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 مقدمة: 
إن العمل التطوعي في مفهومه المعاصر لم يعد شكال من أشكال الرفاهية بل  

التنمية   ركائز  من  أساسية  ركيزة  المجتمعات  اإلأصبح  تنشدها  التي  المستدامة  نسانية 
 المتقدمة والنامية على حد السواء.

نسانية  إلتحقيق التنمية اولكي يحقق العمل التطوعي األهداف المرجوة منه في  
يتطلب    وهذا   واالستدامة،فإنه يجب أن يتسم بعنصرين أساسيين هما: التميز    المنشودة،

من القائمين على العمل التطوعي والمتطوعين على حد السواء اكتساب مهارات أساسية  
 لتحقيق هذين العنصرين في العمل التطوعي. 

ي المتميز والمستدام اتبعت الجمعية  ولتحديد المهارات األساسية للعمل التطوع 
جراء  إاألهلية لتطوير وتنمية العمل التطوعي "تطوير" األسلوب العلمي، وذلك من خالل  

  وتم المعاصر.  بحث ميداني حول األولويات المعرفية والمهارية الالزمة للعمل التطوعي  
 وأسفر   جال،الممناقشة نتائج هذا البحث في حلقات نقاشية مع نخبة من الخبراء في  

التفكير  المجتمعية،  االحتياجات  تقدير  في:  المهارات  هذه  أولويات  تحديد  عن  ذلك 
 اإلبداعي، تصميم المبادرات المجتمعية، وإدارة حمالت جمع التبرعات.

 

 

 

 
 

 

 

 

 (: األولويات المهارية للتميز واالستدامة في العمل التطوعي المعاصر 1شكل )
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إن العمل التطوعي الفعال يجب أن يكون موجها لتلبية االحتياجات التنموية  
المشكالت   مطلبا    ومن  المجتمعية،ومواجهة  المجتمعية  االحتياجات  تقدير  يعتبر  ثم 

الوحدة األولى من هذا الكتاب    وتقدم  تطوعية،أساسيا قبل اجراء أي مبادرة مجتمعية  
 دليال لكيفية تقدير االحتياجات المجتمعية. 

  اعي، يمكنهاإلسمات التفكير  ة تمتلك  مبدع  يةبشر كفاءات    وال شك في أن وجود
يعد من المهارات األساسية  و   ،معالجة قضايا ومشكالت المجتمع بطرق غير تقليدية  من

العمل   تطوير  الث  التطوعي،في  الوحدة  التفكير   على  انيةوتركز  مهارة  وتنمية  تعلم 
 االبداعي. 

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

 تركز على تصميم المبادرات المجتمعية الرائدة. الثالثة

الكافي،  ال يمكن تنفيذ مبادرات مجتمعية رائدة دون توفر التمويل  وفي الواقع  
الوحدة الرابعة إدارة   وتستعرض   ذلك،  حمالت جمع التبرعات من أهم وسائل   إدارة  وتعتبر

 حمالت جمع التبرعات. 

في تنمية المهارات األساسية للتميز واالستدامة في    العمل  أن يسهم هذا  آملين
لل المعاصر  التطوعي  في  العمل  والراغبين  والمتطوعين  التطوعي  العمل  على  قائمين 

 التطوع لخدمة وتنمية مجتمعهم.
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 : مفاهيم أساسية. أواًل 
 تقدير االحتياجات المجتمعية.  أغراض: اثانيً 
 : المشاركون في تقدير االحتياجات المجتمعية.اثالثً 
 االحتياجات المجتمعية.: المهارات الالزمة للقائمين على تقدير ارابعً 

 تقدير االحتياجات المجتمعية.  مبادئ: اخامسً 
 : طرق تقدير االحتياجات المجتمعية.اسادسً 
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إن العمل التطوعي الفعال يجب أن يكون موجها لتلبية االحتياجات التنموية  
المشكالت   مطلبا    ومن  المجتمعية،ومواجهة  المجتمعية  االحتياجات  تقدير  يعتبر  ثم 

الوحدة األولى من هذا الكتاب    وتقدم  تطوعية،أساسيا قبل اجراء أي مبادرة مجتمعية  
 دليال لكيفية تقدير االحتياجات المجتمعية. 

  اعي، يمكنهاإلسمات التفكير  ة تمتلك  مبدع  يةبشر كفاءات    وال شك في أن وجود
يعد من المهارات األساسية  و   ،معالجة قضايا ومشكالت المجتمع بطرق غير تقليدية  من

العمل   تطوير  الث  التطوعي،في  الوحدة  التفكير   على  انيةوتركز  مهارة  وتنمية  تعلم 
 االبداعي. 

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

 تركز على تصميم المبادرات المجتمعية الرائدة. الثالثة

الكافي،  ال يمكن تنفيذ مبادرات مجتمعية رائدة دون توفر التمويل  وفي الواقع  
الوحدة الرابعة إدارة   وتستعرض   ذلك،  حمالت جمع التبرعات من أهم وسائل   إدارة  وتعتبر

 حمالت جمع التبرعات. 

في تنمية المهارات األساسية للتميز واالستدامة في    العمل  أن يسهم هذا  آملين
لل المعاصر  التطوعي  في  العمل  والراغبين  والمتطوعين  التطوعي  العمل  على  قائمين 

 التطوع لخدمة وتنمية مجتمعهم.

القصيم   بمنطقة  التطوعي  العمل  وتنمية  لتطوير  األهلية  الجمعية  فإن  وأخيرا 
)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 

 ه. المشروع بكاملالراجحي الخيرية على رعايتها هذا 
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 ____________________________ ______________ الوحدة األولى 
 

 
 

يأتي دور دراسة وتحديد االحتياجات كلبنة أساسية في بناء المبادرات الناجحة  
المستمرة النجاحات  من  في سلسلة  تساعد  ومنهجية  معرفية  منظومة  أن   ،عبر  حيث 

  البداية   من  تعرف  أنك  يعني  برنامجأو    مبادرة  في  البدء  قبل  المواردو   االحتياجات  تحديد
مستقبًل   وأقل  معه،  تتعامل  ما  تتوقعها  ال  أشياء  لمواجهة   ,Heaven)  عرضه 

2010).  

  مشروع،   لتمويل  منحة  طلب  مع  مطلوًبا   يكون   ما   غالًبا   االحتياجات  إن تقدير
 حقيقية   حاجة   سيخدم  مشروعك  أن  من  التأكد  يريد  التمويل  مصدر  ألن

(Brueggemann, 2014. P.191)   ،التنافس على األموال النادرة يجعل    حيث أن
معلومات واقعية    نسانية غير الربحيةمؤسسات الخدمات اإلمن األهمية بمكان أن تقدم  

تأثير برامجها وخدماتها  بشأن  الزائفة  الوعود  التمويل، وتتجنب    ، وذات صلة لوكاالت 
وكا و  عنه  تبحث  حول  ما  بالمعلومات  وغنية  موضوعية  بيانات  هو  التمويل  الت 

ال والتأثير  والخدمات  البرامج  على  احتياجات  الخدمات  لهذه   المجتمعمحتمل 
(Soriano,2013, p.4) . 

  صانعي   يساعد  أن  يمكنالمجتمعية    االحتياجات  لتقدير  خطة  وضعإن  
 الممكنة   الطرق   بأكثر  مجتمعاتهم  تحسين  كيفية  فهم  علىعلى كافة المستويات    التغيير
  .(Heaven, 2010) وفعالية منطقية

يساعد المؤسسات    وأصوله  المحلي   المجتمع  احتياجات   فهم عملية دراسة و   نإ
الربحية االحتياج    غير  وفق  العمل  وآليات  مسارات  تحديد  الوحدة، في  األولى    وتقدم 

لتصميم  دليلً  المؤسسات    حتياجاتاال  لتقدير   خطة  وتنفيذ  عمليًا  لمساعدة  المجتمعية 
بخدمتها تقوم  التي  المحلية  المجتمعات  احتياجات  وتحديد  دراسة  في  الربحية    ، غير 

والتصنيفات المختلفة للحتياجات لما لها من   االحتياجات،  بتعريف  وتبدأ هذه الوحدة
االحتياجات تقدير  في  تستخدم  التي  الطريقة  في  مباشر  المهارات    ،تأثير  وتوضيح 

 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

التقدير   عملية  على  القائمين  في  توافرها  هذه   ا مراعاتهالواجب    والمبادئاللزم  في 
الطرق    ييموتق  وصف  يتمو ،العملية، وعرض لمختلف المشاركين في تقدير االحتياجات  

  طريقة   أو  مصدر  من  أكثر  استخدام  فوائد  عرضو   االحتياجات  لتقدير  الشائعة  المنهجية
االحتياجات  مناقشة  تليها  ،البيانات  لجمع تقدير  عملية  وخطوات    أخيًرا، و   ، لمراحل 

 عرض لعناصر التقرير النهائي لعملية تقدير االحتياجات.

 ( 1نشاط )
 دقيقة. 30المدة: 

 نظرك: وضح المقصود باالحتياجات واألنواع المختلفة لها ؟من وجهة 
  الحاجة/ االحتياج
  الحاجة المعيارية

  الحاجة المحسوسة
  الحاجة المعبر عنها 

  الحاجة المقارنة

 : مفاهيم أساسية: أواًل 
 الحاجات/االحتياجات Needs: 

  واالجتماعية   واالقتصادية   والنفسية  المادية  المتطلبات  ا تعرف االحتياجات بأنه
  . (Barker, 2003, p.291) واإلنجاز والرفاهية للبقاء

 يمكن و   يكون   أن  ينبغي  وما   هو  ما   بين  الفجوة  أنها ب   االحتياجات  تعرف  كما 
  ملموسة   تكون   أن  يمكنو   ،بأكمله   مجتمع  أو  مجموعة  أو  فرد  ِقبل  من  بالحاجة  الشعور

 تشمل   أن  يمكن،و   المجتمع  تماسك  مثل  مجردة  أو  والماء  الغذاء  إلى  الحاجة   مثل
  أي   -  والمعدات  الطبيعية   والمناظر  والمباني  والمؤسسات  األفراد  األصول  أو  الموارد

5
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 المجتمع   أصول  أحد   هو  فرد  كل و   ،الحياة   نوعية  لتحسين  استخدامه  يمكن  شيء
 .(Heaven, 2010) المجتمع  لبناء استخدامها  يمكن أصول شخص ولكل  المحتملة،

 
 

  الفجوة بين الوضع الحالي والوضع المرغوب                  
 تسمى بالحاجة                                         

 (: تعريف االحتياج. 1شكل )
tical A prac Eft, D. (2007).-: Gupta, K., Sleezer, C., & RussSource

John Wiley & Sons, Inc,p.15. , 2nd edguide to needs assessment,  

بأنها  أيًض   االحتياجاتوتعرف     أساليب   خلل   من  عنها   الكشف  يتم  قضايا ا 
 استخدام   في  الجهود  هذه  من  الهدف  يتمثلو   ،الدراسات  أو  التقديرات  نسميها   منهجية

 من   عنها  الكشف  يتم   التي  المخاوف  أو   المشكلت  لمعالجة  جمعها  تم  التي  المعلومات 
 . (Soriano, 2013,p.5) التقديرات هذه خلل

 :التصنيفات المختلفة لالحتياجات 
أنه  Bradshaw  (1972برادشو  يشير   إلى    يتم   العملية،  الممارسة   في ( 

  مجال   في   والعاملين  لينئو المس  قبل  منللحاجة    منفصلة   تعريفات  أربعة  استخدام
 : البحوث

 :Normative Needالمعيارية  الحاجة -1
  العالم   أو  لئو المس  أو  المهني  أو  الخبير   ا يعرفه  ما   هي  المعيارية  الحاجة

"  فيه  ب معيار "مرغو   وضع  يتمحيث    ،معين  موقف   أي  في  حاجة  اأنه  على  االجتماعي 
  المعيار   من  أقل  المجموعة  أو  الفرد  كان  إذا  -  فعلًيا   الموجود   بالمعيار  ومقارنته

 إقرار وجود الحاجة.  يتم فيه،  المرغوب

الوضع  
 الحالي

الوضع  
 المرغوب 

 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

  حددتها  التي  الحاجة  مع  توافق ي  ال  قد،و   مطلًقا   ليس  للحاجة  المعياري   التعريف
 قد   أنه  في  للحاجة  المعياري   التعريف  في  األخرى   الصعوبة  وتكمن  ،أخرى   تعريفات

ف،  مختلفون   خبراء  وضعها   متضاربة  وربما   مختلفة   معايير  هناك  يكون  ثم    القرار ومن 
  للحاجة   المعياري   التعريف  يكون   قد  ذلك، لفراغمن    يتخذ  ال  فيه  مرغوب  هو  ما   حول

 ينبغي   التي  الموارد  مقدار  بشأن  ألحكامه  وفًقا  -الخبير  قيمة  لتوجيه   وفًقا  مختلًفا 
 ، ال  أم  المشكلة  تحل  أن  يمكن  المتاحة   المهارات   كانت  إذا  ما  أو  الحاجة  لتلبية   تكريسها 

 والقيم   المعرفة  في  للتطورات  كنتيجة   المناسب  الوقت  في  المعيارية  المعايير  تتغيرو 
 .للمجتمع المتغيرة

 : Felt Needالمحسوسة  الحاجة -2
 سؤال   يتم  ، الخدمات  إلى   االحتياج  تقدير  عندف  ، الرغبة   تكافئ  الحاجة  هنا 

الخدمة   بحاجة  أنهم  يشعرون   كانوا  إذا  عما المستهدفين    السكان هذه    الحاجةو   ،إلى 
ت"الحقيقية  الحاجة"  لـ  كاف    غير  جراءإ  ذاتها،  حد  في  هي  المحسوسة حيث    قتصر ، 

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

 :Expressed Needالحاجة المعبر عنها  -3
،  فعل   إلى  تحولت   محسوسة  حاجةهي    الطلب  أو  المعبر عنها/المعلنة   الحاجة

  الذين  األشخاص أولئك   حاجة أنها  على  الكلية الحاجة تعريف يتم التعريف، هذا وتحت 
ال  يطلبون    ناحية   من  ولكن  ، لها  بالحاجة  يشعر  لم  ما   خدمة  المرء  يطلب  الخدمة، 
 بشكل   المعلنة  الحاجة  بالطلب، وتستخدم  الحاجة  عن  التعبير  عدم  الشائع  من  أخرى،

حيث   الخدمات  في   شائع  غير  للحتياجات   كمقياس   االنتظار   قوائم  تؤخذ  الصحية، 
 -"  الحقيقية  الحاجة"  لـ  سيًئا   تعريًفا   باعتبارها   عموًما   االنتظار  قوائم  قبول  يتمو   ،الملباة 

 . المسبقة  المعالجة فيها  يتم التي   للحاالت بالنسبة  خاصة
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 ____________________________ ______________ الوحدة األولى 
 

 
 

 : Comparative Need المقارنة الحاجة -4
  دراسة   خلل  من  للحاجة  مقياس  على  الحصول  يتم  التعريف،  هذا  بواسطة

  متشابهة   خصائص  لديهم  أشخاص  هناك  كان  الخدمة، وإذا  تلقي  في  السكان  خصائص
  احتياجات   لتقدير  التعريف  هذا  استخدام  إليها، ويتم  حاجة  في   فإنهم  خدمة،  يتلقون   ال

 . الجغرافية والمناطق  األفراد

  في   الموجودة  الخدمات  بين  الفجوة  هي   الطريقة  هذه  تثبتها   التي  الحاجة  إن
 ال  قد   ولكن  الحكم،  لتوحيد  محاولة  آخر، وهذه  مكان  في  الموجودة  والخدمات  ما  منطقة 
ويجب الحاجة   مع  الحكم  يتوافق    العبارة   مستوى؟  أي   على  العرض  -  السؤال  طرح  ، 
 تعني   ال  B  أخرى   بمنطقة  مقارنة  إليها   حاجة  في   A  منطقة   أن  إلى  تشير  التي

   .محتاجة غير تزال  ال B المنطقة أن بالضرورة

 من   المحتاجين  األفراد  لتعريف   المستخدمة  المقارنة  الحاجة  توضيح  يمكنو 
 ، ويتمتع A-N بخصائص يتمتع  ألنه  خدمة يتلقى X الشخص: ‘التالية العبارات  خلل

 الشخص   فإن  لذلك  ؛الخدمة  هذه  يتلقى  ال  ولكنه  A-N  بالخصائص  أيًضا   Z  الشخص
Z احتياج لهذه الخدمة في ." 

  بالحاجة،   نعنيه   ما   نفهم  أن  يجب  مناسب،  بشكل  وتقديرها  االحتياجات  لتحديد
 .  االحتياجات يحدد من حسب  سيختلف هذا  أن ندرك وأن

  الذي   التصنيف  ( أن2003)  Alston and Bowlesويرى ألستون وباويلز  
 يصف  ، حيث للحتياجات  وتعريف  مناقشة  أي  في  مهم  Bradshaw  برادشو  وضعه 
  المتوقعة   أو   القياسية  الحاجة  وهي  ،المعيارية  الحاجة:  االحتياجات  من  أنواع  أربعة

المحسوسة،السلطة    في  غيرهم  أو  المتخصصين  قبل  من  المحددة  وهي  ،الحاجة 
 وهي   ،المعلنة  الحاجة،الرغبة    تعادل  والتي  المستهدفة  للمجموعة "  األمنيات  قائمة"

 قوائم  المثال،  سبيل  على )  ما   بشكل  علًنا   عنها  المعبرو   ينالمستهدف  السكان   حاجة 

 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

  من   المحددة  المجموعة  أو  المجتمع  حاجة  وهي  ،المقارنة  الحاجة،  (الخدمات  انتظار
 . الوطنية المعايير أو  المماثلة الجماعات  أو  األخرى  المجتمعات مع المقارنة  خلل

  قبل   من  مختلف  بشكل  الحاجة   تعريف  يمكنو   التصنيف،  هذا  من  ترون   كما 
،  ( اعنه  معّبرالو   المحسوسة)  المجتمع  خلل  ومن(  والمقارنة   ةالمعياري)  الخبراء/المهنيين

 وجهة   على  ويقتصر  الحية  الخبرة  على  يعتمد  ال  ألنه  مضللً   يكون   قد  الخبراء  رأي
  ناحية   منو   المجتمعي،  الرأي،و   للحاجة  أوسع  رؤية  يوفر  قد   ذلك،  ومع،   الخبير  نظر

  في   ،بنفسه   نفسه  ويخدم  واقعي  غير  يكون   قد  ولكنه  التجربة  في  ترسيخه  سيتم  أخرى،
  هدفك و   ،للحاجة  المختلفة   المستويات  دمج  عليك  يجب  االحتياجات،  لتحليل  مشروع  أي

 لجميع   شامل  تقدير  وهو  المتقاربة،  االحتياجات  تحليل  على   العمل  هو  النهائي 
 .(Alston, & Bowles, 2003, p.125)األربعة للحاجة  مستوياتال

 
 
 
 
 
 
 

  

بها  التي  الطريقة  تؤثر   محددة  أساليب  اختيار  في  االحتياجات  تعريف  يتم 
 إثبات   من  نتمكن  فقد   معياري،  بشكل  االحتياجات  حددنا  إذا   المثال،  سبيل  على.  لتقديرها
 في  أخذنا  إذا   ن ، ولكالموجودة  اإلحصاءات  تحليل  طريق  عن   معين  برنامج  إلى   الحاجة

الفئة المستهدفة    على  مسح  بإجراء  التعداد   لمعلومات  نضيف  أن  نود   فقد   الطلب،   االعتبار
 فيها  نفكر  التي  المحددة   الخدمات  بالفعل  فيها  سيستخدمون   التي  الظروف   لتحديد 

(Rubin & Babbie, 2017, p.333). 
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 ____________________________ ______________ الوحدة األولى 
 

 
 

 ( 2نشاط )
 دقيقة. 30المدة: 

 من وجهة نظرك: وضح المقصود بالمفاهيم التالية ؟
  المجتمع المحلي 

  تحديد االحتياجات
  تحليل االحتياجات
  تقدير االحتياجات

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

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

P.6)، أو بأنه    ويعرف القيم  بعض  في  تشترك  العائلت  أو  األفراد  من  مجموعة 
الجغرافي القرب  أو  االهتمامات  أو  المؤسسات  أو   ,Barker, 2014)  الخدمات 

p.81). 

  ثقافات  ولديهم  مختلفة   خلفيات   من  المحلي   المجتمع  داخل  األشخاص  ويأتي 
االستفادة  ،فريدة  وقيم  وعادات تعد  ثم    األفكار   من  الواسعة  المجموعة  هذه   من  ومن 
المحلي  احتياجات  لتقدير  األهمية   بالغ  أمر   والحكمة   استراتيجيات  ووضع  المجتمع 

لذلك  يكون   أن   يجب   المحلي،  المجتمع  الحتياجات  تقدير   إجراء  قبلفإنه  ،  للتحسين، 
 بشكل  العمل  وكيفية  المجتمع   داخل  المختلفة   الثقافية   للمجموعات  واضح  فهم  لديك

 .(CDC, 2013,P.6)المجتمع   مشكلت لحل معهم أفضل

  :تحديد وتحليل االحتياجات 

  المعلومات   جمع  عن  عبارة  هو  Needs Identification  االحتياجات  تحديد
  االحتياجات  الخدمة، وتحليل تقديم لتحسين التخطيط  أجل من المجتمع احتياجات حول

 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

Needs Analysis  االحتياجات  تلك  وترتيب  تقويم  هو  .(Alston, & Bowles, 
2003, p.126). 

  :تقدير االحتياجات 
  في   كمدخلت  وتحليلها   البيانات   لجمع  منهجية  عملية  هو  االحتياجات  تقدير

 المجتمع   يفتقر  التي  والخدمات  السلع  وتحديد  اكتشاف  بهدف  الموارد  تخصيص  قرارات
community   في   توافق   بشأنها   يوجد  والتي  المقبولة،  العامة  بالمعايير  يتعلق   فيما   إليها 

وفيتوفيرها   عن  المجتمع  ليةئو مس  بشأن  اآلراء  أن   المفهوم  من  التعريف،  هذا  ، 
  المدينة،   المثال،  سبيل  على)  محددة  قضائية  والية  أي  يشمل  communityمصطلح  
 ,United Way of America) [محددة  جغرافية  حدود  لها (  األمة  الوالية،  المقاطعة،

1982, p.10). 

تحاول    ىهببساطة  االحتياجات    تقديرإن   القصور،  أوجه    تحديدعملية 
التالية هي أيًضا    األشكال المختلفة  المثير للهتمام حول هذا التعريف هو أن  والشيء

 :(Royse et al, 2009, p.3) للمصطلح  اوموجزً وصف جيد 

 أوجه القصور. لتحديداالحتياجات طريقة تستخدم  تقدير 
 االحتياجات أي جهد يحاول تحديد الحاجة.  تقدير 
 الفجوات وأوجه القصور. نشاط يسد أي االحتياجات  تقدير 

اجراؤها    التي   الدراسات  هي  االحتياجات  تقدير   حول   المعلومات  لجمعيتم 
وتعد  في   المجموعات  أو  السكان  احتياجات   االحتياجات   تقدير  عمليات   المجتمعات، 

 البرامج   أهمية  لتقييم  أو  جديدة  خدمات  لتطوير  وتستخدم  عملية،  البحوث  أنواع   أكثر  من
 Tutty) السياسة  إنشاء  أو  مراجعة  إلى  الحاجة  إلثبات  استخدامها   يمكن  كما ،  الحالية

& Rothery, 2010,p.149). 
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  أو   البيانات   لجمع  وحيادي   مدروس  منهجي  جهد   إلى  االحتياجات  تقدير  يشيرو 
 يتم و ،   البرامج  أو  الخدمات   إلى   الحاجة   فهم  تعزز  أو   تبرز  التي   الموضوعية  المعلومات

  الخدمات   منظمات  أو  مؤسسات  عن  نيابة  أو  ِقبل  من  عادةً   االحتياجات  تقدير  إجراء
 ,Soriano,2013) البرامج  أو لخدماتل   حتياجاتاال  تحديد  على  لمساعدتها   اإلنسانية

p.5) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستوى ونطاق تقدير االحتياجات

Level and Scope of Needs Assessment 

القرار دقيق  المستوى والنطاق كلهما بحاجة إلى فهم واضح وتحديد  إن   قبل اتخاذ 
 .  بشأن تقدير االحتياجات

 أنه  من   الرغم  على  الجغرافية  الحدود   إلى  األول  المقام  في  Level  المستوى   يشير
وقد يكون مستوى تقدير االحتياجات منظمة أو قرية   ،األخرى   القيود   إلى  أيًضا  يشير  أن  يمكن

دينة أو الدولة ككل أو مجموعة من الدول كما هو الحال في دراسات المؤسسات الدولية م  أو
 نمائي.  العامة كالبنك الدولي وبرنامج األمم المتحدة اإل

"نطاقو  تحديد  رئيسيتين:  scope  يتم  خاصيتين  بواسطة  عموًما  االحتياجات  تقدير 
سبيل المثال،    المحددة، على  الخدماتبعض  لحتياجات  الا، و احتياجات مجموعة سكانية محددة

نقوم   األطفال،   كلاحتياجات    بتقدير هل  مثل  مختارة  مجموعة  أو  معينة  منطقة  في  السكان 
من ناحية أخرى، يجب علينا أن نعرف أيًضا ما و   .  .... إلخوالنساء، والمعاقين،    وكبار السن،

كان   الخدمات،  تقديرإذا  بجميع  يهتم  واحد   االحتياجات  الرعاية أو    ة أو  خدمات  من  أكثر 
 .(.United Way of America,1982,P11) اإلنسانية

 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

 
  البرنامجتقدير االحتياجات وتقويم : 

  أنواع   جميع  لتغطية  واسع  نطاق   على  االحتياجات  تقدير  مصطلح  يستخدم
 لتقويم  أساسًيا   مرادًفا   وأصبح  البرامج،   تخطيط  ألغراض  البيانات   لجمع  األساليب 
 .(Rubin & Babbie, 2017, p.333) للبرنامج التخطيط 
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 ____________________________ ______________ الوحدة األولى 
 

 
 

 البرنامج   تقويم   جهود  وبين   االحتياجات  تقدير  بين   الخلط   يتم  ما   راكثيً و 
  شأنها  من  التي  المعلومات  جمع  إلى  االضطرار  فإن  األشخاص،  بعض  إلى   بالنسبة،و 
 تقدير  اعتبار  يمكن،و   البرنامج  تقويم  في  القائمة  المؤسسة  خدمات  صفة  تغير  أن

  الخدمات   بعض  بأن   يوحي   قد  ألنه   ،التقويم  أشكال  من  شكلً   بالفعل   االحتياجات
 تقدير   بين  التمييز  المهم  من  ذلك،   ومع،  موجودة  غير  أو   ضرورية   ليست   الحالية

  تقديرات   ُتستخدم،و   للغاية  مختلفة  أغراض  لها   ألن  البرنامج،  تقويم  وجهود  االحتياجات
  أو   المعلومات  أو  المنتجات   أو  الخدمات   إلى  الحاجة   حول  البيانات   لجمع  االحتياجات
  االحتياجات   تقدير  من  المكتسبة  المعلومات  تستخدم  ما   عادة ،و   الحالي  استخدامها 

 بشكل  البرنامج  تقويم  يهتم،و   والخدمات  البرنامج  موارد  تخصيص  بشأن  قرارات   التخاذ
 تقويم   يوحي  قد،و   برنامج  أو  منظمة   أو  وكالة  تأثير  أو  فعالية  بتقييم  تحديًدا  أكثر

   .األساسي  غرضها  ليس هذا لكن  الملباة، غير باالحتياجات البرنامج

 يتم  عندما   فقط   ولكن  ، التقويم  من  جزًءا   االحتياجات  تقدير  شكلي  أن  يمكن
  جمع   أدوات  في  وينعكس   الجهد  أهداف  في  التحديد  وجه  على  العنصرين  كل  تناول

 .   (Soriano,2013, p.5) البيانات

 ( 3نشاط )
 دقيقة. 30المدة: 

 من وجهة نظرك: ما أغراض تقدير االحتياجات المجتمعية؟ 
 
 
 
 
 
 
 

 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

 : المجتمعية االحتياجات ا: أغراض تقدير  ثانيً 

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

2009, p.11-14) : 

  للحتياجات   تقدير  إجراء  يتم:  جديدة  جهود  إلى  الحاجة  تأسيس  /الموارد   تأمين ▪
 هناك   بأن  المجتمع  في  أكثر  أو  واحد  شخص  جانب  من  تصوراً   هناك  ألنغالبًا  
 .جديدة مؤسسة  أو تدخل أو لبرنامج  حاجة

  يناصر   قد  الجديدة،  التسهيلت  أو  للبرمجة  الدعوة  إلى  باإلضافة:  السياسة  تعديل ▪
 . السياسة  مراجعة  أو التعديل عن أيًضا  المدافعون 

وفقا  الخدمات  تحسين ▪ مكوناتها  أو  للعملء  المقدمة  الخدمات  تحسين  يتم  : حيث 
 ا لهذا التقييم. لتقييم االحتياجات، ويتم تغيير الخدمات وفقً 

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

 . للعملء محسنة أو جديدة خدمات إلنشاء قديم

 ,Tutty & Rothery)في    االحتياجات  لتقدير  ويمكن تحديد األغراض العامة
2010 ,p.149): 

  توجه   أن  يمكن  والتي  القضايا،  مختلف   حول   المصلحة   أصحاب   تصورات  رصد -
 جديدة.  سياسات أو برامج تطوير

 . الحالية البرامج أو السياسات تبرير -
 . الخدمات عن العملء رضا  تقييم -
 .بدائل عدة بين من فيهما   المرغوب السياسة  أو البرنامج  اختيار -
 لتقييم  كبير  حد  إلى   أقرب  هدف  وهو  االحتياجات،  تلبية  تم  قد  كان  إذا  ما   تحديد -

 . البرنامج
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 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

 : المجتمعية االحتياجات ا: أغراض تقدير  ثانيً 

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

2009, p.11-14) : 

  للحتياجات   تقدير  إجراء  يتم:  جديدة  جهود  إلى  الحاجة  تأسيس  /الموارد   تأمين ▪
 هناك   بأن  المجتمع  في  أكثر  أو  واحد  شخص  جانب  من  تصوراً   هناك  ألنغالبًا  
 .جديدة مؤسسة  أو تدخل أو لبرنامج  حاجة

  يناصر   قد  الجديدة،  التسهيلت  أو  للبرمجة  الدعوة  إلى  باإلضافة:  السياسة  تعديل ▪
 . السياسة  مراجعة  أو التعديل عن أيًضا  المدافعون 

وفقا  الخدمات  تحسين ▪ مكوناتها  أو  للعملء  المقدمة  الخدمات  تحسين  يتم  : حيث 
 ا لهذا التقييم. لتقييم االحتياجات، ويتم تغيير الخدمات وفقً 

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

 . للعملء محسنة أو جديدة خدمات إلنشاء قديم

 ,Tutty & Rothery)في    االحتياجات  لتقدير  ويمكن تحديد األغراض العامة
2010 ,p.149): 

  توجه   أن  يمكن  والتي  القضايا،  مختلف   حول   المصلحة   أصحاب   تصورات  رصد -
 جديدة.  سياسات أو برامج تطوير

 . الحالية البرامج أو السياسات تبرير -
 . الخدمات عن العملء رضا  تقييم -
 .بدائل عدة بين من فيهما   المرغوب السياسة  أو البرنامج  اختيار -
 لتقييم  كبير  حد  إلى   أقرب  هدف  وهو  االحتياجات،  تلبية  تم  قد  كان  إذا  ما   تحديد -

 . البرنامج
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 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

 : المجتمعية االحتياجات ا: أغراض تقدير  ثانيً 

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

2009, p.11-14) : 

  للحتياجات   تقدير  إجراء  يتم:  جديدة  جهود  إلى  الحاجة  تأسيس  /الموارد   تأمين ▪
 هناك   بأن  المجتمع  في  أكثر  أو  واحد  شخص  جانب  من  تصوراً   هناك  ألنغالبًا  
 .جديدة مؤسسة  أو تدخل أو لبرنامج  حاجة

  يناصر   قد  الجديدة،  التسهيلت  أو  للبرمجة  الدعوة  إلى  باإلضافة:  السياسة  تعديل ▪
 . السياسة  مراجعة  أو التعديل عن أيًضا  المدافعون 

وفقا  الخدمات  تحسين ▪ مكوناتها  أو  للعملء  المقدمة  الخدمات  تحسين  يتم  : حيث 
 ا لهذا التقييم. لتقييم االحتياجات، ويتم تغيير الخدمات وفقً 

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

 . للعملء محسنة أو جديدة خدمات إلنشاء قديم

 ,Tutty & Rothery)في    االحتياجات  لتقدير  ويمكن تحديد األغراض العامة
2010 ,p.149): 

