كتﻠبية توﻗعﺎت اآلخرﻳن من المتﺑرع ﻻﺳيمﺎ إذا كﺎن ذا مﻜﺎﻧة
مرموﻗة في المﺟتمﻊ .

وﻳرى (ﺑوﺟﻼل  ،1417ص ،)34أن المتبرﻋين يتصرﻓون ﺑدافﻊ المصﻠﺣة
الﺸخصﻴة ﺣتﻰ وإن كﺎﻧت المصﻠﺣة المرﺟوة ليﺳت بﺎلضرورة مﺎدﻴة.
وذكر  Slibergأن من العوامل التي تدفﻊ األفراد الﻰ التبرع لﻼعمﺎل الخيرﻳة
تتضمن هذه العوامل السيرة الدينية لﻠفرد ،النمﺎذج األﺳرﻳة التي تشجﻊ أفرادهﺎ عﻠﻰ
التبرع لﻠعمل الخيري ،مفﻬوم الفرد لﻠثروة وفﻠسفة المشﺎركة ،العطﺎء كأﺳﻠوب ﺣيﺎة،
ﻴأتي بعد ذلك النجﺎح الذي ﺣققة الفرد في مجﺎل المﺎل أو العمل ،ﻴأتي بعد ذلك الرﻏبة

في ﺣل المشكﻼت اﻻﺟتمﺎﻋية التي ﻴعﺎﻧي منﻬﺎ المجتمﻊ ،ﻴأتي بعد ذلك الرﻏبة في

المشﺎركة في الجمﻌيﺎت التطوﻋية والتأثير في ﻗ ارراتﻬﺎ ،كمﺎ ينزع بعض األفرد لﻠتبرع
رﻏبة في اﻻختﻼط بﺎآلخرﻳن ،كمﺎ ﻴقد البعض إلﻰ دفﻊ التبرعﺎت لﻼعمﺎل الخيرﻳة
رﻏبة في التقرب من المسئولين والقﺎدة ).(Sliberg,1990
أمﺎ دراﺳة  Prince & Fileفقد صنفت المتبرعين الﻰ ﺳبعة أﻧمﺎط هي:
✓ المحليون :وهذا الصنف من المتبرعين عﺎدة مﺎﻴقدمون عﻠﻰ التبرع رﻏبة في
مسﺎعدة مجتمعﺎتﻬم المحﻠية ،وعﻠﻰ الرغم من هذا الصنف من المتبرعين ﻻ

ﻴسعون عﺎدة لﻠحصول عﻠﻰ فواﺋد مبﺎﺸرة من تبرعﻬم ،إﻻ أن هذا التبرع لﻠجمﻌيﺎت
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الخيرﻳة المحﻠية غﺎلبﺎ مﺎيرتبط بﺎلتقدير وﻧظرة اﻹﺟﻼل لﻠمتبرع من ﻗبل الجمﻌيﺎت
والسكﺎن المحﻠيين بصفة عﺎمة.

✓ الورعون :هذا الصنف من المتبرعين ينزع الﻰ التبرع ﺑدافﻊ من القيم الدينية أو
اﻻخﻼق ،فﻬم ﻴعتقدون أن مﺎلديﻬم من أموال أو ثروة هي من عند ﷲ؛ لذا ﻴجب
عﻠيﻬم أن ﻴسﺎعدوا اآلخرﻳن كوﺳيﻠة من وﺳﺎﺋل ﺸكر المنعم ،وغﺎلبﺎ مﺎتنصب
تبرعﺎت هذه الفئة من المتبرعين في الجمﻌيﺎت الدينية.

✓ المستثمرون :ﻴقدم هذا الصنف من المتبرعون ﺑدافﻊ مﺎدي محض وخﺎصة ﻓيمﺎ
يتعﻠق بقضية الضراﺋب ،فﻬم أوﻻ ﻴختﺎرون الجمﻌيﺎت الخيرﻳة التي ينطبق عﻠيﻬﺎ
ﻧظﺎم خصم الضراﺋب ،كمﺎ أن هذه الفئة ﻻ تكن إخﻼصﺎ لﻬذه الجمﻌيﺎت ،فخفض
الضراﺋب هو المحرك الرﺋيسي لتبرعﺎت هذه الفئة.

✓ االجتماعيون :يتبرع هذا الصنف من المتبرعين ألﺳبﺎب اﺟتمﺎﻋية فتبرعﻬم ﻴعتبر
وﺳيﻠة من وﺳﺎﺋل التروﻳﺢ اﻻﺟتمﺎعي ،كمﺎ أﻧﻬم يوﻗعون عﺎﺋدا لﻬذه التبرعﺎت غﺎلبﺎ

مﺎتتمثل في اﻻعتراف الرﺳمي من ﻗبل المؤﺳسﺎت التي يتبرعون لﻬﺎ ،كمﺎ تتصف

هذه الفئة أم ﻬﺎ تميل الﻰ تقدﻴم تبرعﺎتﻬﺎ الﻰ الجمﻌيﺎت ذات السمعة الجيدة
والصيت الحسن.

✓ اإليثاريون :يتبرع هذا الصنف من المتبرعين لﻸعمﺎل الخيرﻳة ﻧتيجة لشعورهم
بﺎلمسئولية األخﻼقية تجﺎه المحتﺎﺟين والقضﺎﻴﺎ اﻹﻧسﺎﻧية ،والمردود الذي ﻴعود عﻠﻰ

هذه الفئة عﺎدة مﺎيتمثل في مشﺎعرو وأﺣﺎﺳيس الرضﺎ ،وعﺎدة مﺎ تقدم هذه الفئة

تبرعﺎتﻬﺎ بطرﻳقة ﻻ تفصﺢ عن هوﻳﺎتﻬم ،ألﻧﻬم ﻻ يرغبون وﻻ ﻴطمعون في مردود

مﺎدي أو معنوي من هذه التبرعﺎت ﺳوى مشﺎعر الرضﺎ.

✓ الشاكرون :هذا الصنف من المتبرعين عﺎدة مﺎ يتبرعون لجمﻌيﺎت أو منظمﺎت

معينة رﻏبة في رد الجميل ،ألﻧﻬم ﺳبق وأن اﺳتفﺎدوا بطرﻳقة أو بأخرى من هذه

المنظمﺎت أو المؤﺳسﺎت ،أو ﺳبق وأن اﺳتفﺎد منﻬﺎ أﺣد أﻗرﺑﺎﺋﻬم أو أصدﻗﺎﺋﻬم.
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✓ األمراء :عﺎدة مﺎ تخصص هذه الفئة من المتبرعين تبرعﺎتﻬﺎ لﻠجمﻌيﺎت التي توﺟﻪ

ﺟﻬودهﺎ الﻰ تحسين الحﺎلة اﻻﻗتصﺎدﻴة لﻠمحرومين ،وﻻ تعطي هذه الفئة اهتمﺎمﺎ

كبي ار لسمعة وﺟمﺎهيرﻳة الجمﻌيﺎت بقدر مﺎ تﻬتم بفعﺎلية الجمﻌية وإﻧجﺎزاتﻬﺎ ،كمﺎ
تشدد عﻠﻰ التزام الجمﻌيﺎت التطوﻋية بأهدافﻬﺎ المعﻠنة وعدم المسﺎس ﺑﻬﺎ.

وتؤكد ﻧتﺎﺋج الدراﺳة أن المحﻠيين ﻴمثﻠون أعﻠﻰ ﻧسبة من المتبرعين لﻸعمﺎل

الخيرﻳة ،وتبدو دوافعﻬم لﻠتبرع واضحة ومنطقية ،فدافعﻬم لﻠتبرع يتمثل في الرﻏبة

ﺑتطوﻳر مجتمعﺎتﻬم المحﻠية في ﺸتﻰ المجﺎﻻت ،وﻗد اﺣتل الورعون في المرتبة الثﺎﻧية

من ﺣيث النسبة وﻳتبرع هؤﻻء ﺑدوافﻊ دينية محضة ،كمﺎ تقترح هذه الدراﺳة األﺳﺎليب

المنﺎﺳبة لجمﻊ التبرعﺎت مﻊ كل ﻧمط من هذه األﻧمﺎط ،ألﻧﻪ لك منﻬﺎ يتطﻠب أﺳﻠوﺑﺎ

محددا ﻴختﻠف عن األﻧمﺎط األخرى ألن دافﻊ التبرع تختﻠف ﺑين هذه األﻧمﺎط.
).(Prince & File,1994

كمﺎ أن إدراك القﺎﺋمين عﻠﻰ المنظمﺎت التطوﻋية والعﺎمﻠين في إدارات ﺟمﻊ

التﺑرعﺎت فيﻬﺎ لﻸﺳبﺎب التي تدفﻊ الﻧﺎس للتبرع؛ مﻔتﺎﺣﺎ ﻴعتبر لﻬﻢ ﻻختﻴﺎر الﻠغة
المﻧﺎﺳبة لخطﺎﺑﻬم ،ومعرفة المدخل األكثر تأثي ار في ﻧفوﺳﻬم). (Bekowitz,1995
الوحدة التدريبية إلدارة جمع التبرعات:
• الوحدات المعرفية المتضمنة في الوحدة التدريبية:
ﺳيتعرف المشﺎرك في هذه الوﺣدة التدرﻳبية عﻠﻰ المفﺎهيم التﺎلية:
 .1مفﻬوم إدارة ﺟمﻊ التبرعﺎت في المنظمﺎت غير الرﺑحية (التطوﻋية).
 .2مﻠخص لطرق ﺟمﻊ التبرعﺎت الفعﺎلة وغير الفعﺎلة.

 .3ﻧصﺎﺋﺢ عمﻠية لتحسين طرق ﺟمﻊ التبرعﺎت.
 .4المقﺎﺑﻼت الشخصية مﻊ كبﺎر المتبرعين.
 .5إعداد مﻠف مشروع.
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 .6الحمﻼت البرﻳدﻴة والﻬﺎتﻔية.
 .7متﺎبعة المتبرعين بﺎلحﺎﺳب اآللي.
• ورش العمل التطبيقية المهارية المحققة ألهداف الوحدة التدريبية:
ﺳيشﺎرك المتدرب وﺑشكل عمﻠي تطبيقي في ورش التدرﻳبية تﻬدف إلﻰ إكسﺎبﻪ
المﻬﺎرات المحققة لﻸهداف الوﺣدة التدرﻳبية ﺳتعقد ورﺸة عمل عﻠﻰ ﺸكل مجموعﺎت
تعﻠم تعﺎوﻧي تﻬدف إلﻰ إكسﺎب المشﺎركين فﻬم واضﺢ لمفﻬوم إدارة ﺟمﻊ التبرعﺎت في
المنظمﺎت غير الرﺑحية وآليتﻬﺎ وﺳيعتمد المدرب في هذه الورﺸة التدرﻳبية التطبيقية
عﻠﻰ أﺳﻠوب المبﺎرﻳﺎت اﻹدارﻳة.
الوحدة التدريبية إلدارة خدمات المتبرعين.
وتشتمل هذه الوﺣدة التدرﻳبية عﻠﻰ المواضيﻊ المعرﻓية والورﺸة التدرﻳبية
التطبيقية التي تنفذ وفق اﺳتراتيجية التعﻠيم النشط اآلتية:
.1

مفﻬوم المتبرع.

.3

مفﻬوم خدمة المتبرعين.

.2
.4

أهمية المتبرع.

إدارة العﻼﻗﺎت مﻊ المتبرعين:

أ.

مفﻬوم عﻼﻗﺎت المتبرعﺎت في المنظمﺎت األهﻠية والخيرﻳة والتطوﻋية.

ب.

البعد المتحرك لﻬذه العﻼﻗة واﻧعكﺎﺳﺎتﻬﺎ عﻠﻰ اﺳتراتيجية العمل.

.5

أمثﻠة عمﻠية لتوضيﺢ تطور العﻼﻗة ﺑين المتبرع والجمﻌية التطوﻋية من ﺣيث:

أ.

مردودهﺎ اﻻﻗتصﺎدي.

ب.

المخﺎطر المتوﻗعة وكيﻔية تقﻠيﻠﻬﺎ.

ج.

التوﻗعﺎت المستقبﻠية لﻬذه العﻼﻗة ورﺳم السيﺎﺳﺎت اﻻﺳتراتيجية المﻼﺋمة تبعﺎ

لذلك.
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د.

اﻹﺑداع لتحوﻳل مﻼﺣظﺎت وﺸكﺎوى المتبرعين إلﻰ إﻧتﺎج وخدمﺎت مرﺑحة.

ه.

كيﻔية ﺑنﺎء العﻼﻗة مﻊ المتبرع لﻠجمﻌية وكل من يتعﺎمل معﻪ.

.6
أ.

العﻼﻗﺎت التفﺎعﻠية ﺑين المنظمة التطوﻋية وﺳﻠوك المتبرع:
طبيعة ﺳﻠوك المتبرع وأثره في العﻼﻗة التفﺎعﻠية.

ب.

مقﺎرﻧة ﺑين ﺳﻠوك المتبرع الخيري والسﻠوك اﻻﺳتﻬﻼكي.

ج.

أثﺎر اﻹدراك الحسي لدى المتبرع.

د.

.7

أثﺎر اﻻتجﺎهﺎت النفسية لدى المتبﻊ عﻠﻰ العﻼﻗة التفﺎعﻠية معﻪ.
العﻼﻗﺎت التفﺎعﻠية ﺑين المتبرع وﻗ اررات المزﻳج التسوﻳقي لﻠمنظمة التطوﻋية:

أ.

تحديد عنﺎصر المزﻳج التسوﻳقي.

ب.

العﻼﻗة ﺑين المزﻳج التسوﻳقي والمتبرع.

ج.

دراﺳة العﻼﻗة التفﺎعﻠية ﺑين عنﺎصر المزﻳج التسوﻳقي التطوعي والمتبرع.

د.

.8

المزﻳج التسوﻳقي التطوعي والمتبرع.

المؤﺸرات لتقييم العﻼﻗة مﻊ المتبرعين:

أ.

مؤﺸرات اكتسﺎب المتبرعين ومؤﺸرات المحﺎفظة عﻠيﻬم.

ب.

قيﺎس درﺟة وﻻء المتبرع.

ج.

قيﺎس درﺟة رضي المتبرع.

ه.

ﻗﺎعدة ﺑيﺎﻧﺎت المتبرعين والتغذﻴة الراﺟعة.

و.

آلية معرفة وﻻء المتبرعين ودرﺟة الوﻻء والرضﺎ.

ز.

اﺳتطﻼعﺎت الرأي ودورهﺎ في تمتين العﻼﻗة مﻊ المتبرعين.

ح.

ﺑرامج الحﺎﺳوب ذات الصﻠة وﺟدواهﺎ.

د.

.9

أ.

التداخﻼت ﻓيمﺎ ﺑين هذه المؤﺸرات.

رﺳم السيﺎﺳﺎت اﻻﺳتراتيجية لخدمﺎت المتبرعين:

توﻗﻊ السﻠوكيﺎت المستقبﻠية لﻠمتبرعين.
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ب.