  توجه   أن  يمكن  والتي  القضايا،  مختلف   حول   المصلحة   أصحاب   تصورات  رصد -
 جديدة.  سياسات أو برامج تطوير

 . الحالية البرامج أو السياسات تبرير -
 . الخدمات عن العملء رضا  تقييم -
 .بدائل عدة بين من فيهما   المرغوب السياسة  أو البرنامج  اختيار -
 لتقييم  كبير  حد  إلى   أقرب  هدف  وهو  االحتياجات،  تلبية  تم  قد  كان  إذا  ما   تحديد -

 . البرنامج
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 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

 : المجتمعية االحتياجات ا: أغراض تقدير  ثانيً 

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

2009, p.11-14) : 

  للحتياجات   تقدير  إجراء  يتم:  جديدة  جهود  إلى  الحاجة  تأسيس  /الموارد   تأمين ▪
 هناك   بأن  المجتمع  في  أكثر  أو  واحد  شخص  جانب  من  تصوراً   هناك  ألنغالبًا  
 .جديدة مؤسسة  أو تدخل أو لبرنامج  حاجة

  يناصر   قد  الجديدة،  التسهيلت  أو  للبرمجة  الدعوة  إلى  باإلضافة:  السياسة  تعديل ▪
 . السياسة  مراجعة  أو التعديل عن أيًضا  المدافعون 

وفقا  الخدمات  تحسين ▪ مكوناتها  أو  للعملء  المقدمة  الخدمات  تحسين  يتم  : حيث 
 ا لهذا التقييم. لتقييم االحتياجات، ويتم تغيير الخدمات وفقً 

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

 . للعملء محسنة أو جديدة خدمات إلنشاء قديم

 ,Tutty & Rothery)في    االحتياجات  لتقدير  ويمكن تحديد األغراض العامة
2010 ,p.149): 

  توجه   أن  يمكن  والتي  القضايا،  مختلف   حول   المصلحة   أصحاب   تصورات  رصد -
 جديدة.  سياسات أو برامج تطوير

 . الحالية البرامج أو السياسات تبرير -
 . الخدمات عن العملء رضا  تقييم -
 .بدائل عدة بين من فيهما   المرغوب السياسة  أو البرنامج  اختيار -
 لتقييم  كبير  حد  إلى   أقرب  هدف  وهو  االحتياجات،  تلبية  تم  قد  كان  إذا  ما   تحديد -

 . البرنامج



16

 ____________________________ ______________ الوحدة األولى 
 

 
 

 & ,Alston)  التالية  لألسباب   للتخطيط   مهم  االحتياجات   تقدير   عتبروي
Bowles, 2003, p.126): 

 . معالمجت احتياجات تقييم ▪
 المطلوبة.   الخدمات مدى توفر تحديد ▪
 . الخدمة في الموجودة الثغرات ومحاولة التعرف على التغيير تحديد جدوى  ▪
 الفئات المستخدمة للخدمات الجديدة. تحديد ▪
 . الخدمة استخدام دون  تحول التي الحواجزالعقبات و  تحديد ▪
 . الخدمات وتخطيط   السياسات وصياغة للموارد مستنير بتخصيص تسمح ▪
 الحتياجات   فعال  بشكل  تستجيب  الخدمات  كانت  إذا  ما   تقييم  على  المساعدة ▪

 . المجتمع 
 مستمرة.  اجتماعية مشاكل وجود توثيق  ▪

  السياسات   من  لقطة  المجتمع  لقادة  المحلي  المجتمع  احتياجات  تقدير  يوفرهذا  
  مجاالت   تحديد  على   ويساعد  حالًيا  بها   المعمول  البيئي  التغير  واستراتيجيات  واألنظمة

ومن  لتحسين  مسار  رسم  المحلية  للمجتمعات  يمكن  البيانات،  هذه  خلل  التحسين، 
الحياة    في   ومستدامة   إيجابية  تغييرات  إلجراء  استراتيجيات  إنشاء  خلل  من  نوعية 

 . (CDC, 2013, P.6) مجتمعاتهم

 ( 4نشاط )
 دقيقة. 45المدة: 

المجتمعية   االحتياجات  تقدير  في  المشاركة  األطراف  نظر  من وجهة    ومبرراتحدد 
 وفوائد مشاركة كل طرف: 

 فوائد المشاركة  مبررات المشاركة األطراف المشاركة

 
 

  

 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

 المجتمعية: االحتياجات تقدير : المشاركون فياثالثً 
االحتياجات  عملية  إن المرجوة    تقدير  عوائدها   هناك   تكون   عندما تحقق 

  أن   يجب  الذين  أولئك  بين  المجتمع، ومن  في  المصلحة  أصحاب   من  كاملة   مشاركة
 :(Heaven, 2010) يشاركوا في تقدير االحتياجات المجتمعية

  والمنطق  المنطقي  منف  :معالجتها  ينبغي   التي   االحتياجات  تواجه  التي   الفئة ▪
وأنهم  بالظروف   مباشر  بشكل  تأثراً   األكثر  األشخاص  إشراك  يعرفون   المعاكسة، 
 عن   ينتج  أن  المحتمل  ومن  حياتهم،   على  الظروف  تلك  تحدثها   التي  اآلثار  جيدا

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

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

 كقادة   تحديدهم  يتم  الذين  األفراد ذلك،    يشمل   أن  يمكنو   :المؤثرون   األشخاص ▪
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  األطباء   -  المهنية  مكانتهم  بسبب  -  للشركات  التنفيذيين  المديرين  وكبار  الرئيسية
 ذكاء   ذوو  أشخاص  بأنهم  معروفون   ألنهم  أو  -الدين  ورجال  والقضاة  واألساتذة

 .المجتمعقضايا ب  يهتمون و  نية  وحسن ونزاهة

17

 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
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 :(Heaven, 2010) يشاركوا في تقدير االحتياجات المجتمعية

  والمنطق  المنطقي  منف  :معالجتها  ينبغي   التي   االحتياجات  تواجه  التي   الفئة ▪
وأنهم  بالظروف   مباشر  بشكل  تأثراً   األكثر  األشخاص  إشراك  يعرفون   المعاكسة، 
 عن   ينتج  أن  المحتمل  ومن  حياتهم،   على  الظروف  تلك  تحدثها   التي  اآلثار  جيدا

 . احتياجاتهم عن فعلًيا  تتحدث  خطة التخطيط عملية في إدراجهم
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 ____________________________ ______________ الوحدة األولى 
 

 
 

  نتيجة   المتخذة  النهائية  باإلجراءات  حياتهم  أو  وظائفهم  تتأثر  الذين  األشخاص ▪
 قد  ممن  وغيرهم  العقارات   وملك   والشرطة   المعلمين  ذلك  ويشمل  :للتقدير

 .جديدة  مجتمعية  إجراءات أو سياسات  وضع تم إذا الرد إلى  يضطرون 
 التي   القضايا   أو  السياسة  معالجة  في  شاركوا  الذين  األشخاص  :المجتمع  نشطاء ▪

 . أيًضا  التقدير  تخطيط  في مصلحة لديهم التقدير  أثناء  تطرأ قد
ويمكن  السكان  من  أشخاصاً   توظف  التي  تلك  سيما   ال  :الشركات ▪  أن   المعنيين، 

 تتأثر   أن  يمكن  كما   ،التقدير  بنتائج  المحليين  األعمال  أصحاب  عيش  سبل  تتأثر
 .موظفيهم  حياة

 

 
 
 
 
 

 (5نشاط )
 دقيقة.  30المدة:  

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

 
 
 
 
 
 
 

 

 

تقدير   عملية مشاركة أطراف أخرى فيلهل ترى ضرورة 
المجتمعية؟ االحتياجات    

 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

 المجتمعية: االحتياجاتتقدير  إلجراء  الالزمة : المهاراتاً رابع
يتمتع    يجب المجتمعية   األشخاصأن  االحتياجات  تقدير  على    القائمين 

 :(BHO, 2011, p.4) التالية المهاراتب
 . القيادة قدرات •
 . المجتمع  تنمية قدرات •
 . االستراتيجي  التخطيط خبرة •
 االجتماعية والمفاهيم المرتبطة به.  الرعاية  نظام فهم •
 . عمليةالو  التنظيمية المهارات •
 . تحليلية مهارات •
 . والكتابي اللفظي االتصال  مهارات •
 . الحاسوب  مهارات •
 . البحثية المهارات •
 

 إلى  تحتاج  فقد  المهارات،   موظفين لديهم هذ  تملك  ال   مؤسستك  كانت  إذا
 : في التفكير

  تقدير   في   بمهارة  وتتمتع   المحلي   المجتمع  على  تعتمد  أخرى   منظمة  مع  المشاركة  •
  إلى   الموظفين  أحد  إرسال   إما   المثال،  سبيل  على)  المجتمعية  االحتياجات

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

 تقدير  لتنفيذ  مؤسستك  مع  للعمل  مؤسسة  أو  استشاري   خبير  مع  التعاقد •
 . المجتمعية االحتياجات
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 تقدير االحتياجات المجتمعية:  مبادئ: اً خامس 

  مزيجاً   تعكس  ، وأنها المجتمعيةتقدير االحتياجات    إجراء  توجه  التالية   المبادئ
 تلك   مع  قائمة،  تزال   ال  التي  التقليدية  االحتياجات  تقدير  في  المستخدمة  تلك  من

 :(Mulroy, 2008, p.386) المجتمع بناء حركة من المستمدة

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

 العملية. 
 والنوعية   الكمية  األساليب  من  كل  إلى  حاجة   هناك  -  متعددة  طرق   استخدام .2

 . منهما   لكل والقيود القوة  نقاط  بين التوازن  لتحقيق 
  تصميم   في  المشاركة   تشجيع  يتم  -  الفنية  والعناصر  المدنية  المشاركة  تشجيع .3

  المؤشرات،   واختيار  االستقصائية،  والدراسات  البحث،   أسئلة)  الفنية  العناصر
  وصياغة   وتحليلها،  البيانات   وجمع  ،(العامة  واالجتماعات  التركيز،  ومجموعات

ما ال    بالفعل؟  يتم عملهما    لمن؟  ا وفقً   االحتياجات؟  إليها، ما   اإلشارة  عند و   الحلول،
 ؟يتم عمله

 للستخدام  قابلة   معرفة   المجتمع  في   المصلحة  أصحاب   يريد  -بالتقدير  االحتفاظ .4
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 ( 6نشاط )
 دقيقة. 30المدة: 

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

 المجتمعية: االحتياجاتتقدير  طرق ا:  سادسً 

سوريانو   صSoriano  (1995حدد  في  15،  االستخدام  الشائعة  الطرق   )
 :  تقدير االحتياجات في 

 .secondary dataالثانوية  البيانات ▪
 . interviewالمقابلة  ▪
 .key informant مصدر المعلومات الرئيسي ▪
 . small group الصغيرة المجموعة ▪
 .forecastingالتنبؤ  ▪
 .survey methodsالمسح  طرق  ▪

بريجمان   أشار  أن(  192، ص2014)  Brueggemannكما    الطرق   إلى 
 تتضمن:  االحتياجات لتقدير شيوًعا  األكثر

 .existing dataالموجودة  البيانات ▪
 the focused interview or keyالرئيس    الفاعل  مدخل  أو  المركزة  المقابلة ▪

actor approach. 
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 ____________________________ ______________ الوحدة األولى 
 

 
 

 .conversational interview المحادثة  مقابلة ▪
 community forums and focus التركيز  ومجموعات  المجتمع  منتديات ▪

groups . 
  .community surveys مسوح المجتمع المحلي ▪

ا في تقدير أي أن هناك اتفاق إلى حد كبير على أن الطرق األكثر استخدامً 
المسوح،   الموجودة،  البيانات  هي:  المجتمعية  ومجموعات  االحتياجات  المقابلت، 

 التركيز. 

 التصنيفات المختلفة لطرق تقدير االحتياجات المجتمعية: 
الطرق 152ص،  Tutty and Rothery  (2010  وروثرى   توتيقسم    )  

 هما:    فئتين عريضتينالمستخدمة في تقدير االحتياجات إلى  

إلى  حيث    :الكمية   الطرق  -1 ترجمتها  يتم  التي  البيانات  بجمع  الكمية  الطرق  تقوم 
باستخدام   ووصفها  رقمي  ومنشكل  لتقدير الكمية  الطرق    اإلحصائيات، 

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

االكيفية/النوعيةالطرق   -2 الطرق  المقابل  وفي  لتقدير   لكيفية:  تطرح  التي 
أسئلة بالتفصيل   مفتوحة   االحتياجات  يصف  أن  األبحاث  لمخبر  وتسمح  أكثر 
إلى    الكيفية للحتياجات  الطرق ما تفتقر نتائج    المطروحة، وغالًبا تعقيدات القضايا  

غنية  تكون  أن  إلى  تميل  لكنها  المشكلة،  مدى  تنقل  أن  يمكن  إحصائية  بيانات 
 تقدير طرق    المختلفين، ومنتعقيدات وتميز تجارب األفراد  بالتفاصيل التي تنقل  
النوعية   الهاتف(، الالمعروفة  االحتياجات  عبر  أو  لوجه  وجهًا  )إما  مقابلت 

اإل والمجموعات  التركيز،  المفتوحة  سمية،  ومجموعات   town hallاللقاءات 
meetings. 

 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

( سوريانو  75، ص2013وفي  االحتياجات    Soriano( صنف  تقدير  طرق 
 إلى نوعين أساسيين هما، هي:  

 . طريقة البيانات الثانوية ، وتشمل طرق ال تحتاج إلى جمع بيانات -1
 ، وتشمل: طرق جمع البيانات -2
 : مثل المسح والمقابلت المقننة. الطرق الكمية -أ

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

 . المقننة  وغير المقننة شبه والمقابلت التركيز،  ومجموعات الحالة،

 ا بشيء من التوضيح لهذه الطرق:وفيما يلي عرًض 
 الموجودة  البياناتExisting Data : 

البيانات اإل الحالية  يطلق عليها  أو    (Tutty & Rothery, 2010)حصائية 
 .(Soriano, 2013)البيانات الثانوية 

  قبل   من  جمعها   تم  التي  المعلومات   هي  Existing Data  الموجودة  البياناتو 
  ومنظمات  الخاصة   والرفاهية الصحة ووكاالت  والحكومة  السياسة ومؤسسات الجامعات

وتشمل  الخاصة  البحوث   االحتياجات   تقدير  في  المستخدمة  الحالية  البيانات  وغيرها، 
 من   والبيانات   التعداد،  وبيانات  المعالجة،  قيد  والمعدالت  االجتماعية،  المؤشرات
 .(Brueggemann, 2014, p.192) اإلنترنت

  البيانات   استخدام   فإن  الجديدة،   البيانات  جمع  يبرر  ما   هناك  كان   إذا  حتى
  يوجد   ذلك،  على  حديًثا، علوة  جمعها  تم  التي  البيانات  تفسير  يعزز  أن  يمكن  الثانوية

 مقيمون   إحصائيون   أو  باحثون   ثانوية  ببيانات  تحتفظ   التي  المكاتب  من  العديد  لدى
وكذلك   تقديرات  وإجراء   تصميم  في  والمجموعات  األفراد  توجيه   يمكنهم  االحتياجات، 

 .  (Soriano, 2013,P.76) البيانات  تحليل  في المساعدة
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 ____________________________ ______________ الوحدة األولى 
 

 
 

  البيانات   جمع  وكلفة  وقت  الباحثين  تجنيب  بميزة  الثانوية  التحليلت  هذه  تتمتع
والعيب (Soriano, 2013,P.; Tutty & Rothery, 2010, P.154)الجديدة    . 

على  أنها   هو أنها  شخص  يعتبرها   التي  البيانات  تقتصر    وقد   جمعها،  تستحق   آخر 
 مباشر  غير  بشكل  االستدالل  إلى  تحتاج  قد  أو  غائبة  المحتملة  المهمة  المتغيرات  تكون 
وبمعنى ،  (Tutty & Rothery, 2010, P.154) تسجيلها   تم  التي  البيانات   على

  جميع   على  تحتوي   ما   نادرا  أنها   هو   الثانوية  البيانات  الستخدام  الرئيس  العيبآخر فإن  
  للوصول   األحيان  بعض  في  اللزمة  التقنية  المعرفة  مستوى كما أن  ،  اللزمة  المعلومات

  خلل   من   المشكلة   هذه  على   التغلب  يمكنف  ذلك،  ومع،  يمثل عيبا آخر  وتحليلها  إليها
 مساعدتهم   تقدم  ما   اوكثيرً ،   البيانات  بحراسة   يقومون   الذين  الخبراء  من  المساعدة  التماس
 .(Soriano, 2013,P.78-79) رمزية بتكلفة أو مجانا 

 البيانات لتقدير االحتياجات: طرق جمع 
 الطرق الكمية : 

 Surveys( المسوح/الدراسات االستقصائية: 1)
  حول   االتجاهات  أو  التصورات  عن  منهجي   استقصاء  عن  عبارة  االستقصاء

ويمكن   على   تؤثر  التي  القضايا   أو  االحتياجات  أو  األصول  أو   القوة  نقاط  المجتمع، 
  حول   المجيب   معرفة  شرح  أو  وصف  أو  الستكشاف"  االستقصائية   الدراسات  استخدام
 بموضوع   المتعلقة  ومعتقداتهم  مواقفهم  أو  الحالي  أو  السابق   سلوكهم  أو  معين  موضوع

وتتيحمعين  لتقدير   الفرصة  مجموعتك  ألعضاء   المجتمعية  االجتماعية  االستبيانات   ، 
 ,Brueggemann)  عليها   إجابات   إلى  تحتاج   محددة  أسئلة  وطرح  المعلومات

2014,p.195). 

 من   العديد  ترعاها  أو  تجريها   التي  االستطلعات  عن  نقرأ  ما   غالًبا   الواقع،  في
  أي   على   السهل  من  أنه  يبدو  أنه   لدرجة  جًدا  شائعة  وهي،  والمنظمات  المجموعات

 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

  المختارة   الطرق   بين  من  االستطلعات  تعد  بالتأكيد، ،و   االستطلعات  إجراء   شخص
 وسريعة  كبيرة  بسهولة  تولد  أن  يمكن  ألنها   االحتياجات  تقديرات  إلجراء  شيوًعا   األكثر
  ملءمتها  تخفي   نفسه،  الوقت   في  ولكن،  الكمية  أو  العددية  البيانات  من  كبيرة  كمية

  يساء   التي  البيانات  جمع  طرق   أكثر  من  واحدة  يجعلها   مما ؛   المتأصل  تعقيدها   الظاهرة
 المسح  نتائج  تفسير  في   أيًضا   مشكلت  تحدث   ذلك،  على  علوة،   استخدامها

(Soriano, 2013, p.80). 

  االحتياجات   لتقدير  مسح  تصميم  في  مهمة  عوامل  ثلثة   هناكو 
(Brueggemann, 2014, p.196):  

مهًما،    تقدير االحتياجات  إلجراء  الزمني  اإلطار   يكون   قد :  الزمني   اإلطار  -  متى ▪
  أو   المؤسسة   تطلب   فقد  منحة،  على   للحصول  التخطيط   مجموعة  أعضاء  تقدم  إذا

ومصادر  تقدير  الحكومية  الوكالة نهائية   مواعيد  لها   هذه  التمويل  االحتياجات، 
ويجب   لتقديم  محددة   بإجراء   بك  الخاصة  التخطيط   مجموعة  تقوم  أن  الطلبات، 
 .  المحدد النهائي الموعد هذا بحلول االحتياجات تقييم

 فمن   السكان،  من  لعينة  بمسح  تقوم  مجموعتك  كانت  إذا:  المسح  مجتمع  -  من ▪
العينة   تحديد  المهم  أن   من  للتأكد  صحيح  عينات  أخذ  إجراء  باستخدام  مفردات 
مماللمجتمع ممثلة    العينة ، مسحهم  تمي  الذين  السكان  خصائص  بدقة   يعكس  ؛ 

وكلما   عينة  أكبر  واستخدم  العينة،  حجم   وتحديد  كان   عينتك،  حجم   زاد  ممكنة، 
فعلى  الخطأ   بالنسبة "  بأنه  وزملؤها   جاي  ريبيكا   توصي  المثال،  سبيل   أصغر، 
. 500و  30  حدود  في  كانت  إذا  كافية  العينات   ستكون   البحثية،   المساعي  لمعظم
  التي   العينات  أن  حين  في  جًدا،  صغيرة  30  عن   تقل  التي   العينات  تكون   ما   عادة
 مستوى   إلى   الوصول  في   ترغب  كنت   ضرورية، وإذا  تكون   ما   نادًرا  500  عن  تزيد

 لمساعدتك   إحصائية  صيغ  استخدام  لمجموعتك  يمكنف  اإلحصائية،   الدقة  من   معين
 . أعلى أو٪  99 دقة مستوى  يمنحك  عينة حجم تحديد في

25

 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

  المختارة   الطرق   بين  من  االستطلعات  تعد  بالتأكيد، ،و   االستطلعات  إجراء   شخص
 وسريعة  كبيرة  بسهولة  تولد  أن  يمكن  ألنها   االحتياجات  تقديرات  إلجراء  شيوًعا   األكثر
  ملءمتها  تخفي   نفسه،  الوقت   في  ولكن،  الكمية  أو  العددية  البيانات  من  كبيرة  كمية

  يساء   التي  البيانات  جمع  طرق   أكثر  من  واحدة  يجعلها   مما ؛   المتأصل  تعقيدها   الظاهرة
 المسح  نتائج  تفسير  في   أيًضا   مشكلت  تحدث   ذلك،  على  علوة،   استخدامها

(Soriano, 2013, p.80). 

  االحتياجات   لتقدير  مسح  تصميم  في  مهمة  عوامل  ثلثة   هناكو 
(Brueggemann, 2014, p.196):  

مهًما،    تقدير االحتياجات  إلجراء  الزمني  اإلطار   يكون   قد :  الزمني   اإلطار  -  متى ▪
  أو   المؤسسة   تطلب   فقد  منحة،  على   للحصول  التخطيط   مجموعة  أعضاء  تقدم  إذا

ومصادر  تقدير  الحكومية  الوكالة نهائية   مواعيد  لها   هذه  التمويل  االحتياجات، 
ويجب   لتقديم  محددة   بإجراء   بك  الخاصة  التخطيط   مجموعة  تقوم  أن  الطلبات، 
 .  المحدد النهائي الموعد هذا بحلول االحتياجات تقييم

 فمن   السكان،  من  لعينة  بمسح  تقوم  مجموعتك  كانت  إذا:  المسح  مجتمع  -  من ▪
العينة   تحديد  المهم  أن   من  للتأكد  صحيح  عينات  أخذ  إجراء  باستخدام  مفردات 
مماللمجتمع ممثلة    العينة ، مسحهم  تمي  الذين  السكان  خصائص  بدقة   يعكس  ؛ 

وكلما   عينة  أكبر  واستخدم  العينة،  حجم   وتحديد  كان   عينتك،  حجم   زاد  ممكنة، 
فعلى  الخطأ   بالنسبة "  بأنه  وزملؤها   جاي  ريبيكا   توصي  المثال،  سبيل   أصغر، 
. 500و  30  حدود  في  كانت  إذا  كافية  العينات   ستكون   البحثية،   المساعي  لمعظم
  التي   العينات  أن  حين  في  جًدا،  صغيرة  30  عن   تقل  التي   العينات  تكون   ما   عادة
 مستوى   إلى   الوصول  في   ترغب  كنت   ضرورية، وإذا  تكون   ما   نادًرا  500  عن  تزيد

 لمساعدتك   إحصائية  صيغ  استخدام  لمجموعتك  يمكنف  اإلحصائية،   الدقة  من   معين
 . أعلى أو٪  99 دقة مستوى  يمنحك  عينة حجم تحديد في

25

 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

  المختارة   الطرق   بين  من  االستطلعات  تعد  بالتأكيد، ،و   االستطلعات  إجراء   شخص
 وسريعة  كبيرة  بسهولة  تولد  أن  يمكن  ألنها   االحتياجات  تقديرات  إلجراء  شيوًعا   األكثر
  ملءمتها  تخفي   نفسه،  الوقت   في  ولكن،  الكمية  أو  العددية  البيانات  من  كبيرة  كمية

  يساء   التي  البيانات  جمع  طرق   أكثر  من  واحدة  يجعلها   مما ؛   المتأصل  تعقيدها   الظاهرة
 المسح  نتائج  تفسير  في   أيًضا   مشكلت  تحدث   ذلك،  على  علوة،   استخدامها

(Soriano, 2013, p.80). 

  االحتياجات   لتقدير  مسح  تصميم  في  مهمة  عوامل  ثلثة   هناكو 
(Brueggemann, 2014, p.196):  

مهًما،    تقدير االحتياجات  إلجراء  الزمني  اإلطار   يكون   قد :  الزمني   اإلطار  -  متى ▪
  أو   المؤسسة   تطلب   فقد  منحة،  على   للحصول  التخطيط   مجموعة  أعضاء  تقدم  إذا

ومصادر  تقدير  الحكومية  الوكالة نهائية   مواعيد  لها   هذه  التمويل  االحتياجات، 
ويجب   لتقديم  محددة   بإجراء   بك  الخاصة  التخطيط   مجموعة  تقوم  أن  الطلبات، 
 .  المحدد النهائي الموعد هذا بحلول االحتياجات تقييم

 فمن   السكان،  من  لعينة  بمسح  تقوم  مجموعتك  كانت  إذا:  المسح  مجتمع  -  من ▪
العينة   تحديد  المهم  أن   من  للتأكد  صحيح  عينات  أخذ  إجراء  باستخدام  مفردات 
مماللمجتمع ممثلة    العينة ، مسحهم  تمي  الذين  السكان  خصائص  بدقة   يعكس  ؛ 

وكلما   عينة  أكبر  واستخدم  العينة،  حجم   وتحديد  كان   عينتك،  حجم   زاد  ممكنة، 
فعلى  الخطأ   بالنسبة "  بأنه  وزملؤها   جاي  ريبيكا   توصي  المثال،  سبيل   أصغر، 
. 500و  30  حدود  في  كانت  إذا  كافية  العينات   ستكون   البحثية،   المساعي  لمعظم
  التي   العينات  أن  حين  في  جًدا،  صغيرة  30  عن   تقل  التي   العينات  تكون   ما   عادة
 مستوى   إلى   الوصول  في   ترغب  كنت   ضرورية، وإذا  تكون   ما   نادًرا  500  عن  تزيد

 لمساعدتك   إحصائية  صيغ  استخدام  لمجموعتك  يمكنف  اإلحصائية،   الدقة  من   معين
 . أعلى أو٪  99 دقة مستوى  يمنحك  عينة حجم تحديد في



25

 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

  المختارة   الطرق   بين  من  االستطلعات  تعد  بالتأكيد، ،و   االستطلعات  إجراء   شخص
 وسريعة  كبيرة  بسهولة  تولد  أن  يمكن  ألنها   االحتياجات  تقديرات  إلجراء  شيوًعا   األكثر
  ملءمتها  تخفي   نفسه،  الوقت   في  ولكن،  الكمية  أو  العددية  البيانات  من  كبيرة  كمية

  يساء   التي  البيانات  جمع  طرق   أكثر  من  واحدة  يجعلها   مما ؛   المتأصل  تعقيدها   الظاهرة
 المسح  نتائج  تفسير  في   أيًضا   مشكلت  تحدث   ذلك،  على  علوة،   استخدامها

(Soriano, 2013, p.80). 

  االحتياجات   لتقدير  مسح  تصميم  في  مهمة  عوامل  ثلثة   هناكو 
(Brueggemann, 2014, p.196):  

مهًما،    تقدير االحتياجات  إلجراء  الزمني  اإلطار   يكون   قد :  الزمني   اإلطار  -  متى ▪
  أو   المؤسسة   تطلب   فقد  منحة،  على   للحصول  التخطيط   مجموعة  أعضاء  تقدم  إذا

ومصادر  تقدير  الحكومية  الوكالة نهائية   مواعيد  لها   هذه  التمويل  االحتياجات، 
ويجب   لتقديم  محددة   بإجراء   بك  الخاصة  التخطيط   مجموعة  تقوم  أن  الطلبات، 
 .  المحدد النهائي الموعد هذا بحلول االحتياجات تقييم

 فمن   السكان،  من  لعينة  بمسح  تقوم  مجموعتك  كانت  إذا:  المسح  مجتمع  -  من ▪
العينة   تحديد  المهم  أن   من  للتأكد  صحيح  عينات  أخذ  إجراء  باستخدام  مفردات 
مماللمجتمع ممثلة    العينة ، مسحهم  تمي  الذين  السكان  خصائص  بدقة   يعكس  ؛ 

وكلما   عينة  أكبر  واستخدم  العينة،  حجم   وتحديد  كان   عينتك،  حجم   زاد  ممكنة، 
فعلى  الخطأ   بالنسبة "  بأنه  وزملؤها   جاي  ريبيكا   توصي  المثال،  سبيل   أصغر، 
. 500و  30  حدود  في  كانت  إذا  كافية  العينات   ستكون   البحثية،   المساعي  لمعظم
  التي   العينات  أن  حين  في  جًدا،  صغيرة  30  عن   تقل  التي   العينات  تكون   ما   عادة
 مستوى   إلى   الوصول  في   ترغب  كنت   ضرورية، وإذا  تكون   ما   نادًرا  500  عن  تزيد

 لمساعدتك   إحصائية  صيغ  استخدام  لمجموعتك  يمكنف  اإلحصائية،   الدقة  من   معين
 . أعلى أو٪  99 دقة مستوى  يمنحك  عينة حجم تحديد في
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 ____________________________ ______________ الوحدة األولى 
 

 
 

  إلى   سيحتاجون   استبيان،  بإجراء   مجموعتك  تقوم  عندما :  المسح  إنجاز  -  كيف ▪
  خطاب   كتابة  أو  االستبيان  إعداد  أو  استخدامه  يجب   الذي   االستقصاء   نوع  تحديد

سيحتاجون   وتحليل  االستبيان  وتجربة  مقدمة  تكوين  أو  في   التفكير  إلى  البيانات، 
 االستبيان  إدارة  عليهم  ينبغي  كان  إذا  ما   لتحديد   والمال  والطاقة  الوقت  من   مواردهم

 . البريد طريق  عن أو الهاتف عبر أو  شخصية مقابلة طريق  عن

الحقيقة     إجراء   عند  الستخدامها   مفضلة  واحدة  استقصاء  طريقة  توجد  الوفي 
 البريد  استطلعات:  مختلفة   بأشكال   االستطلعات  تأتي،و   االحتياجات  تقييمات

  عند ،و   المباشرة  واالستطلعات  الهاتفية  واالستطلعات(  االستبيانات  مثل)  اإللكتروني
 بشكل ،و   مقننة   شبه  األقل   على  أو  مقننة  تكون   ما   عادة  فإنها  االستبيانات،  استخدام

  أسئلة   على  االعتماد  زاد  االستطلع،  في  المشاركين  عدد  أو  العينة  زادت  كلما   عام،
  في  بسرعة،   االستجابات  جدولة  إمكانية  الثابت  االختيار  أسئلة  تتيح،  االختيار  محددة
  المفتوحة   أو  المختلطة  األسئلة  من  المحتملة  اإلجابات   من  الواسعة   المجموعة  أن  حين

 ,Soriano) المحتملة  الردود  معظم  لتشمل  تفصيلية   ترميز  أنظمة   تطوير  تتطلب 
2013, p.80). 

  أن   إال  مفتوحة،  نوعية  أسئلة  تطرح  قد  االستطلعات  أن  من  الرغم  علىو 
 الموجهة  االستبيانات  تعد،و   الكمية  البيانات  لتحليل  تصميمها   يتم  العظمى  الغالبية
 االحتياجات   لتقييم  شيوًعا   األكثر  الطريقة   االستبيانات،  تستخدم  التي   تلك   وخاصة   كمًيا،

(Tutty & Rothery, 2010,P.153)  ، من   وغيرهم  الممولون   يفضل  ما   غالًبا و 
  ألن  االستقصائية،   الدراسات  توفرها   التي  الكمية  النتائج  الخارجيين  المصلحة  أصحاب
 أو  حاجة   أو  رأًيا   كان  لو  حتى  االهتمام،   لسمة  موضوعًيا   مقاسة  كمية  إلى  تشير  األرقام
 بسمة   الكمية  السمة  هذه  مقارنة  يمكنف  ذلك،  على  علوة،  تفضيًل   أو  اعتقاًدا  أو  إدراًكا 
 البلد   في  أو  مختلف،  وقت  في  ولكن  المنطقة  نفس  في  الموجودة  تلك  أو  أخرى،   منطقة 
 .(Soriano, 2013, p.80) األمثلة  بعض إلعطاء  ككل،

 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

  األخرى   باألساليب   مقارنة  إدارتها   ومرونة  سهولة  االستقصاءات   مزايا   تشمل
 ,Tutty & Rothery) البيانات   من  كبيرة  كمية  لجمع  النفقات  في   النسبي  والنقص

2010,P.153)  أن حيث    لجمع   التكلفة  حيث  من  فعالة  وسيلة   االستقصاءات ، 
  قليلة   للمجيبين  المقدمة  المساعدة  تكون   ما  وغالًبا   األفراد،  من  كبير  عدد  من   المعلومات

 فهي   الناس،  من  كبير   لعدد  بكفاءة  تدار   أن  يمكن   االستقصائية  الدراسات  ألن  نظًراو ،
  فضًل   ،المستهدفين  السكان  تمثل  التي  النتائج  لتقديم  األخرى   الطرق   من  عرضة  أكثر

االستقصائية  الكمية   االستجاباتعن     والتصورات،   المواقف  مثل  ،للدراسات 
أنه  ،  ومباشرة  واضحة  الخدمات،  من  واالحتياجات  الطرق   تسفر  أن  يمكنورغم 

 على   قدرة  أكثر  إال أن االستقصاءات ؛  كمية  نتائج  عن  المقابلة،  أساليب  مثل  األخرى،
 ,Soriano, 2013) الثابت  االختيار  أسئلة  على  كبير  حد  إلى  تعتمد  ألنها   بذلك  القيام

p.80). 

  المشكلت   مسبًقا   يحدد  أن   معين  الستبيان  يمكن  مدى  أي  إلى  العيوب  تشملو 
  إلى   االستماع  عدم  خطر  من  ذلك  على  يترتب  وما   المستجيبون   يعالجها  التي

ويجبانفتاًحا  أكثر  عملية  في  تنشأ   قد  التي  االحتياجات  أن   افتراض  من  الحذر  ، 
للحتياجات،    تقدير  إجراء   في   التفكير   عند  ملءمة  األكثر  األداة   هو   المكتوب  االستبيان

بعد  مهمة،  أداة   يكون   أن  يمكن   االستبيان  أن  حيث استخدامه    من  المزيد  بشرط 
 اإلمكان  قدر  االستبيان   ببنود  المقاسة   العوامل  اختيار   لضمان  االستكشافية  األساليب 

(Tutty & Rothery, 2010,P.153). 

الموحدة  (  2) االحتياجات  لتقدير   Standardized Needsمقاييس 
Assessment Measures: 

يتم   السكان   محددة  مجموعة  احتياجات  لتقدير   موحدة  مقاييس  تصميم  حيث 
  على   البناء  بميزة  األخرى   االحتياجات  تقدير  أبحاث   في  المقياس  هذه  استخدام  يتميز،و 

  تم   مقياس  واستخدام  المحتملة  المهمة   االحتياجات  وتصور  تحديد  هفي  تم  الذي   العمل
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 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

  األخرى   باألساليب   مقارنة  إدارتها   ومرونة  سهولة  االستقصاءات   مزايا   تشمل
 ,Tutty & Rothery) البيانات   من  كبيرة  كمية  لجمع  النفقات  في   النسبي  والنقص

2010,P.153)  أن حيث    لجمع   التكلفة  حيث  من  فعالة  وسيلة   االستقصاءات ، 
  قليلة   للمجيبين  المقدمة  المساعدة  تكون   ما  وغالًبا   األفراد،  من  كبير  عدد  من   المعلومات

 فهي   الناس،  من  كبير   لعدد  بكفاءة  تدار   أن  يمكن   االستقصائية  الدراسات  ألن  نظًراو ،
  فضًل   ،المستهدفين  السكان  تمثل  التي  النتائج  لتقديم  األخرى   الطرق   من  عرضة  أكثر
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 على   قدرة  أكثر  إال أن االستقصاءات ؛  كمية  نتائج  عن  المقابلة،  أساليب  مثل  األخرى،
 ,Soriano, 2013) الثابت  االختيار  أسئلة  على  كبير  حد  إلى  تعتمد  ألنها   بذلك  القيام

p.80). 
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 ____________________________ ______________ الوحدة األولى 
 

 
 

 أن   هو  المحتمل  العيب و ،  له  والصلحية   الموثوقية   إثبات  األحيان  من  كثير  في
  نفس   لها   يكون   ال   قد  المواقع  أحد  فيالتي يتضمنها المقياس لفئة معينة    االحتياجات

  المتعلقة   العناصر   تكون   قدف  ذلك،   من  العكس  على،و   أخرى   مواقع  في  األهمية
 & Tutty) المعياري   المقياس   من  مفقودة  جديدة  لغة   في   المهمة   األخرى   باالحتياجات 

Rothery, 2010 ,P.153). 

 الطرق الكيفية/النوعية: 
 Individual Interviews: الفردية المقابالت( 1)

الهاتف    لوجه  وجهاً   الشخصية  المقابلت   جمع   طرق   إحدى  هيوعبر 
 التفكير لها:    اإلعداد  معينة، ويتضمن  مجموعات  احتياجات  حول  المتعمقة  المعلومات

 .  المحاورين وتدريب  للمقابلت، زمني جدول  وبناء  المقابلة، من الغرض خلل من

  النتيجة   تكون   أن  يمكن  والمستجيب،  المحاور  بين  جيدة  علقة  تتطور  عندما و 
 استخدام  عند  تظهر  لن  التي  الحساسة  القضايا  حول  واألفكار  المعلومات  عن  الكشف
أيضاً وتقنين  رسمية  أكثر   أساليب   المستجيبون   يحدد  قد  ،احاً انفت  أكثر   عملية  في   ، 

 .  أحد يتوقعها لم التي االحتياجات

جامعي   من  كبير  عدد  إلى  تحتاج  أنها  الفردية  المقابلة  عيوب  أبرز  من  إن 
  ساعة   من  تستمر  ما  وغالًبا   ،ها إلجرائ   طويلً   وقًتاالبيانات وتدريبهم، كما أنها تستهلك  

نتيجة   قصصهم   عن  الكشف   األفراد  من  طلبت   إذا  خاصةً   ساعتين،  إلى   الشخصية، 
أن   األفراد، كما   من   نسبياً   صغيرة  عينة  مع  واقعية   مقابلة  إجراء   يمكن  ما   غالًبا   لذلك،
  مهمة   وتحليلها  المقابلت  نسخ  مهمة   وتكون   وقًتا،   أيًضا  يستغرق   المقابلت  تدريب
 .   (Tutty & Rothery, 2010, P.155) ومعقدة  طويلة

  

 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

 Theالمركزة    المقابلةأو    Key Actor Approachالرئيس    الفاعل  ( مدخل2)
Focused Interview: 

 من   مضمونة  معلومات  إلى  يستند  بحثي  نشاط "  هو  الرئيس  الفاعل  مدخل  إن
  المجتمع   احتياجات  بمعرفة  لهم  يسمح  وضع  في  هم  ممن  المنطقة  في  الموجودين

 الرئيسية   الفاعلة   الجهات   من  تتلقاها   التي  المعلومات  جودة  تعتمدو ،  االستخدام  وأنماط 
  الرئيسي،  للفاعل  يمكن ،و   بهم  تتصل   الذين  األشخاص   معرفة  وعمق   موضوعية  على
  الشخصية   العلقات  حول  ومعرفة  مفصلة  تاريخية   بيانات  تقديم  المثال،  سبيل  على

  الذين   للسكان  اليومية  الحياة  في  الدقيقة  الفروق   حول  المعلومات  من  وثروة  المعاصرة
 الفاعل   مدخل  يساعد  أن  يمكن  المعلومات،  على   الحصول  إلى  باإلضافة،  بهم  تهتم

 تستخدم   عندما ،و   الرئيسية   المجتمع  موارد  مع  اتصاالت  بناء   في  أعضاءك  الرئيسي
  الرئيسية،   الفاعلة  الجهات  هم  من  األعضاء  يفهم   أن  يجب ف؛  المدخل  هذا  مجموعتك

 ,Brueggemann, 2014) خطتك   يعارضون   قد  والذين  عليهم،  العثور   وكيفية
p.193-194). 

االحتياجات    لتقديرالرئيسي    مصدر المعلومات يفترض استخدام طريقة مقابلة  
وجود مجموعة مختارة من األشخاص الذين لديهم أو يمكنهم الوصول إلى معظم، إن 

المستهدفين   السكان  لتقييم  اللزمة  المعلومات  كل،  يكن  طريقة  ،فلم  استخدام  عند 
المعلومات  قادة    مصدر  أو  و/  الوكالة  ممثلي  الباحثون  يختار  ما  عادة  الرئيس، 

ا،  المجتمع سبيل  على  اهتمامات  لنفترض،  على  بالتعرف  مهتمة  المدينة  أن  لمثال، 
ومشكلت محددة تتعلق باإلسكان والصحة العقلية وإدمان المخدرات لتحديد احتياجات  

باستخدام طريقة الُمخبر الرئيس، يمكن اختيار ممثلي  ،الخدمة ذات الصلة في المدينة  
خبرتهم على  بناًء  المنطقة،  من  المجتمع  وقادة  المجتمع  مع   وكاالت  العمل  وعلقة 

في هذا المثال، ستتم ،و المجتمع، لوصف وتوضيح الشواغل في المجاالت ذات الصلة  
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Focused Interview: 

 من   مضمونة  معلومات  إلى  يستند  بحثي  نشاط "  هو  الرئيس  الفاعل  مدخل  إن
  المجتمع   احتياجات  بمعرفة  لهم  يسمح  وضع  في  هم  ممن  المنطقة  في  الموجودين

 الرئيسية   الفاعلة   الجهات   من  تتلقاها   التي  المعلومات  جودة  تعتمدو ،  االستخدام  وأنماط 
  الرئيسي،  للفاعل  يمكن ،و   بهم  تتصل   الذين  األشخاص   معرفة  وعمق   موضوعية  على
  الشخصية   العلقات  حول  ومعرفة  مفصلة  تاريخية   بيانات  تقديم  المثال،  سبيل  على

  الذين   للسكان  اليومية  الحياة  في  الدقيقة  الفروق   حول  المعلومات  من  وثروة  المعاصرة
 الفاعل   مدخل  يساعد  أن  يمكن  المعلومات،  على   الحصول  إلى  باإلضافة،  بهم  تهتم

 تستخدم   عندما ،و   الرئيسية   المجتمع  موارد  مع  اتصاالت  بناء   في  أعضاءك  الرئيسي
  الرئيسية،   الفاعلة  الجهات  هم  من  األعضاء  يفهم   أن  يجب ف؛  المدخل  هذا  مجموعتك

 ,Brueggemann, 2014) خطتك   يعارضون   قد  والذين  عليهم،  العثور   وكيفية
p.193-194). 

االحتياجات    لتقديرالرئيسي    مصدر المعلومات يفترض استخدام طريقة مقابلة  
وجود مجموعة مختارة من األشخاص الذين لديهم أو يمكنهم الوصول إلى معظم، إن 

المستهدفين   السكان  لتقييم  اللزمة  المعلومات  كل،  يكن  طريقة  ،فلم  استخدام  عند 
المعلومات  قادة    مصدر  أو  و/  الوكالة  ممثلي  الباحثون  يختار  ما  عادة  الرئيس، 

ا،  المجتمع سبيل  على  اهتمامات  لنفترض،  على  بالتعرف  مهتمة  المدينة  أن  لمثال، 
ومشكلت محددة تتعلق باإلسكان والصحة العقلية وإدمان المخدرات لتحديد احتياجات  

باستخدام طريقة الُمخبر الرئيس، يمكن اختيار ممثلي  ،الخدمة ذات الصلة في المدينة  
خبرتهم على  بناًء  المنطقة،  من  المجتمع  وقادة  المجتمع  مع   وكاالت  العمل  وعلقة 
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 ____________________________ ______________ الوحدة األولى 
 

 
 

إدمان  علج  ومراكز  العقلية  الصحة  ومراكز  المحلية  اإلسكان  برامج  مديري  مقابلة 
 . (Soriano, 2013, p.125) المخدرات

  في   ببساطة  البدء  في  المعلومات   مصادر  أفضل  اكتشاف   طرق   إحدى  تتمثل
 أكبر   لديهم  الذين  أو  منذ فترة طويلة  المجتمع  في  كانوا  الذين  األشخاص  أسماء  طلب

  األعضاء   من  رئيسية  كشخصيات،  الشعبية  القواعد  على  يتعرفون   من  أو  مشاركة
  نفس   األشخاص  من  العديد  يعطيك  عندما ،و   بهم  تهتم  الذين  السكان  على  المطلعين
 على   تحصل  عندما ،و   الرئيسي  الممثل   موقع  حددت  قد  أنك  المحتمل  فمن   األسماء،

  تماًما  اآلخرين  إلى  واحد  شخص  سيؤدي  أخرى؛  أسماء  عن  اسأل  واحد،  لشخص   إحالة 
 تسميتها  جاءت  هنا   ومن  تل،  أسفل  من  تتدحرج  وهي  حجًما   أكبر  الثلج  كرة  تنمو  عندما 

 إذا  أنه  تدرك  أن  عليكف  ذلك،  ومع،  " snowball samplingالثلج    كرة  عينات  أخذ"
  أو   العرقية،   األغلبية  يمثلون   أو  السلطة،  في  مناصب   لديهم  من  على  مناقشتك  قصرت
من    والناس   الفقراء،  آراء  تسمع  فلن؛    المجتمع  في  اجتماعية  مكانة  اكتسبوا  الذين

عرقيً   مجتمعات   ذوي   األشخاص  مثل   تجاهلهم،  إلى  تميل  الذين  أولئك   أو  ا،متنوعة 
 والشباب  األطفال  أو  المسنين،  رعاية  دور   في  السن  كبار  أو   اإلعاقة،

(Brueggemann, 2014, p.193-194). 

المعلومات  مجموعات  مزايا   بين  منو   على  المشاركين  قدرة  الرئيس  مصدر 
  في   الرئيس   المخبر  لطريقة  المهمة  الميزة  تكمنكما  ،بكفاءة    محددة  مواضيع  معالجة

 األساسيين   للمخبرين  يكون   أن  المفترض   من  ألنه   المطلوبين،   للمشاركين  المحدود  العدد
 هو الرئيس لها    العيب  أن  في حين،  المستهدفة  المنطقة  في  باالحتياجات  واسعة  معرفة

  في   متحيزين  يكونون   قد  الذين  المشاركين  من  صغير  عدد  على   أيًضا   اعتمادها 
 الذين  والمقيمين  المجتمع  قادة  استبعاد  هو  الشائع  الخطأ ،و   أسباب  لعدة  تصوراتهم
 مع   اليومية   تفاعلتهم  على  بناءً   واحتياجاته  المجتمع  عن  أساسية  معلومات  يحملون 
 عن أنه  فضًل ،  األجر  مدفوعة  وظائف   أو   عامة  مناصب  يشغلون   ال   قد  نهمأل  السكان، 

 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

  الخدمات   يقدمون   الذين  الوكاالت  ممثلي  على   حصري   بشكل  التركيز  خلل  من
 على   تحافظ   التي  المعلومات   على  الحصول   خطر  المرء   يواجه  الصلة،  ذات  للمشكلت

  الخدمات   توفر  لتبرير  ميل  لديهم  الوكاالت   ممثلي  أن  يعني   وهذا،  الراهن   الوضع 
  فقط  تكون   قد  عنها   كشفت   التي  واالهتمامات   المجتمع  مشاكل  فإن  وبالتالي،،   الحالية

 . خدمات   لها  توجد  التي تلك

،  مجموعات   في  أو  فردي  بشكل  إما تتم    الرئيسيين  المخبرين  مع  مقابلتإن ال
  طريقة   صغيرة  مجموعات   في  المجيبين  الستعلم  خاص   بشكل  الفعالة   الطريقة  وتسمى

 .(Soriano, 2013, p.125) التركيز مجموعة

 Focus groups مجموعات التركيز:( 3) 

  يتم ،  مدرب  بقائد  تسترشد  صغيرة  مناقشة   مجموعة  هي  المركزة  المجموعة
 المستقبل   في  العمل  لتوجيه  ثم  معين،  موضوع  حول  اآلراء  عن   المزيد  لمعرفة  استخدامه

  بحيث   تهديدية،  غير  بيئة  لتهيئة  بعناية  ومناقشتها   المجموعة  تكوين  تخطيط   يجب،و 
 يتم  المشاركين  ألن  نظًرا ،  صادقة  آراء   وإبداء  بصراحة   التحدث  بحرية  المشاركون   يشعر

 على   للرد  أيًضا   ولكن  الخاصة،  آرائهم  عن  للتعبير  فقط   ليس  بنشاط   تشجيعهم
  ودقة   عمًقا   التركيز  مجموعات   تقدم   القائد،   طرحها   التي  واألسئلة  اآلخرين  األعضاء 

 ,Berkowitz)  االستطلعات  خلل   من  متاحة  تكون   لن   التي   للمناقشة  وتنوًعا 
2010). 

وعادة  12  إلى  8  حوالي   عادة  التركيز  مجموعاتتضم     يكون   ما   مشارًكا، 
  مثل   معيًنا،   اهتماًما   أو  تجربة  يشاركون   األعضاء   أن   في  متجانًسا  المجموعة  تكوين

 المركزة  الجماعية  المقابلت   المستهدفين، وتستغرق   بالسكان  سابًقا   وصفناه  ما   أعضاء 
 . معينة دراسة إلجراء عدد إجراء ويمكن  ونصف، ساعتين إلى   ونصف ساعة من عادةً 
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  بحيث   تهديدية،  غير  بيئة  لتهيئة  بعناية  ومناقشتها   المجموعة  تكوين  تخطيط   يجب،و 
 يتم  المشاركين  ألن  نظًرا ،  صادقة  آراء   وإبداء  بصراحة   التحدث  بحرية  المشاركون   يشعر

 على   للرد  أيًضا   ولكن  الخاصة،  آرائهم  عن  للتعبير  فقط   ليس  بنشاط   تشجيعهم
  ودقة   عمًقا   التركيز  مجموعات   تقدم   القائد،   طرحها   التي  واألسئلة  اآلخرين  األعضاء 

 ,Berkowitz)  االستطلعات  خلل   من  متاحة  تكون   لن   التي   للمناقشة  وتنوًعا 
2010). 

وعادة  12  إلى  8  حوالي   عادة  التركيز  مجموعاتتضم     يكون   ما   مشارًكا، 
  مثل   معيًنا،   اهتماًما   أو  تجربة  يشاركون   األعضاء   أن   في  متجانًسا  المجموعة  تكوين

 المركزة  الجماعية  المقابلت   المستهدفين، وتستغرق   بالسكان  سابًقا   وصفناه  ما   أعضاء 
 . معينة دراسة إلجراء عدد إجراء ويمكن  ونصف، ساعتين إلى   ونصف ساعة من عادةً 
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 ____________________________ ______________ الوحدة األولى 
 

 
 

تلخيص   التالي:    النموذجية   التركيز  مجموعة  عملية ويمكن  النحو    في على 
 سؤال   طرح   ويتم  الجلسة  من  الغرض  حول   عام   بيان   إلى  األعضاء  يستمعو   البداية، 

غالًبا   االحتياجات   حول   تصورات  الستنباط   مصمم  الغرض  بهذا  يتعلق    ما  المهمة، 
المجموعة،    مع  مشاركتها   ثم  السؤال  يحفزها   التي   األفكار  تدوين  المشاركين  من  ُيطلب 
 بين  اتفاق   وجود  من  ويتأكد  ويلخصها   مشاركتها،  أثناء  األفكار  القائد  يكتب  ما   وعادة

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

  جدول   يوجد   ال  أنه  خاصة   التركيز،  مجموعة  لنجاح   مهمة  القيادة   تعتبرو 
ويجبعنها   واإلجابة  األسئلة  طرح  جانب  باستثناء)  للغاية  منظم  أعمال  يكون   أن  (، 
،  غير  القائد   في   االستمرار  على  قادًرا  يكون   وأن  داعًما،   جماعًيا   جًوا   يخلق   وأن  قاض 

 تنحرف   عندما   للحس  متيقظاً   يكون   وأن  جيدًا،  مستمعاً   يكون   وأن  المقابلة،  عملية
وهذه  السؤال  عن  المجموعة  سهلة  مطالب  األحوال  من  حال  بأي  ليست  المحدد، 

(Tutty & Rothery, 2010,P.156). 

 يمكن   فإنها   ؛أيًضا   معبرة  ولكن  وموجهة،  منظمة  التركيز  مجموعات  ألن  نظًراو 
 التركيز  مجموعات  باختصار،.  نسبًيا   قصير  وقت  في   المعلومات  من  الكثير  تنتج  أن

ما،    موضوع   حول  وآرائه  المجتمع  أفكار  حول  متعمقة  معلومات  لجمع  جيدة  طريقة  هي
فعلىأيًض   السلبية  الجوانب   بعض  هناك  ولكن   مجموعات  تستغرق   المثال،  سبيل  ا، 

 تعيين  يجب  ألنه  -  الفردية  االستطلعات  من  مجيب  لكل  أكبر  وقًتا   عادةً   التركيز
وقد  تستغرق   نفسها   المجموعة  وألن  المجموعة  المجموعة  أعضاء  بعض  يشعر  وقًتا، 

وقد  التحدث  في   بالتردد  الدفع  إلى  أحياًنا   التركيز  مجموعة  رئيس  يحتاج   بصراحة، 
(Berkowitz, 2010). 

التركيز  واحدة  ميزة   اأيًض   كون ت  أن  يمكن  الفردية   المقابلت  على  لمجموعات 
 أو   تصوراتهم  الستكشاف  نفسها   الفرصة  لهم  تتاح  ال  المشاركين  أن  حين  في ،و   ا لها عيبً 

 أن  يمكن  الجماعي  المدخل  فإن  الفردية،   المقابلت  في  الحال  هو  كما   بتعمق   تجاربهم

 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

 على   والرد  اآلخرين  مع  التفاعل  حافز  دون   تظهر  لن  التي   المعلومات   يستخلص
  أفكار   إلى   ذلك   يؤدي  فقد   مبتكرة،  بطرق   المجموعة  مناقشات   تتحول  عندما ،و   أفكارهم 
  ما  لمشكلة  حل  أي  تقديم  على  األعضاء   تشجيع  أو  الذهني،  العصف ،   وإبداعية  أصلية

  ذلك،   من  وبدالً   ،االبتكار   هذا  لتشجيع   الطرق   إحدى  هي  عليها،   المسبق   الحكم  دون 
  خطر   وهناك  المنتجة،  غير  الظلل  إلى  المجموعات  تسعى  قد  فعال،   تسهيل  وبدون 

 أهداف   متابعة  بها   يتم  التي  الفعالية  من  ينتقص  األشخاص  بين  نزاع  في  يتمثل  كبير
 . (Tutty & Rothery, 2010, P.156) البحث

 سمية: المجموعة الشكلية أو الصورية أو اإل( 4) 
  جدول  يسمح:  المركزة  المجموعات   من   تنظيماً   أكثر   سميةاإل  المجموعات 

  اآلراء   في  توافق   تحقيق   بهدف  اتساًقا   أكثر  اهتمام  مع  ولكن  المجموعة  بمناقشة  األعمال
  مدخل   تستخدم  قلعلى األ   حتياجاتلل  تقديرات  على  العثور  ، فيمكناالحتياجات  بشأن

 الزمان   من  عقد  من  أكثر  عمرها   أن  من  الرغم  األدبيات، وعلى  في  سميةاإل   المجموعة
(Tutty & Rothery, 2010, P.157) . 

 Nominal Groupsالمجموعات الشكلية أو الصورية أو اإلسمية: 
اإلسمية   أو  الصورية  أو  الشكلية  المجموعات  أسلوب  وضع   Nominal Groupsتم 

Techniqe (NGT)   بواسطة  Andre L. Delbecq  و  Andrew H. Van de Ven  عام   في  
  الصناعية   الهندسة   مشاكل   اتودراس  القرارات،  لمؤتمرات  والنفسية  االجتماعية  الدراسات  من  1968
  لمشاركة   االجتماعية  الخدمة  ودراسات  لناسا،  التابع  والفضاء  الطيران  مجال  في  البرامج   لتصميم

 نطاق   على  واالعتراف  االستخدام  NGT  اكتسبت  الوقت،  ذلك  منذ و ،   البرامج  تخطيط  في  المواطنين 
 العامة. اإلدارة   ومنظمات  والصناعة،  والتعليم،  االجتماعية،  والخدمات  الصحة،  في  واسع

أو اإلسمية    أسلوب الصورية  أو  الشكلية    فيه   يتم  جماعي  اجتماع  هو  NGTالمجموعات 
 التنسيق  هذا  طاولة، ويستمر  حول  يجلسون   الذين  األفراد   بين  القرارات  التخاذ   منظم  تنسيق  استخدام

 :يلي  كما  المنظم
بشكل   مهمة  أو  مشكلة   حول   أفكارهم  بتوليد  مستقل  وبشكل   بصمت  أوالً   األفراد   األعضاء  يقوم -أ

33

 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

 على   والرد  اآلخرين  مع  التفاعل  حافز  دون   تظهر  لن  التي   المعلومات   يستخلص
  أفكار   إلى   ذلك   يؤدي  فقد   مبتكرة،  بطرق   المجموعة  مناقشات   تتحول  عندما ،و   أفكارهم 
  ما  لمشكلة  حل  أي  تقديم  على  األعضاء   تشجيع  أو  الذهني،  العصف ،   وإبداعية  أصلية
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 ____________________________ ______________ الوحدة األولى 
 

 
 

 كتابي. 
  يقدم  round-robin procedureالتعاقب الحلقي    إجراء  يتبعها  الصامتة  الكتابة  من  الفترة  هذه -ب

 للمجموعة   أفكاره  إحدى (  الطاولة  حول  بدوره،   مرة،   كل   في  واحد )  المجموعة   في  عضو   كل   فيه
 .مناقشة  دون 

 الحائط.  على  ورقة أو  السبورة  على ومكتوبة  مقتضبة  جمل  في  األفكار  تلخيص  يتم -ج
 والتقويم.   التوضيح  ألغراض المسجلة  لألفكار  مناقشة  هناك  ألفكارهم،   األفراد   جميع  تقديم  بعد  -د 
 إجراءات   خلل  من   األفراد   قبل  من  األولويات  على  صامت  مستقل  بتصويت  االجتماع   يختتم -ه

  المجمعة  النتيجة  هو "  المجموعة  قرار"،و  المجموعة  قرار  قاعدة  حسب   التصنيف،  أو  الترتيب
 . (Ven, & Delbecq, 1974, P.606)الفردية لألصوات

 The Community Forum: المجتمعي   المنتدى -ج 
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 .(Tutty & Rothery, 2010, P.157) مفتوح بشكل  األغلبية نظر

وشولتز   فرانسيسكو  تنظيم  Francisco & Schultz  (2010وحدد  كيفية   )
 التالي: جراء المنتدى المجتمعي على النحو إو 

  

 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

 : للمنتدى المجتمعي  التنظيم  كيفية
 . حقيقي  تمثيل على للحصول مختلفة  مواقع في اجتماعات عقد ▪
 المثال،   سبيل  على   -  بسهولة   إليه   الوصول  يمكن  عام  موقع   في   المنتدى  جدولة  ▪

 إلخ. ........ أو مدرسة أو مكتبة
 .والمدرسة العمل مع الوقت  تعارض  لتجنب المساء في المنتدى عقد ،أمكن إذا ▪
ويمكن  نطاق  أوسع   على  المنتدى  نشر ▪   واإلعلنات   النشرات  استخدام  ممكن، 

للتأكد  والنشرات  العامة  والغرض  والموقع  والوقت  التاريخ  تضمين  من  الصحفية، 
 . االجتماع من

ودعوة   لحضور  المتنوعة  المجتمع   وأفراد  المجتمع   قادة  استقطاب  ▪  االجتماعات، 
 . اآلخرين من خللهم

 .األمر لزم إذا المواصلت توفير ▪
 .  ا ممكنً  ذلك كان إذا تطلب األمر وإذا توفير الضيافة اللزمة ▪

 :كيفية اجراء المنتدى أو االجتماعات العامة
  هذا   في  ومحايًدا  ومحترًما،  معروًفا   للمجموعة  ميسًرا  أو  للمناقشة  قائًدا  تعيين ▪

 سير   على  الحفاظ   ويمكنه  جماعية،   وعملية  جيدة  استماع  مهارات  ولديه  الموضوع،
 .الصحيح المسار على األمور

وإذا  وزعيم  المجتمع   مبادرة  قائد  تقديم  ▪  المجموعة،   وحجم  الوقت  سمح  المناقشة، 
 .أنفسهم بتقديم المشاركين لجميع سمحفي
 . عليه والحفاظ   االنتهاء، وقت على االتفاق  ▪

 .مشارًكا  40 إلى 30 من ألصغر العمل بمجموعات  االحتفاظ  حاول -
 . أصغر  مجموعات إلى قّسمه العدد، هذا فوق  إذا -
 . مجموعة لكل مسجل تعيين -
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ويمكنك  ذلك  كان  إذا  مؤسستك،  عن  معلومات  قدم  ▪   ورقة   تمرير  أيًضا   مناسًبا، 
 . أخرى   بطرق  للمساعدة أو بريدية قائمة  على للحصول تسجيل

:  التالية  الموضوعات  من  موضوع   كل  لمعالجة   الوقت   بعض  إتاحة  في   النظر  ▪
الحواجز  القضايا   موارد   ،واالهتمامات   القضايا  معالجة  ومقاومة   واالهتمامات، 
 .بها الموصي والحلول  البدائل ،التغيير  أجل من المجتمع

، الموضوعات   من   موضوع  كل   حول  النقاش   لتسجيل  الصحف   ورق   استخدم ▪
 االجتماع   عن  واإلعلنأولية،    عمل  وخطة  إنجازه  تم  لما  ملخص   إلى   والتوصل

 . ا ممكنً  ذلك كان  إذا المقبل
 مع   المشاركين،  لجميع  والبريد  الذهني  العصف  ألفكار  مكتوب   ملخص  بإعداد  قم  ▪

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

  لتسليط  أو  بالمشاكل  الجمهور   توعية  على  تعمل،و   المهتمين  األفراد   من  كبيرة  أعداد  من
 من   شريحة  لمشاركة  يكون   قد  أيًضا، ،و   المقترحة  للحلول  المحتملة  المقاومة  على  الضوء
 لتنفيذ  الوقت  يحين  عندما   المثال،  سبيل  علىف،   قيمة   ثانوية  فوائد  المجتمع  أعضاء 

 لهذه   ىالرئيس  العيبو ،  المقترحة  التغييرات  في  مهمون   أشخاص  يشترك  قد   التوصيات،
  في ،و   مجتمعهم  من  ممثلة   عينة  المشاركين  أن  لضمان  وسيلة  توجد   ال   أنه  هو   الطريقة
 هي   جمعها   تم  التي  والتصورات  األفكار   ستكون :  عادة  الحال   هو  هذا  يكون   لن  الواقع، 
  المواطنون ،و   يحدث  ما   على  للتأثير  الدافع  ما،  لسبب  لديهم،  الذين  األشخاص  أفكار
 على  فعل  ردود  لديهم  يكون   قد  أنه  رغم  سماعهم،  يتم  ولن  يحضروا  لن  اهتماًما   األقل

 وصف  تم  ما   نادراً و ،  معهم  للتعامل  النهائية  والتوصيات  تقديرها   يجري   التي  االحتياجات
 & Tutty) األدبيات  في   المجتمعي  المنتدى  نهج  باستخدام  االحتياجات   تقديرات

Rothery, 2010, pp.157-158) . 
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 أو  جديدة،  أفكار  توليد  على  التركيز  مجموعات  أو  المنتديات  تساعد  ما   غالًبا 
  تهم  التي   القضايا   حول   الرأي  مناخ  اختبار  أو  المجتمع،  باهتمام  شعور  على   الحصول

فريقك     إلعطاء   قيود   لديها   التركيز  ومجموعات  المنتديات  فإن   ذلك،   ومع ،أعضاء 
  األشخاص   تمثيل  يتم  قد   حيث أنه ،   المجتمع   احتياجات  حول   دقيقة   معلومات   أعضاءك

 أو   مقترح   إجراء  أي   حيال  بالسلبية  يشعرون   الذين  أو  الخاصة،   االهتمامات  ذوي 
  إثبات   محاولة  عندعلى سبيل المثال،  ،ف  التركيز  مجموعات  أو  المنتديات  في  به  التهديد
  قد   ،التنموية   أو  السلوكية  أو  العاطفية  اإلعاقات  ذوي   لألشخاص  منزل  إلى   الحاجة
 يعارضون   قد  اجتماعاتك  يحضرون   الذين  األشخاص  من  العديد  أن  مجموعتك  تكتشف
  قد   العكس،   على  ، فيه   يعيشون   الذي   الحي   في  المرفق  هذا  مثل  يريدون   ال   ألنهم  الفكرة
  عن  التعبير  أو  التحدث  من  األشخاص  بعض  القوية  االجتماعية  الضغوط   تمنع

  أحد لذلك قد تكون االجتماعات المغلقة    ،المجتمع  منتديات  في  األقليات  نظر  وجهات
المهم  و   ،البيانات  صحة  تهدد  التي   التهديدات  هذه  على  للتغلب   الطرق   استخدم من 
 هذه   استخدام  يمكن.  سميةاإل  المجموعة  تقنية  مثل   المعلومات،  اللتماس  منظمة  أساليب 

 بها  أعضاؤك   يهتم  التي  للقضايا   مشترك  تصور   إلى  المشاركين  لجلب  األساليب
(Brueggemann, 2014, p.195). 