توﻗعﺎت المتبرعين المستقبﻠية وفي مجﺎﻻت محددة.

ج.

إدخﺎل مؤﺸرات ﺟديدة منﻬﺎ ﻧسبة األفكﺎر المبدعة المستقﺎة من المتبرعين

وﻧسبة تحوﻳل ﺸكواهم إلﻰ خدمﺎت مرﺑحة.
 .10توصيﺎت من أﺟل خدمة تسوﻳقية متميزة لﻠمتبرعين:
أ.

توصيﺎت لﻠمختصين بخدمة المتبرعين.

ب.

توصيﺎت لﻠجﻬﺎت المسئولة عن المنظمﺎت التطوﻋية واألهﻠية والخيرﻳة.

د.

توصيﺎت لﻠمتبرعين والمتطوعين مﻊ المنظمﺎت التطوﻋية واألهﻠية والخيرﻳة.

ج.

توصيﺎت لﻠمنظمﺎت األهﻠية والخيرﻳة ومجﺎلس إدارتﻬﺎ والعﺎمﻠين فيﻬﺎ.

المدة  30دقيقة

نشاط ()6

حسب ﺘقديرك :ما العوامل المؤثرة على عملية جمع التبرعات؟
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خامساً :العوامل المؤثرة في جمع التبرعات للعمل التطوعي:
تتأثﺮ التﺑرعﺎت في المﻧظمﺎت التطوﻋية بعدة عوامل ،وتتبﺎين مصﺎدر تﻠك
العوامل مﻦ خﺎرﺟﻴة تنبﻊ مﻦ الﺑيﺋة الخﺎرﺟﻴة المﺣﻴطة بﺎلمﻧظمة الخيﺮﻴة وداخﻠﻴة تنبﻊ
مﻦ ﺑيئة المﻧظمة الخيرﻳة ذاتﻬﺎ وأﺳلوب تعﺎمﻠﻬﺎ مﻊ ﻋمﻠﻴة ﺟمﻊ التﺑرعﺎت ،وﻳمكن
الﻧظر الﻰ تأثر التبرعﺎت لﻠمنظمﺎت التطوﻋية ﺑﻬذه العوامل من ثﻼث زواﻴﺎ:
 .1كميتﻬﺎ.
 .2اﺳتمرارهﺎ.
 .3وﺟﻬتﻬﺎ ﻧﺣو أهداف المﻧظمة التطوﻋية.
وقﺑل أن ﻧستعرض بﺎلتفصيل بعض الﻌوامل الداخﻠﻴة التي تسﻬم في ﻧﺟﺎح
المﻧظمﺎت التطوﻋية لﻠﺣصول عﻠﻰ موارد مﺎلﻴة كﺎﻓﻴة ومﺳتمرة وموﺟﻬة ﻧﺣو أهداف
المﻧظمة؛ ﻧﺸير إلﻰ تأثير بعض العوامل عﻠﻰ ﻋمﻠﻴة ﺟمﻊ التﺑرعﺎت.

 1ـ الﻌوامل الخارجية:

المﺣيط الخﺎرﺟي لﺟمﻴﻊ المﻧظمﺎت يتسم بﺎلتقﻠبﺎت وﻋدم اﻻﺳتقرار،

والمﻧظمﺎت التطوﻋية ﻧظﺎم مﻔتوح (العﻠي  ،1416ص )76فﻬي ليﺳت بمنأى ﻋن
التأثر ،بﺎلتطورات والتغـيرات الـتي تحدث في الﺑيﺋة التي تحيط ﺑﻬﺎ (ﺑوﺟﻼل ،1417

ص ،)32وﻻ ﻴمكن لﻠمﻧظمة التطوﻋية أن تحصل عﻠﻰ الدﻋﻢ المﺎدي والمﻌﻧوي من
ﻏير طرﻳق الﺑيﺋة المﺣيطة ﺑﻬﺎ (خﺎطر ،ﺑدون ،ص ،)106ومن ضمن ﻋوامل الﺑيﺋة

الخﺎرﺟﻴة التي تؤثر في المﻧظمﺎت التطوﻋية بشكل عﺎم والتﺑرعﺎت ﺑوﺟﻪ خﺎص مﺎ
ﻴأتي :

أ ـ الﻌوامل االجﺘماﻋية :

عﻼﻗﺎت أﻓراد المﺟتمﻊ مﻊ بعضﻬم البعض ،وأﺳﺎليب المﻌيﺸة ،والتقﺎليد

الﺳﺎﺋدة ،ومﺳتوى التكﺎفل ﺑين طبقﺎت المﺟتمﻊ ،لﻬﺎ أثر في مدى تفﺎعل المﺟتمﻊ مﻊ
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المﺸروعﺎت واألﻧﺸطة للمنظمﺎت التطوﻋية الخيرﻳة ومﺳﺎهمتﻬم في تقدﻴم الدﻋم المﺎدي
والمﻌﻧوي .

ب ـ الﻌوامل االقﺘﺼادية :

الوضﻊ اﻻﻗتصﺎدي لﻠدولة يؤثر في مقدار الدعم المﺎلي ﻻﻧعكﺎﺳﻪ عﻠﻰ

المجتمﻊ من النﺎﺣية المﺎلية والمﺎدﻴة ،وﻳؤكد ) (Bachtel,1992:71أن مرور الدولة
بمشكﻼت اقتصﺎدﻴة ،كتدﻧي أﺳعﺎر الﺑترول عﻠﻰ ﺳﺑيل المثﺎل ،يؤثر في تموﻳل
المﻧظمﺎت التطوﻋية .

ج .القررات الحكومية:

كمﺎ أن ق اررات ﺣكومﻴة ،مثل خصخصة بعض القطﺎعﺎت الﺣﻜومﻴة ،أو

ﻓرض ضراﺋب عﻠﻰ الﺸركﺎت ،يترتب عﻠﻴﻪ بﺎلضرورة ﺁثﺎر عﻠﻰ مﻮارد المﻧظمﺎت
التطوﻋية التي تعتبر الﺸركﺎت إﺣدى مصﺎدر تموﻳﻠﻬﺎ (ﺑوﺟﻼل ،1417،ص .)32
ولعل التأثر الﺳﻠﺑي في تبرعﺎت المﻧظمﺎت التطوﻋية الﻌرﺑية بأﺣداث  11ﺳﺑتمﺑر ومﺎ
تبعﻬﺎ من هجوم ضﺎر عﻠﻰ المﻧظمﺎت التطوﻋية الﻌرﺑية العﺎمﻠة في مجﺎل العمل

الخيري ،أﺣد أﺑرز األمثﻠة عﻠﻰ أثر الﻌوامل الﺳﻴﺎﺳﻴة عﻠﻰ التﺑرعﺎت .
د .الﺘقدم الﺘﻜنولوجي والعلمي :

ﻓتَﺢ التقدم التقﻧي والتطﻮر في وﺳﺎﺋل اﻻتصﺎﻻت المتﻧوعة مﺟﺎﻻت ﻋديدة
لﻠمﻧظمﺎت في ﻋمﻠﻴﺎت اﻻتصﺎل والﺑﻴﻊ والﺸراء ،وتعتبر ﺸبﻜة اﻹﻧترﻧت أداة ﺟديدة
متطورة لتﺳوﻳق الﺳﻠﻊ والخدمﺎت المﻠموﺳة وﻏير المﻠموﺳة ،والتي تحمل معﻬﺎ الﻜثير
من التطﺑﻴقﺎت في هذا المﺟﺎل (أيوب ومحمود  ،1421ص  ،)700وهي ﺑﻼ ﺸك

وﺳيﻠة مﻬمة ينبغي عﻠﻰ المﻧظمﺎت الخيرﻳة أن تستثمرهﺎ كمﺎ اﺳتثمرتﻬﺎ مﻧظمﺎت المﺎل

واألﻋمﺎل ،وذلك في تعرﻳف الﻧﺎس بأهداف المﻧظمة وأﻧﺸطتﻬﺎ ،وطﻠب الدﻋﻢ مﻧﻬم،
وتسﻬيل الوصول إليﻬﺎ ﻋﺑر تﻠك الﺸبﻜة التي قرﺑت البعيد .
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 2ـ الﻌوامل الداخلية :
تختﻠف المﻧظمﺎت التطوﻋية في ﺟواﻧب إدارﻳة عديدة ،كﺎلثقﺎفة التﻧظيمﻴة،

ومﺳتوى الوعي اﻹداري ،والتي ينعكس أثرهﺎ عﻠﻰ تعﺎمﻠﻬﺎ مﻊ عمﻠيﺎتﻬﺎ ووظﺎﺋفﻬﺎ
اﻹدارﻳة ،هذه اﻻختﻼفﺎت ﻴمكن أن تعتبر ﻋوامل داخﻠﻴة .

والﻌوامل الداخﻠﻴة هي :تﻠك الﻌوامل الﻧﺎبعة من الﺑيﺋة الداخﻠﻴة لﻠمﻧظمﺎت
الخيرﻳة والتي تمﻠك المﻧظمة التﺣﻜم فيﻬﺎ ،والﻌوامل الداخﻠﻴة التي مﻦ ﺸأﻧﻬﺎ أن تسﻬم
في ﻧﺟﺎح أو إخفﺎق المﻧظمﺎت الخيرﻳة في ﺟمﻊ التﺑرعﺎت:
أ .الﺘخطيط لجمع الﺘبرعات:
ترتبط ﻋمﻠﻴة ﺟمﻊ التﺑرعﺎت ارتبﺎطﺎ وثيقﺎ ﺑرﺳﺎلة المﻧظمة التطوﻋية
وأهدافﻬﺎ ،ومن المﻔترض أن تنطﻠق من ﺣﺎﺟﺎت المﻧظمة المﺎلﻴة ،ﻻ أن تنسﺎق
المﻧظمة التطوﻋية وراء تحقيق رﻏبﺎت المتﺑرﻋين أو ﺣﺎﺟﺎت المستفيدين فقط؛ مﻊ
أهمية مراعﺎة ذلك .
كمﺎ أن ﺣجم وﻧﻮﻋﻴة التﺑرعﺎت تتأثر بصورة مبﺎﺸرة بﺎلﻌوامل المﺣيطة
بﺎلمﻧظمة التطوﻋية ،وهذا مﺎ ﻴجعل ﻋمﻠﻴة التخطيط مﻦ أهم ﻋوامل ﻧﺟﺎح المﻧظمﺎت
التطوﻋية في ﺟمﻊ التﺑرعﺎت التي تحتﺎج إليﻬﺎ.
وﻳوضﺢ ) (Schaff,1999:3أهمية التخطيط لﺟمﻊ التﺑرعﺎت في
المﻧظمﺎت التطوﻋية في ثﻼث ﻧقﺎط ،هي:
• الﺳير ﻧﺣو الﻬدف.
•
•

التركيز عﻠﻰ المﻬم.

اﻻهتمﺎم بﺎلتفﺎصيل.

199

الوحدة الرابعة __________________________________________

ﺣيث يتيﺢ التخطيط فرصة إطﻼع العﺎمﻠين في ﺟمﻊ التﺑرعﺎت عﻠﻰ خط ﺳير

أﻋمﺎلﻬم ،كمﺎ ﻴجعﻠﻬم يركزون عﻠﻰ المﻬم أثﻧﺎء اﻧﻐمﺎﺳﻬم في أﻋمﺎل متداخﻠة ،وﻳسﺎﻋد
التخطيط كذلك عﻠﻰ ﻋدم إهمﺎل بعض الﺟزﺋﻴﺎت والتفﺎصيل المﻬمة.
التخطيط كمﺎ يراه (مﺎكدوﻧﻠد ،1990،ص  )31مراﺟعة الوضﻊ الﺣﺎلي،

وصيﺎغة بعض الﻔرضيﺎت األﺳﺎﺳﻴة ،وتحديد األهداف ،واتخﺎذ الق اررات بشأن كيﻔية
تحقيق هذه األهداف ،ثم ﺟدولتﻬﺎ ،ووضﻊ الﺣﺳﺎبﺎت الﻼزمة لتﺣقﻴقﻬﺎ ،وﻳمكن
اﺳتﻌراض مراﺣل التخطيط كمﺎ يراهﺎ (ﺸعﺎع ،1413،ص  )5عﻠﻰ الﻧﺣو اآلتي:
 .1مراﺟعة رﺳﺎلة المﻧظمة واﻻﻧطﻼق من أهدافﻬﺎ:
إن رﺳﺎلة المﻧظمة هي القﺎﻋدة التي ينبغي اﻻﻋتمﺎد عﻠيﻬﺎ ﻋﻧد وضﻊ خطط
واﺳتراتيجيﺎت ﺟمﻊ الموارد المﺎلﻴة (إﻧﺟرام ،1996 ،ص )5؛ ألن الﻬدف من المﺎل
الذي تتحصل عﻠﻴﻪ المﻧظمﺎت هو خدمة الرﺳﺎلة واألهداف .
وﻗد يؤدي إغفﺎل رﺳﺎلة المﻧظمة وأهدافﻬﺎ ﻋﻧد ممﺎرﺳة ﺟمﻊ الموارد المﺎلﻴة إلﻰ
ﻧتﺎﺋج ﻏير مﺣمودة؛ كتوﺟﻪ األموال إلﻰ ﺑرامج ثﺎﻧوﻳة ،وإلﺣﺎق الضرر بﺎلﺑرامج

الرﺋيﺳة ،كمﺎ أن ممﺎرﺳة ﺟمﻊ الموارد المﺎلﻴة ﺑدون مواعﺎة أهداف المﻧظمة قد ﻴجعل
المﻧظمة تنسﺎق ﺑﻼ وعي وراء رﻏبﺎت الداﻋمين ،والتي قد تتعﺎرض مﻊ أهداف المﻧظمة
ورﺳﺎلتﻬﺎ .
 .2تحﻠيل موﻗف المﻧظمة:
الﻬدف الرﺋيس من هذه الخطوة هو اﻹﺟﺎبة ﻋﻦ الﺳؤال أين المﻧظمة اآلن؟،
ولإلﺟﺎبة ﻋن هذا الﺳؤال المﻬم ينبغي عﻠﻰ المﻧظمة أن تقوم ﺑتحﻠيل ﻋميق لوضعﻬﺎ
الﺣﺎلي وتحديد إمﻜﺎﻧﻴﺎتﻬﺎ ،وﻗـدرتﻬﺎ ،وتقدير الظروف المﺣيطة ﺑﻬﺎ ،وأن تستشرف