 (7نشاط )
 دقيقة  30المدة:  

 :من وجهة نظرك: ما طرق التقدير المناسبة لكل نوع من أنواع االحتياجات؟
 طريقة/ طرق التقدير المناسبة الحاجات 
  الحاجة المعيارية

 
  الحاجة المحسوسة

 

  الحاجة المعبر عنها 
 

  الحاجة المقارنة
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 طريقة/ طرق التقدير المناسبة الحاجات 
  الحاجة المعيارية

 
  الحاجة المحسوسة

 

  الحاجة المعبر عنها 
 

  الحاجة المقارنة
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 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

 أو  جديدة،  أفكار  توليد  على  التركيز  مجموعات  أو  المنتديات  تساعد  ما   غالًبا 
  تهم  التي   القضايا   حول   الرأي  مناخ  اختبار  أو  المجتمع،  باهتمام  شعور  على   الحصول

فريقك     إلعطاء   قيود   لديها   التركيز  ومجموعات  المنتديات  فإن   ذلك،   ومع ،أعضاء 
  األشخاص   تمثيل  يتم  قد   حيث أنه ،   المجتمع   احتياجات  حول   دقيقة   معلومات   أعضاءك

 أو   مقترح   إجراء  أي   حيال  بالسلبية  يشعرون   الذين  أو  الخاصة،   االهتمامات  ذوي 
  إثبات   محاولة  عندعلى سبيل المثال،  ،ف  التركيز  مجموعات  أو  المنتديات  في  به  التهديد
  قد   ،التنموية   أو  السلوكية  أو  العاطفية  اإلعاقات  ذوي   لألشخاص  منزل  إلى   الحاجة
 يعارضون   قد  اجتماعاتك  يحضرون   الذين  األشخاص  من  العديد  أن  مجموعتك  تكتشف
  قد   العكس،   على  ، فيه   يعيشون   الذي   الحي   في  المرفق  هذا  مثل  يريدون   ال   ألنهم  الفكرة
  عن  التعبير  أو  التحدث  من  األشخاص  بعض  القوية  االجتماعية  الضغوط   تمنع

  أحد لذلك قد تكون االجتماعات المغلقة    ،المجتمع  منتديات  في  األقليات  نظر  وجهات
المهم  و   ،البيانات  صحة  تهدد  التي   التهديدات  هذه  على  للتغلب   الطرق   استخدم من 
 هذه   استخدام  يمكن.  سميةاإل  المجموعة  تقنية  مثل   المعلومات،  اللتماس  منظمة  أساليب 
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 ____________________________ ______________ الوحدة األولى 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوريانو   اقترح  وقد  نموذجً Soriano  (2013هذا  منهجية (  الختيار  تقدير   ا 
 النموذج  يبدأ  ،مفيًدا يكون  أن يمكنالذي  هذا النموذج التالي  الشكل  يقدماالحتياجات، و 

 للبرنامج  الممولة  الجهات  ذلك  في  بما   الرئيسيين،  المصلحة  أصحاب  بمراعاة
 .  نفسه  والمجتمع المجتمع، وقادة للخدمات، والمستهلكين والخدمات،

  الرئيسيين   المصلحة   أصحاب  تحديد  يجب   ، (3في الشكل )  1  الخطوة  في  كما 
  التي   بالمعلومات   المتعلقة  والرغبات  والمتطلبات  التوقعات  المرء   يحدد  ثم  ،المتابعة   قبل

  أو   النوعية  أو  الكمية  األساليب  ملئمة  مدى  إلى  نفسها   األسئلة  تشير  قدو   ،جمعها   سيتم
  جمع   هو  االحتياجات   تقدير  من   الغرض  كان  إذا  المثال،  سبيل  على،ف  المختلطة

  إلى   الحاجة  لتأكيد)  المنزلي  للعنف  المجتمع  في  األسر  تعرض  مدى  حول  المعلومات
 أكثر   الكمية  الطريقة  تكون   أن   المحتمل   فمن  ،(العائلي   للعنف  للتصدي  خدمات 
  ، العائلي   للعنف  تتعرض  التي  األسر   نسبة  تحديد  الطريقة  هذه  لمثل  يمكنو   ،ملئمة

  للفت   العنف  على  الشخصي   الطابع  تضفي   لمعلومات  حاجة  هناك  كانت  إذا   ذلك،  ومع
 . ملئمة أكثر ستكون  الكيفية الطريقة  فإن ؛بالفعل  منها  التحقق  تم مشكلة إلى  االنتباه

 :األفضل  الطريقة  تحديد   في  تساعدنا  رئيسية  عوامل  ثلثة  هناك
 الوقت. -1
 .(والموظفين التمويل)  الموارد  -2
 المعرفة. -3

 وعدد  للتنفيذ،  اللزم  الوقت  في  االحتياجات  لتقدير  طريقة  كل  وتختلف
 توجد  وال.  اللزمة  التقنية  والمعرفة  المطلوبة،  التمويل  وموارد   المعنيين،  األشخاص

 .(Soriano, 1995,p.16) غيرها  من  أفضل  بطبيعتها أو   مثالية  طريقة
 

 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

 

  المصلحة   أصحاب   يفضل  قد  ،(3)  الشكل   في  القرار  شجرة  ألسفل  متابعةوب
 فسيتم  صحيح،   هذا  أن  افتراض   على   ،أخرى   على   واحدة  طريقة  يتطلبون   أو  الرئيسيون 

  تحديد   فينبغي  فيه،  لبس  وال  قوًيا   االلتزام  كان  إذا  ،الطريقة   بهذه  االلتزام  مستوى   تقييم
  منفتحون   المصلحة  وأصحاب  قوًيا   االلتزام  يكن  لم  إذا  ذلك،  ومع  ،هذه  الطريقة  نوع

39
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  تحديد   فينبغي  فيه،  لبس  وال  قوًيا   االلتزام  كان  إذا  ،الطريقة   بهذه  االلتزام  مستوى   تقييم
  منفتحون   المصلحة  وأصحاب  قوًيا   االلتزام  يكن  لم  إذا  ذلك،  ومع  ،هذه  الطريقة  نوع
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 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

 

  المصلحة   أصحاب   يفضل  قد  ،(3)  الشكل   في  القرار  شجرة  ألسفل  متابعةوب
 فسيتم  صحيح،   هذا  أن  افتراض   على   ،أخرى   على   واحدة  طريقة  يتطلبون   أو  الرئيسيون 

  تحديد   فينبغي  فيه،  لبس  وال  قوًيا   االلتزام  كان  إذا  ،الطريقة   بهذه  االلتزام  مستوى   تقييم
  منفتحون   المصلحة  وأصحاب  قوًيا   االلتزام  يكن  لم  إذا  ذلك،  ومع  ،هذه  الطريقة  نوع



40

 ____________________________ ______________ الوحدة األولى 
 

 
 

 هذه  في   ، سارًيا   معينة   بطريقة  المؤسسة  التزام  فسيكون   أخرى،  طريقة  استخدام   على
 . طريقة  كل وعيوب فوائد تقييم يتم المرحلة،

  في   الحاسم  العامل  تكون   ما   ا غالبً   االحتياجات   لتقدير   الرئيسية  األسئلة إن  
 إحدى  وكانت   ذلك،  يفعلوا   لم  إذا   ذلك،  ومع  ،للستخدام  المناسبة   الطريقة  تحديد

  الطريقة   دراسة  استخدام  في  بجدية  النظر  فينبغي   طريقة،  ألي   مفتوحة   المؤسسات
  شخصي  شعور  -  المعلومات  من  نوعين  أفضل  ستوفر  إنها   حيث  المختلطة

  إال   سهًل،  قراًرا  يبدو  قد  هذا  أن  حين   في و   ،للحتياجات  موضوعي  وتقدير  باالحتياجات
 أكثر  طريقة المختلطة   الدراسات تعدحيث   مختلطة؛ طريقة  اختيار  تكلفة تقييم  يجب أنه

  كلتا  استخدام   على  تدريًبا   أو  خبرة   وتتطلب   الواحدة  الطريقة  تقديرات  من  تكلفة
   .الطريقتين

 االحتياجات  تقدير معلومات  تثليث
Triangulation of Needs Assessment Information 

 و   Yegidis  من  كل  يوصي  للمعلومات،  محدودة  مصادر  استخدام  من  التحيز  مخاطر  لتفادي
Weinbach  و  Morrison- Rodriguez(1999)  أو )  مصادر  ثلثة  من  البيانات  جمع"  أو"  التثليث"  بـ  

 بقوة   الخطوة  هذه  ( في1995)  Witkin and Altschuld  ويجادل   ،"مختلفة  نظر  وجهات  منهم   ولكل  ، (أكثر
 .  خطير  نحو على معيبة اعتبارها ينبغي  فقط واحدة طريقة تستخدم التي الدراسات أن إلى يشير  مما أكبر،

 للباحث   ويمكن  للنساء،  مأوى   إلى  المجتمع  في  الحاجة  في  يبحث  المرء  أن  لنفترض  ذلك،  ولتوضيح
 مجموعات   قادة  النسائية،  المنظمات  الشرطة،  االجتماعيون،  األخصائيون )  الرئيسيين  للمخبرين  مسح  إجراء

  الشرطة  ملفات   في  الموجودة  للبيانات  ثانوي   تحليل  وإجراء  مجتمعي،   منتدى  استضافة   ، (إلخ  الذاتية،  المساعدة
 .  مأوى  إلى يحتجن اللئي النساء حاالت حول  الخدمات االجتماعية ووكاالت

 بوضوح  سيمثل  الدراسة  جوانب  من  جانب  كل  من  عليها  الحصول  تم  التي  التصورات  في  التطابق
  فإن   البعض،   بعضها   مع   تتناقض  النتائج  كانت  وإذا   فقط،   واحد   مصدر   إلى  الوصول  تم  لو  مما   أقوى   حالة

 & Tutty) المصداقية  من  قدر  بأكبر  تتمتع  التي  التصورات  مجموعة  لتقدير  صعبة  مهمة  لديه  الباحث

Rothery, 2010, p.158)  . 

 

 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

سوريانو صSoriano   (2013ويشير  أن  121-122،  إلى    تقديرات ( 
  أنها  ُيعتقد  ما   غالباً   ولكن  تأثير  ذات  تكون   أن  يمكن  الكمي  التركيز  ذات  االحتياجات

 مشاعر   تثير  أن  النوعية  الدراسات  لنتائج  يمكنفي حين أنه    ،تفسيرها   ويصعب   مملة
 القوة   ونقاط   المجيبين  احتياجات  على  إنسانًيا   طابًعا   يضفون   ألنهم  القراء  وفهم   وتعاطف 

بريجمان    .لديهم صBrueggemann  (2014ويؤكد   يكون   قدأنه    (191، 
االحتياجات    حول  للغاية  مختلفة  آراء  أو  اتجاهات  المجتمع  في  المختلفة  للمجموعات

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

والمشكلت أن    ، مختلفة  نظر  وجهات  من  االحتياجات    من   البيانات   جمعحيث 
  كانت   إذاو   ،االحتياجات   تقدير  موثوقية   من  يحسن  المصادر  من  متنوعة  مجموعة
  اواثقً   يكون   أن  للباحث  يمكن  النتيجة،  نفس  إلى  تشير  المصادر  من  عدد  من   البيانات

 . صحيح  بشكل المشكلة حددت قد هي  أو أنه من

 ( 8نشاط )
 دقيقة 45المدة: 

 :ما المراحل والخطوات التي تتضمنها عملية تقدير االحتياجات المجتمعية
 الخطوات المراحل 
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بريجمان    .لديهم صBrueggemann  (2014ويؤكد   يكون   قدأنه    (191، 
االحتياجات    حول  للغاية  مختلفة  آراء  أو  اتجاهات  المجتمع  في  المختلفة  للمجموعات

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

والمشكلت أن    ، مختلفة  نظر  وجهات  من  االحتياجات    من   البيانات   جمعحيث 
  كانت   إذاو   ،االحتياجات   تقدير  موثوقية   من  يحسن  المصادر  من  متنوعة  مجموعة
  اواثقً   يكون   أن  للباحث  يمكن  النتيجة،  نفس  إلى  تشير  المصادر  من  عدد  من   البيانات

 . صحيح  بشكل المشكلة حددت قد هي  أو أنه من

 ( 8نشاط )
 دقيقة 45المدة: 

 :ما المراحل والخطوات التي تتضمنها عملية تقدير االحتياجات المجتمعية
 الخطوات المراحل 
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 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
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 . صحيح  بشكل المشكلة حددت قد هي  أو أنه من

 ( 8نشاط )
 دقيقة 45المدة: 
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 ____________________________ ______________ الوحدة األولى 
 

 
 

 خطوات عملية تقدير االحتياجات المجتمعية:مراحل و  :اسابعً 
تحديد   في  النظر  وجهات  و تتعدد  االحتياجات  عملية  خطوات  مراحل  تقدير 

 لبعض وجهات النظر:   بإيجازالمجتمعية، وفيما يلي عرضا 

ثمان خطوات أساسية  (  20، ص2009وآخرين )  Royse et alحدد روز  
 :  ، يوضحها الشكل التالي بالترتيب من أسفل ألعلىتقدير االحتياجات لعملية

 
و  ألتشولد  نموذجً Altschuld & Kumar  (2010كومار  واقترح  المراحل  (  ا 

والخطوات   المراحل  هذه  يبين  التالي  والجدول  االحتياجات،  تقدير  لعملية  الثلث 
 األساسية لكل مرحلة: 

 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

 االحتياجات )المراحل والخطوات األساسية(:( نموذج تقدير  1جدول )
 الخطوات األساسية الوصف المرحلة
 ما قبل التقدير

Preassessment 
تقدير   على  التركيز 
الذي  وما  االحتياجات، 
االحتياجات   عن  نعرفه 

 المحتملة؟ 
 

 .. التركيز على التقييم1
 . . تشكيل لجنة تقدير االحتياجات2
الظروف األولية "ما . تعلم قدر اإلمكان حول  3

مصادر   من  هو"  "ما  و  يكون"  أن  يجب 
 البيانات المتاحة.

. االنتقال إلى المرحلتين الثانية و / أو الثالثة 4
 أو التوقف.

 المرحلة الثانية 
  التقدير

Assessment 

معرفة   إلى  نحتاج  هل 
سيتعين   هل  المزيد، 
أكثر  بجهد  القيام  علينا 
البيانات،   لجمع  كثافة 

لدينا حول   وهل  أفكار 
 أسباب االحتياجات؟

حول  5 كامل  تقييم  إجراء  يجب   ظروف.  "ما 
 هو" أن يكون" و "ما

 ( 3و  2و  1. تحديد التناقضات )المستويات  6
 . إعطاء األولوية للتناقضات7
 لحتياجاتل  سببي   . تحليل8
. التحديد األولي لمعايير الحل واستراتيجيات 9

 الحل الممكنة 
 المرحلة الثالثة. االنتقال إلى  10

 المرحلة الثالثة 
 ما بعد التقدير 

Postassessment 
 

مستعدون  نحن  هل 
وهل   إجراء،التخاذ  

عن  يكفي  ما  تعلمنا 
الشعور  إلى  الحاجة 
إجراءاتنا   تجاه  بالراحة 

 المقترحة؟
 

االحتياجات  11 لحل  النهائية  القرارات  اتخاذ   .
 . واختيار استراتيجيات الحل

عمل  12 خطط  وضع  الحل،  الس.  تراتيجيات 
 .، وبناء قواعد الدعموخطط التواصل 

 .الخطط  ومتابعة. تنفيذ  13
العام  14 المسعى  تقييم  االحتياجات    لتقدير. 

وإعادة  فيها  النظر  إعادة  مع  )وثيقة 
 .استخدامها(

Source: Altschuld, J. W., & Kumar, D. D. (2010). Needs assessment: An 
overview, SAGE Publications, Inc., p.32. 
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 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
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مصادر   من  هو"  "ما  و  يكون"  أن  يجب 
 البيانات المتاحة.

. االنتقال إلى المرحلتين الثانية و / أو الثالثة 4
 أو التوقف.

 المرحلة الثانية 
  التقدير

Assessment 

معرفة   إلى  نحتاج  هل 
سيتعين   هل  المزيد، 
أكثر  بجهد  القيام  علينا 
البيانات،   لجمع  كثافة 

لدينا حول   وهل  أفكار 
 أسباب االحتياجات؟

حول  5 كامل  تقييم  إجراء  يجب   ظروف.  "ما 
 هو" أن يكون" و "ما

 ( 3و  2و  1. تحديد التناقضات )المستويات  6
 . إعطاء األولوية للتناقضات7
 لحتياجاتل  سببي   . تحليل8
. التحديد األولي لمعايير الحل واستراتيجيات 9

 الحل الممكنة 
 المرحلة الثالثة. االنتقال إلى  10

 المرحلة الثالثة 
 ما بعد التقدير 

Postassessment 
 

مستعدون  نحن  هل 
وهل   إجراء،التخاذ  

عن  يكفي  ما  تعلمنا 
الشعور  إلى  الحاجة 
إجراءاتنا   تجاه  بالراحة 

 المقترحة؟
 

االحتياجات  11 لحل  النهائية  القرارات  اتخاذ   .
 . واختيار استراتيجيات الحل

عمل  12 خطط  وضع  الحل،  الس.  تراتيجيات 
 .، وبناء قواعد الدعموخطط التواصل 

 .الخطط  ومتابعة. تنفيذ  13
العام  14 المسعى  تقييم  االحتياجات    لتقدير. 

وإعادة  فيها  النظر  إعادة  مع  )وثيقة 
 .استخدامها(

Source: Altschuld, J. W., & Kumar, D. D. (2010). Needs assessment: An 
overview, SAGE Publications, Inc., p.32. 
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 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
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 أو التوقف.

 المرحلة الثانية 
  التقدير
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معرفة   إلى  نحتاج  هل 
سيتعين   هل  المزيد، 
أكثر  بجهد  القيام  علينا 
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العام  14 المسعى  تقييم  االحتياجات    لتقدير. 

وإعادة  فيها  النظر  إعادة  مع  )وثيقة 
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Source: Altschuld, J. W., & Kumar, D. D. (2010). Needs assessment: An 
overview, SAGE Publications, Inc., p.32. 
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 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
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Source: Altschuld, J. W., & Kumar, D. D. (2010). Needs assessment: An 
overview, SAGE Publications, Inc., p.32. 
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 ____________________________ ______________ الوحدة األولى 
 

 
 

، Petersen and Alexander  (2002   وألكساندر  بيترسون ويرى  
أن  25ص  تقدير   عملية  عليها   تنطوي   التي  لألنشطة  تصور  وضع  وسائل  إحدى(  

  عدة   خللها  توجد  التي   األساسية  المراحل  من  سلسلة  اعتبارها   فيتتمثل    االحتياجات
   ، والجدول التالي بيبن هذه المراحل والخطوات: أساسية خطوات
 : مراحل عملية تقدير االحتياجات.(2جدول )

 للبدء:  التخطيط  مرحلة
 االحتياجات.   لتقدير  التنظيمي الهيكل  إنشاء .1
 االحتياجات.لتقدير   المحتملة  االستخدامات  تحديد  .2
 االحتياجات.  لتقدير المصلحة  أصحاب  تحديد  .3
 المستهدفين.  السكان  تحديد  .4
 للتقدير.  الحاجة  أنواع  تحديد  .5

 التشغيلي:  التخطيط  مرحلة
 . فيها  النظر   يتعين  التي  البيانات ومصادر  الحاجة مؤشرات  تحديد   في  سيساعد  الذي من  تحديد  .1
 .المؤشرات  حول  البيانات  تقارير  بإعداد   سيقوم من  تحديد  .2
 .األهمية  حسب  االحتياجات  ترتيب  أو   لتصنيف  استخدامها الواجب المنهجية  تحديد  .3
 . االجتماعات  وإدارة   لتنظيم  استراتيجية  تحديد  .4
 .اآلراء   في  توافق  إلى  والتوصل  الصراعات  إلدارة  استراتيجية  تحديد  .5
   تحالفات مستمرة.  لبناء  استراتيجية  تحديد  .6

 : البيانات  مرحلة
 الحاجة.  لوصف   المؤشرات   تحديد  .1
 المتاحة.   البيانات  مصادر   تحديد  .2
 عليها. للحصول  استراتيجيةتحديد  و   اللزمة  األخرى   البيانات  تحديد  .3
 الموارد.  جرد   إلنشاء  البيانات  تحديد  .4
 البيانات.   تجميع .5

 : الحاجة  تحليل  مرحلة
 .األهمية  حيث  من  االحتياجات أولويات  تحديد  .1

 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

 .المحددة  االحتياجات عليها  تنطبق  التي  الفرعية  المجموعات  تحديد  .2
 . االحتياجات  لتلبية  العملية الحلول  تحديد  .3
 .المتاحة الحلول  ضوء  في  االحتياجات  تقدير  إعادة  .4
 . االحتياجات  لتلبية  المتاحة الموارد   تحديد  .5
 ذات   الملباة  غير   االحتياجات  بشأن  المصلحة  أصحاب  بين  اآلراء  في  توافق  إلى  الوصول .6

 .محددة  فرعية   سكانية  لمجموعات الحلول وأفضل األولوية
 :والسياسات  البرامج  تطوير  مرحلة

 .سياسة إلى الصلة  ذات والحلول  االحتياجات  بيان  لترجمة  خطط  وضع .1
 . السياسة  عمل   خطط   على الداخلية  المؤسسة  موافقة  تأمين .2
 والجمهور  المناصرة  مجموعات  إلى  السياسات  عمل   وخطط   االحتياجات  تحليل  نتائج  إيصال  .3

 . األخرى   والوكاالت  العام
والتعاون  .4   لمقترحات   الدعم  لتعزيز  الصلة  ذات  والمؤسسات  المدافعة  جماعات  مع  التنسيق 

 . والسياسات البرامج
 .تنفيذها  عند   المقترحة  والسياساتية  البرنامجية  المبادرات  وتقييم  لرصد   خطط  وضع .5

 :الموارد  تخصيص  مرحلة
 معايير الختيار مؤشرات االحتياجات المتعددة.   وضع .1
 األساسية لتوجيه وضع صيغ التمويل. المبادئتحديد   .2
 .والمبادئ الوصول إلى توافق في اآلراء بين أصحاب المصلحة حول المؤشرات   .3
 تجميع البيانات وبناء صيغ التمويل األولوية. .4
 وتعديلها لوصول إلى توافق اآلراء والدعم الواسع.تقديم الصيغ إلى أصحاب المصلحة   .5

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. 

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

  الكلي   االحتياجات  تقدير  لجهد  وتوجيهاً   منظوراً   البدء   تخطيط   مرحلة  توفر
 أخرى   مرة  ثم  الموظفين  مع  أوالً   للمراجعة   مفيد  مراجعة  وتمرين  جيد  قيادي  نشاط  نه،وأ
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 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

 .المحددة  االحتياجات عليها  تنطبق  التي  الفرعية  المجموعات  تحديد  .2
 . االحتياجات  لتلبية  العملية الحلول  تحديد  .3
 .المتاحة الحلول  ضوء  في  االحتياجات  تقدير  إعادة  .4
 . االحتياجات  لتلبية  المتاحة الموارد   تحديد  .5
 ذات   الملباة  غير   االحتياجات  بشأن  المصلحة  أصحاب  بين  اآلراء  في  توافق  إلى  الوصول .6

 .محددة  فرعية   سكانية  لمجموعات الحلول وأفضل األولوية
 :والسياسات  البرامج  تطوير  مرحلة

 .سياسة إلى الصلة  ذات والحلول  االحتياجات  بيان  لترجمة  خطط  وضع .1
 . السياسة  عمل   خطط   على الداخلية  المؤسسة  موافقة  تأمين .2
 والجمهور  المناصرة  مجموعات  إلى  السياسات  عمل   وخطط   االحتياجات  تحليل  نتائج  إيصال  .3

 . األخرى   والوكاالت  العام
والتعاون  .4   لمقترحات   الدعم  لتعزيز  الصلة  ذات  والمؤسسات  المدافعة  جماعات  مع  التنسيق 

 . والسياسات البرامج
 .تنفيذها  عند   المقترحة  والسياساتية  البرنامجية  المبادرات  وتقييم  لرصد   خطط  وضع .5

 :الموارد  تخصيص  مرحلة
 معايير الختيار مؤشرات االحتياجات المتعددة.   وضع .1
 األساسية لتوجيه وضع صيغ التمويل. المبادئتحديد   .2
 .والمبادئ الوصول إلى توافق في اآلراء بين أصحاب المصلحة حول المؤشرات   .3
 تجميع البيانات وبناء صيغ التمويل األولوية. .4
 وتعديلها لوصول إلى توافق اآلراء والدعم الواسع.تقديم الصيغ إلى أصحاب المصلحة   .5

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. 

 ا بإيجاز لهذه المراحل والخطوات التي تشتملها كل مرحلة: وفيما يلي عرًض 
 للبدء:  التخطيط مرحلة 
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 ____________________________ ______________ الوحدة األولى 
 

 
 

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

  نكون   أن  الضروري   من  البداية،  من  االحتياجات:  لتقدير  التنظيمي   الهيكل  إنشاء .1
 من   تحديد  ذلك  يستلزم  ،االحتياجات  لتقدير  التنظيمي  الهيكل  بشأن  واضحين

 الموظفون   هم  منو   ،إنجازها   عن  مسؤوالً   ويكون   للنشاط   اليومية  العمليات  سيوجه
  لجنة   ستعقد  هل   المصلحة؟  أصحاب  إشراك  سيتم  كيفو   النشاط؟  لهذا  المكرسون 
  للجنة   سيكون   هل   المصلحة؟  أصحاب  تشمل  االحتياجات  لتقدير  استشارية

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

  االحتياجات   بتقدير  نقوم  لماذا  االحتياجات:لتقدير    المحتملة  االستخدامات  تحديد .2
  يتيح فرصة   المصلحة   وأصحاب  الموظفين  مع  مناقشة ذلك   إن  ذلك؟  نفعل  ولمن
 . البداية من المناسبة  النغمة لتعيين قيمة

 المصلحة  أصحاب  تحديد  يستلزم :  االحتياجات  لتقدير  المصلحة  أصحاب  تحديد .3
 تساعدك  أن  يمكن   ،العملية  هذه  من  لهم  بالنسبة  المحك  على  هو  ما  استكشاف

 الذين   اآلخرين  المصلحة  أصحاب  تحديد  في  كبير  بشكل  األولية  اتصالك  جهات
 المراحل   في  مفتوًحا   الباب  إلبقاء   فوائد  هناك   النحو،   هذا  على  ،إشراكهم  ينبغي
  أعضاء   ضم  الصعب  من  يكون   قد  العملية،  تقدم  مع  ، االحتياجات  لتقدير   المبكرة

  أن   الواضح  من   أصبح  إذا  ولكن  األنشطة،   وتعطيل   تأخير  في  التسبب  دون   جدد
 . للمشاركة دعوته الضروري  فمن  مفقوًدا،  شخًصا  هناك

 من   المستهدفة  الفئة  هم  من  مناقشة  دائًما   المفيد  من  المستهدفين:   السكان  تحديد .4
 البرامج   إلى  بالنسبةو   ، أجلها   من  االحتياجات  تقدير  يجري   التي  الوكالة  أو   البرنامج

  األمور   كانت  إذا  فيما   النظر  إعادة  المهم  من  تقليدية،  خدمة   مجموعات  تضم  التي
 .المستهدفين للسكان مختلف تعريف يبرر ما هناك كان وإذا تغيرت قد

 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

  هذه   البدء  مرحلة  خلل   االنتباه  توجيه  يجب   :التقدير  إلى  الحاجة  أنواع   تحديد .5
  والوقت   المال  إلى  بالنظر  تقديرها،  سيتم  التي  االحتياجات  أنواع  الستكشاف
 المتاحين.   والموظفين

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

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

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

 .  معقولة 
 التشغيلي:  التخطيط مرحلة 

  تقدير   لعمليات  عامة  استراتيجية   وضع  التشغيلي  التخطيط   مرحلة   تستلزم
 كما   هي   المرحلة   في   معالجتها   يجب   التي   الرئيسية   والقضايا  الخطوات   ، االحتياجات

 . المصلحة أصحاب تشمل مفتوحة  عملية  وافترض يلي
 تم   البدء،  مرحلة  في:  المؤشرات  حول  البيانات  تقارير  بإعداد  سيقوم  من  تحديد .1

  تحديد  على  ينطوي   وهذا  ،االحتياجات   لتقدير  تنظيمي  هيكل   إلنشاء  االهتمام   إيلء
 يتعلق  فيما   أوضح  صورة  على   الحصول   بمجرد  ،الجهد  هذا  سيؤدي  الذي  من

 النظر   سيتم  التي  االحتياجات  وأنواع  استخدامها،  سيتم  التي   البيانات  مصادر   بأنواع
 سيصدر  لمن  االهتمام   إيلء  ينبغي  فيها،  ستشارك  التي  الحاجة   مؤشرات  وما   فيها،

 المشروع   موظفي   طريق   عن  ذلك  يتم  قدو   ، الحاجة  مؤشرات  حول  البيانات  تقارير
 مهنيين   بواسطة  أو  جديدة  بيانات  جمع  على  تنطوي   التي  الحاالت  في  أو  الداخليين
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 .  معقولة 
 التشغيلي:  التخطيط مرحلة 

  تقدير   لعمليات  عامة  استراتيجية   وضع  التشغيلي  التخطيط   مرحلة   تستلزم
 كما   هي   المرحلة   في   معالجتها   يجب   التي   الرئيسية   والقضايا  الخطوات   ، االحتياجات

 . المصلحة أصحاب تشمل مفتوحة  عملية  وافترض يلي
 تم   البدء،  مرحلة  في:  المؤشرات  حول  البيانات  تقارير  بإعداد  سيقوم  من  تحديد .1

  تحديد  على  ينطوي   وهذا  ،االحتياجات   لتقدير  تنظيمي  هيكل   إلنشاء  االهتمام   إيلء
 يتعلق  فيما   أوضح  صورة  على   الحصول   بمجرد  ،الجهد  هذا  سيؤدي  الذي  من

 النظر   سيتم  التي  االحتياجات  وأنواع  استخدامها،  سيتم  التي   البيانات  مصادر   بأنواع
 سيصدر  لمن  االهتمام   إيلء  ينبغي  فيها،  ستشارك  التي  الحاجة   مؤشرات  وما   فيها،

 المشروع   موظفي   طريق   عن  ذلك  يتم  قدو   ، الحاجة  مؤشرات  حول  البيانات  تقارير
 مهنيين   بواسطة  أو  جديدة  بيانات  جمع  على  تنطوي   التي  الحاالت  في  أو  الداخليين
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 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

  هذه   البدء  مرحلة  خلل   االنتباه  توجيه  يجب   :التقدير  إلى  الحاجة  أنواع   تحديد .5
  والوقت   المال  إلى  بالنظر  تقديرها،  سيتم  التي  االحتياجات  أنواع  الستكشاف
 المتاحين.   والموظفين

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

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

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

 .  معقولة 
 التشغيلي:  التخطيط مرحلة 

  تقدير   لعمليات  عامة  استراتيجية   وضع  التشغيلي  التخطيط   مرحلة   تستلزم
 كما   هي   المرحلة   في   معالجتها   يجب   التي   الرئيسية   والقضايا  الخطوات   ، االحتياجات

 . المصلحة أصحاب تشمل مفتوحة  عملية  وافترض يلي
 تم   البدء،  مرحلة  في:  المؤشرات  حول  البيانات  تقارير  بإعداد  سيقوم  من  تحديد .1

  تحديد  على  ينطوي   وهذا  ،االحتياجات   لتقدير  تنظيمي  هيكل   إلنشاء  االهتمام   إيلء
 يتعلق  فيما   أوضح  صورة  على   الحصول   بمجرد  ،الجهد  هذا  سيؤدي  الذي  من

 النظر   سيتم  التي  االحتياجات  وأنواع  استخدامها،  سيتم  التي   البيانات  مصادر   بأنواع
 سيصدر  لمن  االهتمام   إيلء  ينبغي  فيها،  ستشارك  التي  الحاجة   مؤشرات  وما   فيها،

 المشروع   موظفي   طريق   عن  ذلك  يتم  قدو   ، الحاجة  مؤشرات  حول  البيانات  تقارير
 مهنيين   بواسطة  أو  جديدة  بيانات  جمع  على  تنطوي   التي  الحاالت  في  أو  الداخليين
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 ____________________________ ______________ الوحدة األولى 
 

 
 

 التقارير  وإعداد  البيانات   وجمع  االستطلعات  لتصميم  تعيينهم  يتم   خارجيين
 . الموجزة

  حسب   االحتياجات  ترتيب  أو  لتصنيف  استخدامها   الواجب  المنهجية  تحديد .2
  لتحديد  طريقة   إلى  حاجة هناك االحتياجات، مؤشرات  تقارير إعداد بمجرد: األهمية
 تقارير   تتوفر  حتى   االنتظار  الحكمة  غير  من  يكون   قد  ،االحتياجات   أولويات
  لترتيب   عليه  ومتفق   مسبًقا   محدد  إجراء  توفر  نوأ  ،العملية  هذه  لتأسيس  البيانات

  الجانب   هذا  في   المشاركين  مخاوف  من  يخفف   قد  أولوياتها   ترتيب  أو  االحتياجات
 .  البيانات استخدام بكيفية يتعلق  فيما  العملية من

 في   توافق   إلى  التوصل  ألن  نظًرا:  االجتماعات  وإدارة  لتنظيم  استراتيجية  تحديد .3
 من   يكون   فقد  محتملة،  صعبة  عملية  وحلولها  االحتياجات  أولويات  بشأن  اآلراء

 بأكملها   العملية  على   للحفاظ  ، المهام  هذه  إلنجاز   اجتماعات  عدة  عقد  الضروري 
  يجب   للمشروع  المدى  طويل  تخطيط   إلى   حاجة  هناك  الصحيح،  المسار  على

 ضرورية،   اإلضافية  االجتماعات   تصبح  وقد   مسبًقا،  اجتماعات  عدة  مواعيد  تحديد
  لكل   مواد  إنتاج  وسيلزم  الكافية،  السعة  ذات   االجتماعات  غرف  حجز  وسيتعين
  المصلحة   ألصحاب  السابقة  الزمنية   والجداول  االلتزامات   على  اعتماًدا  ،اجتماع 

 لذلك،  ،كبير تأخير إلى اجتماع على حده، كل  وجدولة  تخطيط  يؤدي قد المعنيين،
 إداريين   موظفين  وجود  على  عادةً   ويعتمد  جًدا  جيدة  فكرة   المسبق   التخطيط  يعد

 . المسألة  هذه  على للتركيز
  تتضمن :  اآلراء  في   توافق  إلى  والتوصل  الصراعات  إلدارة  استراتيجية  تحديد .4

  الصلة  ذات  والحلول  الحاجة  أولويات  حول  اآلراء  في  توافق   إلى  التوصل  عملية
  بشأن   قوية  قيم  األفراد  لدى  يكون   قد   ألنه  نظًرا   ، المصالح  الخلفات وتضارب   إدارة

  االجتماع   مناقشات  تصبح  أن  يمكن  االهتمام،  ذات  المحددة  االهتمام  مجاالت 
 لجميع   السماح  المهم  من  أنه   حين  في  ،تتوقع   كنت  مما   للهتمام  إثارة  أكثر

 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

 الصراعات   إبقاء  أيًضا   المهم  من  أنه  إال  الطاولة،   على  آرائهم  بعرض  المشاركين
عن  الصراع  إدارة  في   المهارات  وبعض  استراتيجية  يتطلب  وهذا  ،الطاولة   بعيدة 
 .  التفاوض  على المشاركين ومساعدة

مستمرة  لبناء  استراتيجية  تحديد .5   المتعلقة   القرارات  تحويل  أجل  من:  تحالفات 
  تمولها،   وسياسات  برامج  إلى  للتطبيق   القابلة   والحلول  االحتياجات  بأولويات

إلى  التحالفات  ستحتاج   لهذه   األساس  ، االحتياجات  تقدير  عملية  أثناء  تعزيز 
  يتم   حتى  االنتظار  من  بدالً   ، المعنيين  المصلحة   أصحاب   من  سيأتي  التحالفات 
 الدعم   لتقديم  اللزمة  التحالفات  بناء   إلى   التطلع   ثم  ومن،  النتائج   إلى   الوصول
 طوال   عليه  والحفاظ   التحالف  بناء  على  التركيز  يجب  النهائي،  للتقرير  السياسي
 لقيادة   المهتمة  واألطراف   الجماعات  من  تحالف   بناء  في  الفشل  ن وأ  ،العملية 
 ،الفائدة  عديمة  األخرى   الجهود  كل  يجعل  أن  يمكن  العملية  من  النهائية  المرحلة 

 إلى   ويحتاج  االحتياجات   تقدير   لعمليات  استراتيجي  هدف   هو  التحالف   بناء
 استراتيجية. 

 :البيانات مرحلة 
  اإلحصائية   المؤشرات  تحديد  على  رئيسي  بشكل  البيانات  مرحلة   تركز

  هذه و   ،االحتياجات  تحليل  وظائف  لتنفيذ  اللزمة  األخرى   والمعلومات  البيانات  ومصادر
 يستلزم   ،االحتياجات  تقدير  في  المرء  يفكر  عندما   غالًبا   تصورها   يتم  التي  المرحلة  هي
 الخطوات .  مفيد  بتنسيق   مًعا   تجميعه(  2)و  تريد  ذاما   تحديد(  1: )أساسيين  جزأين  ذلك

 : يلي كما  هي المرحلة هذه في  معالجتها  يجب التي الرئيسية والقضايا 
 تحديد   هي  البيانات  مرحلة  في   األولى  الخطوة    :الحاجة  لوصف  المؤشرات  تحديد .1

  أن   حيث  ،االحتياجات  تقدير  عملية  في  استخدامها  سيتم  التي  االحتياجات  مؤشرات
حددوها   اختيار  عن  المسئولين  التي   اإلجراءات  وكذلك  بالفعل،   المؤشرات 

 . سيستخدمونها 
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 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

 الصراعات   إبقاء  أيًضا   المهم  من  أنه  إال  الطاولة،   على  آرائهم  بعرض  المشاركين
عن  الصراع  إدارة  في   المهارات  وبعض  استراتيجية  يتطلب  وهذا  ،الطاولة   بعيدة 
 .  التفاوض  على المشاركين ومساعدة

مستمرة  لبناء  استراتيجية  تحديد .5   المتعلقة   القرارات  تحويل  أجل  من:  تحالفات 
  تمولها،   وسياسات  برامج  إلى  للتطبيق   القابلة   والحلول  االحتياجات  بأولويات

إلى  التحالفات  ستحتاج   لهذه   األساس  ، االحتياجات  تقدير  عملية  أثناء  تعزيز 
  يتم   حتى  االنتظار  من  بدالً   ، المعنيين  المصلحة   أصحاب   من  سيأتي  التحالفات 
 الدعم   لتقديم  اللزمة  التحالفات  بناء   إلى   التطلع   ثم  ومن،  النتائج   إلى   الوصول
 طوال   عليه  والحفاظ   التحالف  بناء  على  التركيز  يجب  النهائي،  للتقرير  السياسي
 لقيادة   المهتمة  واألطراف   الجماعات  من  تحالف   بناء  في  الفشل  ن وأ  ،العملية 
 ،الفائدة  عديمة  األخرى   الجهود  كل  يجعل  أن  يمكن  العملية  من  النهائية  المرحلة 

 إلى   ويحتاج  االحتياجات   تقدير   لعمليات  استراتيجي  هدف   هو  التحالف   بناء
 استراتيجية. 

 :البيانات مرحلة 
  اإلحصائية   المؤشرات  تحديد  على  رئيسي  بشكل  البيانات  مرحلة   تركز

  هذه و   ،االحتياجات  تحليل  وظائف  لتنفيذ  اللزمة  األخرى   والمعلومات  البيانات  ومصادر
 يستلزم   ،االحتياجات  تقدير  في  المرء  يفكر  عندما   غالًبا   تصورها   يتم  التي  المرحلة  هي
 الخطوات .  مفيد  بتنسيق   مًعا   تجميعه(  2)و  تريد  ذاما   تحديد(  1: )أساسيين  جزأين  ذلك

 : يلي كما  هي المرحلة هذه في  معالجتها  يجب التي الرئيسية والقضايا 
 تحديد   هي  البيانات  مرحلة  في   األولى  الخطوة    :الحاجة  لوصف  المؤشرات  تحديد .1

  أن   حيث  ،االحتياجات  تقدير  عملية  في  استخدامها  سيتم  التي  االحتياجات  مؤشرات
حددوها   اختيار  عن  المسئولين  التي   اإلجراءات  وكذلك  بالفعل،   المؤشرات 

 . سيستخدمونها 
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 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

 الصراعات   إبقاء  أيًضا   المهم  من  أنه  إال  الطاولة،   على  آرائهم  بعرض  المشاركين
عن  الصراع  إدارة  في   المهارات  وبعض  استراتيجية  يتطلب  وهذا  ،الطاولة   بعيدة 
 .  التفاوض  على المشاركين ومساعدة

مستمرة  لبناء  استراتيجية  تحديد .5   المتعلقة   القرارات  تحويل  أجل  من:  تحالفات 
  تمولها،   وسياسات  برامج  إلى  للتطبيق   القابلة   والحلول  االحتياجات  بأولويات

إلى  التحالفات  ستحتاج   لهذه   األساس  ، االحتياجات  تقدير  عملية  أثناء  تعزيز 
  يتم   حتى  االنتظار  من  بدالً   ، المعنيين  المصلحة   أصحاب   من  سيأتي  التحالفات 
 الدعم   لتقديم  اللزمة  التحالفات  بناء   إلى   التطلع   ثم  ومن،  النتائج   إلى   الوصول
 طوال   عليه  والحفاظ   التحالف  بناء  على  التركيز  يجب  النهائي،  للتقرير  السياسي
 لقيادة   المهتمة  واألطراف   الجماعات  من  تحالف   بناء  في  الفشل  ن وأ  ،العملية 
 ،الفائدة  عديمة  األخرى   الجهود  كل  يجعل  أن  يمكن  العملية  من  النهائية  المرحلة 

 إلى   ويحتاج  االحتياجات   تقدير   لعمليات  استراتيجي  هدف   هو  التحالف   بناء
 استراتيجية. 

 :البيانات مرحلة 
  اإلحصائية   المؤشرات  تحديد  على  رئيسي  بشكل  البيانات  مرحلة   تركز

  هذه و   ،االحتياجات  تحليل  وظائف  لتنفيذ  اللزمة  األخرى   والمعلومات  البيانات  ومصادر
 يستلزم   ،االحتياجات  تقدير  في  المرء  يفكر  عندما   غالًبا   تصورها   يتم  التي  المرحلة  هي
 الخطوات .  مفيد  بتنسيق   مًعا   تجميعه(  2)و  تريد  ذاما   تحديد(  1: )أساسيين  جزأين  ذلك

 : يلي كما  هي المرحلة هذه في  معالجتها  يجب التي الرئيسية والقضايا 
 تحديد   هي  البيانات  مرحلة  في   األولى  الخطوة    :الحاجة  لوصف  المؤشرات  تحديد .1

  أن   حيث  ،االحتياجات  تقدير  عملية  في  استخدامها  سيتم  التي  االحتياجات  مؤشرات
حددوها   اختيار  عن  المسئولين  التي   اإلجراءات  وكذلك  بالفعل،   المؤشرات 

 . سيستخدمونها 
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 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

 الصراعات   إبقاء  أيًضا   المهم  من  أنه  إال  الطاولة،   على  آرائهم  بعرض  المشاركين
عن  الصراع  إدارة  في   المهارات  وبعض  استراتيجية  يتطلب  وهذا  ،الطاولة   بعيدة 
 .  التفاوض  على المشاركين ومساعدة

مستمرة  لبناء  استراتيجية  تحديد .5   المتعلقة   القرارات  تحويل  أجل  من:  تحالفات 
  تمولها،   وسياسات  برامج  إلى  للتطبيق   القابلة   والحلول  االحتياجات  بأولويات

إلى  التحالفات  ستحتاج   لهذه   األساس  ، االحتياجات  تقدير  عملية  أثناء  تعزيز 
  يتم   حتى  االنتظار  من  بدالً   ، المعنيين  المصلحة   أصحاب   من  سيأتي  التحالفات 
 الدعم   لتقديم  اللزمة  التحالفات  بناء   إلى   التطلع   ثم  ومن،  النتائج   إلى   الوصول
 طوال   عليه  والحفاظ   التحالف  بناء  على  التركيز  يجب  النهائي،  للتقرير  السياسي
 لقيادة   المهتمة  واألطراف   الجماعات  من  تحالف   بناء  في  الفشل  ن وأ  ،العملية 
 ،الفائدة  عديمة  األخرى   الجهود  كل  يجعل  أن  يمكن  العملية  من  النهائية  المرحلة 

 إلى   ويحتاج  االحتياجات   تقدير   لعمليات  استراتيجي  هدف   هو  التحالف   بناء
 استراتيجية. 

 :البيانات مرحلة 
  اإلحصائية   المؤشرات  تحديد  على  رئيسي  بشكل  البيانات  مرحلة   تركز

  هذه و   ،االحتياجات  تحليل  وظائف  لتنفيذ  اللزمة  األخرى   والمعلومات  البيانات  ومصادر
 يستلزم   ،االحتياجات  تقدير  في  المرء  يفكر  عندما   غالًبا   تصورها   يتم  التي  المرحلة  هي
 الخطوات .  مفيد  بتنسيق   مًعا   تجميعه(  2)و  تريد  ذاما   تحديد(  1: )أساسيين  جزأين  ذلك

 : يلي كما  هي المرحلة هذه في  معالجتها  يجب التي الرئيسية والقضايا 
 تحديد   هي  البيانات  مرحلة  في   األولى  الخطوة    :الحاجة  لوصف  المؤشرات  تحديد .1

  أن   حيث  ،االحتياجات  تقدير  عملية  في  استخدامها  سيتم  التي  االحتياجات  مؤشرات
حددوها   اختيار  عن  المسئولين  التي   اإلجراءات  وكذلك  بالفعل،   المؤشرات 

 . سيستخدمونها 
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 ____________________________ ______________ الوحدة األولى 
 

 
 

  لمؤشرات   مبدئية  قائمة  إنشاء   بمجرد  :  المتاحة  البيانات  مصادر  تحديد .2
  لحساب   المتاحة  البيانات  مصادر   تحديد  إلى  االنتباه  توجيه  يمكن  االحتياجات،

  مجموعة   في  النظر  يمكن  ،المستهدفين  للسكان  المحددة  االحتياجات  مؤشرات
 إلى   األفراد  على  المحوسبة  البيانات  قواعد  من  تتراوح   البيانات،  مصادر  من  متنوعة
  البيانات   مصادر  تحديد  عند  ، مجمعة  بيانات  على  تحتوي   التي   المنشورة  التقارير 
 مثل   البيانات،  مصادر  الستخدام  المطلوبة  للخبرة  تقييم  إجراء  ينبغي  المتاحة،

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

 فهرسة   بمجرد:  عليها  للحصول  واستراتيجية  الالزمة  األخرى   البيانات  تحديد .3
  هي  لما   تقييم  إجراء  يجب  االحتياجات،  تقدير  لجهود  المتاحة  البيانات  مصادر
 والتكلفة   الموظفين  وجهد  الوقت  مقدار  مراعاة  يجب  ،بسهولة  المتوفرة  غير  البيانات
 بعض   إلى  حاجة  هناك  تكون   قد.  المطلوبة  البيانات  هذه  على  للحصول  اللزمة
 االحتياجات   تقدير  عملية  في  االعتبار  في  أخذها   سيتم  التي  البيانات  لمدى  التنقيح

  هناك   أخيًرا،  ،الزمنية  وحدوده  ميزانيته  حدود   في  ككل  المشروع   إبقاء  أجل  من
 ومن  وموعدها   البيانات  على  الحصول   كيفية  لتحديد  مفصلة  خطة   إلى  حاجة 

  قد   والتي  المهمة،  لهذه  والموظفين  األموال  تخصيص   سيتعين  ،عليها   سيحصل 
 واجراء   المسوحات،   وإجراء  وتصميم   البيانات،   جمع   أدوات  لتطوير  التعاقد  تشمل

 .التركيز مجموعات
  األنشطة  لوصف  الموارد  جرد  قوائم  تستخدم:  الموارد  جرد  إلنشاء   البيانات  تحديد .4

  والمحتوى   العمليات  وحجم  ونطاق   التوزيع  حيث  من(  الموارد)  ومقدمي  الحالية
 توفر  مدى  لتقدير  المخزونات  هذه  مثل  استخدام  يتم  ،وتوافرها   الوصول  وإمكانية
 وموقع   مستوى   تحديد  وبالتالي  المحددة  االحتياجات  لتلبية  الحالية  الموارد

 التي   البرامج  عمليات   الخدمات  جرد  يتجاوز  أن  يجب  ،الملباة  غير  االحتياجات

 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

  األخرى   الخدمات  تشمل  أن  وينبغي  االحتياجات،  تقدير  تجري   التي  الوكالة   تديرها 
  المصلحة   أصحاب  يكون   ما  غالًبا   ،المستهدفين  للسكان  المتاحة  الخدمات  ومقدمي
  في   فعالين  يكونوا  أن  ويمكن  الخارجية  الموارد  سعة  حول  للمعلومات  جيدة   مصادر
 . جغرافية منطقة  في الحالية  الخدمة سعة وصف  توسيع

 الفترة   حسب  المحددة،  االحتياجات  مؤشرات  قيم  حساب  يكفي  ال  :البيانات  تجميع .5
 تنظيم  يجبو   ، الجغرافية  والمنطقة  المستهدفة،  للسكان  الفرعية   والمجموعة  الزمنية،

  ، الحاجة  أولويات  مناقشات  يسهل  أن  يمكن   تنسيق   في   وتلخيصها   البيانات  هذه
تقليل    تحتاج  قدو   ،للمؤشرات  التشغيلية  التعريفات  شرح  إلى  تحتاج   سوفو  إلى 

 من  العديد  ألن  نظًرا  ،خريطة   أولوية لألشكال والخرائط   وإعطاء  حصائيةاإل  الجداول
  تقديم   يجب  إحصائية  خلفيات  لديهم  يكون   لن  المناقشات  هذه  في  المشاركين  األفراد

 جداول   على  تحتوي   التي  الكثيفة  التقارير  ،المشاركين  لجميع  مفيدة  بطريقة  البيانات
 تكون   ما   غالًبا  أنها   من  الرغم  على  المناقشة،   تسهل  ال  يبدو  ما  على  لها   نهاية   ال

 تكون   قد  ،شيء  كل  رؤية  في  يرغبون   الذين  ألولئك  داعمة  ومراجع  مفيدة  معلومات
 تحليل   لدعم  البيانات  وتلخيص  تنظيم  إلعادة  متكررة  محاوالت  إلى  حاجة  هناك

 . االحتياجات
 :الحاجة تحليل مرحلة 

  خطوات  ليست   االحتياجات  تحليل  في  الرئيسية  الخطوات   فإن  الواقع،   في
  ينصب   االحتياجات،تقدير    من  المرحلة   هذه  في و   ،تكرارية  عملية   هي  ما   بقدر  منفصلة 
  الوصول   على  المرحلة  هذه  تركز  بينما   ،اآلراء  توافق   وبناء  القرارات  اتخاذ  على  التركيز

  هذه   تحقيق  فإن  للتطبيق،   القابلة  والحلول  الحاجة   أولويات  حول  استنتاجات  إلى
 . الوسط   الحلول على والتفاوض القيم  حول  الخلفات إدارة يستلزم األهداف

 أو  االحتياجات  ترتيب  عملية  إن:  األهمية  حيث  من  االحتياجات  أولويات  تحديد .1
 تحليل   مرحلة  في   األولى  الخطوة   هي  األهمية  حيث  من  أولوياتها   تحديد
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 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

  األخرى   الخدمات  تشمل  أن  وينبغي  االحتياجات،  تقدير  تجري   التي  الوكالة   تديرها 
  المصلحة   أصحاب  يكون   ما  غالًبا   ،المستهدفين  للسكان  المتاحة  الخدمات  ومقدمي
  في   فعالين  يكونوا  أن  ويمكن  الخارجية  الموارد  سعة  حول  للمعلومات  جيدة   مصادر
 . جغرافية منطقة  في الحالية  الخدمة سعة وصف  توسيع

 الفترة   حسب  المحددة،  االحتياجات  مؤشرات  قيم  حساب  يكفي  ال  :البيانات  تجميع .5
 تنظيم  يجبو   ، الجغرافية  والمنطقة  المستهدفة،  للسكان  الفرعية   والمجموعة  الزمنية،

  ، الحاجة  أولويات  مناقشات  يسهل  أن  يمكن   تنسيق   في   وتلخيصها   البيانات  هذه
تقليل    تحتاج  قدو   ،للمؤشرات  التشغيلية  التعريفات  شرح  إلى  تحتاج   سوفو  إلى 

 من  العديد  ألن  نظًرا  ،خريطة   أولوية لألشكال والخرائط   وإعطاء  حصائيةاإل  الجداول
  تقديم   يجب  إحصائية  خلفيات  لديهم  يكون   لن  المناقشات  هذه  في  المشاركين  األفراد

 جداول   على  تحتوي   التي  الكثيفة  التقارير  ،المشاركين  لجميع  مفيدة  بطريقة  البيانات
 تكون   ما   غالًبا  أنها   من  الرغم  على  المناقشة،   تسهل  ال  يبدو  ما  على  لها   نهاية   ال

 تكون   قد  ،شيء  كل  رؤية  في  يرغبون   الذين  ألولئك  داعمة  ومراجع  مفيدة  معلومات
 تحليل   لدعم  البيانات  وتلخيص  تنظيم  إلعادة  متكررة  محاوالت  إلى  حاجة  هناك

 . االحتياجات
 :الحاجة تحليل مرحلة 

  خطوات  ليست   االحتياجات  تحليل  في  الرئيسية  الخطوات   فإن  الواقع،   في
  ينصب   االحتياجات،تقدير    من  المرحلة   هذه  في و   ،تكرارية  عملية   هي  ما   بقدر  منفصلة 
  الوصول   على  المرحلة  هذه  تركز  بينما   ،اآلراء  توافق   وبناء  القرارات  اتخاذ  على  التركيز

  هذه   تحقيق  فإن  للتطبيق،   القابلة  والحلول  الحاجة   أولويات  حول  استنتاجات  إلى
 . الوسط   الحلول على والتفاوض القيم  حول  الخلفات إدارة يستلزم األهداف

 أو  االحتياجات  ترتيب  عملية  إن:  األهمية  حيث  من  االحتياجات  أولويات  تحديد .1
 تحليل   مرحلة  في   األولى  الخطوة   هي  األهمية  حيث  من  أولوياتها   تحديد
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 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

  األخرى   الخدمات  تشمل  أن  وينبغي  االحتياجات،  تقدير  تجري   التي  الوكالة   تديرها 
  المصلحة   أصحاب  يكون   ما  غالًبا   ،المستهدفين  للسكان  المتاحة  الخدمات  ومقدمي
  في   فعالين  يكونوا  أن  ويمكن  الخارجية  الموارد  سعة  حول  للمعلومات  جيدة   مصادر
 . جغرافية منطقة  في الحالية  الخدمة سعة وصف  توسيع

 الفترة   حسب  المحددة،  االحتياجات  مؤشرات  قيم  حساب  يكفي  ال  :البيانات  تجميع .5
 تنظيم  يجبو   ، الجغرافية  والمنطقة  المستهدفة،  للسكان  الفرعية   والمجموعة  الزمنية،

  ، الحاجة  أولويات  مناقشات  يسهل  أن  يمكن   تنسيق   في   وتلخيصها   البيانات  هذه
تقليل    تحتاج  قدو   ،للمؤشرات  التشغيلية  التعريفات  شرح  إلى  تحتاج   سوفو  إلى 

 من  العديد  ألن  نظًرا  ،خريطة   أولوية لألشكال والخرائط   وإعطاء  حصائيةاإل  الجداول
  تقديم   يجب  إحصائية  خلفيات  لديهم  يكون   لن  المناقشات  هذه  في  المشاركين  األفراد

 جداول   على  تحتوي   التي  الكثيفة  التقارير  ،المشاركين  لجميع  مفيدة  بطريقة  البيانات
 تكون   ما   غالًبا  أنها   من  الرغم  على  المناقشة،   تسهل  ال  يبدو  ما  على  لها   نهاية   ال

 تكون   قد  ،شيء  كل  رؤية  في  يرغبون   الذين  ألولئك  داعمة  ومراجع  مفيدة  معلومات
 تحليل   لدعم  البيانات  وتلخيص  تنظيم  إلعادة  متكررة  محاوالت  إلى  حاجة  هناك

 . االحتياجات
 :الحاجة تحليل مرحلة 

  خطوات  ليست   االحتياجات  تحليل  في  الرئيسية  الخطوات   فإن  الواقع،   في
  ينصب   االحتياجات،تقدير    من  المرحلة   هذه  في و   ،تكرارية  عملية   هي  ما   بقدر  منفصلة 
  الوصول   على  المرحلة  هذه  تركز  بينما   ،اآلراء  توافق   وبناء  القرارات  اتخاذ  على  التركيز

  هذه   تحقيق  فإن  للتطبيق،   القابلة  والحلول  الحاجة   أولويات  حول  استنتاجات  إلى
 . الوسط   الحلول على والتفاوض القيم  حول  الخلفات إدارة يستلزم األهداف

 أو  االحتياجات  ترتيب  عملية  إن:  األهمية  حيث  من  االحتياجات  أولويات  تحديد .1
 تحليل   مرحلة  في   األولى  الخطوة   هي  األهمية  حيث  من  أولوياتها   تحديد
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 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

  األخرى   الخدمات  تشمل  أن  وينبغي  االحتياجات،  تقدير  تجري   التي  الوكالة   تديرها 
  المصلحة   أصحاب  يكون   ما  غالًبا   ،المستهدفين  للسكان  المتاحة  الخدمات  ومقدمي
  في   فعالين  يكونوا  أن  ويمكن  الخارجية  الموارد  سعة  حول  للمعلومات  جيدة   مصادر
 . جغرافية منطقة  في الحالية  الخدمة سعة وصف  توسيع

 الفترة   حسب  المحددة،  االحتياجات  مؤشرات  قيم  حساب  يكفي  ال  :البيانات  تجميع .5
 تنظيم  يجبو   ، الجغرافية  والمنطقة  المستهدفة،  للسكان  الفرعية   والمجموعة  الزمنية،

  ، الحاجة  أولويات  مناقشات  يسهل  أن  يمكن   تنسيق   في   وتلخيصها   البيانات  هذه
تقليل    تحتاج  قدو   ،للمؤشرات  التشغيلية  التعريفات  شرح  إلى  تحتاج   سوفو  إلى 

 من  العديد  ألن  نظًرا  ،خريطة   أولوية لألشكال والخرائط   وإعطاء  حصائيةاإل  الجداول
  تقديم   يجب  إحصائية  خلفيات  لديهم  يكون   لن  المناقشات  هذه  في  المشاركين  األفراد

 جداول   على  تحتوي   التي  الكثيفة  التقارير  ،المشاركين  لجميع  مفيدة  بطريقة  البيانات
 تكون   ما   غالًبا  أنها   من  الرغم  على  المناقشة،   تسهل  ال  يبدو  ما  على  لها   نهاية   ال

 تكون   قد  ،شيء  كل  رؤية  في  يرغبون   الذين  ألولئك  داعمة  ومراجع  مفيدة  معلومات
 تحليل   لدعم  البيانات  وتلخيص  تنظيم  إلعادة  متكررة  محاوالت  إلى  حاجة  هناك

 . االحتياجات
 :الحاجة تحليل مرحلة 

  خطوات  ليست   االحتياجات  تحليل  في  الرئيسية  الخطوات   فإن  الواقع،   في
  ينصب   االحتياجات،تقدير    من  المرحلة   هذه  في و   ،تكرارية  عملية   هي  ما   بقدر  منفصلة 
  الوصول   على  المرحلة  هذه  تركز  بينما   ،اآلراء  توافق   وبناء  القرارات  اتخاذ  على  التركيز

  هذه   تحقيق  فإن  للتطبيق،   القابلة  والحلول  الحاجة   أولويات  حول  استنتاجات  إلى
 . الوسط   الحلول على والتفاوض القيم  حول  الخلفات إدارة يستلزم األهداف

 أو  االحتياجات  ترتيب  عملية  إن:  األهمية  حيث  من  االحتياجات  أولويات  تحديد .1
 تحليل   مرحلة  في   األولى  الخطوة   هي  األهمية  حيث  من  أولوياتها   تحديد
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 ____________________________ ______________ الوحدة األولى 
 

 
 

 المصلحة   أصحاب  بين  اتفاق   إلى  التوصل  النشاط   هذا  يتضمنو   ،االحتياجات
  الحاجة   أولويات   حول  إجماع  إلى   الوصول  يمثل   ،أهمية  األكثر  االحتياجات  حول 
  الوقت   بعض  قضاء   يبرر  ما  هناك و   ،االحتياجات  تقدير  عملية   في  ا رئيسيً   ا معلمً 

 التي   اإليجابية  الفريق   روح  يعزز  وهو  المشاركين،  مع   اإلنجاز  بهذا   للحتفال
 . التالية المعالم إلى  للوصول ضرورية ستكون 

  تنطبق  ال  :المحددة  االحتياجات  عليها  تنطبق   التي   الفرعية  المجموعات  تحديد .2
 مجموعات   تحديد  يعد.  المستهدفين  السكان  جميع  على  المحددة  االحتياجات  جميع
 والتي   السن....إلخ،  كبار  أو  األطفال أو المراهقين  مثل  السكان،  من  معينة  فرعية
  إلى   والتوصل  الحلول  استهداف  في  مهمة  خطوة  محددة،  احتياجات  عليها   تنطبق 
 .  السكان لهؤالء  األنسب  المميزة  الحلول حول اتفاق 

  باالحتياجات   قائمة  على   للحصول:  االحتياجات  لتلبية  العملية  الحلول  تحديد .3
  الفعالة   والسياساتية   البرامجية  الحلول   تحديد  يجب  السياسات،   لواضعي  مفيدة  لتكون 
  التكلفة   مراعاة  مع  العامة،  السياسة   صانعي  على  وقادرة  مقبولة  اعتبارها   يمكن  التي

 .  ذلك إلى  وما  الثقافية، والحساسية والعملية
  االحتياجات،   لبعض  بالنسبة:  المتاحة  الحلول  ضوء  في   االحتياجات   تقدير  إعادة .4

  ، المحتملة   والمقبولية  والكفاءة  الفعالية  مراعاة  بعد  واضًحا   العملي  الحل  يكون   ال  قد
 للحتياجات   أكبر  أولوية  إلعطاء  االحتياجات  أولويات  تقدير   إعادة  ذلك  يتطلب  قد

وهذ   قابلية  األكثر  من   وبدالً .  تقل  حاجة   أي  أهمية  أن  إلى  يشير  ال  اللتحسين، 
  إلى   حاجة  هناك   تكون   قد  المتاحة،   الموارد  محدودية  ظل  في  أنه،  تدرك  ذلك،
  فرصة   فيها   توجد  التي  االحتياجات  لتلك  أكبر   وزناً   إلعطاء  األولويات  ترتيب  إعادة
  ترتيب   في  النظر  إعادة  العملية  في  للمشاركين  الخطوة  هذه  تتيحو   ،للتحسين   أكبر

 . الحقائق  هذه ضوء في  احتياجاتهم

 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

  االحتياجات   أولويات   تحديد  بمجرد:  االحتياجات  لتلبية  المتاحة  الموارد   تحديد .5
 الموارد   مراجعة  هي  االحتياجات  تقدير  عملية   في  التالية  الخطوة  فإن   والحلول،

 الذي   االستعراض،  هذا  خلل  من.  احتياجاتهم  لتلبية  المتاحة   والخاصة  العامة
  قرار   اتخاذ  يمكن  الموارد،  جرد  قائمة  في  جمعها   تم  التي   المعلومات  فحص  يتضمن

  مهمة   الخطوة  هذهو   ، االحتياجات  لتلبية   بالفعل  الموجودة  الحالية   الخدمات  بشأن
  وسياسات  الخدمات  تكرار  إلى  تؤدي  قد  التي   والسياسات  البرامج  مقترحات  لتقليل
 الخدمة   مقدمو  يفعله  بما  اعتراًفا   تقدم  أن  يمكنفإنه    ذلك،  على  علوة  ،مكررة

  أن   تشعر  قد  التي   المجموعات  من  المحتملة   المعارضة  تقليل  مع  بالفعل،  الحاليون 
 . جديدة بمبادرات مهددة ستكون  عملياتها 