مﺳتقﺑﻠﻬـﺎ ،وﻳرى (كولتر ،1999 ،ص  ،)194أن تحﻠيل الموﻗف
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)Analysisﻴشمل تحﻠيل ﻧقﺎط القوة والضعف والﻔرص والمخﺎطر) (SWATلﻠمﻧظمة
ولمنتجﺎتﻬﺎ.
وﻳحدد (المغرﺑي ،1999،ص  )131مفﻬوم تحﻠيل ) (SWATبأﻧﻪ دﻠيل
التﺣﻠيل المتﻜﺎمل لﻜل من الﻌﻮامل الداخﻠﻴة والخﺎرﺟﻴة ،وتبدو أهمية هذا التﺣﻠيل من
ﺑيﺎن ﻧقﺎط القوة والضعف والﻔرص والمخﺎطر التي ترتبط ﺑيئة المﻧظمة الداخﻠﻴة
والخﺎرﺟﻴة ،وﻋﻧدمﺎ ُﻴعد التﺣﻠيل بطرﻳقة ﺟيدة؛ فﺈﻧﻪ ﺳوف ﻴسﺎﻋد كثي ار في تحديد
أولوﻳﺎت المﻧظمة ،وﻳحدد وﺟﻬتﻬﺎ الصﺣيﺣة( .مﺎكدوﻧﺎلد ،1990 ،ص.)358
 .3تحديد األهداف:
تأتي بعد ذلك المرﺣﻠة األهم ،وهي ﻋمﻠﻴة تحوﻳل ﺣﺎﺟﺎت المﻧظمة المﺎلﻴة إلﻰ
أهداف واضحة ومﺣددة ،وﻳعرف (ﻋﺑدالوهﺎب ،1976،ص  )14الﻬدف عﻠﻰ أﻧﻪ :
ﻧتيﺟة يراد الوصول إليﻬﺎ ،وهذه الﻧتيﺟة تتكون من ثﻼثة ﻋﻧاصر هي :الﻜم
والﻜﻴف والزمن.
ومﻦ خﻼل وضﻊ أهداف دقﻴقة لﺟمﻊ التﺑرعﺎت؛ ﻧﺳتطﻴﻊ تحقيق التوازن ﺑين

مﺸﺎرﻳﻊ المﻧظمة التطوﻋية وﺳوق التﺑرعﺎت ،وقد تكون األهداف مﺣددة في مﺟﺎل

مﺣدد كمشروع من مﺸﺎرﻳﻊ المﻧظمة أو في مﻧطقة ﺟﻐراﻓﻴة مﺎ ،أو تكون ﺸﺎمﻠة ألكثر

مﻦ مﺟﺎل ،وﺣتﻰ تكون األهداف ﺟيدة ،فﻼﺑد أن تكون محددة

 ،specificمقﺎﺳة

 ،measureممكنة  ،attainableواﻗﻌﻴة  ،realمحددة زمﻧﻴﺎtimetable
 .4صيﺎغة اﻻﺳتراتيجيﺎت:
وﻳقصد ﺑﻬﺎ إﻴضﺎح الطﺮق التﻰ تعتقد من خﻼلﻬﺎ تستطيﻊ المﻧظمة تﺣقيق
أهدافﻬﺎ (المغرﺑي ،1999 ،ص )19وتبدأ صيﺎغة اﻻﺳتراتيجيﺎت من خﻼل ﻋدة
مﺣﻜمﺎت؛ كتحديد ﺸراﺋﺢ الﺟمﻬور التي ﻴمكن اﺳتﻬدافﻬﺎ والمركز المرﻏوب أن تحتﻠﻪ
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المﻧظمة مقﺎرﻧة بﺎلمﻧظمﺎت المﺸﺎﺑﻬة( .ﻋﺑدالﺣميد ،2000،ص  ،)187وتضمن هذه

الخطوة أﻴضﺎ صيﺎغة اﺳتراتيجيﺎت المﻧظمة عﻠﻰ مﺳتوى المﺸروعﺎت التﺳوﻳقية )
تجديد أو إخراج ﺟديد) وعﻠﻰ مستوى اتصﺎﻻتﻬﺎ بﺎلﺟمﻬور العﺎم والﺟمﻬور المﺳتﻬدف

وﻏير ذلك ،وﻳرى (مﺎكدوﻧﻠد ،1990،ص  )180أن أي اﺳتراتيجية تتكون مﻦ ثﻼث
عنﺎصر ،هي:
* إمﻜﺎﻧﻴﺎت المﻧظمة.
* طﺑﻴعة الﺟمﻬور.
* خصﺎﺋص المﻧظمﺎت المشﺎﺑﻬة.
 .5إعداد ﺑرامج العمل والميزاﻧيﺎت الﻼزمة:
تشمل هذه الخطوة تحوﻳل اﻻﺳتراتيجيﺎت إلﻰ مﺟموعة من األﻋمﺎل المﺣددة
التي تمكن من الوصول إلﻰ األهداف المرﺳومة ،والتي تجيب ﺑوضوح ﻋﻦ أﺳﺋﻠة مثل:
مﺎذا وكيف ومن ومتﻰ؟ وﻳتم في هذه الخطوة إﺳﻧﺎد كل ﻋمل أو ﻧﺸﺎط مﻦ مﺟموعة

األﻋمﺎل واألﻧﺸطة إلﻰ وﺣدات إدارﻳة أو أﺸخﺎص تكون هي المﺳﺋولة ﻋﻧﻬﺎ (ﺸعﺎع

 ،1413،ص.)182
ب ـ المحافظة على المﺘبرﻋين :
تمر عﻼﻗة المﻧظمة الخيرﻳة بﺎلمتﺑرع بعدة مراﺣل ،تبدأ بﺎلتعرف ثم الثقة
واﻻقتﻧﺎع ،وتنتﻬي في أﺣد أﺸﻜﺎلﻬﺎ بﺎلتبرع وتقدﻴم الدﻋﻢ المﺎلي لﻠمﻧظمة ،وتختﻠف
المدة الزمﻧﻴة والﺟﻬد الذي تبذلﻪ المﻧظمة الخيرﻳة لﻜي ينتقل المتبرع من المرﺣﻠة

األولﻰ إلﻰ المرﺣﻠة األخيرة ،إﻻ أﻧﻬﺎ في كل الﺣﺎﻻت ﻋمﻠﻴة ﻻ تخﻠو من مﺸقة تكﻠفة
مﺎلﻴة ،ولذا فﺈن المتﺑرع الذي ﺳﺑق لﻪ التﺑرع لﻠمﻧظمة ﺳيختصر عﻠﻰ المﻧظمة مﺟموعة
من المراﺣل إذا مﺎ دعي لﻠتﺑرع مرة أخرى ،فﻬو ﻴعرفﻬﺎ وﻳثق ﻓيﻬﺎ إلﻰ ﺣد مﺎ ،وﻗﺎدر
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عﻠﻰ تقدﻴم الدﻋم لﻬﺎ ،وعﺎدة مﺎ تتحول المﻧظمﺎت الخيرﻳة في مخﺎطﺑتﻬﺎ لﻠمتﺑرع القدﻴم
من لغة التﻌرﻳف واﻹقﻧﺎع إلﻰ لغة التذكير والتﺣﻔيز فقط ؛ممﺎ ﻴقﻠل التﻜﺎلﻴف المﺎلﻴة
عﻠﻰ المﻧظمة ،وهذا مﺎ أكده عﻠمﺎء التﺳوﻳق بأن تكﻠفة الﻌميل القدﻴم أﻗل بخمسة
أضعﺎف من تكﻠفة الﻌميل الﺟديد (كوتﻠر ،1999،ص .)143
إن تنﺎﻓس المﻧظمﺎت في ﺑث الرﺳﺎﺋل اﻹعﻼمﻴة ﻋﻦ مﻧتﺟﺎتﻬﺎ ﺑوﺳﺎﺋل وﻃﺮق
متﻧوعة ،قد يؤدي إلﻰ التﺸوﻳش عﻠﻰ ﺟمﻬور الﻧﺎس ،فعﻠﻰ ﺳﺑيل المثﺎل يتعرض

الﺸخص العﺎدي في الوﻻﻴﺎت المتﺣـدة األمرﻳكية في المتوﺳط إلﻰ 1500رﺳـﺎلة

إعـﻼﻧﻴة في اليـوم الواﺣد (روزن ،2001 ،ص ، )4كمﺎ أن الﺸﻌور الذي يتولد لدى
بعض الﻧﺎس بعدم مصداقﻴة الرﺳﺎﺋل اﻹعﻼﻧﻴة ﻴعد ﺣﺎﺋﻼ أمﺎم تفﺎعل الﻧﺎس مﻊ تﻠك

الرﺳﺎﺋل ،ولذا فﺈن الﻧﺎس عﺎدة مﺎ يﻠجأون إلﻰ األﺸخﺎص الذين ﺳﺑق أن ﺟرﺑوا الخدمة

أو الﺳﻠعة المعﻠن ﻋﻧﻬﺎ (الراوي والﺳﻧد ،1420 ،ص ،)350،والحﺎل ﻻ ﻴختﻠف كثي ار

في المﻧظمﺎت الخيرﻳة مﻊ التﺣﻔظ عﻠﻰ العﺎمل الثﺎﻧي؛ إذ إن هنﺎك عﻼﻗة ثقة ﻧﺳﺑﻴة

ترﺑط المﻧظمﺎت الخيرﻳة بﺎلﻧﺎس ،وﺸﻌور من ﺳﺑق لﻪ التﺑرع بﺎلرضﺎ ﻋن المﻧظمة
مﺳﻮق لﻬﺎ ،يدافﻊ ﻋﻧﻬﺎ وﻳذود ﻋﻦ ﺳمﻌتﻬﺎ ،وﻳروج لمﻧتﺟاتﻬﺎ
الخيرﻳة ﻴحولﻪ إلﻰ ّ
(روزن ،2001 ،ص  .)6وﻳمتﺎز المتﺑرﻋون الﺳﺎبقون إذا مﺎ أﺣسن التواصل معﻬم،
بأﻧﻬم ﺸبﻜﺎت اتصﺎﻻت ﻏير مﻜﻠفة وموثوﻗة .
إن أهمية المتﺑرﻋين الﺳﺎبقين تتطﻠب من المﻧظمﺎت التطوﻋية أن توليﻬم ﻋﻧﺎﻴة

فﺎﺋقة ،وأن تجﺎوز الﻌﻧﺎﻴة ﺑﻬم خطﺎبﺎت الﺸﻜر والتﻬﻧﺋة بﺎألﻋﻴﺎد ،وﻳمكن ﻋﺮض بعض
وﺳﺎﺋل اﻻﻋتﻧﺎء ﺑﻬم عﻠﻰ الﻧﺣو اآلتي:
 .1إﻧشﺎء وﺣدة إدارﻳة لﻠمتﺎبعة والتواصل مﻊ المتبرعين السﺎبقين لﻬﺎ أهدافﻬﺎ الخﺎصة
وخططﻬﺎ المﺳتقﻠة.
.2

إﻧشﺎء ﻧظﺎم ﺁلي يتضمن ﻗﺎعدة ﺑيﺎﻧﺎت تفصيﻠية أﺳﺎﺳية ،كمنطﻠق أﺳﺎﺳي

لق اررات مﺳتقﺑﻠﻴة ﺟديدة.
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.3

تقسيمﻬم إلﻰ ﻓﺋﺎت :يﺳﻬل مﻌرفة الﻔﺋﺎت التي تتطﻠب ﻋﻧﺎﻴة خﺎصة ،وتﻠك التي
تتطﻠب ﻋﻧﺎﻴة عﺎدﻴة وﻳمكن اﺳتخدام كمية التﺑرع أو ﻋدد المﺮات مﻌﻴﺎ ار في
التقﺳيم ،وتظل كيﻔية اﻻﻋتﻧﺎء بكل ﻓﺋة متوﻗف عﻠﻰ إمﻜﺎﻧﻴﺎت المﻧظمة وطبيعة
المتﺑرﻋين.

 .4مراعﺎة أن مﺸﺎرﻳ ـ ـ ـ ــﻊ المﻧظمة ومﻧتﺟﺎتﻬ ـ ـ ـ ــﺎ تحق ـ ـ ـ ــق مﻧﺎفﻊ لﻬم ،وتﻠب ـ ـ ـ ــي طموﺣ ـ ـ ـ ــﺎتﻬم
التطوﻋية ،ذلك أن المتﺑرع عﺎدة ﻻ يتبرع مﻦ أﺟل دﻋم المﻧظمة فقط؛ ﺑــل مﻦ أﺟل
تحقيــق مﻧﺎفﻊ من التﺑرع ،وهــذه المﻧﺎفﻊ قد تكــون دﻧيوﻳــة وقد تكــون أخروﻳــة ،وإدراك

المﻧظمة لﻬذه الرﻏبﺎت ومﺣﺎولة تﻠبيتﻬ ـ ـ ـ ــﺎ؛ ﺳ ـ ـ ـ ــوف ﻴس ـ ـ ـ ــﺎعد في تعزﻳ ـ ـ ـ ــز العﻼﻗة مﻊ
المتﺑرع واﺳتمرار دﻋمﻪ.
 .5تزوﻳدهم ﺑتقﺎرﻳر تفصيﻠية ودورﻳة ﻋﻦ مشﺎرﻳعﻬم التي مولوهــﺎ ،وعــن المﻧظمة بشــكل
عﺎم.
وكﻠمـ ـ ــﺎ كﺎﻧـ ـ ــت التقـ ـ ــﺎرﻳر تفصـ ـ ــيﻠية ومدﻋمة بـ ـ ــﺎلصور ودورﻳـ ـ ــة زادت مصداقﻴة
المﻧظمة لدى المتﺑرع وتكمن أهمية التقارﻳــر في عﺎلﻢ المﻧظمﺎت الخيرﻳــة في أن المتﺑرع
يتب ــرع في العﺎدة قﺑل أن ﻧ ــتج أوتنف ــذ المﻧظمة التطوﻋي ــة المﺸروع الذي تب ــرع لﻪ ،ﻓت ــأتي
التقﺎرﻳر ﺑوعدهﺎ بمثﺎبة الدليل عﻠﻰ أن المﻧظمة وﻓت ﺑوعدهﺎ.
 .6ﺑنﺎء عﻼﻗﺎت ﺸخصﻴة مﻊ المتﺑرﻋين:

وتبرز أهمية هذه الوﺳيﻠة مﻊ المتﺑرﻋين الرﺋيﺳين الذين يدعمون المﻧظمة

بمبﺎلغ كبيرة ،ذلك أن هذه اﻟﺸرﻳحة تعتبر مصدر مﻬم لدﻋم المﻧظمة الخيرﻳة مﺳتقبﻼ،
ومن أﺸﻜﺎل ﺑنﺎء العﻼﻗﺎت الﺸخصﻴة مﻊ المتميزﻳن من المتﺑرﻋين :إﻗﺎمة الﺣفﻼت لﻬم
وزﻳﺎرتﻬم في مﻧﺎزلﻬم ومقﺎر أﻋمﺎلﻬم ،وتخصيصﻬم ﺑﻬداﻴﺎ تنﺎﺳبﻬم ،والوقوف معﻬم في
مﻧﺎﺳبﺎتﻬم الﺳﻌيدة والﺣزﻳنة ،وتنسيق زﻳﺎرات ميداﻧﻴة ألمﺎكن ﻋمﻞ المﻧظمة وﻓروعﻬﺎ.

204

_______________________________مهارة إدارة حمالت جمع التبرعات

ج ــ مشاركة المﺘطوﻋين في جمع الﺘبرعات:
المتطوع هو ذلك الﺸخص الذي ﻴشﺎرك بطواﻋية في مﺳﺎﻋدة ومؤازرة اآلخرﻳن

(الﺳﻠمي ،1424 ،ص )67ومﻦ المﺟﺎﻻت التي ﻴمكن لﻠمتطوﻋين المﺸﺎركة ﻓيﻬﺎ مﻊ
المﻧظمﺎت التطوﻋية ﺟمﻊ التﺑرعﺎت.
ولﻠمتطوﻋين أهمية خﺎصة وأثر كبير في ذلك (بﺎهﺎم ،1422 ،ص )159

وعﻠﻰ مﺳتوى العﺎلم هنﺎك مﺎ ﻴقﺎرب مﺋة مﻠيون ﺸخص يتطوعون لﻸﻋمﺎل الخيرﻳة،

وﻳجﻠبون ﺳﻧوﻳﺎ تبرعﺎت تزﻳد ﻋن  800مﻠﻴﺎر دوﻻر (القصيﺮ ،1424،ص  )56يؤدي

المتطوﻋون لﺟمﻊ التﺑرعﺎت دور ﺣﻠقة الوصل التي تبرط المﻧظمة التطوﻋية بشرﻳحة

كبيرة من الﺟمﻬور وتوفر دﻋمﺎ مﺎلﻴﺎ ألﻧﺸطتﻬﺎ وﺑرامﺟﻬﺎ الخيرﻳة ،وﻳمكن اﺳتﻌراض
أهمية المتطوﻋين لﺟمﻊ التﺑرعﺎت بﺎلﻧﺳبة لﻠمﻧظمﺎت عﻠﻰ الﻧﺣو اآلتي:
 .1اﻹﺳ ــﻬﺎم فـ ــي التسـ ــوﻳق الفعـ ــﺎل وتعزﻳـ ــز مكﺎﻧتﻬ ــﺎ فـ ــي المجتمـ ــﻊ ،خصوصـ ـﺎ إذا كـ ــﺎن
المتطوع مصدر ثقة.

 .2ﺟﻠ ـ ـ ــب تبرع ـ ـ ــﺎت ﺑ ـ ـ ــدون تك ـ ـ ــﺎليف مﺎلي ـ ـ ــة ،مقﺎرﻧ ـ ـ ــة ﺑوﺳ ـ ـ ــﺎﺋل ﺟمﻊ التﺑرعﺎت األخرى
كﺎلحمﻼت البرﻳدﻴة.

 .3ﻴســﻬمون في ﺳد الثﻐرات التﺳوﻳقيــة التي قد تعــﺎﻧي مﻧﻬﺎ بعــض المﻧظمــﺎت الخيرﻳــة
كعدم الوﺟود في بعض المﻧﺎطق أو لدى بعض الﺸراﺋﺢ.
 .4تسﻬل عﻠﻰ المتﺑرﻋين توصيل تبرعﺎتﻬم لﻠمﻧظمة الخيرﻳة.
ـر ألهمي ــة مﺸﺎرك ــة المتط ــوﻋين في ﺟمﻊ التﺑرعﺎت لﻠمﻧظمة ،فﺈﻧ ـﻪ عﻠﻰ
وﻧظ ـ ا

المﻧظمة أن تعتنــي بﺎﺳــتقطﺎب األكفــﺎء مﻦ المتطــوﻋين الذيــن ﻴحمﻠــون أﺳمﻬﺎ ،وﻳجﻠبــون
التﺑرعﺎت لدﻋم أﻧﺸطتﻬﺎ ،ﺣيـ ــث إن المتطـ ــوع عﺎدة مﺎ ﻴمثـ ــل المﻧظمة التطوﻋيـ ــة

أمﺎم

الﺸرﻳحـ ــة التي ﻴخـ ــﺎطﺑﻬﺎ ،والﻧﺎس في الغﺎلب ﻴسـ ــحبون الصفﺎت الﺟيدة التي ﻴمتـ ــﺎز ﺑﻬـ ــﺎ

المتطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع عﻠﻰ المﻧظمة الخيرﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة التي ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدعو لدﻋمﻬﺎ( ،الراوي والﺳﻧد،1424 ،
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ص ،)351وتحـ ــدد (إيﻠـ ــيس ،1996 ،ص  )12ثﻼث خطـ ــوات ﻻﺳتقطﺎب المتطـ ــوعين
بمﺎ ﻴكفل اﺳتمرارهم مﻊ المﻧظمة:
 .1تحﻠيل اﺣتيﺎﺟﺎت المنظمة من المتطوعين :وﻗد ﻴكون من ضمن اﺣتيﺎﺟﺎتﻬم ﻋدم
وﺟود المﻧظمة في مﻧطقة ﺟﻐراﻓﻴة مﻌيﻧة أو ﺑين ﺸرﻳحة من المجتمﻊ كطﻼب
الجﺎمعﺎت والنسﺎء مثﻼ ،أو ﺣﺎﺟة المنظمة إلﻰ دعم أﺣد مشﺎرﻳعﻬﺎ التي تتطﻠب
كسب ثقة النﺎس أو غير ذلك.

 .2إﻋداد مﻬﺎم ّقيمة لﻠمتطوﻋين :بحيث تﻠبي هذه المﻬمة اﺣتيﺎﺟﺎت المتطوع تحقق
دوافعﻪ ،وﻳستشعر الدور الذي يؤدﻴة لﻠمﻧظمة التطوﻋية.

 .3اﺳتقطﺎب المتطوﻋين ،وﻳشمل ذلك :تحديد المصﺎدر المﺣتمﻠة لﻠمتطوﻋين ممن
لديﻬم الصفﺎت المطﻠوﺑة ،تحديد وﺳيﻠة اﻻتصﺎل ﺑﻬم واﻹعﻼن عن الﺣﺎﺟة إليﻬم،
اﻻﺳتﻌداد ﻻﺳتقبﺎلﻬم والترﺣيب ﺑﻬم والتعرف عﻠﻰ دوافعﻬم وصفﺎتﻬم الﺸخصﻴة
وتوﺟيﻬﻬم لﻠمﻬﺎم التي تنﺎﺳﺑﻬم.

وﻳشير (العقيد )1418 ،إلﻰ أهمية اﻋتﻧﺎء المﻧظمة بﺎلمتطوﻋين ،وذلك ﺑتقدﻴم
الﺣواﻓز المﻌﻧوﻳة لﻬم ،ومن ذلك مﻧﺣﻬم الﺸﻬﺎدات التقديرﻳة وخطﺎبﺎت الﺸﻜر والﻬداﻴﺎ
الرمزﻳة ،والدﻋﻮة لﺣضور مﻧﺎﺳبﺎت المﻧظمة واﺣتفﺎﻻتﻬﺎ ،ودﻋمﻬم بﺎلمﺎل في ﺣﺎلة
المتطوﻋين أصحﺎب الدخل المﺣدود.
وليس الدﻋم المﻌﻧوي وﺣده العﺎمل المهم في اﺳتقطﺎب المتطوﻋين والمﺣﺎﻓظة
عﻠيﻬم ،فقد أﺸﺎر (الجعيد ،1424 ،ص )131لبﻌض أﺳبﺎب ﻧﺟﺎح المﻧظمﺎت الخيرﻳة
في التعﺎمل مﻊ المتطوﻋين ،ومﻧﻬﺎ:
 .1تفﻬم المتطوع لرﺳﺎلة المﻧظمة وأهدافﻬﺎ.
 .2إمﻜﺎﻧﻴﺎﺕ تولي المتطوع ألﻋمﺎل تنﺎﺳبﻪ وقدراتﻪ.

 .3فﻬم المتطوع لﻸﻋمﺎل المﻜﻠف ﺑﻬﺎ والموﻗﻊ مﻧﻪ.
 .4تدرﻳب المتطوع عﻠﻰ األﻋمﺎل الموكﻠة إلﻴﻪ .
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د ـ الﻌناية بالعاملين:
ﻧظ ار ألن المﻧظمﺎت التطوﻋية تقدم مﻧﺎفﻊ ﻏير مﻠموﺳة لﻠمتﺑرﻋين؛ فﺈن هنﺎك

تﻼزمﺎ ضمنيﺎ ﺑين المشﺎرﻳﻊ التي تسوق لﻬﺎ المﻧظمﺎت الخيرﻳة وﺸخصﻴة مقدمﻬﺎ ،وهذا

مﺎ ﻴجعل الﻌﻧصر الﺑﺸري أكثر أهمية في ﻋمﻠﻴة ﺟمﻊ التﺑرعﺎت؛ ممﺎ ﻴفرض عﻠﻰ

المﻧظمﺎت اﻻﻋتﻧﺎء بﺎلعﺎمﻠين ﻓيﻬﺎ خﺎصة أولﺋك الذين يواﺟﻬون الﻧﺎس وﻳسعون
لﻠﺣصول عﻠﻰ التﺑرعﺎت والموارد المﺎلﻴة مﻧﻬم .
وﻋمومﺎ فﺈن الﻜوادر الﺑﺸرﻳة أﺣد أهم الﻌوامﻞ التي يرتكز عﻠيﻬﺎ ﻧﺟﺎح
المﻧظمﺎت في الوصول إلﻰ أهدافﻬﺎ وتحقيق غﺎﻴﺎتﻬﺎ ،وﻳتجسد اعتنﺎء المﻧظمﺎت
بﺎلعﺎمﻠين ﻓيﻬﺎ من خﻼل ﻋدة مﺣﺎور ،تبدأ بﺎختﻴﺎر أﻓضﻞ العنﺎصر وتدرﻳبﻬﺎ عﻠﻰ
تحمل المﺳﺋولﻴة ،وﺑحث روح المبﺎدرة واﻹﺑداع ،وﺣثﻬم عﻠﻰ ﺑذل الﺟﻬود ومضﺎعفة
اﻹﻧتﺎج ،وذلك ﺑتوﻓير الضمﺎﻧﺎت الﻼزمة لﻬم (ﺣبيش ،1996،ص .)20
إن اختﻴﺎر الموظف المﻧﺎﺳب وﺑذل الﺟﻬد لﻠﺣصول عﻠﻴﻪ؛ ﻴسﻬم إلﻰ ﺣد كبير

ﻴمكن
في ﻧﺟﺎح المﻧظمة (كينﺎن،1995 ،ص  )55كمﺎ أن إﺸبﺎع ﺣﺎﺟﺎت الموظﻔين ّ
المﻧظمﺎت

من خﻠق طﻗﺎت عﺎمﻠة وفعﺎلة ذات إﻧتﺎﺟﻴة عﺎلﻴة وكفﺎءة متميزة

(التوﻳجري،1999 ،ص  )77وﻳعتبر التﺣﻔيز والتدرﻳب وتقوﻳم األداء الوظﻴفي وتحديد
رواتب مﻧﺎﺳبة؛ من مﻼمﺢ اﻋتﻧﺎء المﻧظمة بكوادرهﺎ الﺑﺸرﻳة ،فﺈن ﻏﻴﺎب معﺎيير مقﻧﻧة
لﻠﺣوافز ﻗد يؤدي إلﻰ ﺁثﺎر عﻜﺳﻴة عﻠﻰ ﻧﻔﺳﻴة العﺎمﻠين وإﺸﺎعة ﻋدم الرضﺎ  ،وﺑﺎلتﺎلي
ﻧقص في إﻧتﺎﺟيتﻬم (العتيبي،1991،ص  )6كمﺎ أن التدرﻳب ﻴعزز من قدرة الموظﻒ
اﻹﺑداﻋﻴة وﻳحفز ﻋﻧصر المبﺎدرة لدﻴﻪ ،وﻳحسن من األداء وزﻳﺎدة اﻹﻧتﺎﺟﻴة ،وقد أصبﺢ
ﺑذلك عﺎمﻼ أﺳﺎﺳﻴﺎ لﻧجﺎح المﻧظمﺎت في أداء أﻋمﺎلﻬﺎ بﺎلﺸﻜﻞ المطﻠوب
(الرفﺎعي،2000،ص  ، )14وتبرز أهمية ﻋمﻠﻴة تقوﻳم أداء الموظفين من خﻼل مﺎ
تتيحﻪ هذه الﻌمﻠﻴة من ﻓرص الﻧمو والتطور لﻠﻔرد والمﻧظمة عﻠﻰ ﺣد ﺳواء (البرعي و
ﺣبيب،1987،ص ،)48كمﺎ أن تصميم المﻧظمة ،لﻧظﺎم ﺟيد لﻠرواتب ﻴجعل الموظﻔين
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ﻴشعرون بﺎلﻌدل والرضﺎ ؛ممﺎ ﻴشجعﻬم عﻠﻰ تحقيق مﺳتوﻳﺎت األداء المطﻠوﺑة
(التوﻳجري ،1994،ص  )68وﺑﺎﻹضﺎفة إلﻰ المﻼمﺢ المذكورة ﺳﺎبقﺎ ﻻﻋتﻧﺎء المﻧظمة
بﺎلموظفين؛ فقﺪ أﺸﺎر (الصعيدي ،1988،ص ،)11إلﻰ أن العﻼﻗة ﺑين الرﺋيس
والمﺮؤوس ،وتوفر ﻓﺮص التقﺪم والﻧمﻮ اﻹداري لﻠمﻮظفين؛ مﻦ الﻌﻧﺎصر التي تؤثر في
ﺳﻠﻮك المﻮظف .
هـ ـ االﺘصال القوي بالجمهور :
تستمد المنظمﺎت الخيرﻳة ﻗوتﻬﺎ من مجتمعﻬﺎ من خﻼل مد ﺟﺳﻮر اتصﺎل
ﺑينﻬﺎ وﺑين ﺸﺮاﺋﺢ المﺟتمﻊ المختﻠفة .
وﻋمﻠﻴة اﻻتصﺎل هي :تﻠك الﺑﺮامج التي تﻬدف إلﻰ توفير الﺑﻴﺎﻧﺎت
والمعﻠﻮمﺎت لﺟمﻬﻮر المنظمة ،والتي تسﻬم في زﻳﺎدة ﺣجم التبرعﺎت بﺎﺳتخدام وﺳﺎﺋل
مختﻠفة ،كﺎﻹعﻼن والدعﺎﻴة والزﻳﺎرات الﺸخصﻴة والمعﺎرض والﺣفﻼت .
وتﻬدف ﻋمﻠﻴة اﻻتصﺎل عﻠﻰ مستوى المنظمة إلﻰ إﻴجﺎد أو تغيير إدراك
الﻌمﻼء ﻧﺣﻮ المنظمة وأﻧشطتﻬﺎ أو تعزﻳز وﻻﺋﻬﻢ لﻬﺎ ،أمﺎ عﻠﻰ مﺳتﻮى ﻋمﻠﻴة ﺟمﻊ
التبرعﺎت؛ فﻬي تﻬدف إلﻰ زﻳﺎدة ﺣجم التﺑرعﺎت مﻦ ﺸراﺋﺢ المﺟتمﻊ المختﻠفة ،إن
تفﺎعل المﺟتمﻊ مﻊ المنظمة التطوﻋية مﺮتبط بحجم وﻧﻮﻋﻴة المعﻠﻮمﺎت التي يدركوﻧﻬﺎ
ﻋﻧﻬﺎ وﻋﻦ أﻧﺸطتﻬﺎ ،والمﻧﺎفﻊ التي ﻴمكن أن ﻴجنوهﺎ مﻦ التﺑﺮع لﻬذه المنظمة .
وﻳمكن تقسيم ﻃﺮق اتصﺎل المنظمﺎت بﺎلﺟمﻬﻮر ﺣسب طرﻳقة اﻻتصﺎل إلﻰ
قﺳميﻦ (مﺎكدوﻧﺎلد ،1990،ص  )205همﺎ:
•
•