 غير   االحتياجات   بشأن  المصلحة  أصحاب  بين   اآلراء  في   توافق  إلى   الوصول .6
 تتضمن   :  محددة  فرعية  سكانية  لمجموعات  الحلول  وأفضل  األولوية  ذات  الملباة
  ذات  الملباة  غير  االحتياجات  تأكيد  االحتياجات  تحليل  مرحلة  في  األخيرة  الخطوة
  تلك   لتلبية  العملية  الحلول  أفضل  تحديد  جانب  إلى  المستهدفين،  للسكان  األولوية

 تتضمن و   ،الموارد  وتوافر  الحالية   الخدمة  تقييم  باستخدام  ذلك  يتمو   ،االحتياجات
 التي   الجغرافية  والمناطق   الفرعية  السكانية  المجموعات  تحديد  أيًضا   المهمة  هذه

  األنسب   هي  المقترحة  الحلول  أن  وتؤكد  أكبر  الملباة  غير   االحتياجات  فيها   تكون 
 بين  اآلراء  في  توافق   إلى  الوصول  يعدو   ،متميزة  سكانية  فرعية  مجموعة   لكل

  معلما  االحتياجات  تحليل  لمرحلة   النهائي  الهدف  هذا  حول  المصلحة  أصحاب
  مواصلة   يجب و   ، اإلنجاز  بسبب  فقط  ليس  مطلوب،   االحتفال   أخرى،  مرة  ، ا هامً 

 هو  ليس  االحتياجات  تحليل  ،اإلنجاز   لهذا  سمح  الذي  والزمني  الجماعي  الجهد
  . االحتياجات  لتقدير النهائية  النقطة
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 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

  االحتياجات   أولويات   تحديد  بمجرد:  االحتياجات  لتلبية  المتاحة  الموارد   تحديد .5
 الموارد   مراجعة  هي  االحتياجات  تقدير  عملية   في  التالية  الخطوة  فإن   والحلول،

 الذي   االستعراض،  هذا  خلل  من.  احتياجاتهم  لتلبية  المتاحة   والخاصة  العامة
  قرار   اتخاذ  يمكن  الموارد،  جرد  قائمة  في  جمعها   تم  التي   المعلومات  فحص  يتضمن

  مهمة   الخطوة  هذهو   ، االحتياجات  لتلبية   بالفعل  الموجودة  الحالية   الخدمات  بشأن
  وسياسات  الخدمات  تكرار  إلى  تؤدي  قد  التي   والسياسات  البرامج  مقترحات  لتقليل
 الخدمة   مقدمو  يفعله  بما  اعتراًفا   تقدم  أن  يمكنفإنه    ذلك،  على  علوة  ،مكررة

  أن   تشعر  قد  التي   المجموعات  من  المحتملة   المعارضة  تقليل  مع  بالفعل،  الحاليون 
 . جديدة بمبادرات مهددة ستكون  عملياتها 

 غير   االحتياجات   بشأن  المصلحة  أصحاب  بين   اآلراء  في   توافق  إلى   الوصول .6
 تتضمن   :  محددة  فرعية  سكانية  لمجموعات  الحلول  وأفضل  األولوية  ذات  الملباة
  ذات  الملباة  غير  االحتياجات  تأكيد  االحتياجات  تحليل  مرحلة  في  األخيرة  الخطوة
  تلك   لتلبية  العملية  الحلول  أفضل  تحديد  جانب  إلى  المستهدفين،  للسكان  األولوية

 تتضمن و   ،الموارد  وتوافر  الحالية   الخدمة  تقييم  باستخدام  ذلك  يتمو   ،االحتياجات
 التي   الجغرافية  والمناطق   الفرعية  السكانية  المجموعات  تحديد  أيًضا   المهمة  هذه

  األنسب   هي  المقترحة  الحلول  أن  وتؤكد  أكبر  الملباة  غير   االحتياجات  فيها   تكون 
 بين  اآلراء  في  توافق   إلى  الوصول  يعدو   ،متميزة  سكانية  فرعية  مجموعة   لكل

  معلما  االحتياجات  تحليل  لمرحلة   النهائي  الهدف  هذا  حول  المصلحة  أصحاب
  مواصلة   يجب و   ، اإلنجاز  بسبب  فقط  ليس  مطلوب،   االحتفال   أخرى،  مرة  ، ا هامً 

 هو  ليس  االحتياجات  تحليل  ،اإلنجاز   لهذا  سمح  الذي  والزمني  الجماعي  الجهد
  . االحتياجات  لتقدير النهائية  النقطة
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 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

  االحتياجات   أولويات   تحديد  بمجرد:  االحتياجات  لتلبية  المتاحة  الموارد   تحديد .5
 الموارد   مراجعة  هي  االحتياجات  تقدير  عملية   في  التالية  الخطوة  فإن   والحلول،

 الذي   االستعراض،  هذا  خلل  من.  احتياجاتهم  لتلبية  المتاحة   والخاصة  العامة
  قرار   اتخاذ  يمكن  الموارد،  جرد  قائمة  في  جمعها   تم  التي   المعلومات  فحص  يتضمن

  مهمة   الخطوة  هذهو   ، االحتياجات  لتلبية   بالفعل  الموجودة  الحالية   الخدمات  بشأن
  وسياسات  الخدمات  تكرار  إلى  تؤدي  قد  التي   والسياسات  البرامج  مقترحات  لتقليل
 الخدمة   مقدمو  يفعله  بما  اعتراًفا   تقدم  أن  يمكنفإنه    ذلك،  على  علوة  ،مكررة

  أن   تشعر  قد  التي   المجموعات  من  المحتملة   المعارضة  تقليل  مع  بالفعل،  الحاليون 
 . جديدة بمبادرات مهددة ستكون  عملياتها 

 غير   االحتياجات   بشأن  المصلحة  أصحاب  بين   اآلراء  في   توافق  إلى   الوصول .6
 تتضمن   :  محددة  فرعية  سكانية  لمجموعات  الحلول  وأفضل  األولوية  ذات  الملباة
  ذات  الملباة  غير  االحتياجات  تأكيد  االحتياجات  تحليل  مرحلة  في  األخيرة  الخطوة
  تلك   لتلبية  العملية  الحلول  أفضل  تحديد  جانب  إلى  المستهدفين،  للسكان  األولوية

 تتضمن و   ،الموارد  وتوافر  الحالية   الخدمة  تقييم  باستخدام  ذلك  يتمو   ،االحتياجات
 التي   الجغرافية  والمناطق   الفرعية  السكانية  المجموعات  تحديد  أيًضا   المهمة  هذه

  األنسب   هي  المقترحة  الحلول  أن  وتؤكد  أكبر  الملباة  غير   االحتياجات  فيها   تكون 
 بين  اآلراء  في  توافق   إلى  الوصول  يعدو   ،متميزة  سكانية  فرعية  مجموعة   لكل

  معلما  االحتياجات  تحليل  لمرحلة   النهائي  الهدف  هذا  حول  المصلحة  أصحاب
  مواصلة   يجب و   ، اإلنجاز  بسبب  فقط  ليس  مطلوب،   االحتفال   أخرى،  مرة  ، ا هامً 

 هو  ليس  االحتياجات  تحليل  ،اإلنجاز   لهذا  سمح  الذي  والزمني  الجماعي  الجهد
  . االحتياجات  لتقدير النهائية  النقطة
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 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

  االحتياجات   أولويات   تحديد  بمجرد:  االحتياجات  لتلبية  المتاحة  الموارد   تحديد .5
 الموارد   مراجعة  هي  االحتياجات  تقدير  عملية   في  التالية  الخطوة  فإن   والحلول،

 الذي   االستعراض،  هذا  خلل  من.  احتياجاتهم  لتلبية  المتاحة   والخاصة  العامة
  قرار   اتخاذ  يمكن  الموارد،  جرد  قائمة  في  جمعها   تم  التي   المعلومات  فحص  يتضمن

  مهمة   الخطوة  هذهو   ، االحتياجات  لتلبية   بالفعل  الموجودة  الحالية   الخدمات  بشأن
  وسياسات  الخدمات  تكرار  إلى  تؤدي  قد  التي   والسياسات  البرامج  مقترحات  لتقليل
 الخدمة   مقدمو  يفعله  بما  اعتراًفا   تقدم  أن  يمكنفإنه    ذلك،  على  علوة  ،مكررة

  أن   تشعر  قد  التي   المجموعات  من  المحتملة   المعارضة  تقليل  مع  بالفعل،  الحاليون 
 . جديدة بمبادرات مهددة ستكون  عملياتها 

 غير   االحتياجات   بشأن  المصلحة  أصحاب  بين   اآلراء  في   توافق  إلى   الوصول .6
 تتضمن   :  محددة  فرعية  سكانية  لمجموعات  الحلول  وأفضل  األولوية  ذات  الملباة
  ذات  الملباة  غير  االحتياجات  تأكيد  االحتياجات  تحليل  مرحلة  في  األخيرة  الخطوة
  تلك   لتلبية  العملية  الحلول  أفضل  تحديد  جانب  إلى  المستهدفين،  للسكان  األولوية

 تتضمن و   ،الموارد  وتوافر  الحالية   الخدمة  تقييم  باستخدام  ذلك  يتمو   ،االحتياجات
 التي   الجغرافية  والمناطق   الفرعية  السكانية  المجموعات  تحديد  أيًضا   المهمة  هذه

  األنسب   هي  المقترحة  الحلول  أن  وتؤكد  أكبر  الملباة  غير   االحتياجات  فيها   تكون 
 بين  اآلراء  في  توافق   إلى  الوصول  يعدو   ،متميزة  سكانية  فرعية  مجموعة   لكل

  معلما  االحتياجات  تحليل  لمرحلة   النهائي  الهدف  هذا  حول  المصلحة  أصحاب
  مواصلة   يجب و   ، اإلنجاز  بسبب  فقط  ليس  مطلوب،   االحتفال   أخرى،  مرة  ، ا هامً 

 هو  ليس  االحتياجات  تحليل  ،اإلنجاز   لهذا  سمح  الذي  والزمني  الجماعي  الجهد
  . االحتياجات  لتقدير النهائية  النقطة
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 ____________________________ ______________ الوحدة األولى 
 

 
 

 والسياسات البرامج تطوير مرحلة 
  المرحلة   هذه  أصبحت  االحتياجات،  تحليل  على  الجهد  من  كبير  قدر   إنفاق   بعد

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

 يعد :  سياسة  إلى  الصلة  ذات  والحلول  االحتياجات   بيان   لترجمة  خطط  وضع .1
 والمبادرات   االحتياجات  بيان  لترجمة  الممكنة  العمل  وخطط   االستراتيجيات  تطوير

  األفراد   إشراك  ،التغيير   إحداث  نحو  مهمة  خطوة  وسياسة  برامج  إلى  الصلة  ذات
  هذا   لنجاح  بثمن   يقدر  ال  أمر  السياسية  العملية  في  متطورة   مهارات  لديهم  الذين

 تقدير   عملية  بداية  منذ  األفراد  هؤالء  بعض  إشراك  أن  الواضح  من  ،المسعى
 .محددة ميزة هو االحتياجات

 إلى   البرامج  تحتاج:  السياسة  عمل  خطط  على  الداخلية  المؤسسة  موافقة   تأمين .2
 الشروع   قبلو   ،تنفيذ المبادرات السياسية   الشروع في  قبل  الداخلية   المؤسسة  موافقة

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

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

  وواضعي   األخرى   والمؤسسات  الجمهور  على  االحتياجات  تحليل  نتائج  لنشر
 المفاجآت   الستنباط   المناسب  الوقت  هو  هذا  ليس  ،المناصرة  ومجموعات  السياسات

 الدعم  لحشد  المعلومات  عن  الكشف  الستخدام  المناسب   الوقت  هو  بل  السارة،  غير
 نشر  تنظيم  في  المساعدة  اإلعلميين   للمستشارين  يمكنو   ،السياسة  عمل  لخطة
 في   شاركوا  الذين  المصلحة  ألصحاب   يمكن  ذلك  على  علوة  ،فعالة  بطريقة   النتائج
  األساس   ووضع  االحتياجات  تحليل  نتائج  توزيع  في  رئيسًيا   دوًرا  يلعبوا  أن  العملية

 . إيجابي الستقبال

 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

 الدعم   لتعزيز  الصلة  ذات  والمؤسسات   المدافعة   جماعات  مع  والتنسيق  التعاون  .4
 لهذه   األساسية  المكونات  والتنسيق  التعاون   يمثل:  والسياسات  البرامج  لمقترحات

 دعا  مثلما   ، ومقترحاتها   السياسية  العمل  لخطة  الدعم  توليد  نحو  الحيوية  الخطوة
 فإن   اإلحصاء،  في  الخبرة  إلى  االحتياجات  تحليل  أجل  من  البيانات  وتحليل   تجميع

 االستمرار  يمكنهم  الذين  للمتخصصين  المستمرة  المشاركة  إلى  تدعو  الخطوة  هذه
 تقدير  نتائج  سيدعم  الذي  التحالف  يشكلون   الذين  الشركاء  مع  العمل  في

 ، للحياة  وقابًل   سوًيا  التحالف  على  للحفاظ   وسط  حلول  إلى  تحتاج   قد،و   االحتياجات
 ، العملية   هذه  عن  التخلي  الواقع  في  هو  المرحلة  هذه  في  للصدفة  األشياء  ترك  إن
 شاركوا   الذين  أولئك  ولضمان"  النظام  تشغيل"  على  للحفاظ  الموظفين  تحديد  يجب و 

  تقدير   موضع  كان  والجهد  الوقت   في  استثمارهم  أن  المرحلة  هذه  حتى  العملية   في
 . جيد  وإنفاق 

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

  ينبغي   كانو   ، وتقييمها  الجهود  هذه  رصد  يجب   والسياساتية،  البرنامجية  المبادرات
  كافية   بيانات  وجود  لضمانوذلك    ،المبادرات  تطوير  تم  قد  لذلك  األساس  يكون   أن

  مراقبة   أنظمة  وتنفيذ  تخطيط   يجب  المقبل،  االحتياجات  تقدير  خلل  فعاليتها  لتقييم
 . أخرى   مرة االحتياجات تقدير دورة  تبدأ وبالتالي،  ،البرنامج أداء  بيانات لجمع

 :  الموارد تخصيص مرحلة 
  تخصيص   وهي   الكلية  االحتياجات   تقدير  عملية   في  أخرى   مهمة  مرحلة   هناك

 . وتنوعها  بها  الخاصة االحتياجات مستوى  المحلية لمعالجة للمجتمعات الموارد
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 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

 الدعم   لتعزيز  الصلة  ذات  والمؤسسات   المدافعة   جماعات  مع  والتنسيق  التعاون  .4
 لهذه   األساسية  المكونات  والتنسيق  التعاون   يمثل:  والسياسات  البرامج  لمقترحات

 دعا  مثلما   ، ومقترحاتها   السياسية  العمل  لخطة  الدعم  توليد  نحو  الحيوية  الخطوة
 فإن   اإلحصاء،  في  الخبرة  إلى  االحتياجات  تحليل  أجل  من  البيانات  وتحليل   تجميع

 االستمرار  يمكنهم  الذين  للمتخصصين  المستمرة  المشاركة  إلى  تدعو  الخطوة  هذه
 تقدير  نتائج  سيدعم  الذي  التحالف  يشكلون   الذين  الشركاء  مع  العمل  في

 ، للحياة  وقابًل   سوًيا  التحالف  على  للحفاظ   وسط  حلول  إلى  تحتاج   قد،و   االحتياجات
 ، العملية   هذه  عن  التخلي  الواقع  في  هو  المرحلة  هذه  في  للصدفة  األشياء  ترك  إن
 شاركوا   الذين  أولئك  ولضمان"  النظام  تشغيل"  على  للحفاظ  الموظفين  تحديد  يجب و 

  تقدير   موضع  كان  والجهد  الوقت   في  استثمارهم  أن  المرحلة  هذه  حتى  العملية   في
 . جيد  وإنفاق 

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

  ينبغي   كانو   ، وتقييمها  الجهود  هذه  رصد  يجب   والسياساتية،  البرنامجية  المبادرات
  كافية   بيانات  وجود  لضمانوذلك    ،المبادرات  تطوير  تم  قد  لذلك  األساس  يكون   أن

  مراقبة   أنظمة  وتنفيذ  تخطيط   يجب  المقبل،  االحتياجات  تقدير  خلل  فعاليتها  لتقييم
 . أخرى   مرة االحتياجات تقدير دورة  تبدأ وبالتالي،  ،البرنامج أداء  بيانات لجمع

 :  الموارد تخصيص مرحلة 
  تخصيص   وهي   الكلية  االحتياجات   تقدير  عملية   في  أخرى   مهمة  مرحلة   هناك

 . وتنوعها  بها  الخاصة االحتياجات مستوى  المحلية لمعالجة للمجتمعات الموارد
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 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

 الدعم   لتعزيز  الصلة  ذات  والمؤسسات   المدافعة   جماعات  مع  والتنسيق  التعاون  .4
 لهذه   األساسية  المكونات  والتنسيق  التعاون   يمثل:  والسياسات  البرامج  لمقترحات

 دعا  مثلما   ، ومقترحاتها   السياسية  العمل  لخطة  الدعم  توليد  نحو  الحيوية  الخطوة
 فإن   اإلحصاء،  في  الخبرة  إلى  االحتياجات  تحليل  أجل  من  البيانات  وتحليل   تجميع

 االستمرار  يمكنهم  الذين  للمتخصصين  المستمرة  المشاركة  إلى  تدعو  الخطوة  هذه
 تقدير  نتائج  سيدعم  الذي  التحالف  يشكلون   الذين  الشركاء  مع  العمل  في

 ، للحياة  وقابًل   سوًيا  التحالف  على  للحفاظ   وسط  حلول  إلى  تحتاج   قد،و   االحتياجات
 ، العملية   هذه  عن  التخلي  الواقع  في  هو  المرحلة  هذه  في  للصدفة  األشياء  ترك  إن
 شاركوا   الذين  أولئك  ولضمان"  النظام  تشغيل"  على  للحفاظ  الموظفين  تحديد  يجب و 

  تقدير   موضع  كان  والجهد  الوقت   في  استثمارهم  أن  المرحلة  هذه  حتى  العملية   في
 . جيد  وإنفاق 

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

  ينبغي   كانو   ، وتقييمها  الجهود  هذه  رصد  يجب   والسياساتية،  البرنامجية  المبادرات
  كافية   بيانات  وجود  لضمانوذلك    ،المبادرات  تطوير  تم  قد  لذلك  األساس  يكون   أن

  مراقبة   أنظمة  وتنفيذ  تخطيط   يجب  المقبل،  االحتياجات  تقدير  خلل  فعاليتها  لتقييم
 . أخرى   مرة االحتياجات تقدير دورة  تبدأ وبالتالي،  ،البرنامج أداء  بيانات لجمع

 :  الموارد تخصيص مرحلة 
  تخصيص   وهي   الكلية  االحتياجات   تقدير  عملية   في  أخرى   مهمة  مرحلة   هناك

 . وتنوعها  بها  الخاصة االحتياجات مستوى  المحلية لمعالجة للمجتمعات الموارد
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 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

 الدعم   لتعزيز  الصلة  ذات  والمؤسسات   المدافعة   جماعات  مع  والتنسيق  التعاون  .4
 لهذه   األساسية  المكونات  والتنسيق  التعاون   يمثل:  والسياسات  البرامج  لمقترحات

 دعا  مثلما   ، ومقترحاتها   السياسية  العمل  لخطة  الدعم  توليد  نحو  الحيوية  الخطوة
 فإن   اإلحصاء،  في  الخبرة  إلى  االحتياجات  تحليل  أجل  من  البيانات  وتحليل   تجميع

 االستمرار  يمكنهم  الذين  للمتخصصين  المستمرة  المشاركة  إلى  تدعو  الخطوة  هذه
 تقدير  نتائج  سيدعم  الذي  التحالف  يشكلون   الذين  الشركاء  مع  العمل  في

 ، للحياة  وقابًل   سوًيا  التحالف  على  للحفاظ   وسط  حلول  إلى  تحتاج   قد،و   االحتياجات
 ، العملية   هذه  عن  التخلي  الواقع  في  هو  المرحلة  هذه  في  للصدفة  األشياء  ترك  إن
 شاركوا   الذين  أولئك  ولضمان"  النظام  تشغيل"  على  للحفاظ  الموظفين  تحديد  يجب و 

  تقدير   موضع  كان  والجهد  الوقت   في  استثمارهم  أن  المرحلة  هذه  حتى  العملية   في
 . جيد  وإنفاق 

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

  ينبغي   كانو   ، وتقييمها  الجهود  هذه  رصد  يجب   والسياساتية،  البرنامجية  المبادرات
  كافية   بيانات  وجود  لضمانوذلك    ،المبادرات  تطوير  تم  قد  لذلك  األساس  يكون   أن

  مراقبة   أنظمة  وتنفيذ  تخطيط   يجب  المقبل،  االحتياجات  تقدير  خلل  فعاليتها  لتقييم
 . أخرى   مرة االحتياجات تقدير دورة  تبدأ وبالتالي،  ،البرنامج أداء  بيانات لجمع

 :  الموارد تخصيص مرحلة 
  تخصيص   وهي   الكلية  االحتياجات   تقدير  عملية   في  أخرى   مهمة  مرحلة   هناك

 . وتنوعها  بها  الخاصة االحتياجات مستوى  المحلية لمعالجة للمجتمعات الموارد
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 ____________________________ ______________ الوحدة األولى 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 ( 9نشاط )
 دقيقة 15المدة : 

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

 
 
 
 
 
 :كتابة التقرير النهائي لتقدير االحتياجات المجتمعية 

 يتم   لم  إذا  له  معنى  ال  المناسبة   التحليلت  وإجراء   للحتياجات   تقدير  إجراء  إن
مع أصحاب    اللفظي  التواصل  أهمية   من  الرغم  وعلى  ،مناسبة  بطريقة  المعلومات  تقديم

التقدير  نتائج  بشأن  أن  ،المصلة   بشكل   ومكتوبة   جيد   بشكل  منظمة  وثيقة   وجود  إال 
  وفعالة،   مفيدة  اتصال  أداة   بمثابة  وهي  ،الشفوية  العروض  الستكمال  ضرورية  أساسي
  أصحاب   إلى   توصيلها   في  ترغب  التي  الرسائل  وتوصيل  النتائج  جدية  مدى  تظهر

 .  (Soriano, 2013, p.171-172) المصلحة

(  ب)   النتائج، توثيق  عدم(  أ: )االحتياجات  تقدير  إجراء  عند  شائعة   أخطاء  ثلثة  تقع
 . النتائج  نشر  عدم(  ج)و مفيدة،  أشكال  في  النتائج  تقديم  عدم

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

  في  األكاديمية  الجماهير  إلى  الكتابة  على  اعتادوا  الذين  للباحثين  أيًضا  ولكن  الخدمة   لوكاالت
  في   المعلومات  حفظ  تم  إذا   للحتياجات  تقييم  إجراء  فائدة  ما   ،والنظرية  الفنية  المصطلحات

 .(Soriano, 2013, p.171)مكتبية  أدراج
 

 

 

 

 

 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

 أجل   من  االحتياجات  تقدير   نتائج  عن  شامل  تقرير  تقديم  الضروري   منلذلك  
  تتعلق  أسئلة  أي  عن  اإلجابة  للتقرير  ويمكن  التقدير،  إجراء  على  مكتوب  دليل  تقديم

 التقرير   شكل  على  مثال  يلي  فيما.  احتياجات   تقدير  كان  إذا  النتائج  أو  بالعملية
 : النهائي 

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

  صفحة )  واالستنتاجات  والنتائج،  مرحلة،  كل  فيه  تشارك  لما  جًدا   موجًزا  ووصًفا  االحتياجات،
 (. واحدة

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

 (واحدة  صفحة)   المؤسسة  عن  تاريخية   نبذة. 
 تفاصيل  الصفحة  هذه :  الحالية  الدراسة  وصف   1)  المتضمنة  والخطوات  الغرض  تشمل 

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

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

 االستطلع  في  السكان  حددها  التي  القوة  ونقاط  ( من الشواغل 10-5)أهم    اذكر:  موجز  تقرير 
 . (واحدة  صفحة)
 تضمين   يمكنك  المسح،  في  كيفية  أسئلة  أي  تضمين   تم  إذا:  المفتوحة  المسوح  على  الردود  

 الصفحة. هذه  على الردود   من  عينة
 في   مناقشتها  تمت  التي  للقضايا  ملخص  هذا :  المجتمعي  المنتدى   مناقشة 
 مناقشتها  تمت  منفصلة  مسائل  إلى  القسم هذا  تقسيم  يمكن.  العامة   المنتديات . 

   :فمثل
 .المجتمع سلمة:  القضية

 المسألة هذه  حول المشاركون   قاله ما:  القصية  بعد 
 واقعي  بشكل  القضية  مع   التعامل  كيفية   حول  المشاركين  اقتراحات:  للعمل  اقتراحات

57

 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

 أجل   من  االحتياجات  تقدير   نتائج  عن  شامل  تقرير  تقديم  الضروري   منلذلك  
  تتعلق  أسئلة  أي  عن  اإلجابة  للتقرير  ويمكن  التقدير،  إجراء  على  مكتوب  دليل  تقديم

 التقرير   شكل  على  مثال  يلي  فيما.  احتياجات   تقدير  كان  إذا  النتائج  أو  بالعملية
 : النهائي 

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

  صفحة )  واالستنتاجات  والنتائج،  مرحلة،  كل  فيه  تشارك  لما  جًدا   موجًزا  ووصًفا  االحتياجات،
 (. واحدة

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

 (واحدة  صفحة)   المؤسسة  عن  تاريخية   نبذة. 
 تفاصيل  الصفحة  هذه :  الحالية  الدراسة  وصف   1)  المتضمنة  والخطوات  الغرض  تشمل 

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

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

 االستطلع  في  السكان  حددها  التي  القوة  ونقاط  ( من الشواغل 10-5)أهم    اذكر:  موجز  تقرير 
 . (واحدة  صفحة)
 تضمين   يمكنك  المسح،  في  كيفية  أسئلة  أي  تضمين   تم  إذا:  المفتوحة  المسوح  على  الردود  

 الصفحة. هذه  على الردود   من  عينة
 في   مناقشتها  تمت  التي  للقضايا  ملخص  هذا :  المجتمعي  المنتدى   مناقشة 
 مناقشتها  تمت  منفصلة  مسائل  إلى  القسم هذا  تقسيم  يمكن.  العامة   المنتديات . 

   :فمثل
 .المجتمع سلمة:  القضية

 المسألة هذه  حول المشاركون   قاله ما:  القصية  بعد 
 واقعي  بشكل  القضية  مع   التعامل  كيفية   حول  المشاركين  اقتراحات:  للعمل  اقتراحات
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 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

 أجل   من  االحتياجات  تقدير   نتائج  عن  شامل  تقرير  تقديم  الضروري   منلذلك  
  تتعلق  أسئلة  أي  عن  اإلجابة  للتقرير  ويمكن  التقدير،  إجراء  على  مكتوب  دليل  تقديم

 التقرير   شكل  على  مثال  يلي  فيما.  احتياجات   تقدير  كان  إذا  النتائج  أو  بالعملية
 : النهائي 

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

  صفحة )  واالستنتاجات  والنتائج،  مرحلة،  كل  فيه  تشارك  لما  جًدا   موجًزا  ووصًفا  االحتياجات،
 (. واحدة

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

 (واحدة  صفحة)   المؤسسة  عن  تاريخية   نبذة. 
 تفاصيل  الصفحة  هذه :  الحالية  الدراسة  وصف   1)  المتضمنة  والخطوات  الغرض  تشمل 

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

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

 االستطلع  في  السكان  حددها  التي  القوة  ونقاط  ( من الشواغل 10-5)أهم    اذكر:  موجز  تقرير 
 . (واحدة  صفحة)
 تضمين   يمكنك  المسح،  في  كيفية  أسئلة  أي  تضمين   تم  إذا:  المفتوحة  المسوح  على  الردود  

 الصفحة. هذه  على الردود   من  عينة
 في   مناقشتها  تمت  التي  للقضايا  ملخص  هذا :  المجتمعي  المنتدى   مناقشة 
 مناقشتها  تمت  منفصلة  مسائل  إلى  القسم هذا  تقسيم  يمكن.  العامة   المنتديات . 

   :فمثل
 .المجتمع سلمة:  القضية

 المسألة هذه  حول المشاركون   قاله ما:  القصية  بعد 
 واقعي  بشكل  القضية  مع   التعامل  كيفية   حول  المشاركين  اقتراحات:  للعمل  اقتراحات



57

 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
 

 
 

 أجل   من  االحتياجات  تقدير   نتائج  عن  شامل  تقرير  تقديم  الضروري   منلذلك  
  تتعلق  أسئلة  أي  عن  اإلجابة  للتقرير  ويمكن  التقدير،  إجراء  على  مكتوب  دليل  تقديم

 التقرير   شكل  على  مثال  يلي  فيما.  احتياجات   تقدير  كان  إذا  النتائج  أو  بالعملية
 : النهائي 

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

  صفحة )  واالستنتاجات  والنتائج،  مرحلة،  كل  فيه  تشارك  لما  جًدا   موجًزا  ووصًفا  االحتياجات،
 (. واحدة

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

 (واحدة  صفحة)   المؤسسة  عن  تاريخية   نبذة. 
 تفاصيل  الصفحة  هذه :  الحالية  الدراسة  وصف   1)  المتضمنة  والخطوات  الغرض  تشمل 

 (. صفحة
 التي   العينة   تصف  وجداول   بيانية  رسوم  على  الصفحة  هذه   تحتوي :  المشاركين  تعريف  ملف 
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 مناقشتها  تمت  منفصلة  مسائل  إلى  القسم هذا  تقسيم  يمكن.  العامة   المنتديات . 

   :فمثل
 .المجتمع سلمة:  القضية

 المسألة هذه  حول المشاركون   قاله ما:  القصية  بعد 
 واقعي  بشكل  القضية  مع   التعامل  كيفية   حول  المشاركين  اقتراحات:  للعمل  اقتراحات
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 ____________________________ ______________ الوحدة األولى 
 

 
 

 تغييرات  تتطلب  توصيات  أي   ألن   وواقعية  مجدية  التوصيات  هذه  تكون   أن   يجب:  التوصيات 
 . المصلحة أصحاب  قبل  من  رفضها  سيتم  رئيسية   برنامجية

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. 