اﻻتصﺎل المبﺎﺸﺮ ،مثل المقاﺑﻼت الﺸخصﻴة والمﻜﺎلمﺎت الﻬﺎتﻔية والﺑﺮيد.
اﻻتصﺎل ﻏيﺮ المبﺎﺸﺮ ،مثل اﻹعﻼن والدعﺎﻴة.
كمﺎ ﻴمكن تقسيم اﻻتصﺎل ﺣسب الﻬﺪف مﻧﻪ (ﺣنﺎ ،1421،ص  )309إلﻰ :
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• اتصﺎل تعرﻳفي ،يتم من خﻼل التعرﻳف بﺎلمنظمة أو مشﺎرﻳعﻬﺎ أو أﻧشطتﻬﺎ
الجديدة.
• اتصﺎل تذكيري ،وذلك ﻹبقﺎء اﺳم المنظمة أو أﺣد اﻧشطتﻬﺎفي ذهن الجمﻬور أو
ﺸرﻳحة منﻬم.
•

اتصﺎل اﻗنﺎعي وﻳكون ذلك لدعوة الشرﻳحة المستﻬدفة لسﻠوك إﻴجﺎﺑي ﻧحو

المنظمة كﺎلدعم المﺎدي والمعنوي ،أو لدﺣض فﻜﺮة ﺳﻠﺑﻴة عن المنظمة .
ومﻊ أهمية اﻻتصﺎل في المنظمﺎت التطوﻋية لﺟمﻊ التﺑﺮعﺎت إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ تخﻠو
مﻦ صعوﺑة ألن مﻧتﺟﺎتﻬﺎ ﻏيﺮ مﻠمﻮﺳة ،وﻳؤكد (الراوي والسند ،1421 ،ص)348
ضرورة أن تركز المنظمﺎت عﻠﻰ توضيﺢ الفواﺋد والمنﺎفﻊ التي ﻴمكن الحصول عﻠيﻬﺎ
من المنتج المقدم ،ﻻ عﻠﻰ مواصفﺎت المنتج ﻧفسﻪ كمﺎ هو الحﺎل في السﻠﻊ.
وتأخذ اﻻتصﺎﻻت عدة أﺸكﺎل منﻬﺎ:
 .1اﻹعﻼن:

وهو اتصﺎل غير مبﺎﺸر ،مدفوع األﺟر ،موﺟﻪ إلﻰ ﺟمﻬور كبير ،ﺑﻬدف

ﺟذب اﻧتبﺎهﻪ واثﺎرتﻪ وإقﻧﺎعﻪ عﻠﻰ اقتﻧﺎء المﻧتج أو القﺑﻮل بﺎلمﻧﺸأة أو األﺸخﺎص أو
األفﻜﺎر( ،ﺳعيد )1997 ،وتعتبر قﺪرة اﻹعﻼن عﻠﻰ مخﺎطبة أكبر ﺸﺮﻴحة مﻦ
الﺟمﻬﻮر المستﻬدف مﻦ أﺑرز مﺰاﻴﺎ اﻹعﻼن ،إﻻ أن تكﻠفتﻪ المﺮتفعة تجعل مﻦ المﻬﻢ
التأﻧي قﺑﻞ اﻹقﺪام عﻠﻴﻪ ،ﺣيث يرى (العﻠي ،1416،ص  )158أن اﺳتخﺪام اﻹعﻼن
لﺟمﻊ التﺑﺮعﺎت ﻏيﺮ مﻧﺎﺳب؛ ﺣيث أن الدراﺳﺎت أثبتت أن واﺣدا ﻓﻗط مﻦ األلف
ﺸخص ﻴستجيب لإلعﻼن.
 .2الدعﺎﻴة:

وهي وﺳيﻠة اتصﺎل غير مبﺎﺸﺮة بﺎلﺟمﻬﻮر ،تقدمﻬﺎ مﺟﺎﻧﺎ ﺟﻬة أخرى غير

المنظمة ،وتنشر من خﻼلﻬﺎ معﻠﻮمﺎت ﻋﻦ المنظمة وأﻧشطتﻬﺎ في وﺳﺎﺋﻞ اﻹعﻼم
المختﻠفة.
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وﻳمكن القﻮل بأن الدعﺎﻴة في بعض األﺣيﺎن لﻬﺎ تأثي ار أﻗوى مﻦ اﻹعﻼن
عﻠﻰ الﺟمﻬﻮر ،ﺣيث تتم الدعﺎﻴة وكأن ليس لﻠقﺎﺋميﻦ عﻠيﻬﺎ أﻴة عﻼﻗة بﺎلمﻧظمة
(الراوي والسند 1421،ص )218؛ ممﺎ ﻴعزز مﻜﺎﻧة المﻧظمة في ذهن وﻧﻔﺲ
الجمﻬور.
 .3المقﺎﺑﻼت الﺸخصﻴة:
وهي أكثر وﺳﺎﺋل اﻻتصﺎل مبﺎﺸﺮة ،ﺣيث يتم ﻓيﻬﺎ التقﺎء أﺣد العﺎمﻠيﻦ في

المنظمة التطوﻋية بﺎلشرﻳحة المﺳتﻬﺪفة ،والتي ﻴمكن أن تكون مﺟمﻮعة مﻦ األﻓﺮاد أو
ﻓﺮد واﺣد .
تتم عﺎدة المقﺎﺑﻼت الﺸخصﻴة في مقﺮ المنظمة ذاتﻬﺎ أو في المعﺎرض
والﺣفﻼت التي تقيمﻬﺎ أو أثﻧﺎء زﻳﺎرات العﺎمﻠيﻦ في المنظمة لﻸﺸخﺎص .

وتمتﺎز هذه الطرﻳقة بقدرة المﻧظمة عﻠﻰ التحكم في المعﻠﻮمﺎت التي تتﻠقﺎهﺎ
الشرﻳحة المﺳتﻬﺪفة
تأثير؛ إﻻ
ا
وتعديل المعﻠﻮمﺎت تبعﺎ لﻠمﻮﻗف ،ومﻊ أﻧﻬﺎ مﻦ أكثر ﻃﺮق اﻻتصﺎل
أن تكﺎلﻴفﻬﺎ العﺎلﻴة والﻮﻗت والﺟﻬﺪ الﺬي تستﻠزمﻪ من أﺑرز عيوﺑﻬﺎ ،وتعتبر المقﺎﺑﻠة
الﺸخصﻴة لطﻠب التﺑﺮعﺎت مﻦ الﺸخصﻴﺎت المرموﻗة أو رﺟﺎل األعمﺎل الﻜبﺎر مﻦ
أﻧﺟﺢ الﻮﺳﺎﺋل في ﺟمﻊ التﺑﺮعﺎت .
 .4اﻻتصﺎﻻت الﻬﺎتﻔية :
وهي اتصﺎل ﺸبﻪ مبﺎﺸﺮ بﺎلﺟمﻬﻮر ،ﺣيث يتم ﻓيﻪ اﻻتصﺎل مﻦ خﻼل
الصﻮت فقط ،وﻳرى ﺸعﺎع ،1413 ،ص )164أن اﻻتصﺎﻻت الﻬﺎتﻔية ﺳوف ﻴستمر
اﻧتشﺎرهﺎ ﻧظ ار ﻻرتفﺎع تكﺎليف اﻻتصﺎﻻت األخرى لإلعﻼن والمقﺎﺑﻼت الشخصية
مقﺎرﻧة ﺑتكﺎلﻴف المﻜﺎلمﺎت الﻬﺎتﻔية التي تتجﻪ ﻧﺣﻮ التخﻔيض ،ولقﺪ أثﺑتﺖ دراﺳة
تحﻠيﻠية لتجرﺑة أﺣد المنظمﺎت الخيﺮﻴة اﻹﺳﻼمﻴة في الﻮﻻﻴﺎت المتحدة اﻻمرﻳكية،
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اﺳتخدمت الﻬﺎتف كوﺳيﻠة تواصل مﻊ المتبرعين ،فعﺎلﻴة الﻬﺎتف في التعرﻳف بﺎلمنظمة
وتوضيﺢ ﻃﺮق التﺑﺮع( .العﻠي ،1416،ص )171
 .5البرﻳد المبﺎﺸر:
وهو من أهم وأﻓضل الﻄﺮق ،إذا اﺳتخﺪم بفعﺎلية كوﺳيﻠة لﺟمﻊ التﺑﺮعﺎت
(العﻠي ،1416،ص )158؛ ﻧﻈﺮا ألﻧﻪ وﺳيﻠة اتصﺎل ﺳﻬﻠة وﻏيﺮ مﻜﻠفة وﺸخصﻴة في
الﻮقﺖ ﻧﻔﺳﻪ ،كمﺎ ﻴمكن التﻔصيل في ﻧﻮﻋﻴة وكمية المعﻠﻮمﺎت المﺮاد ﻧشرهﺎ عن
المنظمة أو أﺣد أﻧشطتﻬﺎ.
ولقد أوضﺢ )(Samih,1998أن  %25مﻦ المنظمﺎت اﺳتخدمت ومﺎ زالت
تستخدم البرﻳد المبﺎﺸﺮ لﻠوصول إلﻰ المتبرعين.
ومﻬمﺎ اختﻠفت وﺳﺎﺋل اﻻتصﺎل بجمﻬور المﻧﻈمة التطوﻋية؛ فﺈن المنظمة
تحسن صيﺎغة رﺳﺎلتﻬﺎ اﻹعﻼمية ،ﻓبﺎﻹضﺎفة إلﻰ اﺳتثمﺎر
التطوﻋية مطﺎلبة بأن ّ
تكﺎليف اﻻتصﺎل بشكل ﺟيﺪ؛ فﺈن الﺮﺳﺎﺋل التي تبعث ﺑﻬﺎ بعض المنظمﺎت التطوﻋية
قﺪ تترك أث ار ﺳﻠﺑﻴﺎ في ذهن المتﻠقين. (Moro,1998) .
وﻳمكن صيﺎغة الﺮﺳﺎلة اﻹعﻼمﻴة مﻦ خﻼل الخﻄﻮات التي ذكرهﺎ
(الﻌﻧﺎد ،1414،ص  )243وهي:
.1

تحديد األفﻜﺎر الﺮﺋيﺳة لﻠﺮﺳﺎلة اﻹعﻼمﻴة :

.2

تحديد األﺳﻠﻮب اﻹﻏﺮاﺋي المﻧﺎﺳﺐ :ﺣيث تختﻠف األﺳﺎليﺐ مﺎ ﺑين منطقي

وﻳكون ذلﻚ مﻦ خﻼل تحﻠيل أهداف ﻋمﻠﻴة اﻻتصﺎل التي تود المﻧظمة تنفيذهﺎ.
بﺎﺳتخﺪام البراهين واألرﻗﺎم ،أو عﺎطفي بﺈثﺎرة المﺸﺎﻋﺮ.
 .3تحديد ﺸعﺎر ﺑرامج اﻻتصﺎل :وهو ﻋبﺎرة ﻋﻦ ﺟمﻠة قصيﺮة تستخدم في ﺟمﻴﻊ
وﺳﺎﺋل اﻻتصﺎل .

211

الوحدة الرابعة __________________________________________

والﻬﺪف مﻧﻬﺎ اختصﺎر فﻜﺮة ﺑرﻧﺎمج اﻻتصﺎل في ﺟمﻠة بسيطة ﺳﻬﻠة الﺣفظ
والتذكر.
 .4تحديد أﺳﻠوب عرض الﺮﺳﺎلة :ومﻦ األﺳﺎليب الﺸﺎﺋﻊ اﺳتخﺪامﻬﺎ:
• األﺳﻠﻮب المبﺎﺸﺮ :بحيث يتم الحديث ﻋﻦ المﻧظمة أو المﻧتج بشكل مبﺎﺸﺮ وﻳعدد
خصﺎﺋصﻪ ومميﺰاتﻪ.
• األﺳﻠﻮب التوضيحي :بحيث يتم توضيﺢ مميﺰات المﻧظمة أو المﻧتج بﺎﺳتخدام
الﺑرهﺎن والمثﺎل .
•

أﺳﻠﻮب المﺸﻜﻠة والﺣل :تعتمد عﻠﻰ تقدﻴم ﺣﻠول مثﺎلية لﻠمشﺎكل المجتمﻌية
موﺟﻬة لﻠجمﻬور المستﻬدف.

•

األﺳﻠﻮب القصصي :ﻴعتمد عﻠﻰ تطرح القصص التي تتنﺎﺳب مﻊ المواﻗف ذات
العﻼﻗة وإﺑراز دور اﻠمﻧظمة في القصة.

• أﺳﻠﻮب إعﻼن المشﺎهير :بحيث تستخدم ﺸخصﻴة مﺸﻬﻮرة ليدلي بشﻬﺎدتﻪ بجودة
المنظمة أو المﻧتج بطرﻳقة مبﺎﺸﺮة أو ﻏيﺮ مبﺎﺸﺮة .
و ـ سمعة المنظمة :
في المﻧتﺟﺎت المتشﺎﺑﻬة ﻻ ﻴستطيﻊ الﻧﺎس التﻔﺮيق ﺑينﻬﺎ (بﺎهمﺎم،1422 ،
ص  ،)23وﻳتضﺢ ذلك ﺟﻠﻴﺎ في أﻧﺸﻄة المنظمﺎت التطوﻋية العﺎلمﻴة ،ﺣيث تتشﺎﺑﻬة
كثير من األﻧشطة مثـل كفﺎلة اﻻيتﺎم وكفﺎلة الدعﺎة وﺑنﺎء المﺳﺎﺟد وﻃباعة الكتب وغير
ذلك ،وقﺪ ﻻ يدرك المتﺑﺮع الﻔﺮق ﺑينﻬﺎ إﻻ مﻦ خﻼل ﻋمﻠﻴﺎت مقﺎرﻧة دقﻴقة ،إﻻ أن

المﻼﺣظ هو إقبﺎل الﻧﺎس عﻠﻰ مﻧﻈمة خيرﻳة دون أخﺮى يورد (مﺎكدوﻧﺎلد،1990،

ص )127أﻧﻪ ﻃلﺐ مﻦ أﺸخﺎص معصوﺑي األعين ﺸﺮب الﺑيﺑﺳي كوﻻ والكوكﺎكوﻻ،
فﻠﻢ يﻼﺣظوا أي اختﻼف ﺑين المﺸﺮوﺑين ،ﺑينمﺎ ﻋﻧﺪ توضيﺢ ﻧﻮﻋﻴة المﺸﺮوﺑين ادعﻰ
 %65مﻧﻬﻢ تفضيﻠﻬم لمﺸﺮوب الكوكﺎلوﻻ.
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إن كﺎﻧت ﺳمعة المنظمة أثﺮت ﺑﻬذه الصﻮرة في مﺳتﻮى مﻧتﺟﺎت ممﻠﻮﺳة؛
فﻬي أﺣرى بﺎلتأثير في مﻧتﺟﺎت ﻏيﺮ ممﻠﻮﺳة كمنتجﺎت المنظمﺎت الخيرﻳة.
وﻳقصد بسمعة المنظمة ذلﻚ المفﻬﻮم الﺬي تتركﻪ في أذهﺎن ﻋمﻼﺋﻬﺎ ،والتي
تعبر عن العﻼﻗة ﺑين المﻧظمة وﻋمﻼﺋﻬﺎ ،أو الصورة الذهنية لﻠمنظمة في أذهﺎن

الﻧﺎس ،وﻳرى (ﺑيكوﻳث ،1997،ص  ،)187إن لﻜل منظمة ﺳمعة ،وأن المنظمة
الﻧﺎﺟﺣة هي المنظمة ذات الﺳمعة الﺟيﺪة.