 : يلي  بما نوصي  التقرير، اكتمال بمجرد -ب
  تقدير   عملية  لمناقشة  المهتمين   الشركاء  جميع  مع  تخطيطية  جلسات   إجراء •

 . والنتائج االحتياجات
  التي  القضايا   يعالجوا  قد  أو  يستفيدوا  أن   يمكن   الذين  جميع  على  التقرير  نشر •

 .مناقشتها تمت
 . اإلجراءات واتخاذ التخطيط في المساعدة تقديم •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تقييم  في  والمشاركين   المجتمع  ألعضاء  أولي  تقرير  أو   مسودة   تقديم  يعد 
  ،وتوصياتك   النتائج  حول  أفكارهم  بعض  لسماع   جيدة   فرصة   مجتمعك  احتياجات

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

 _____مهارة تقدير االحتياجات _ _______________________________ 
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 الوحدة الثانية
 1مهارة التفكير اإلبداعي

Creative Thinking Skill 
 

 : ماهية التفكير اإلبداعي.أوًل 
 . ا: أهداف التفكير اإلبداعيثانيً 
 . ا: تعلم وتنمية التفكير اإلبداعيثالثً 
 ا: التفكير البداعي لمعالجة المشكالت. رابعً 

 . التنمية المستدامةا: التفكير اإلبداعي وتعزيز خامسً 
 . ا: معوقات التفكير اإلبداعيسادسً 
 .ا: تصور مقترح لتنمية التفكير اإلبداعي في المجال التطوعيسابعً 

 
 
 
 
 

 
سمية   أ.  الحامد بنت  إعداد:  بجامعة    دكتوراه باحثة    -حامد  االجتماعية  والخدمة  االجتماع  بقسم 

 القصيم.
63
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  _______________________________________________________________________________________ الثانية  الوحدة
  

وتعا  سبحانه  هللا  ميزهوهب  التي  العقل  نعمة  اإلنسان  بقية    ابه  لى  عن 
التفكير وإطالق التأمل في مخلوقات  حيث دعا الخالق سبحانه العقول إلى    المخلوقات،

قوله    هللا، ذلك كما في  القرآنية على  اآليات  ِبِل   ﴿َأَفاَل تعالى  ونصت  اإْلِ ِإَلى  َيْنُظُروَن 
 .(17الغاشية:آية  )ُخِلَقْت﴾  َكْيَف 

الراهن، التغيرات السريعة في وقتنا  تداعيات  وفي ظل  ة االقتصادية  ر الثو   ومع 
إلى  الحاجة  دعت  التغيرات    والتكنولوجية  لمواكبة  والتطوير  واالبتكار  االكتشاف 

وذلك من خالل االهتمام بتنمية التفكير ومهاراته    والتحوالت االقتصادية واالجتماعية،
وللتفكير مهارات    وتوظيفها بشكل صحيح عبر العديد من المداخل التربوية واإلنسانية، 

كم اإلنسانية  والبحوث  الدراسات  من  العديد  تناولتها  والتفكير عده  الناقد  التفكير  هارة 
ولكل مهارة من هذه المهارات العديد من األساليب والقدرات    العلمي والتفكير اإلبداعي،

 تنميتها بشكل صحيح.  تساهم فيالتي 

في   النفس  علماء  بها  اهتم  التي  التفكير  مهارات  من  اإلبداعي  التفكير  ويعد 
إجراء   خالل  من  العشرين  القرن  من  الثاني  والبحوث، النصف  الدراسات  من    العديد 

األساليب   من  عدد  خالل  من  األفراد  لدى  واإلبداع  االبتكار  تعزيز  إلى  تهدف  والتي 
وغيرها، الست  والقبعات  للمشكالت  والحساسية  الذهني  ذلك   كالعصف  خالل  ومن 

فليس كل ذكي مبدع وليس  ،بداعي ال يرتبط بالتفوق والذكاء  نستخلص أن التفكير اإل
ويملك العديد من القدرات    بداعي يميزه عن غيره،إنسان جانب  إفلكل    مبدع ذكي،كل  

بشكل   ُتستثمر  أن  يمكن  التحفيزية، إالتي  والبيئة  الشخصية  الدوافع  إذا وجدت    بداعي 
بداعي وُسبل وإننا في هذا الفصل سنتناول عددًا من الموضوعات المرتبطة بالتفكير اإل
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 اإلبداعي  التفكير  مهارة______________________________________________________________________________
 

 
 

 :ماهية التفكير اإلبداعي وًل:أ
 مفهوم اإلبداع:

العجيب،  لغة: الُمْحدُث  وَبدأه،والبديع  إبداعًا:أنشأه  يبدعه  الشئ  والبديع   "بدع 
 . (6، ص8، م2010)ابن منظور، المبدع وأبدعت الشئ أي اخترعه ال على مثال له"

"يشير اإلبداع من خالل سمات القدرة التي    (:Guilfordجيلفورد )  اصطالحًا:
تنتمي بصورة منطقية واضحة إلى اإلبداع مثل:طالقة التفكير ومرونة التفكير وإضافة  

اإلبداعي" التفكير  قدرات  من  مجموعة  هيئة  في  والصياغة  األصالة   )ريان،   إلى 
 (.144ص ،2006

ن في م( أن الحاجة العملية لإلبداع تكEdward De Bono,1993ويشير )
 مجالين: 

 فاإلبداع هو الحل.  الحاجة الحقيقة للفكرة الجديدة بوجود مشكلة أو أزمة معينة، .1
 .وجود فرص متاحه ومزايا وفوائد يمكن استثمارها من خالل األفكار الجديدة .2

)  (  Sefertzi,2000)    وتذكر لبودن  وفقًا  أنواع    (،1998أنه  ثالثة  هناك 
 :مختلفة من طرق ابتكار األفكار الجديدة وهي  رئيسية من اإلبداع، تنطوي على أنواع

 .وهو اإلبداع الذي يتضمن توليفات جديدة من األفكار المألوفة اإلبداع القتالي: -أ
الستكشافي: -ب  وهو اإلبداع الذي ينطوي على توليد أفكار جديدة من ِقَبل  اإلبداع 

 . استكشاف المفاهيم الهيكلية 
التحويلي:  -ج ماوهو    اإلبداع  ُبعد  تحول  على  ينطوي  الذي  الهيكل،  اإلبداع  من 

 .نشاء هياكل جديدةإبحيث يمكن 

بناء روابط    أنه من التعريفات الشائعة لإلبداع:  (Treffinger,1998ويشير )
واجديدة مختلفة،  بطريقة  باألشياء  وإلقيام  جديدة  ،  أفكار  و المشاكللحل  يجاد  توليد ، 
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  _______________________________________________________________________________________ الثانية  الوحدة
  

األفكار من  أو    العديد  على    ؛العاديةير  غالالمتنوعة  األفكاروالعمل  وجعلها    تحسين 
للتطبيق  و قابلة  منتجات  األفكارترجمة  ،  من   إلى  و اإلجراءات وعدد  الخيال  ،  استخدام 

 .مختلف بشكل تفكيرلل، صور للتعبير عن رؤى أو أفكار جديدةتوال

 يختلط به من مفاهيم: اإلبداع وما

كاًل  )السأوضح  من  مفاهيم  19ص  ،2004والعدلوني،  ويدان   عدة    متعلقة ( 
 باإلبداع: 

o :غير موجود ويعد أول خطوات اإلبداع.   ءلشيهو التصور  الخيال 
o مرادف لإلبداع :البتكار . 
o هوتصنيع   هاستعمال وكيفيةموجود في الطبيعة  ءشيكشف  :الكتشاف . 
o :بسهولة.  ةالقدرة التي تجعل اإلنسان يتقن عمله في مجال الموهب الموهبة 
o :في مقياس معامل الذكاء  130الذي تجاوز ذكاؤه  الموهوبIQ . 
o :مقياس معامل الذكاء   في 150هو الذي يتجاوز ذكاؤه  العبقريIQ . 
o :المتميز دراسيًا أو في مجال معين. المتفوق 
o :في مقياس معامل الذكاء  130الذي يتجاوز ذكاؤه  المتفوق عقليًاIQ . 

كما    ويعتبر اإلبداع دافعًا قويًا ألنه يجعل األشخاص أكثر اهتمامًا بما يعملون،
مأسوية،  أنه أو  سلبيًة  الفكرة  كانت  حين  في  األمل  تقديم   يبعث  على  أيضًا  ويساعد 

وجدت الحاجة للتفكير   فأينما   نجازات لكل فرد،لبعض أنواع اإل  االحتماالتالعديد من  
واستغالل  كالتطوير  الحاالت  من  العديد  هناك  ألن  لإلبداع  الحاجة  فهناك  اإلبداعي 

 (.Bono,1993توجد حاجة ظاهرية للتفكير فقط إعادة الحاجة والتطوير ) الفرص ال

 
 

 اإلبداعي  التفكير  مهارة______________________________________________________________________________
 

 
 

 مفهوم التفكير اإلبداعي: 
العديد من يعتبر التفكير اإلبداعي نمطًا من أنماط التفكير التي تتميز   بتوليد 

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

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

تيرنر) اإلبداعي على  Turnerٌيعرف  التفكير  نمط    المقدرة  "أنه:(  تحديد  على 
أو أسلوب العمل   أو نمط الفكر الالزم لحلها،  معرفة المشاكل التي يواجهها االنسان،

 (17ص ،2015)صابر،  الالزم لتنفيذ هذه الحلول في الواقع"

يتم فيها توليد وتعديل   ة"بأنه عملية ذهني   (Olson,1999)ولسون  أ كما ُيعرفه  
معرفي خبرة  خالل  من  الفرد،  وموجودة  ةسابق   ةاألفكار  حلول    لدى  تكوين  يمكن  فال 

كما يشير إلى القدرة على   سابقة  ةيكن لدى الفرد خبرة معرفي  لمإذا    للمشكالت،  جديدة
والتخيل")ا التصور  أهمها  عقلية  عمليات  باستخدام  جديدة  أفكار  والجراح  تكوين  لعتوم 

 (. 139ص ،2007وبشارة،

اإلبداعي، للتفكير  شيوعًا  التعريفات  أكثر  تورانس   ومن    تعريف 
(Torrance,1993:)   والوعي والمشكالت  الصعوبة  لمواطن  تحسس  عملية  "أنها 

االختالل، المعلومات،   بجوانب  في  النقص  أو  االنسجام  الفرضيات    وعدم  ووضع 
الحلول   الفرضيات ومراجعتها وتعديلها وإعادة اختبارها  واختبار    المناسبةوتخمين  هذه 

 (.27ص، 2004)أبو جادو،  "المتوفرة في ضوء المعطيات 

سبق ُيمكن أن نلخص تعريفًا للتفكير اإلبداعي من وجهة نظرنا    خالل مافمن  
 : مهارة من مهارات التفكير التي تتسم بطابع التجديد والتطوير بعملية التفكير، كالتالي

فهو النمط الفكري    والبحث عن العديد من البدائل والحلول المبتكرة لفكرٍة أو مشكلٍة ما،
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والتخيل")ا التصور  أهمها  عقلية  عمليات  باستخدام  جديدة  أفكار  والجراح  تكوين  لعتوم 

 (. 139ص ،2007وبشارة،

اإلبداعي، للتفكير  شيوعًا  التعريفات  أكثر  تورانس   ومن    تعريف 
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االختالل، المعلومات،   بجوانب  في  النقص  أو  االنسجام  الفرضيات    وعدم  ووضع 
الحلول   الفرضيات ومراجعتها وتعديلها وإعادة اختبارها  واختبار    المناسبةوتخمين  هذه 

 (.27ص، 2004)أبو جادو،  "المتوفرة في ضوء المعطيات 

سبق ُيمكن أن نلخص تعريفًا للتفكير اإلبداعي من وجهة نظرنا    خالل مافمن  
 : مهارة من مهارات التفكير التي تتسم بطابع التجديد والتطوير بعملية التفكير، كالتالي

فهو النمط الفكري    والبحث عن العديد من البدائل والحلول المبتكرة لفكرٍة أو مشكلٍة ما،
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ويقوم   التفكير،  في  والتقليد  الجمود  عن  والبعد  اإلبداع  عدد عنصر  على  يعتمد  الذي 
  على عدد من المهارات كالطالقة والمرونة واألصالة والحساسية للمشكالت والتفاصيل،

 الماضي للفرد.ة بناًء على معطيات الواقع وخبر  د من األساليب،والذي ينمو عبر العدي

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

حل   (1963 عند  يظهر  الذي  الرفيع  التفكير  من  نمط  هو  اإلبداعي  التفكير  أن 
 ويشكل عمليًة إبداعية إذا ما تحققت له بعض الشروط وهي:   المشكالت،

تجاه   • جديدًا  التفكير  يكون  أو    تلكأن  الفرد  مستوى  على  سواًء  قيمة  وله  المشكلة 
 الجماعة والمجتمع وثقافته السائدة. 

 أن يؤدي إلى تغيير نحو األفضل والبعد عن األفكار التقليدية والمقبولة سابقًا.  •
 أن يساهم في تكوين مشكلة ما تكوينًا جديدًا. •

ما )الحيزان،  ومن خالل  اإلبداعي ال2002سبق يوضح  التفكير  أن  يخرج   ( 
اإلبداع، مفهوم  أن   عن  هو  اإلبداعي  والتفكير  اإلبداع  بين  الرئيسي  الفرق  أن  حيث 

يمثل   اإلبداعي،  نتيجةاإلبداع  التفكير  ثمرة  في    أو  المستخدمة  الطريقة  أن  حين  في 
الذهنية   العملية  آخر  بمعنى  أو  األفكار  وتوليد  التفكير  للوصول  عملية  المستخدمة 

 للنتيجة تعرف بالتفكير اإلبداعي. 

 ( 1نشاط)
اإل   الهدف: التفكير  بين  الفرق  المتدربين  يكتسب  وماأن  به    بداعي  يتعلق 

 من مفاهيم.
 جماعي  نوع النشاط
 دقيقة 20 المدة الزمنية 

 حلقة نقاش  ه استراتيجية تطبيق
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 ناقش مع مجموعتك العبارات التالية: •
 على مفهوم التفكير اإلبداعي وما يتعلق به من مفاهيم. بتدري(: 1)جدول 

 النشاط 
 الفرق بين اإلبداع والعبقرية والموهبة.

 "ليس كل ذكي مبدع ،وليس كل مبدع ذكي "
لخصها بتعريف  من خالل استعراض التعريفات السابقة للتفكير اإلبداعي، 

 عام من مفهومك

 الجانبي )اإلبداعي(: التفكير العامودي والتفكير 
   Oxford Englishأخذ التفكير الجانبي مدخاًل منهجيًا عامًا في قاموس  

Dictionary    االنجليزية  و للغة  الحكم  بمثابة  يعتبر  بأنه  ، الذي   : معناه  جاء  حيث 
هذه  إلى  النظر  في  جديدة  طرق  إليحاد  الخيال  باستخدام  للمشاكل  حل  عن  البحث 

هو ذاك النوع من التفكير   العاموديأن التفكير    (Whetten,2011)ويشير  ،  المشكلة 
وتحليلية   انتقائية  كونها  على  تنطوي  ما  عادة  التي  المشكالت  بحل  يعني  الذي 

اإلضافي، ،  ومتتابعة  الحدس  استخدام  على  ينطوي  الذي  الجانبي  التفكير    وبخالف 
والالوعي،  والمخاطرة، الوعي  عمليات  خالل  من  ال   والخيال   العامودي تفكير  فإن 

أجل   من  العقالني  التقييم  خالل  من  الوعي   عمليات  من  المزيد  استخدام  يتضمن 
المعلومات أو اتخاذ القرارات،  ( (Edward De Bonoأما وقد قسم    الحصول على 

 التفكير إلى نوعين :

 Vertical Thinking العاموديالقسم األول التفكير  -1
 (2014)نوفل،  Lateral Thinkingالقسم الثاني التفكير الجانبي   -2
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 هي كالتالي:  مبادئ،أن للتفكير الجانبي أربعة  (De Bono,1971)كما يذكر

   .الجديدةو  المتماثلةاألفكار  وصف المبدأ األول:

إمكانية   إلى  المبدأ  هذا  بعدة   الجديدة(واألفكار    ،األشكال )  وصف الويشير 
جديدة تأخذ كينونة خاصة وتحافظ على مما يساهم في ابتكار كلمات    ؛ ةطرق مختلف

تطبيقها، مجال  ناحية  من  في   استمراريتها  للتفسير  قابلة  الفكرة  كانت صالحية  كلما 
أن األفكار العشوائية تكتسب قوة تتناسب    دوامها، أيزادت فرص    أخرى، كلماحاالت  

 . فيه كال ش طردًا مع فائدتها حتى تصبح وجودًا 

البحث   عملية  الثاني:  عدالمبدأ  من  لألشياء  جديدة  ونظرة  رؤية  عن   ةالمستمر 
  جوانب وأبعاد. 

يرتكز المبدأ على االنطالق نحو رؤى جديدة في فضاء التفكير والبحث وعدم 
التفكير العامودي،  وذلك من خالل   فرض قيود أو البحث عن حلول أحادية كما في 

 في فضاء الفكر.   يتم البحثالنظرة الجديدة لألمور 

   .هو التخلص من سيطرة التفكير العامودي ث:المبدأ الثال
توليد   على  قادر  غير  العامودي  التفكير  أن  اعتبار  على  المبدأ  هذا  ويركز 

لها،  جديدةأفكار   معيقًا  يعتبر  التفكير   بل  استخدام  من  ال ضير  أن  البعض  ويذكر 
البدائل   كافةيستبعد    ألنه  ؛وهذا مأخذ عليه  هالعامودي طالما أنه يؤدي إلى نتيجة ُمعين 

التفكير، عملية  مسا   أثناء  للوصول    وئ فمن  واحدًا  سبياًل  يسلك  أنه  العامودي  التفكير 
الذي   الجانبي  التفكير  بعكس  وأقرب  أفضل  البحث عن طرق  دون  معينة  نتيجة  إلى 

بطريقة    هيتابع البحث عن عدة طرق أفضل حتى بعد الوصول للهدف ألن عدم التزام
 .حالة بحث دائمفي   همحددة يجعل
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  الستفادة من الصدفة: الرابع: بدأالم

الصدف لصنع  طريق  أفضل  أن  دون    ة حيث  التحرك  يثير  الذي  اللعب  هو 
الطبيعية صدفًة دون قصد    حيث أن اللعب يشجع على إبراز الظواهر  تحديد االتجاه،

أو توجيه أي جهد    بذاتها، القصد  يحوالن فهي عملية في غاية الصعوبة ألن تحديد 
الهدف،  إلى  الوصول  أفكار   دون  وتتولد  اللعب  أثناء  نفسها  تفرض  األفكار  أن    اً حيث 

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

المفاجئةالنيضًا  أ، ومن الطرق  متأخرة العقلية  وهي من الطرق القديمة التي تزيد    وبة 
األ تداخل  لمناقشة  من  األشخاص  من  التقاء مجموعة  عند  الطريقة  هذه  تنبع  و  فكار 

ألن عملية التفكير هنا ال تعتمد على المنطق بقدر اعتمادها على طرح كل    ما،   ة مسأل
 األفكار بعيدًا عن نقدها.

 والتفكير الجانبي (: الفرق بين التفكير العامودي  1جدول )
 التفكير الجانبي  العاموديالتفكير  

تفكير متسلسل تبعًا لخطوات متتالية كل خطوة 
 تؤدي للخطوة التي تليها

 تفكير غير متسلسل 

تفكير يعتمد على استثارة وتحريض كافة الحلول   تفكير تحليلي  
 منطقيةالمنطقية والغير 

 تفكير احتمالي  المحتوى واألفكار ذات صلة بالوضع الحالي 

 المحتوى غير مناسب   تفكير محدود 
يتم   تفكير انتقائي بمجرد اتخاذ قرار معين،

 حذف بقية القرارات
 المتعددة وضع أكبر عدد ممكن من االحتماالت  

 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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  الستفادة من الصدفة: الرابع: بدأالم

الصدف لصنع  طريق  أفضل  أن  دون    ة حيث  التحرك  يثير  الذي  اللعب  هو 
الطبيعية صدفًة دون قصد    حيث أن اللعب يشجع على إبراز الظواهر  تحديد االتجاه،

أو توجيه أي جهد    بذاتها، القصد  يحوالن فهي عملية في غاية الصعوبة ألن تحديد 
الهدف،  إلى  الوصول  أفكار   دون  وتتولد  اللعب  أثناء  نفسها  تفرض  األفكار  أن    اً حيث 

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

المفاجئةالنيضًا  أ، ومن الطرق  متأخرة العقلية  وهي من الطرق القديمة التي تزيد    وبة 
األ تداخل  لمناقشة  من  األشخاص  من  التقاء مجموعة  عند  الطريقة  هذه  تنبع  و  فكار 

ألن عملية التفكير هنا ال تعتمد على المنطق بقدر اعتمادها على طرح كل    ما،   ة مسأل
 األفكار بعيدًا عن نقدها.

 والتفكير الجانبي (: الفرق بين التفكير العامودي  1جدول )
 التفكير الجانبي  العاموديالتفكير  

تفكير متسلسل تبعًا لخطوات متتالية كل خطوة 
 تؤدي للخطوة التي تليها

 تفكير غير متسلسل 

تفكير يعتمد على استثارة وتحريض كافة الحلول   تفكير تحليلي  
 منطقيةالمنطقية والغير 

 تفكير احتمالي  المحتوى واألفكار ذات صلة بالوضع الحالي 

 المحتوى غير مناسب   تفكير محدود 
يتم   تفكير انتقائي بمجرد اتخاذ قرار معين،

 حذف بقية القرارات
 المتعددة وضع أكبر عدد ممكن من االحتماالت  

 والحلول البديلة 
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 ( )اإلبداعي أبعاد التفكير الجانبي 
أن هناك ثالثة أبعاد للتفكير اإلبداعي مثل التركيب    (Bingili,2015)يذكر  

 : التاليةوالتوضيح والخيال الذي يتمتع بالصفات 

  تقديم األفكار:  •
واستنتاج    يتضمن هذا البعد أنشطة مختلفة مثل االستفادة من التفكير المشابه، 

 وتقديم اقتراحات جديدة وأصيلة لحل المشكلة.  النتيجة األصلية من أجزاء صغيرة،
 التعبير:   •

المعرفة    ينطوي  توسيع  أو  والجديدة  القديمة  المعرفة  تكوين  على  البعد  هذا 
وجعل األفكار   وبناء عالقة غير عادية إلنتاج حلول حقيقية،  الحالية بمساعدة الجديد،

 ملموسة بمساعدة الخيال واستخدام المواد.
  الخيال: •

بين األفكار الصالحة والموثوق بها،    وبناء العالقةيقوم هذا البعد على تكوين  
خالل  مختلفة  رؤى  إلى  للوصول  وذلك  الخيال،  بمساعدة  للتفكير  مرنة  طرق  وتقديم 

 . عملية إنتاج األفكار
 مهارات التفكير البداعي: 

 وهي: تقوم عملية التفكير اإلبداعي على عدد من المهارات 

 اإلبداعي  التفكير  مهارة______________________________________________________________________________
 

 
 

 ( يوضح مهارات التفكير اإلبداعي. 1شكل )

1- ( )ناظر،  ا كم   (:Fluencyالطالقة  أنه2014ذكرها  أكبر   ا م(  إنتاج  القدرة على 
بمعنى إنتاج العديد من االستجابات أو    عدد ممكن من األفكار في فترة محددة،

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

اللفظية   • وه(Verbal Fluency)الطالقة  إعطاء    ي:  في  الفرد  تفكير  سرعة 
 الكلمات وتوليدها في نسٍق جيد. 

الفكرية   • من   ي وه  :(Ideational Fluency)الطالقة  ممكن  أكبر عدد  إنتاج 
 األفكار ذات الداللة الواحدة تبعًا لشروط معينة وزمن محدد.

األشكال   •  استدعاء عدد كبير من األشكال   ي وه  :(Figural Fluency)طالقة 
 في زمن محدد.

( إلى أنه يمكن قياس مهارة الطالقة من خالل 2007ويشير )العتوم وآخرون،
 التالي: 

الطالقة
طالقة لفظية•
طالقة األفكار•
طالقةاألشكال•

المرونة
المرونة •

التلقائية
يةالمرونة الكيف•

األصالة

ة الحساسي
إدراكللمشكالت

يل التفاص
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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.  •

2-  ( القدرة على   ي(: وه2002كما أشار إليها)الحيزان،  (:Flexibilityالمرونة 
الجديدة، والمشكالت  المواقف  مع  السريع  التصلب    التكيف  من  النقيض  على  فهي 

عدد متنوع من االستجابات  نتاج  إوهي    والجمود والوقوف على طريقة معينة للتفكير،
 وهي:أقسام  ةوتنقسم المرونة إلى عد ،تنتمي إلى فئة أو مظهر معين التي ال

التلقائية: • وهي قدرة الفرد على إعطاء استجابات متنوعة تنتمي لفئة أو    المرونة 
في   لو كانت قائمة االستعماالت المحتملة لكوب الشاي هي:  :مظهر بعينه مثل

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

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

3-  ( أو التفكير   القدرة على إنتاج أفكار تتسم بالجدية،  (:Originalityاألصالة 
جديد   ءشي وبمعنى آخر تعني القدرة على التوصل إلى  شر أو المألوف،فيما وراء المبا

 (.2012أحد)رضوان، هلم يسبق إلي 

وهي القدرة على اكتشاف المشكالت    : (Sensitivity)الحساسية للمشكالت    -4
المعلومات، في  النقص  واكتشاف  أو   والمصاعب  مشكالت  بوجود  الوعي  أنها  أي 

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

 اإلبداعي  التفكير  مهارة______________________________________________________________________________
 

 
 

مماوالشعور   الوعي    بالمشكلة،  مستوى  ارتفاع  العتوم  )وزيادته  يتطلب 
 (.2007وآخرون،

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

التفكير   مهارات  بين  من  متقدمة  مكانة  التفاصيل  إدراك  مهارة  هذه  وتحتل 
التربوية،  البيئة  في  متقدمة  مكانة  من  لها  لما  قدر   اإلبداعي  من  المتعلمين  تمنح  لما 

األفكار   تنظيم  على  بأسلوبأكبر  ومعرفةً   وطرحها  إثراًء  أكثر  تفيد   ،جديد  أنها  كما 
إعطاء   في  والدقة  اإلفاضة  من  فيها  لما  التطبيقية  جوانبها  ناحية  من  المؤسسات 
المناسب   القرار  اتخاذ  في  تساهم  التي  القضايا  من  العديد  حول  التفاصيل 

 (.2010)الحالق،

 

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

 جماعي  نوع النشاط
 دقيقة 30 المدة الزمنية 

 حلقة نقاش  استراتيجية تطبيقه 
 
 
 
 
 
 

75

 اإلبداعي  التفكير  مهارة______________________________________________________________________________
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 (.2007وآخرون،

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

التفكير   مهارات  بين  من  متقدمة  مكانة  التفاصيل  إدراك  مهارة  هذه  وتحتل 
التربوية،  البيئة  في  متقدمة  مكانة  من  لها  لما  قدر   اإلبداعي  من  المتعلمين  تمنح  لما 

األفكار   تنظيم  على  بأسلوبأكبر  ومعرفةً   وطرحها  إثراًء  أكثر  تفيد   ،جديد  أنها  كما 
إعطاء   في  والدقة  اإلفاضة  من  فيها  لما  التطبيقية  جوانبها  ناحية  من  المؤسسات 
المناسب   القرار  اتخاذ  في  تساهم  التي  القضايا  من  العديد  حول  التفاصيل 

 (.2010)الحالق،

 

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

 جماعي  نوع النشاط
 دقيقة 30 المدة الزمنية 

 حلقة نقاش  استراتيجية تطبيقه 
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تبعًا  • بتنفيذها  قم  اإلبداعي  التفكير  مهارات  تقيس  التي  العبارات  من  عددًا  أمامك 
 المحددة:للشروط 
 : (: تدريب على مهارات التفكير اإلبداعي2جدول )

م(.تنمية مهارات  2007موفق)  عبدالناصر ذياب بشارة،  عندنان يوسف الجراح،  العتوم،  المصدر:
 143-142،صالتفكير نماذج نظرية وتطبيقات عملية

 بداعي: مستويات التفكير اإل
 اقترح تايلور خمس مستويات للتفكير اإلبداعي وهي:و 

 :  Expressive Creativityاإلبداع التعبيري  .1

العمل   إلى  المستوى  هذا  يشير  تطويرحيث  الفريدة   على  األفكار  من  العديد 
 ذلك الرسوم التعبيرية لألطفال.  نوعيتها ومثالبغض النظر عن 

 

 العبارات
  اذكر أكبر عدد ممكن من الكلمات التي تبدأ بحرف ص وتنتهي بحرف ع.

  يمكن أن تكون وصفًا ليوم ممطر.اذكر أكبر عدد ممكن من الكلمات والجمل التي 
  اذكر جميع النتائج المترتبة على زيادة عدد سكان مصر بمقدار الضعفين. 

  اذكر جميع االستخدامات التي يمكن أن تستخدم فيها الجريدة اليومية.
  يمكن من األشكال أو األشياء باستخدام الدوائر.  كون أقصى ما

  يحتوي على أي فعل ماض. اكتب مقااًل قصيرًا ال  
  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.
  التحدث معك ماذا يمكن أن يقول؟ إذا كان كتابك يستطيع  

 اإلبداعي  التفكير  مهارة______________________________________________________________________________
 

 
 

 :   Productive Creativityاإلبداع المنتج  .2

الفن المنتجات  اإلبداع  من  النوع  هذا  على  األمثلة  العلمية،ومن  أو  حيث    ية 
 توجد مؤشرات قوية على توافر بعض القيود التي تضبط األداء الحر لألفراد. 

   : Inventive Creativityاإلبداع االبتكاري  .3

ويشير هذا المستوى إلى اظهار البراعة في استخدام المواد لتطوير استخدامات  
 سهامات جوهرية في تقديم أفكار أساسية. إدون وجود  جديدة،

   :Innovative Creativityإلبداع التجديدي ا .4

ثابتة،  مبادئ فكرية  على اختراق  وتقديم منطلقات    ويمثل هذا المستوى القدرة 
المستوى    جديدة، هذا  تعديالت  إويتضمن  إجراء  خالل  من  جوهرية  تحسينات  دخال 

 . ةمتضمنة في المهارات المفاهمي

   :Emergentive Creativity االنبثاقياإلبداع  .5

مبادئ   المستوى  هذا  وحركات    ،توافتراضايتضمن  مدارس  تقديم  تستطيع 
جديدة، )أبو    فكرية  وتكرارًا  حدوثًا  وأقلها  اإلبداع  درجات  أعلى  المستوى  هذا  ويعتبر 

 . م(2004ادو،ج

 ( 4نشاط)
 بداعي الهدف :  أن يكتسب المتدربين الفرق بين مستويات  التفكير اإل

 جماعي  نوع النشاط
 دقائق 10 المدة الزمنية 

 حلقة نقاش  استراتيجية تطبيقة 
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 : أفكار لكل مستوى  3بطرح  اإلبداعي، قمأمامك مستويات التفكير  •
 على مستويات التفكير اإلبداعي.  ب(: تدري2)جدول 

 مثاله  المستوى 
  اإلبداع التجديدي

   االبتكاري اإلبداع 
  اإلبداع التعبيري 
  اإلبداع المنتج

  االنبثاقياإلبداع 

 اإلبداعي: أهداف التفكير  ا:ثانيً 
التي يمكن قياسها    ن لكل عملية العديد من المدخالت والعلميات والمخرجات،إ

األهداف،من خالل   من  عدٍد  عملية    تحقيق  أي  مثل  مثلها  اإلبداعي  التفكير  فعملية 
المدخالت:  آخري    يات: ل والعم  واالجتماعية،  كالعوامل الشخصية،   تقوم على عدد من 

و الك والمخرجات:التعليم  اإلبداعي  التفكير  ومهارات  أساليب  وتنمية  كاألهداف   تدريب 
 جتماعي والمحلي. ق على مستوى الفرد الشخصي أو االقالتي تتح 

األهداف  من  تحقيق مجموعة  إلى  تهدف  اإلبداعي  التفكير  عملية  فإن  ولهذا 
أنه تتمثل األهداف الرئيسية لعملية التفكير اإلبداعي   ( Sefertzi, 2000حيُث تذكر )  

وذلك من أجل االبتعاد   إثارة الفضول، العمل علىو   ،الحاليةفي التفكير خارج الحدود  
حيث يهدف إلى عمل   عن األفكار العقالنية والتقليدية وإضفاء الطابع الرسمي عليها، 

في الحلول   والتفكير  والعشوائيالمتباعد  سلسلة من اإلجراءات التي تعتمد على الخيال  
 والبدائل المتعددة.

اإلبداعي    تبرزكما   التفكير  عملية  أو نتائج  المدراء  من خالل  الشركات  في 
لحلول   التطوير  وعمليات  السريع  التغيير  مواجهة  في  اإلدارية  اإلجراءات  أو  القرارات 

 اإلبداعي  التفكير  مهارة______________________________________________________________________________
 

 
 

استراتيجيات    وإبداعية،  ةمبتكر  خالل  الممن  لحل  إجراءات  على  و قائمة  كار  ابت سائل 
 . مما يوسع أفق الفرص ويحقق كفاءة للشركات  ؛حلول وتركيبات متعددة وجديدة

 اإلبداعي التالي:  عملية التفكير( أن من أهداف Treffinger,1998ويذكر )

عليها  • والتأكيد  والمواهب  القوة  نقاط  على  التعرف  في  األفراد  هم  نوتمكي  مساعدة 
 منها. 

 الفهم لطبيعة القدرات البشرية والُبعد البشري.العمل على توسيع وتعزيز  •
لتوجيه المعلمين في تخطيط التدريس    المجموعات،  توفير بيانات لتقييم األفراد أو •

 وإجرائها. 
غير  • ومواهب  موارد  اكتشاف  على  األفراد  أو  المستشارين  أو  المعلمين  مساعدة 

 . ةمعترف بها وغير مستغل
 للتواصل مع اآلخرين حول المواهب اإلبداعية. توفير لغة أو رسالة تنفيذية   •
 يساعد على إزالة اإلبداع من عالم الغموض والخرافة.  •
 المساهمة في تقدم األبحاث والنظرية.  •

سبق يمكن أن نوضح أهداف التفكير اإلبداعي بشكل ُمفصل    وتعقيبًا على ما 
 على النحو التالي: 

  . األفرادأهداف التفكير اإلبداعي على مستوى   -أ

 إلى العديد من األهداف وهي: ،فراداأليهدف التفكير اإلبداعي على مستوى 

 .والعلمية بطرٍق صحيحة  ةوالمعرفي ةاستثمار وتنمية قدرات الفرد العقلي  .1
 صحيحًا.توجيهًا   الفرد  توجيه .2
 . بناء الثقة في النفس  .3
 .ة واألسريةيمرونة التعامل في مواجهة وحل المشكالت الشخص .4
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  . األفرادأهداف التفكير اإلبداعي على مستوى   -أ

 إلى العديد من األهداف وهي: ،فراداأليهدف التفكير اإلبداعي على مستوى 

 .والعلمية بطرٍق صحيحة  ةوالمعرفي ةاستثمار وتنمية قدرات الفرد العقلي  .1
 صحيحًا.توجيهًا   الفرد  توجيه .2
 . بناء الثقة في النفس  .3
 .ة واألسريةيمرونة التعامل في مواجهة وحل المشكالت الشخص .4
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استراتيجيات    وإبداعية،  ةمبتكر  خالل  الممن  لحل  إجراءات  على  و قائمة  كار  ابت سائل 
 . مما يوسع أفق الفرص ويحقق كفاءة للشركات  ؛حلول وتركيبات متعددة وجديدة

 اإلبداعي التالي:  عملية التفكير( أن من أهداف Treffinger,1998ويذكر )

عليها  • والتأكيد  والمواهب  القوة  نقاط  على  التعرف  في  األفراد  هم  نوتمكي  مساعدة 
 منها. 