إن ﺑنﺎء صورة ذهنية ﻗوﻳة ومغرﻳة لﻠمنظمة التطوﻋية في أذهﺎن ﻋمﻼﺋﻬﺎ
ﻴعد مﻦ أهم مﺎ ينبغي أن تقوم بﻪ المنظمﺎت التطوﻋية (هﺎﻴم،1998،ص )90؛
ذلك وأن الﻧﺎس عﺎدة مﺎ يتعﺎمﻠﻮن مﻊ المنظمة الخيرﻳة مﻦ خﻼل الصﻮرة التي
رﺳمﻮهﺎ أو رﺳمﻬﺎ ﻏيﺮهم في أذهﺎﻧﻬﻢ ﻋﻦ المنظمة ،وﻳؤكد (مﺎكدوﻧﺎلد،
،1990ص ، )127أﻧﻪ ﻋﻧﺪمﺎ تﻬمل المنظمة إﺳمﻬﺎ وﺳمﻌتﻬﺎ ؛يبدأ الﻧﺎس بعدم
تمييز مﻧتﺟﺎت المﻧظمة؛ ممﺎ ﻴسبب اﻧﺣﺳﺎر الﻌمﻼء ﻋﻧﻬﺎ ،وفي ذلﻚ خﻄﻮرة كبيرة

عﻠﻰ مﺳتقﺑل المنظمة ومﻦ ﺟﻬة أخﺮى؛ فﺈن المتبرعين عﺎدة مﺎ ﻴضعون ثقتﻬﻢ في

المنظمﺎت الخيرﻳة ﺑدﻻ مﻦ ثقتﻬﻢ في مﻧتﺟﺎتﻬﺎ ،ﺣيث إن مﻧتﺟﺎتﻬﺎ ﻏيﺮ مﻠموﺳة؛ ممﺎ
ﻴعني

أن

إﺳ ﻢ

المﻧظمة

وﺳمﻌتﻬﺎ

أصبحت

ﺸﻬﺎدة

ضمﺎن

لدى

المتبرعين(ﺑيكوﻳث ،1997،ص  )187وﻳرى (العﻠي،1416،ص )194أن ﺳمعة
المنظمة تمثل %50

مﻦ ﻋﻮامل ﻧﺟﺎح ﺣمﻼت ﺟمﻊ التﺑﺮعﺎت الﺑﺮيدﻴة ،وﻳمكن

توضيﺢ كيﻔية ﺑنﺎء ﺳمعة المنظمة

بمﺎ ﻴكفل تكوﻳن صورة ذهنية ﺟذابة لﺪى

المتبرعين مﻦ خﻼل الخطوات اآلتية:
 .1تحديد مميﺰات المﻧظمة :وذلك بﺎﺳتعراض ﻧقﺎط القوة التي تمتﺎز ﺑﻬﺎالمنظمة.
.2

اختﻴﺎر إﺣدى هذه الميﺰات كميزة خﺎصة بﺎلمﻧظمة تميزهﺎ ﻋﻦ غيرهﺎ مﻦ
المنظمﺎت.
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.3

تحديد القيمة أو المﻧفعة التي تﻠبيﻬﺎ هذه الميﺰة لﻠمتﺑﺮﻋيﻦ ،وقﺪ ﻴكون مﻦ
المﻧﺎﺳﺐ إﺸﺮاك المتﺑﺮﻋيﻦ في ذلﻚ؛ ألﻧﻬﻢ األقﺪر عﻠﻰ تحديد المﻧﺎفﻊ التي
ﻴحصﻠون عﻠيﻬﺎ من تبرعﻬﻢ لﻠمﻧﻈمة.

 .4صيﺎغة هذه القيمة أو المﻧفعة في رﺳﺎلة إعﻼمﻴة قﻮﻴة وﺟذابة.
 .5ﻧﺸﺮ هذه الﺮﺳﺎلة اﻹعﻼمﻴة مقﺮوﻧة بﺎﺳﻢ المﻧﻈمة وﺸعﺎرهﺎ بشكل قﻮي وواﺳﻊ
مﻦ خﻼل وﺳﺎﺋل اﻻتصﺎل المتﻧﻮعة ،وتعزﻳزهﺎ في كل مﻧﺎﺳبة.
ز ـ دراسة سلوك المتبرعين:
ﻋﻧﺪمﺎ تكون المﻧتﺟﺎت ﻏيﺮ مﻠمﻮﺳة ،كمﺎ هو الﺣﺎل في أﻏلب مﻧتﺟﺎت

المنظمﺎت التطوﻋية ؛فﺈن اتجﺎهﺎت الﻧﺎس وﺳﻠﻮكيﺎتﻬم تكون ذات أهمية بﺎلغة)الراوي

والسند ،1421،ص، )350ولﻜي تضمن المنظمﺎت التطوﻋية توفر داﻋمين لﻬﺎ
وﺑشكل مﺳتمر؛ فﺈن عﻠيﻬﺎ أن تتعرف عﻠﻰ تﻠك اﻻتجﺎهﺎت والسﻠوكيﺎت التي تؤثر في

ﻋمﻠﻴة التﺑرع واﺳتمﺮار دﻋﻢ المتبرعين ،وﻳقصد بسﻠوك المتبرعين :مﺟمﻮعة األﻧﺸطة
والتتصرفﺎت التي ﻴقدم عﻠيﻬﺎ المتﺑرعﻮن أثﻧﺎء بحثﻬم وتقييمﻬم لﻸﻧﺸطة التي يتبرﻋﻮن
لﻬﺎ ﺑﻬدف إﺸبﺎع ﺣﺎﺟﺎتﻬم ورﻏبﺎتﻬم ومﺎﻴصﺎﺣب ذلك مﻦ قﺮارات (ﺳﻠيمﺎن،1421،
ص ،)22أمﺎ دراﺳة ﺳﻠﻮك المتﺑرعين فﻬﻮ بحث ﻴجب ﻋﻦ بعض األﺳﺋﻠة المنطقية
المﻬمة مثل :أين يتم التبرع؟ متﻰ يتبرع المتﺑرعون؟ لمﺎذا يتبرع؟ مﺎ هي الدوافﻊ التي

تجعل المتﺑرعين يتبرﻋﻮن؟ مﺎ هي الﻌﻮامل التي تؤثﺮ في المتﺑرع؟ كيف يتبرع؟ مﺎ هي
مراﺣل ﻋمﻠﻴة التﺑرع التي ﻴمر ﺑﻬﺎ المتﺑرع أثﻧﺎء تقدﻴم التﺑرع؟
إن المتبرعين ﻻ يتبرعون لذات المﻧظمة التطوﻋية ﻓﻗط؛ ﺑل لﻠﺣصﻮل عﻠﻰ
مﻧﺎفﻊ من ذلك التﺑرع (ﺑوﺟﻼل ،1417 ،ص ،)34وإدراك المنظمﺎت التطوﻋية
والخيرﻳة لﻬﺬه المﻧﺎفﻊ التي ،تحث المتبرعين عﻠﻰ التﺑرع ﺳوف ﻴسﻬم في ﺟلب تبرعﺎت
أكبر ،كمﺎ ﺳﻮف ﻴسﻬم في الﺣصﻮل عﻠﻰ متﺑرعين داﺋمين.
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ولقﺪ أدى إخفﺎق كثير مﻦ المﺸﺮوعﺎت الخيﺮﻴة وﻏيﺮ الخيﺮﻴة وكثرة
المﻧﺎﻓﺳين إلﻰ ﺟعل المﺳتﻬلك هو مﺣﻮر المنظمﺎت الﺬي تعتمد عﻠﻴﻪ في إﻋﺪاد
اﺳتﺮاتيجيﺎتﻬﺎ التﺳﻮﻴقية وتجزﺋة أﺳﻮاﻗﻬﺎ (عبد الﺣميد ،2000 ،ص ،)94ومﻦ ﺟﻬة
أخﺮى؛ فﺈن أهمية دراﺳة ﺳﻠﻮك المتبرﻋين تضﺢ في أن المﻧظمﺎت الخيﺮﻴة تمتﻠك
التﺣكم في بعض الﻌﻮامل التي مﻦ خﻼلﻬﺎ ﻴمكن تﻠبية ﺣﺎﺟﺎت ورﻏبﺎت المتﺑرعين؛ بمﺎ
ﻴضمن ﺟذب أكبر ﻋﺪد ممﻜﻦ مﻧﻬﻢ ،كنوﻋﻴة المﺸﺎرﻳﻊ التﺳﻮﻴقية التي تطرﺣﻬﺎ وﻃﺮق
اﻻتصﺎﻻت التي تسﻠكﻬﺎ ،إلﺦ ،ومﻊ صعوﺑة تحديد ﺳﻠﻮك واضﺢ لﻠمتﺑرعين ؛إﻻ أن
األمﺮ لﻴس مﺳتﺣﻴﻼ ،فﻠﺣﺳﻦ الﺣظ تمكن العﻠمﺎء مﻦ التعرف عﻠﻰ كثير مﻦ
الخصﺎﺋﺺ الﺳﻠﻮكية لﻠﺟمﺎعﺎت (ﺣنﺎ ،1421،ص  )95واهتمﺎم المنظمﺎت التطوﻋية
ﺑدراﺳة ﺳﻠوك المتبرعين ومﺣﺎولة تﻠبية رﻏبﺎتﻬم والتﻮافق مﻊ بﺎتجﺎهﺎتﻬم ﻻ ﻴعني
بﺎلضرورة إغفﺎل أهداف المﻧظمة ورﺳﺎلتﻬﺎ.
المدة  30دقيقة

نشاط ()7

من وجهة نظرك :ما متطلبات نجاح جمع التبرعات؟
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سادساً :متطلبات نجاح جمع التبرعات:

يﺳتﻠﺰم الﻧﺟﺎح في ﺟمﻊ التﺑﺮعﺎت مﺎ يﻠي):(WSPA,pp 6-7

•

خطة مﺆﺳﺳﻴة فعﺎلة وﺣديثة.

•

مﻬمة واضﺣة.

• ﻧظرة تبعث اﻹلﻬﺎم.
•

أهداف وتطﻠعﺎت ذكية.

• مشﺎركة ودﻋﻢ مﻦ كﺎفة المتطوعين والعﺎمﻠيﻦ وأﻋضﺎء مﺟﻠﺲ اﻹدارة واألمنﺎء.
ﻻ يﺮتبط ﺟمﻊ التبرعﺎت ﺑمﺟﺮد ﻃلﺐ المﺎل؛ وإﻧمﺎ يتطﻠب الﻧﺟﺎح في ﺟمﻊ
التبرعﺎت مﺎ يﻠي:
• التﻮاصل الﺟيد.
•

تﺣمل المﺳئﻮلﻴة.

• الثقة.
•

المصداقﻴة .

• صﻮرة إيﺟﺎﺑﻴة وتبﻌﺚ عﻠﻰ اﻹلﻬﺎم.
• تﻄﻮيﺮ أدوات وأﺳﺎليﺐ لﺟمﻊ التﺑﺮعﺎت.
المدة  30دقيقة

نشاط ()8

من وجهة نظرك :ما األسئلة التي يتم ﺘوجيهها للتأكد من مدى استعداد

المنظمة لجمع التبرعات؟
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مدى االستعداد لجمع التبرعات(WSPA,pp 6-7):
لﻼﺳتعداد لجمﻊ التبرعﺎت ،ﻻﺑد من اﻹﺟﺎبة عﻠﻰ هذا اﻻختبﺎر الﺳﺮﻴﻊ
لﻠمنظمة لﻠتحقق مﻦ مﺪى اﺳتﻌﺪادك لﺟمﻊ التﺑﺮعﺎت :
 .1هل لدﻴك هدف واضﺢ ﺣﻮل المﺑﻠغ المطﻠوب ﺟمعﻪ لتﺣقيق أهدافك وتطﻠعﺎتك.؟
 .2هل هنﺎك ﺸخص في مؤﺳستك  ،ﺳﻮاء يتﻠقﻰ أﺟﺮا أو متﻄﻮع  ،ﻓيمكنﻪ
تخصﻴص ثﻼث ﺳﺎعﺎت عﻠﻰ األﻗل في اليﻮم لﺟمﻊ التﺑﺮعﺎت؟
 .3هل لدﻴك صﻴﺎغة ﺣﺪيثة لﺑﻴﺎن المﻬمة والنظرة التي تتبنﺎهﺎ مﺆﺳستك؟
 .4هل لدﻴك خطة اﺳتراتيجية لمؤﺳستك؟
إذا طﻠبت مﻦ العﺎملين ومﻦ أﻓﺮاد مﺟﻠﺲ اﻹدارة تﻮضﻴﺢ مﻬمة المﺆﺳﺳة

.5

وﻧظرتﻬﺎ ،فﻬل ﺳيمﻜﻧﻬﻢ القﻴﺎم ﺑذلك؟ وهل ﺳتتطﺎﺑق رواﻴﺎتﻬﻢ؟
 .6هل يﺳتوعب أﻋضﺎء مﺟﻠﺲ اﻹدارة أهمية ﺟمﻊ التﺑﺮعﺎت لﻠمﺆﺳﺳة؟
 .7هل يﺳﺎﻋﺪ ﺟمﻴﻊ أفراد مﺟﻠﺲ اﻹدارة لدﻴك في ﺟمﻊ التﺑﺮعﺎت لمؤسستﻚ؟
 .8هل يمﻜﻧﻚ تقﺪيﻢ ﻗﺎﺋمة بﺎألﺳﻮاق أو قﻄﺎعﺎت الﺟمﺎهير األﺳﺎﺳﻴة لتﻠقي خدمﺎتك؟
 .9هل تﻌﺮف كيف ﺳتقﻮم ﻗطﺎعﺎت الجمﺎهير التي تخﺎﻃبها ﺑﻮصف صﻮرة
المﺆﺳﺳة؟
.10

هل أﻓﺮاد العﺎمﻠيﻦ ومﺟﻠﺲ اﻹدارة في المﺆﺳﺳة مﻠتﺰمﻮن ومتﺣمﺳﻮن ﺑﺸأن

الخﺪمﺎت التي تقﺪمﻬﺎ مؤﺳستك ومﻬمتﻬﺎ؟
.11

هل لدﻴك مصﺎدر مخصصة تمﺎمﺎ لﺟمﻊ التﺑﺮعﺎت؟

.12

هل لدﻴك عﻼﻗﺎت تعﺎوﻧﻴة مﻊ ﻏيﺮك مﻦ المﺆﺳﺳﺎت ﻏير الﺳﺎﻋﻴة لﻠﺮبﺢ؟

.13

هل التقﻧﻴة التي تتﺑﻧﺎهﺎ عﻠﻰ أﺣﺪث مﺎ ﻴﻜﻮن؟

.14

هل تﺣﺎفظ عﻠﻰ اتصﺎلك ﺑوﺳﺎﺋل اﻹعﻼم ﻓيمﺎ يتعﻠﻖ بمؤﺳستك واألﺣداث التي

تتولﻰ تنظيمﻬﺎ؟
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.15

هل تﺣافظ عﻠﻰ عﻼﻗﺎت ﺟيﺪة مﻊ قﻴﺎدات المﺆﺳﺳﺎت في مﺟتمﻌﻚ؟

.16

هل لدﻴك ﻧﺳﺦ ﺣﺪيثة مﻦ ﺳبعة عﻠﻰ األﻗل مﻦ الﻌﻧﺎصﺮ التﺎلﻴة والتي تﺸﺮح

مﺆﺳﺳتﻚ؟
كتيب  -مﻮاد تﺳﻮﻴقﻴة  -ﺑﺮيﺪ مبﺎﺸﺮ  -خطﺎب  -دﻋﻮة لﻸﺣداث الخﺎصة  -رﺳﺎلة
إخبﺎرﻳة

مقتطفﺎت من الصحف  -ﺑﻴﺎﻧﺎت صﺣﻔﻴة  -تقرﻳر ﺳنوي  -ﺸﺮح لﻠﺣﺎلة -

ﻗﺎﺋمة رﻏبﺎت  -ﻓيديو ﻋﺮض ﺸﺮاﺋﺢ  -إعﻼن لﻠخﺪمة العﺎمة.
.17

هل يمﻜﻧﻚ ذكر الﺟﻬﺎت التي ﻗدمت إﺳﻬﺎمﺎت لمؤﺳستك أكثر من مرة؟

.18

هل تخضﻊ ﺣﺳﺎبﺎتك لﻠمﺮاﺟعة؟

.19

مﺎ هو الﻬدف السنوي لجﻬودك من التبرعﺎت؟

.20

هل لدﻴك أﻧظمة إدارﻳة ﻗيد التطبيق؟

.21

كيف ﻗمت ﺑذلك؟

المدة  30دقيقة

نشاط ()9

ناجحا لجمع التبرعات؟
من وجهة نظرك :كيف ﺘكون مسئوالً
ً
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ناجحا لجمع الﺘبرعات(WSPA,pp 8-9):
كيف ﺘﻜون مسئوًال
ً
-

الﺘﺰم بالحماس في ﻋملك:
هنﺎك مثل يﺳﻮد مﺟﺎل ﺟمﻊ التﺑﺮعﺎت أﻧﻬﺎ تعكس ﻃبيعة التﺑﺮعﺎت بﺎلقﻮل:

“عطﺎ ٌء مﻦ الﻧﺎس إلﻰ الﻧﺎس ".ﻓﻧﺣﻦ ﻧمﻧﺢ أﻓﺮادا ﺁخﺮيﻦ يﻈﻬﺮون الﺣمﺎس والطﺎﻗة
واﻻلتزام ،وهو مﺎ يﻠﻬمﻧﺎ ﺑﺪوره وﻳصﻠﻧﺎ بﻌمﻠﻬﻢ ،إذا ﻧقﻠﺖ رﻏﺑتﻚ الصﺎدﻗة في

مﺆﺳﺳتﻚ ،ﻓﺳﻮف يﺳتﺟيب اآلخﺮون ﺑﺸﻜل إيﺟﺎﺑي ،وإذا كنت تشعر بﺎﻻﻓتقﺎر
لﻠﺣمﺎس ،فﻼ تﺣﺎول ﺟمﻊ التﺑﺮعﺎت ،وإﻧمﺎ عﻠيﻚ بقضﺎء بﻌﺾ الﻮقﺖ مﻊ ﺟﻬﺎت
تقﺪيﻢ الخدمة مﻦ أﺟﻠﻚ أو المﺳتفيدين مﻦ الخدمة ،ﻓﺳﻮف ﻴﻌمل ذلك عﻠﻰ تﺟديد
ﺣمﺎﺳك.

 -التزم بالصراحة حول احتياجاﺘك:

مﻦ الطبيعي أن تﺣتﺎج إلﻰ مزﻳد مﻦ المﺎل ،ولﻜﻦ ألي ﻏﺮض بﺎلضبط؟ إذا

ﺳألك أﺣدهم اليوم كيف يمﻜﻧﻪ المﺳﺎعدة ،فﻬل ﺳتﻜﻮن لدﻴك ﻗﺎﺋمة واضﺣة ﺣﻮل
ﻗﺎدر عﻠﻰ ﻃﺮح الﻌﺪيﺪ مﻦ
الﺟﻮاﻧب التي تﺣتﺎج إلﻰ المﺎل مﻦ أﺟﻠﻬﺎ؟ هل ﺳتﻜﻮن ا
اﻻﺣتﻴﺎﺟﺎت والتﻜﺎلﻴف عﻠﻰ ﺣسب الﺟﻬة التي تﺳتﻔﺳﺮ؟
-

هل لدﻴك تصﻮر واضﺢ ﺣﻮل الفﺎرق الذي ﺳتحدثﻪ في عمﻠك :عﺎدة مﺎ ﻴقﺪم

الﻧﺎس التﺑرعﺎت لﻠمﺆﺳﺳﺎت ألﻧﻬﻢ يﺮيﺪون العﺎلﻢ أن ﻴﻜﻮن مﻜﺎﻧﺎ أﻓضل ﺑﺸﻜل
مﺎ.
 كيف يمﻜﻦ ألﻧﺸطتك أن تﺟعل العﺎلﻢ مﻜﺎﻧﺎ أﻓضل؟ هل يمﻜﻧﻚ إيصﺎل تﻠﻚالصورة لغيرك من الﻧﺎس؟
-

حاليا مﻦ الجهات المانحة:.
ابﺪأ بما لديك ً
أﻓضل ﺟﻬﺎت التموﻳل هي الﺟﻬﺎت المﺎﻧﺣة الﺣﺎلﻴة لدﻴك ،ومحﺎولة الوصول

الﻰ أصدﻗﺎﺋﻬم وتكوﻳن ﺸبكة عﻼﻗﺎت طوﻳﻠة األﺟل مﻊ الجﻬﺎت.
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ريجيا خارجﻪ:
 عليك الوﺼول إلى مجﺘمﻌﻚ والﺘﻮسع ﺘﺪ ًمن خﻼل توﺳيﻊ الدواﺋر ،ومعﺎرف الحي أو الرفﺎق وداﺋرة األصدﻗﺎء واألﺳرة،
ومعرفة ﻧوع المسﺎﻧدة المتوﻗعة ،ثﻢ اﻻﻧتقﺎل تدرﻳﺟﻴﺎ لدراﺳة فرصة التحدث إلﻰ
الﺟمﺎعﺎت األخﺮى ،والﺸﺮكﺎت المﺟتمﻌﻴة المﺣﻠﻴة ،وﻏيﺮهﺎ مﻦ المﺆﺳﺳﺎت ،وﺑغض
الﻧظر ﻋﻦ أي ﺸيء ﺁخﺮ ،ﻓﺳﻮف تقﻮم بﺎكتسﺎب مﻬﺎراتﻚ وثقتﻚ مﻦ خﻼل التﺣﺪث
ﻋﻦ ﻋمﻠﻚ ألﺸخﺎص تﺮتﺎح لﻠتعﺎمل معﻬﻢ
 األمﺮ يﺘعلﻖ بالﻜامل بالﺘﻮاﺼل:تمﺮن عﻠﻰ التﺣﺪث إلﻰ الﻧﺎس ،وهل يمﻜﻧﻚ قضﺎء ثﻼث دﻗﺎﺋﻖ في ﺸﺮح
ّ
أهمية ﻋمﻠﻚ وطﻠب المﺳﺎﻋﺪة؟ هل يمﻜﻧﻚ كتﺎبة خطﺎب ودود ودافئ ومﺑﻧي عﻠﻰ
الﺣقﺎﺋﻖ يﻮصل ﻧفس األفﻜﺎر والمﺸﺎﻋﺮ؟ وﻋﻧﺪمﺎ تقﻮم بﺈﻋﺪاد أﻴة مﻮاد مﻜتﻮبة،

أﻃﻠﺐ مﻦ أصﺪﻗﺎﺋﻚ أو زمﻼﺋﻚ قﺮاﺋتﻬﺎ واﺳألﻬﻢ ﻋﻦ اﻹﺣﺳﺎس الﺬي يﺸﻌﺮون بﻪ؟
يﻧبغي أن تُشعرهم تﻠﻚ المﻮاد بﺎﻹلﻬﺎم وتﺆثﺮ ﻓيﻬﻢ وتﻜﻮن مقﻧعة بﺎلنسبة لﻬﻢ ،دون أن

تخﻴفﻬﻢ أو تﺣﺪثﻬﻢ ﺑﻧﺑﺮة اتﻬﺎم أو يﺸﻮﺑﻬﺎ عدم الوضوح.

 سيﻜﻮن عليﻚ الﻮﺼﻮل إلى عقﻮل الناس وقلوبهم:إن مﺎ تقﻮلﻪ لﻠﻧﺎس ﺣﻮل الﺳبب الﺬي يﻧبغي أن يﺪفعﻬﻢ لتﻗدﻴم المﺎل لﻚ
يﻧبغي أن يﺑﺪو معقﻮﻻ ﻓﻴقﻮلﻮن مثﻼ" :إﻧﻧي أرى أن تﻠﻚ المﺆﺳﺳة عقﻼﻧﻴة ،وأﻧﻬﻢ
ﺳﻮف يﺣﺳﻧﻮن مﻦ اﺳتخدام المﺎل ،وأﻧﺎ أتفﻬﻢ أن أﺳﻠﻮﺑﻬﻢ في الﻌمل ﺳﻮف يﻧﺟﺢ"،
كمﺎ يﻧبغي أن يﺣﺮك مﺸﺎﻋﺮهم" :أﺸﻌﺮ بﺎﻻﻧزعﺎج ﻋﻧﺪمﺎ أﺳمﻊ ﻋﻦ هذه المعﺎﻧﺎة التي
تتﺣمﻠﻬﺎ المجتمعﺎت ،ولﻜﻧﻧي أﺸﻌﺮ بﺎلﺳعﺎدة واﻹلﻬﺎم ﻋﻧﺪ التفﻜير في أﻧﻪ يمﻜﻧﻧﺎ
تﻐيير األوضﺎع لو أﻧﻧي ﻗدمت المسﺎعدة".
 -ال ﺘنس طلب المساعدة:

افترض أﻧك وﺟد ﺸخصﺎ أعجبك عمﻠﻪ ،وتمكنت من التأثير ﻓﻴﻪ ﺑﺣديثك أو

ﺑخطﺎبك ،فﻼﺑد إذا أن تطﻠب المﺳﺎﻋﺪة! ﺳﻴﻜﻮن عﻠيﻚ أن تقﻮل ﺑﺸﻜل مبﺎﺸﺮ قﺪر
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اﻹمﻜﺎن ":يمﻜﻧﻚ مﺳﺎﻋﺪتﻧﺎ لﻮ قﺪمﺖ لﻧﺎ "...وﻳعتمد إلﺣﺎﺣك في الطﻠب عﻠﻰ
يمﻜﻧﻪ تﻗدﻴم الطﻠب ﺑوﻗﻊ مﻼﺋم أن تﺑدو عدواﻧﻴﺎ.
الموﻗف ،ولكنك ﺳتﻜﻮن خيﺮ مﻦ ّ
 -لن يﻜﻮن عليﻚ دائماً أن ﺘطلب المال:

قﺪ تﻜﻮن أكثر اﺣتﻴﺎﺟﺎ ألثﺎث مﻜتﺑي يمﻜﻦ ﻹﺣﺪى الﺸﺮكﺎت التﺑﺮع بﻪ ،أو

ألﺣﺪ المتطوعين لﻠقﻴﺎم بﻌمل مﻜتﺑي لﻚ مﺮة في األﺳﺑﻮع ،وأن األﺸخﺎص
والمﺆﺳﺳﺎت التي تﺑﺪأ بﺎلمﺳﺎهمة في عمﻠك ﺑصﻮر أخﺮى ،هي أكثر اﺣتمﺎﻻ لتﻗدﻴم
التبرعﺎت المﺎلﻴة أيضﺎ .

 أكثر مﻦ ﺘقديم الشكر قدر اإلمﻜان:عندمﺎ يتﺣﻠﻰ الﻧﺎس بﺎلكرم ،كن كرﻳمﺎ في إظﻬﺎر تقديرك لﻠجﻬود المبذولة من

ﻗبﻠﻬم (المنﺢ والتموﻳل) ،اﺟعﻠﻬم ﻴحسون بمشﺎعر طيبة تجﺎه ﻗرارهم بﺎلتموﻳل ،وﻳمكن
تسﻠيمﻬم خطﺎب ﺸكر ،هكذا ﺳيكون هؤﻻء النﺎس أكثر اﺳتعدادا لتقدﻴم المزﻳد من

المسﺎعدة.

 -وفي النهاية ،عليك بقﻀاء وقت طيب:

تذكر أن األمر يتعﻠﻖ بﺈيﺟﺎد أﺸخﺎص يﺸﺎركوﻧك ﻧﻔﺲ التﻔكير وﻳرون أن مﺎ

تﺣققﻪ يﺳتﺣق الﻌمل من أﺟﻠﻪ ،وﻳمكن لﻌمﻠﻴة المﺸﺎركة مﻊ اآلخرﻳن والتأثير ﻓيهم
بعمﻠك أن ﻴﻜﻮن لﻬﺎ أثر طيب عﻠيك أﻧت ﻧفسك ،ﺣيث يمﻜﻧﻬﺎ أن تعزز من ثقتك
وتمﻧﺣك إﺣﺳﺎﺳﺎ متﺟددا بأﻧﻪ من الممكن إﺣداث تﻐيير فعﻠي في مﺟتمعك أو في
ﺑلدك.
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المراجع:
اﺑن منظور (1416هـ) لسﺎن العرب ،لبنﺎن :دار اﺣيﺎء التﺮاث العرﺑي.
الﺑﺮعي ،مﺣمﺪ وﺣبيب ،غﺎزي ( )1987تقوﻳم أداء الموظفين في بعض المﻧﺸآن
الﺳﻌﻮدﻴة ﺑين الﻧﻈﺮﻴة والتطبيق ،األردن :الــمﺟﻠة الﻌﺮﺑية لإلدارة ،مج ()11
ع ( )1ص .48
التﻮﻴجري ،محمد اﺑراهيم ( ،)1999أهمية أولﻮﻴﺎت مﺎﺳﻠو لﻠتدرج الﻬﺮمي لﻠموظفين
في الﺸﺮكﺎت والمﺆﺳﺳﺎت في الممﻠﻜة الﻌﺮﺑية الﺳﻌﻮدﻴة .األردن :المﺟﻠة
الﻌﺮﺑية لإلدارة ،مج ( )19ع( )1ص( .)77التﻮﻴجري ،مﺣمﺪ إﺑراهيم
( )1994تحديد رواتب الموظفين الﺮﻱﺎض :اﻻقتصﺎد ،ع ( )251ص
(.)68
الﺟﻌيﺪ ،ﻓﻮزي عﻠيﻮي ( ،)1424التخﻄيﻂ والتﻧﻈيﻢ في إدارة المتﻄﻮﻋيﻦ ،الخﺑﺮ:
الﻠقﺎء الﺳﻧﻮي الﺮابﻊ لﻠﺟﻬﺎت الخيﺮﻴة ،ﺟمﻌﻴة الﺑﺮ بﺎلمﻧﻄقة الﺸﺮقﻴة ،ص
(.)131
الﺮاوي ،خﺎلﺪ والﺳﻧﺪ ﺣمود ( ،)1421مبﺎدئ التﺳﻮيق الحديث ،األردن :دار
المﺳيﺮة.
الﺮفﺎعي ،ﻴعقوب الﺳيﺪ ( ،)2000أثﺮ التﺪرﻳب أثﻧﺎء الخ ـ ـ ـ ـﺪمة ع ـ ـ ــﻠﻰ أداء وﺳﻠﻮك
المﻮظﻔيﻦ المﺳتﻔيﺪين مﻦ التدرﻳب ﺑدولة الكوﻳت ،ﺳﻠﻄﻧة ﻋمﺎن :اﻹداري ،س
( )22ع ( )81ص .14
الﺳﻠمي ،ﻋﺑﺪاﷲ ﺣضيض ( )1424الﻮﺳﺎﺋل اﻻﺟتمﺎﻋﻴة ﻻﺳتقﻄﺎب المتﻄﻮﻋيﻦ،
الخﺑﺮ :الﻠقﺎء الﺳﻧﻮي الﺮابﻊ لﻠﺟﻬﺎت الخيرﻳة
الﺸﺮقﻴة ،ص .67
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الﺳيﺪ ،صﺎلﺢ عبد الﻠطيف ( )1420المﺮﺸﺪ في إدارة الﻌمل الخيﺮي ،الﻄبعة األولﻰ،
الرﻳﺎض.
الصﻌيﺪي ،فﻬﺪ ﻋﺑﺪاﷲ ( )1988ﺳﻠوكيﺎت المﻮظفين واﻧعﻜﺎﺳﻬﺎ عﻠﻰ أداء الﻌمل.
الرﻳﺎض :المﺪﻧﻴة الخﺪمة ع ( )120ص .11
الﻌتيﺑي ،مﺣمﺪ زوﻳد ( )1991تحفيذ الموظفين لمﺎذا وكيف؟ ،الﺮﻴﺎض :الخﺪمة
المدﻧﻴةع ( )152ص .6
العﻠي ،ﺳﻠيمﺎن عﻠي ( )1416تنمية المﻮارد الﺑﺸﺮﻴة والمﺎلﻴة في المﻧﻈمﺎت
الخيﺮﻴة ،الﻄبعة األولﻰ ،الوﻻﻴﺎت المتﺣﺪ ة األمﺮﻴكية :مﺆﺳﺳة أمﺎﻧة.
القصيﺮ ،توفيق أﺣمد ( )1424ﺁلﻴة اﺳتقﻄﺎب المتﻄﻮﻋيﻦ مﻦ ﺸﺮاﺋﺢ المﺟتمﻊ
المختﻠفة ،الخﺑﺮ :الﻠقﺎء الﺳﻧﻮي الﺮابﻊ لﻠﺟﻬﺎت الخيﺮﻴة ،ﺟمﻌﻴة الﺑﺮ بﺎلمﻧﻄقة،
ص.56
المﻐﺮﺑي ،ﻋﺑﺪالﺣميﺪ ﻋﺑﺪالﻔتﺎح ( )1999اﻹدارة اﻹﺳتﺮاتيجية لمﻮاﺟﻬة تحدﻴﺎت
القﺮن الﺣﺎدي والﻌﺸﺮين (الﻄبعة األولﻰ) ،القﺎهرة ،مجموعة النيل العرﺑية.
المﺆتمر العﻠمي األول لﻠخﺪمﺎت التﻄﻮﻋﻴة بﺎلممﻠﻜة الﻌﺮﺑية الﺳﻌﻮدﻴة ،ﺟﺎمعة ام
القﺮى.
إﻧﺟﺮام ،رﻳتشﺎرد ( )1996المﺳﺆولﻴﺎت الﻌﺸﺮ األﺳﺎﺳﻴة لمﺟﺎلﺲ اﻹدارة في
المﻧﻈمﺎت ﻏيﺮ الﺮبحية( ،ترﺟمة ﺳﻼمة البﺎﺑﻠي) ،القﺎهرة :الﺟمﻌﻴة المصﺮﻴة
لﻠﻧﺸﺮ والثقﺎفة.
إيﻠيس ،ﺳﻮزان ( ،)1996تجنيد المتﻄﻮﻋيﻦ وتنمية العضوﻳة( ،ترﺟمة لﺟﻧة مﺳﻠمي
أﻓﺮﻴقيﺎ) ،الﻜﻮيت :لﺟﻧة مﺳﻠمي افرﻳقيﺎ.
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أيوب ،ﻧﺎدﻴة و مﺣمﻮد ،صفﺎء ( )1421اﺳتخﺪام ﺸبﻜة اﻹﻧتﺮﻧﺖ في اﻹعﻼن
اﻹلﻜتﺮوﻧي في مﻧﺸآت الﺣﺎﺳﺐ اآللي الﺳﻌﻮدﻴة ،الﺮﻴﺎض :اﻹدارة العﺎمة ،مج
( )40ع( )4ص .766-699
بﺎهﺎم ،عبد ﷲ ﺳﺎلم (د ت) التبرع والمنظمة الخيرﻳة ،الرﻳﺎض ،المركز الدولي
لﻸبحﺎث والدراﺳﺎت.
بﺎهﺎم ،ﻋﺑﺪاﷲ ﺳﺎلﻢ ( )1422الﺑيﺋة الﺟﺰﺋﻴة لتسوﻳق المشﺎرﻳﻊ في المﻧﻈمﺎت الخيﺮﻴة،
اليمﻦ رﺳﺎلة مﺎﺟﺳتيﺮ ﻏيﺮ مﻧﺸﻮرة :الﺟﺎمعة الﻮﻃﻧﻴة.
ﺑراﻴس ،هرﻳنجتون ( )1996دور مﺟﻠﺲ إدارة المﻧﻈمة ﻏيﺮ الﺮبحية في وضﻊ وتنفيذ
الﺳﻴﺎﺳﺎت المﺎلﻴة (ترﺟمة ﺳعﺎد الﻄﻧﺑﻮلي) القﺎهرة :الﺟمﻌﻴة المصﺮﻴة لﻠﻧﺸﺮ
والثقﺎفة .
ﺑيكوﻳث ،هﺎري ( )1997ﺑيﻊ الﻼمﺮﺋي :دليل ميﺪاﻧي لﻠتﺳﻮيق الحديث (ترﺟمة مﻜتبة
ﺟرﻳر) ،الﺮﻴﺎض :مﻜتبة ﺟرﻳر.
التركستﺎﻧي ،ﺣبيب ﷲ محمد (1417هـ) تطبيق المفﻬوم اﻻﺟتمﺎعي لﻠتسوﻳق في
الجمﻌيﺎت الخيرﻳة بﺎلممﻠكة العرﺑية السعودﻴة ،الرﻳﺎض ،اﻹدارة العﺎمة مج
( ،)36ع ( )1ص .183-147
تمبل ،يوﺟن ( )1996لﺟﻧة التﻧمﻴة (ترﺟمة ﺣسني تمﺎم) ،القﺎهرة :الﺟمﻌﻴة المصﺮﻴة
لﻠﻧﺸﺮ والثقﺎفة.
ﺟﻮﻧﺳﻮن ،ﺳﺎﻧﺪ ار ( ،)1993لﺟﻧة مﺮاﺟعة الﺣﺳﺎبﺎت (ترﺟمة تمﺎم ﺣسني) القﺎهرة:
الﺟمﻌﻴة المصﺮﻴة لﻠﻧﺸﺮ والثقﺎفة.
ﺣبيش ،ﻓﻮزي ( ،)1996أداء المﻮظﻔيﻦ اﻻداري ،لﺑﻧﺎن :مج ( )22ع ( )8ص
(.)20
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ﺣنﺎ ،ﻧسيم ( ،)1421مبﺎدئ التﺳﻮيق ،الرﻳﺎض ،دار المرﻳﺦ.
خﺎﻃﺮ ،أﺣمد( .ﺑدون) ،مقﺪمة في إدارة المﺆﺳﺳﺎت اﻻﺟتمﺎﻋﻴة .مصﺮ :المﻜتﺐ
الﺟﺎمعي الﺣﺪيث.
دراكر ،ﺑيتر ( )1992اﻹدارة لﻠمﺳتقﺑل بعد التﺳﻌيﻧﺎت ومﺎبعدهﺎ (ترﺟمة صﻠيب
بطرس) مصﺮ :الدار الدولية لﻠنشر والتوزﻳﻊ.
روزن ،اﻴمﺎﻧوﻳل ( )2001الصيت وﻻ الﻐﻧﻰ اﺳتثمﺮ كﻼم الﻧﺎس وﺣول المﺳتﻬﻠﻜيﻦ
إلﻰ مﺳﻮقيﻦ (ترﺟمة ﺸعﺎع) ،مصﺮ الشركة العرﺑية لإلعﻼم العﻠمي(ﺸعﺎع).
ﺳعيد ،هنﺎء ( ،)1997اﻹعﻼم ،مصﺮ ،الشركة العرﺑية لﻠنشر والتوزﻳﻊ ،القﺎهرة مصر.
ﺳﻠيمﺎن ،أﺣمد عﻠي ( )1421ﺳﻠوك المستﻬﻠك ﺑين النظرﻳة والتطبيق ،الرﻳﺎض :معﻬد
اﻹدارة العﺎمة.
ﺸعﺎع ،الشركة العرﺑية لﻼمنتﺎج اﻹعﻼمي ( )1413الدليل العﻠمي لﻠتسوﻳق ،القﺎهرة.
عبد الوهﺎب ،عﻠﻰ ( )1976اﻹدارة بﺎﻻهداف اﻹطﺎر النظري واﺳس التطبيق ،القﺎهرة
اﻹدارة :ع ( )1ص .38-13
ﻋﺑﺪالﺣميﺪ ،ﻃلعﺖ ()2000

التسوﻳق الفعﺎل كيف تواﺟﻪ تحدﻴﺎت الرﻳﺎض :مكتبة

الﺸقﺮي.
العبيدي ،إﺑراهيم محمد ( )1431ﺟمﻊ التبرعﺎت لﻠجمﻌيﺎت الخيرﻳة :األﺳس
واألﺳﺎليب ،إصدارات مؤﺳسة المﻠك خﺎلد الخيرﻳة ،الرﻳﺎض.
العقيد ،إﺑراهيم محمد ( )1418وﺳﺎﺋل اﺳتقﻄﺎب المتﻄﻮﻋيﻦ واﻻﻧتفﺎع األمثل
بجﻬودهم ،مﻜة المﻜﺮمة:
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العﻠي ،ﺳﻠيمﺎن عﻠي ( )1416تنمية الموارد البشرﻳة والمﺎلية في المنظمﺎت الخيرﻳة،
الوﻻﻴﺎت المتحدة اﻻمرﻳكية ،مؤﺳسة أمﺎﻧة.
العنﺎد ،ﻋﺑﺪالﺮﺣمن ( )1414تخطيط الﺣمﻼت اﻻعﻼﻧﻴة ،الﺮﻴﺎض.
كﻼين ،كيم ( ،1434مختصر كتﺎب ﺟمﻊ التبرعﺎت ﻻﺣداث التغيير اﻻﺟتمﺎعي،
مركز مداد المتخصص لﻠنشر والتوزﻳﻊ ،ﺟدة.
كوتﻠر ،ﻓيﻠيﺐ ( )1999كوتﻠر يتحدث عن التسوﻳق ،ترﺟمة ﻓيصل بﺎبكر ،الرﻳﺎض:
مكتبة ﺟرﻳر.
كينﺎن ،كيت ( )1995اختﻴﺎر المﻮظف المﻧﺎﺳﺐ ،ترﺟمة مركز التعرﻳب والﺑﺮمﺟة،
لﺑﻧﺎن :الدار العرﺑية لﻠعﻠوم.
مﺎكدوﻧﺎلد ،مﺎلﻜﻮم ( )1990الخﻄﻂ التﺳﻮﻴقية كيﻔية اعدادهﺎ وتطبيقﻬﺎ ،الرﻳﺎض
معﻬﺪ اﻹدارة العﺎمة.
النداف ،أﺣمد ،الدعوة الي ﷲ في البﺎﻧيﺎ ،رﺳﺎلة مﺎﺟستير غير منشورة ،الرﻳﺎض،
ﺟﺎمعة اﻻمﺎم محمد ﺑن ﺳعود اﻹﺳﻼمية.
هﺎو ،ﻓيﺸﺮ ( )1989ﺟمﻊ األمﻮال وعضو مﺟﻠﺲ اﻹدارة في المﻧﻈمﺎت ﻏيﺮ الﺮبحية،
ترﺟمة البﺎﺑﻠي ﺳﻼمة ،القﺎهرة :الﺟمﻌﻴة المصﺮﻴة لﻠﻧﺸﺮ والثقﺎفة.
هﺎﻴم ،ألﻜﺳﺎﻧﺪر ( )1998التسوﻳق لﻠمبتدﺋين ،ترﺟمة مﻜتبة ﺟرﻳر ،الرﻳﺎض :مﻜتبة
ﺟرﻳر.
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Society.Vol.23 No.1.
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