 الفهم لطبيعة القدرات البشرية والُبعد البشري.العمل على توسيع وتعزيز  •
لتوجيه المعلمين في تخطيط التدريس    المجموعات،  توفير بيانات لتقييم األفراد أو •

 وإجرائها. 
غير  • ومواهب  موارد  اكتشاف  على  األفراد  أو  المستشارين  أو  المعلمين  مساعدة 

 . ةمعترف بها وغير مستغل
 للتواصل مع اآلخرين حول المواهب اإلبداعية. توفير لغة أو رسالة تنفيذية   •
 يساعد على إزالة اإلبداع من عالم الغموض والخرافة.  •
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 من الفرص على المستوى العلمي والمهني. منح الفرد العديد  .5
 أهداف التفكير اإلبداعي على مستوى المجتمع المحلي:  -ب

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

واألهلية .1 الحكومية  المنظمات  ربحي  )ربحية،  تطوير  المجتمع    (ةغير  داخل 
 .ومتغيرات المجتمع المحلي واألكبرتطويرًا يالئم احتياجات 

 .زيادة الكفاءة والجودة في مخرجات المنظمات في المجتمع .2
المجتمع   .3 تواجه  التي  والمصاعب  التحديات  مواجهة  في  المرونة  زيادة 

 . المحلي
 . إيجاد العديد من البدائل في حل المشكالت .4
 مواجهة التحديات التي قد تؤثر على المجتمع المحلي بشكٍل سلبي.  .5

  هداف التفكير اإلبداعي على مستوى المجتمع األكبر:أ -ج 
يهدف التفكير اإلبداعي على مستوى المجتمع األكبر إلى عدد من األهداف 

 منها: 

 . زيادة جودة الحياة .1
 وهي مؤشر على التقدم المجتمعي. رفاهية العيش  .2
بشكل  .3 وتوظيفها  الفرص  استغالل  عبر  والتكنولوجي  العلمي  التقدم  زيادة 

 . دم المجتمعبداعي يخإ
 مية الصناعية.ننتاج االقتصادي عبر رفع فرص االستثمار والتزيادة اإل .4

على ذلك ُنوضح أن أهداف هذه المستويات متداخلة ومكملة لبعضها    وتعقيباً 
سواًء كان    البعض فال يمكن تحقيق هدف لمستوى دون أن يؤثر على بقية المستويات، 
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المستوى   من  قادمًا  )المجتمع )األصغر  التأثير  األوسط  المستوى  على  واألسرة(  الفرد 
 األكبر( أو العكس من ذلك.  )المجتمعالمحلي( وعلى المستوى األكبر 

 
 ( يوضح أهداف التفكير اإلبداعي على المستويات البيئية 2شكل )

 بداعي: ا: تعلم وتنمية التفكير اإلثالثً 
يمكن   التي  التفكير  مهارات  من  اإلبداعي  التفكير  عن ُيعد  الفرد  يكتسبها  أن 

مؤثرات   سواًء  المؤثرات  من  عدد  خالل  من  ينمو  أن  ويمكن  والتعليم  التدريب  طريق 
ذاته، للشخص  تعود  االطالع،  كالدافعية،   داخلية  في    واالكتشاف،  وحب  والرغبة 

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

التربوية  المداخل  من  العديد  خالل  من  وذلك  اإلبداعي  التفكير  تنمية  في    ، فعال 
الدراسية، المعلم،  كالمناهج  قبل  من  الشرح  توظيفها    وطريقة  يتم  التي  التعلم  وطرق 

والتعلم   التعاوني  كالتعلم  الدراسية  الحصة  المشكالت،  ببأسلو داخل  أن   حل  كما 
وغير   الصفية  اإلبداعي  اللألنشطة  التفكير  تعزيز  في  دور  على ،صفية  تعمل  حيث 

والسلوكية   والوجدانية  المعرفية  الشخص  قدرات  يؤثر  ؛تنمية  تنمية إمما  على  يجابًا 
 التفكير اإلبداعي لديه. 

أهداف على مستوى 
الفرد واألسرة

أهداف على 
مستوى المجتمع

المحلي

أهداف على 
مستوى المجتمع

األكبر 
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 ( تذكر  التفكير    (Aman,2014حيُث  تنمية  في  تساهم  التي  الطرق  من  أن 
بذلك  اإل وتعني  المشاعر  هي  عليه  أبداعي  اإلبداعي  للتفكير  الفرد  يخطط  عندما  نه 

السعادة والرضا ألن هذه المشاعر تعمل يجابية مثل الفرح و التركيز على المشاعر اإل
كما أن المشاعر   ، ةبداعية متجددإعلى تعزيز الفكرة والبحث بشكل أوسع عن أفكار  

من    ،والغضب  ، والخوف  ،كالحزن   ،السلبية  ليس  ولكن  األحيان  بعض  في  تساهم  قد 
اإلبداعي،  االعتمادالصحي   التفكير  تنمية  في  ساعات    عليها  شخص  لكل  أن  كما 
( وهذه الساعات  الذروةاليوم تختلف عن  أي شخص آخر تسمى )ساعات    محددة في

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

"أثناء التفكير وال بد من طرح   يدة جالاألفكار الجيدة وغير    ةاإلبداعي هي عملية " فلتر 
 األسئلة التالية:

 هل الفكرة ستحل المشكلة أم ال؟ -
 هل الحل أو القرار المتخذ لحل المشكلة له تبعات أم ال؟ -

( أن الحاجة لتنمية التفكير  2013سبق تشير دراسة ) عيسى،  وبناء على ما
ال التعليمية  البيئة  في  المعارف    اإلبداعي  بتزويد  فقط،يتم  من   والمعلومات  البد  بل 

المتعلمين القدرات اإلبداعية لدى  القائمين على   ؛تحرير  يلقي على عاتق  الذي  األمر 
المس التربوية  لية في البحث والتجديد في طرائق التعليم بعيدًا عن األساليب  ئو العملية 

ل النواة للبيئة كما أن البيئة الصفية السليمة التي تمث  التقليدية التي تعتمد على التلقين،
أفراد   التي تحكم جميع  السلوكية  العالقات اإلنسانية واألنماط  فيها  بما  المدرسية ككل 

 المجتمع المدرسي إما إيجابًا أو سلبيًا دورًا في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي.

)الخضر، أشار  مهارات    (2012كما  تنمية  في  كبير  دور  المبدعة  للبيئة  أن 
بل البد أن يكون هناك    اإلبداعية؛فال يكتفي الفرد فقط بالخصائص    التفكير اإلبداعي،

اإلبداع   على  ومحفزة  ومشجعة  داعمة  النفسي   ، واالبتكاربيئة  األمان  تعطي  حيث 
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والثقة    االستقاللية وتمنحه المزيد من    للمبدع بعيدًا عن تصيد األخطاء والنقد السلبي، 
القرارات،  بالنفس، المس  واتخاذ  والتجديد   لية،ئو وتحمل  والتنوع  بالتعدد  تسمح  كما 

على حل المشكالت وإيجاد حلول مبتكرة   الفشل، وتشجعهموالتطوير دون خوف من  
 لها. 

دراسة   أيضاً 2012جاللة،   )أبووُتشير  التفكير    (  لتنمية  طرق  عدة  هناك  أن 
 وهي:اإلبداعي 

والصفات:  • الخصائص  تذكر  حصر    طريقة  أساس  على  الفكرة  الخصائص  تقوم 
 األساسية لصفات األفكار أو األشياء وإحداث تغيير عليها من قبل الشخص. 

القسرية: • العالقة  الفكر   طريقة  توظيف    ةتقوم  جديدة عن طريق  أفكار  إنتاج  على 
 عالقة بين فكرتين أو موقفين ال يوجد بينهما عالقة أبدًا. 

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

 معينة. 
الظاهر  • التحليل  )طرح   ي: طريقة  السابقتين  الطريقتين  على  الطريقة  هذه  تعتمد 

الخصائص(  إذ وتتميز    األسئلة وتذكر  إلى   بالشمول؛  المشكلة  تحليل  بعملية  تبدأ 
بعد ذلك يتم ربطها    التي تنتمي إليها،  المختلفةأبعادها األساسية ثم تحديد الفئات  

 فيما بينها. 
األفراد على التفكير   وتشجيعفيز  وتقوم هذه الطريقة على تح  طريقة القدح الذهني: •

ى أي شخص وترد في ذهنه  داإلبداعي حيث تعتمد على طرح األفكار التي ترد ل
فكر  أو  موضوع  أية  قيود،  ة عن  دون  الطرق   تهمه  أبرز  من  الطريقة  هذه  وتعد 

 لتنمية التفكير اإلبداعي لدى األفراد. 
 ير اإلبداعي:أن من طرق تنمية التفكب  يمكن القولسبق  وتعقيبًا على ما 
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  _______________________________________________________________________________________ الثانية  الوحدة
  

 : (: طرق تنمية التفكير اإلبداعي على المستوى الفردي والجتماعي3جدول )      
 طرق تنمية التفكير اإلبداعي  المستوى 

من خالل   • الفرد  الذات  بالمواضيع  االطالعتطوير  بالتفكير   والقراءة  االهتمام  ذات 
 اإلبداعي.

 تعزيز وتنمية التفكير اإلبداعي. المشاركة في البرامج التدريبية التي تهدف إلى  •
 القرارات. اتخاذالتدريب على التفكير خارج المألوف في  •
 كسر حاجز الخوف والفشل وتعزيز الثقة بالنفس.  •
وزاوية  • ُبعد  على  التركيز  وعدم  أبعادها  كافه  من  والمشكالت  لألمور  النظر 

 واحده في حلها. 
على   • األسرة تعتمد  التي  الصحيحة  االجتماعية  التنشئة  ألساليب  تبعًا  األبناء  تربية 

 بنفسه.  وتعزز ثقتهسرته أاالحتواء للفرد داخل 
 تشجيع األبناء على التفكير بشكل غير تقليدي عند مواجهة أي مشكلة. •
تعزيز مبدأ إعادة المحاولة عند الخطأ والذي يساهم في التقليل من المخاوف   •

 أ من الخطأ أو الفشل. التي تنش
توظيف أساليب التفكير اإلبداعي بين أفراد األسرة سواًء عند اتخاذ القرارات أو  •

 . حل المشكالت
 يجابي عند طرح األفكار ومناقشتها. اإل روح التنافستشجيع الطالب على  • المدرسة  

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

 تشجيع الطالب على االبتكار واالختراع. •
 تدريب الطالب على استخدام أساليب التفكير اإلبداعي أثناء العملية التعليمية. •

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

المبدع • الطاقات  التغيرات   يجابيإبشكل    ةاحتواء  مواجهة  في  للمساهمة 
 والتحوالت داخل المجتمع. 

 بداع.داخل منظمات المجتمع تساعد على خلق اإل يئةتوفير بيئات مه •
 . واستثمار طاقاتهاتنمية الموارد البشرية  •
 تنمية الموارد المادية و البيئية للمجتمع.  •

 اإلبداعي  التفكير  مهارة______________________________________________________________________________
 

 
 

التفكير اإلبداعي فيشير أما من جانب المبادئ التي ينطلق منها تعلم مهارات  
 (: 2012إليها )أبو جاللة،

حيث أن    بداع نشاط عقلي يمكن من خالل التربية والتعليم تنميته وتعزيزه،أن اإل -
والممارسة   والتدريب  للتعلم  القابلة  المهارات  من  مجموعة  يعد  اإلبداعي  التفكير 

 واكتسابها وتقويمها. 
 والموهوبين، بل عينه من اأّلذكياء  أن التفكير اإلبداعي ليس محصورًا على فئة م -

 نسان الحق في تعلمه واكتسابه عن طريق التدريب والتعليم. إلكل أن 
 من أفضل السبل لتعلم التفكير اإلبداعي التعلم الذي يتسم بالتنظيم والتخطيط.  -

القوانين التي يمكن من 2012كما يشير )رضوان،   ( أنه توجد مجموعة من 
 وتنميتها عند اإلنسان وهي:  ير اإلبداعي،خاللها توجيه عملية التفك

هو أن تحصل على العديد من   وإبداعيةأفضل طريقة للحصول على أفكار رائعة   -
 األفكار الكثيرة والمتنوعة ثم تلغي األفكار السيئة منها. 

 البحث دائمًا عن الحلول الصحيحة والبدائل عند مواجهة مشكلة معينة.  -
 التقليدية في حل المشكلة أو طرح األفكار. عدم النظر للزوايا  -
على  - التركيز  عند  متعددة  إبداعات  إلى  األفكار  تتحول  األحيان  معظم  في  أنه 

 يجابيات والسلبيات. اإل وليس علىالجانب المثير للفكرة 
 االعتماد على التغيير في كل حل وعدم التركيز على جانب واحد.  -
 ير األماكن المعتادة. البحث المستمر عن األفكار الجديدة في غ -
 تغيير صيغ السؤال الذي ُيبحث فيه لطرح األفكار.  -

 : لتفكير اإلبداعي ا لتنمية التقنيات األساسية
( اإلبداعي Sefertzi,2000أشار  للتفكير  األساسية  التقنيات  من  عدٍد  إلى   )

   :ونتائجها المتوقعه سواًء على مستوى األفراد أو المنظمات وهي
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هو أن تحصل على العديد من   وإبداعيةأفضل طريقة للحصول على أفكار رائعة   -
 األفكار الكثيرة والمتنوعة ثم تلغي األفكار السيئة منها. 

 البحث دائمًا عن الحلول الصحيحة والبدائل عند مواجهة مشكلة معينة.  -
 التقليدية في حل المشكلة أو طرح األفكار. عدم النظر للزوايا  -
على  - التركيز  عند  متعددة  إبداعات  إلى  األفكار  تتحول  األحيان  معظم  في  أنه 

 يجابيات والسلبيات. اإل وليس علىالجانب المثير للفكرة 
 االعتماد على التغيير في كل حل وعدم التركيز على جانب واحد.  -
 ير األماكن المعتادة. البحث المستمر عن األفكار الجديدة في غ -
 تغيير صيغ السؤال الذي ُيبحث فيه لطرح األفكار.  -

 : لتفكير اإلبداعي ا لتنمية التقنيات األساسية
( اإلبداعي Sefertzi,2000أشار  للتفكير  األساسية  التقنيات  من  عدٍد  إلى   )

   :ونتائجها المتوقعه سواًء على مستوى األفراد أو المنظمات وهي
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 بداعيتقنيات التفكير اإل(:  3)شكل  

 :وينتج عنها العديد من النتائج المتوقعة لعملية التفكير اإلبداعي وهي

 
 بداعي(: النتائج المتوقعة لعملية التفكير اإل4)شكل  

 
 بداعي: التفكير اإلتنمية أساليب 

 تتعدد أساليب التفكير اإلبداعي والشكل التالي يبين هذه األساليب: 

ر استخدام وسيط غي
ممكن

إيجاد حلول 
اتعددة لمشكلة م

ابتكار العديد من 
التشبيهات 

يةوالتعبيرات المجاز 

ل إيجاد أوجه التشابة بين ك
فكرة واآلخرى 

بناء مواقف 
إبداعية وابتكارية

ربط األفكار التي لم
تكن ذو صلة ببعض

البحث عن طرق 
لتحقيق األفكار 

اإلبداعية

المرونة
األداء 
العالي

الكفاءة

التحسين 
المستمر 

للمنتجات أو 
الخدمات

اإلبداع من 
خالل أفكار 
جديدة حول 

المنتجات
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 أساليب تنمية التفكير اإلبداعي (:  5)شكل  

 (: Brain Stormingأسلوب العصف الذهني) (1)
سلوب العصف الذهني من أشهر األساليب في التفكير اإلبداعي ويرجع  أيعد   

بأنه مجموعة من   وقد عرفه كينث هوفر:  هذا األسلوب للعالم الذي ابتكره )أوسبورن(،
في   العقل  استخدام  تعني  التي  الممكنة اإلجراءات  الحلول  كل  وتقديم  مشكلة  دراسة 
 (.2015حولها بجمع أفكار حول هذه المشكلة)صابر،

لتوليد األفكار حول مشكلة محددة وتقوم على  أكما ُيعرف بأنه   سلوب منظم 
ونقدها،  عن تقويمها  عملية توليد األفكار  نقد األفكار    قاعدة هي أن ُيفصل بين  ألن 

 (.2014اإلطار الرسمي للتفكير االبداعي)ناظر،يعيق إبداعها والعصف الذهني هو 
 ومن الشروط األساسية الالزم توافرها لنجاح هذا األسلوب هي: 

 أن يتم تجنب نقد أي فكرة يتم طرحها من قبل المشاركين. -1
 العمل على تشجيع المشاركين واستعراض أكبر قدر من األفكار. -2
 م( 2010فكرة أخرى)عصفور،  العمل على تنمية األفكار ألن كل فكرة تولد-3

أساليب 
التفكير 
اإلبداعي

العصف 
الذهني

المجموعات 
و الشكلية أ
الصورية

قبعات 
التفكير 
المترابطات السته

جعل الغريب 
مألوفًا وجعل
اً المألوف غريب

طريقة 
األمناء 

(الخدم)

التفكير 
ياالفتراض
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وهي:  ( Shingo,2017)وتشير   األولى  القاعدة  األفكار    ال  أن  تنقد 
حيث تعتبر أهم قاعدة ألنها تشكل األساس الذي يطبق من خالله عملية    المطروحة، 

  االعتيادية تتمحور حول الترحيب باألفكار غير    أما القاعدة الثانية فهي:  توليد األفكار، 
كما    تؤدي إلى حلول أفضل،  ور طرق جديدة للتفكير وعادة ما ألنها تشجع على ظه

فهي أنه كلما    ،والتي تشير إلى إنتاج أكبر عدد ممكن من األفكار  :أن القاعدة الثالثة 
  أما القاعدة الرابعة فهي:   بداعًا،إكان هناك أفكارًا أكثر كلما تولدت أفكار أكثر روعًة و 

تعتبر   وتحسينها  األفكار  بين  الالجمع  االجتماعي  الذكاء  من  أساسيًا  من  ن مكونًا  ابع 
 عملية الربط الشامل ودمج األفكار. 

ما  وإضافة توضح    إلى  القواعد،  من  يتعين  (    Shingo,2017)سبق  بأنه 
 أيضًا مراعاة اآلتي قبل عملية العصف الذهني: 

 :  المشكلة -أ
 التعريف بالمشكلة تعريفًا واضحًا لكل أبعادها.  ▪
 يستلزم استخدام ورقة وقلم. المشكلة شيئًا اليجب أن تكون  ▪
المشكلة   ▪ المشكلة محل    بأسلوبعرض  الجميع  واضح وبسيط حتى يستوعب 

 . البحث
ما :  المشاركون  -ب يتراوح  المثالي  الواحدة  10  -5بين    العدد  للمجموعة  ن وأ  ،أفراد 

المجموعة   و تتألف  متعددة  خلفيات  ذو  المشاركين  بجرأة  من  المتكلمين  بين 
 والمحتفظين. 

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

الجلسة -د سير  الذهني،   :عملية  العصف  ألسلوب  األساسية  األربع  القواعد   شرح 
للمشتركين، المشكلة  رئيس    وتوضيح  على  األفكار  تدفق  توقف  المجموعة اذا 
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مرة   المشتركين  فقط، و   ،خرى أتشجيع  ذكور  من  المجموعة  تتكون  أن  أو   يمكن 
 ناث أو كال الجنسين.إذكور و 

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

 (4الفكره) (3الفكرة) (2الفكرة) (1الفكرة) السؤال 

     هل تحقق األهداف؟
     ؟   ةهل تحل المشكل 

من   مشاكل  هل  تجلب  أن  الممكن 
 ؟ ةجديد 

    

الفكر  األنظمة    ةهل  مع  تتناسب 
 الحالية؟ 

    

للفكر  يمكن  تطويرها    ةهل  يتم  أن 
 نموها؟و 

    

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

 (Nominal Groupأسلوب المجموعات الشكلية أو الصورية ) -2

سلوب هو  والهدف األساسي لهذا األ   فان دوفان، والذي ابتكره العالمان دنييك و 
على   المجموعة  أحد  أفكار  سيطرة  حدة  من  اآلخرينالتخفيف  أهم   ،أفكار  ومن 

 سلوب: الخطوات المتبعة في هذا األ 

أن يسجل كل فرد أفكاره على حدة وذلك على قصاصة من الورق حول المشكلة المراد  -
 معالجتها. 

كافًة   - حتى ينتهي أفراد المجموعة  وال ُتناقش  رئيس الجلسة  عرض أفكاره التي يدونها 
فر  كل  ويقوم  النقاش  يفتح  ثم  أفكارهم  سرد  المعروضة  من  األفكار  بتقييم  ثم د    سرًا، 
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 (4الفكره) (3الفكرة) (2الفكرة) (1الفكرة) السؤال 

     هل تحقق األهداف؟
     ؟   ةهل تحل المشكل 

من   مشاكل  هل  تجلب  أن  الممكن 
 ؟ ةجديد 

    

الفكر  األنظمة    ةهل  مع  تتناسب 
 الحالية؟ 

    

للفكر  يمكن  تطويرها    ةهل  يتم  أن 
 نموها؟و 

    

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

 (Nominal Groupأسلوب المجموعات الشكلية أو الصورية ) -2

سلوب هو  والهدف األساسي لهذا األ   فان دوفان، والذي ابتكره العالمان دنييك و 
على   المجموعة  أحد  أفكار  سيطرة  حدة  من  اآلخرينالتخفيف  أهم   ،أفكار  ومن 

 سلوب: الخطوات المتبعة في هذا األ 

أن يسجل كل فرد أفكاره على حدة وذلك على قصاصة من الورق حول المشكلة المراد  -
 معالجتها. 

كافًة   - حتى ينتهي أفراد المجموعة  وال ُتناقش  رئيس الجلسة  عرض أفكاره التي يدونها 
فر  كل  ويقوم  النقاش  يفتح  ثم  أفكارهم  سرد  المعروضة  من  األفكار  بتقييم  ثم د    سرًا، 
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الجلس  رئيس  األ  ةيستعرض  أعلى  أكثر  على  استحوذت  التي  فكار 
 (.2010تقييم)عصفور،

 : (The Six thinking hats)أسلوب قبعات التفكير الست -3
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ما  فكرة  تقييم  للمجموعة  من    ،يمكن  كل  في  تجادل  أن  و اإلويمكن  سلبيات  اليجابيات 

ويجب على الرئيس في الجلسة أن يسهل العملية    بقى الهدف ممكن،يفي حين    للفكرة،
يزه عن اآلخر وهي كالتالي كما أشار عطي كل نوع من التفكير لونًا يمأ   وقد   رسميًا،
 :(Brwon, 2005) إليها 

محايد • )فكر  البيضاء  على التفكير بالمعلومات والحقائق ويكون    وتركز(:  القبعة 
مثل: لألسئلة  الم  استجابًة  ما  نعرف؟  نحتاج؟ ماذا  ماذا  نريدها؟  التي   ، علومات 
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عاطفي(: • )تفكير  الحمراء  األفكار   القبعة  تجاه  عاطفي  بشكل  التفكير  وتعني 
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الفكر  لهذه  والمشاعر،  ؟ةتدفعك  الدفء  على  تركز  قبعة  أنها   ، والعاطفة   بمعنى 

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

الفكرة،  المترتبة عليها؟  كالسؤال عن ما   مناقشة  هل يمكن تطبيقها    هي المخاطر 
 هي اآلثار المترتبة على هذه الفكرة.  ما  واقعيًا؟

اؤل  وهي مأخوذة من لون أشعة الشمس التي تعني اإليجابية والتف  القبعة الصفراء: •
ولماذا يعتبر ذلك   ويكون التفكير استجابة لألسئلة لماذا يمكن فعل هذا؟  والفوائد،

 جيدًا؟ 
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الخضراء: • جديدة   القبعة  واألفكار  والمقترحات  االكتشافي  التفكير  على  وتدل 
بداعي والبحث عن وهي تشير إلى التفكير اإل  وبدائل اإلجراءات،  والميول الجديد،

 ت نمط ابتكاري. أفكار جديدة غير مألوفة ذا 
الزرقاء: • التفكير    القبعة  أو  العامة  النظرة  إلى  تشير  والتحكم في الشمولي،  وهي 

وجدول  وضبطها  التالية،  األعمال،  ةالعملية  الخطوة  خطط    وتحديد  إلى  والتمهيد 
 العمل. 

 سلوب المترابطات جعل الغريب مألوفًا وجعل المألوف غريبًا: أ( 4)
ويقوم هذا األسلوب على محاولة التفكير بأكبر قدر ممكن من األفكار الغير  

تحديد   ىويقوم ذلك عل  لأِلشياء بجعلها فكرة عاديه،  المألوفةواالستخدامات غير    مألوفة
ألفكار   وتحويلها  المألوفة  األفكار  العتوم  )كذلك  والعكس    غريبةبعض 

 م(.2007وآخرون،

جراءات معينة تعينهم على إ وتحتاج هذه اآللية من أعضاء الجماعة إلى اتباع  
  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  
 م(: 1997)هالل،

لحل   الشخصي:التماثل   • سعيه  خالل  ومن  الجماعة  خالل  من  الفرد  يقوم 
نفسه   ويقيس على  المشكلة  من  بأنه جزء  نفسه  إلى  باإليحاء  الواقعية  المشكالت 

 النتائج عندما يمثل الموضوع.
حيث   وفيه يتم اختيار موضوع مماثل لفكرة البحث أو المشكلة،  التماثل المباشر: •

عن   هو البحث  بين موضوعين مثل جهاز  يكون الهدف  للمقارنة والتشابه  مجال 
 الحاسب اآللي والعقل البشري. 
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الطبيعة،   التماثل الرمزي: • يلغي قوانين  الذي  بالخيال  الواقع   ويعتمد على استبدال 
 ويصل إلى درجة استخدام بعض القوى الغير معقولة. 

   :()طريقة الخدم ةسلوب األمناء الست( أ5)
قة صيغ من إلى أن هذا األسلوب يعتمد على طري  (35ص  ،م2012)رضوان،يشير  

 يجاد الحلول لها وهي: إاألسئلة لحل المشكلة و 
 َمن؟ أين؟  كيف؟  متى؟ ماذا؟ لماذا؟

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

 : وهي اختصار لعدد من الكلمات هي  "الجري 
S   =SUBSTITUTE      :قم بإحالل شئ محل آخروتعني . 
C  =COMBINE   :أدمج األشياء مع بعضهاوتعني . 
A  =ADAPT :وفق األشياء لتعادل بعضها وتعني. 
M  =MODIFY وتعني: عدل. 
P  =PUT TO OTHER USE :خرى لنفس الشئأفكر في استخدامات   وتعني . 
E  =ELIMINATE وتعني: احذف . 
R= REVERSE وتعني: اعكس 

 سلوب التفكير الفتراضي: ( أ6)
معينة ومحاولة رؤية األبعاد    ةيقوم هذا األسلوب على افتراض مواقف افتراضي

 "؟على صياغة سؤال يبدأ بـ "ماذا لووتقوم غالبًا  والجوانب لهذا الموقف،
ماذا لو كنت أنت المدير   تواجه مشكلة مع مديرك في العمل ذو شخصية متسلطة،  -

 .م(2012)الخضر، المتسلط ماذا تعمل؟
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 ( 3نشاط)
 أن يكتسب المتدربين  أساليب التفكير اإلبداعي وتوظيفها بشكٍل صحيح  الهدف :

 جماعي  نوع النشاط
 دقيقة لكل نشاط 20 المدة الزمنية 

 حلقة نقاش  ه استراتيجية تطبيق
التاليأباستخدام   • للمواضيع  حلوًل  استنتج  الذهني  العصف  عليها   ة سلوب  طبق  ثم 

 سلوب العصف الذهني: أنموذج قياس  
 (:تدريب على أسلوب العصف الذهني. 5جدول)

 العبارات 
 البطالة  •
 التلوث البيئي  •
 الفقر  •

 . 222صم(.التفكير أساليب ومهارات.2012الخضر،عثمان حمود)  المصدر:
 حول األفكار التالية: ةاكتب أكبر عدد ممكن من النتائج المترتب  •

 (:تدريب على أسلوب التفكير الفتراضي. 6جدول)
 الفكرة 

 ماذا لو كانت الحيوانات تطير ؟
 ماذا لو كانت األرض تحتوي على بحار فقط ؟ 

 ساعة؟ 72ماذا لو كان اليوم يتكون من 
 ماذا لو وجدت كنزًا يحتوي على قطع من الذهب ؟ 
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 دقيقة لكل نشاط 20 المدة الزمنية 

 حلقة نقاش  ه استراتيجية تطبيق
التاليأباستخدام   • للمواضيع  حلوًل  استنتج  الذهني  العصف  عليها   ة سلوب  طبق  ثم 

 سلوب العصف الذهني: أنموذج قياس  
 (:تدريب على أسلوب العصف الذهني. 5جدول)

 العبارات 
 البطالة  •
 التلوث البيئي  •
 الفقر  •

 . 222صم(.التفكير أساليب ومهارات.2012الخضر،عثمان حمود)  المصدر:
 حول األفكار التالية: ةاكتب أكبر عدد ممكن من النتائج المترتب  •

 (:تدريب على أسلوب التفكير الفتراضي. 6جدول)
 الفكرة 

 ماذا لو كانت الحيوانات تطير ؟
 ماذا لو كانت األرض تحتوي على بحار فقط ؟ 

 ساعة؟ 72ماذا لو كان اليوم يتكون من 
 ماذا لو وجدت كنزًا يحتوي على قطع من الذهب ؟ 
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في    المألوفة  غير، قم بتحويلها إلى عدد من األفكار  المألوفةأمامك عددًا من األفكار   •
 الواقع:
 جعل الغريب مألوفًا وجعل المألوف غريباً (:تدريب على أسلوب المترابطات  7جدول)

 الفكرة 
 السيارات تمشي على الطريق

 المعلمون يقومون بتدريس الطالب 
 الطائرة تطير في السماء. 

 :ةقراء الجملة التالية ثم حدد نوع القبعة المناسب لهذه العبارات الموجودا •
تطبيق  أعقد   لمناقشة  الموظفين في شركته  اجتماعًا مع عدٍد من  المدراء  حد 

المدينة، إ في  السكنية  المشروعات  والمطلقات،   حدى  األرامل  فئة  تخدم  وقد   والتي 
الموظفين، المقترحات التي ُطرحت من قبل    المشروع، وتعددتتعددت اآلراء حول هذا  

 التالي: من أبرزها  وكان
 .ب قبعات التفكير الست(:تدريب على أسلو 8جدول)

 القبعة العبارة 
 %30ة  بتشير الحقائق إلى ارتفاع أسعار العقارات في المدينة بنس

 عن الشهر الماضي. 
 

  أنا أشعر بالسعادة من تطبيق هذا المشروع.
  أعتقد أن هذا المشروع سيفشل قريبًا. 

المدينة في  واألرامل  المطلقات  نسبة  العام   %20ارتفاع  عن 
 الماضي. 

 

المترتب النتائج  نصف   ةسنناقش  لمده  السكني  المشروع  لمقترحات 
 ساعة. 
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هذه المعوقات قد تؤثر على سير المشروع،دعونا نقترح عددًا من  
 الحلول المبتكرة لتجازوها. 

 

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

 على بدائل أخرى لدعم المشروع بشكل مبتكر.
 

نهاية   في  وتنفيذها  تنقيحها  و  المقترحات  أهم  بحصر  سنقوم 
 . االجتماع 

 

أنا متحمس جدًا للعمل من أجل هذا المشروع ألني أحببته وأشعر  
 بالفرح لتطبيقه.

 

الكافية   بالخبرة  لدينا  الموظفون  هذا يتمتع  نجاح  ستدعم  التي 
 المشروع. 

 

 
 بداعي لمعالجة المشكالت: ا: التفكير اإلرابعً 

من   كل  في    (Newman,Summer&Warren)ينظر  ورد  كما 
 م( إلى اإلبداع بوصفة عملية تمر بخمس مراحل على النحو التالي: 2012)الخضر،

   : Saturationمرحلة التشبع   -1
يتم من خالل هذه المرحلة التعرف على المشكلة وجمع المعلومات عنها من 

 هخالل القراءة والبحث والنقاش وغير ذلك،وسميت بمرحلة التشبع ألن الفرد يتشبع ذهن
 بالمعلومات المتصلة بالمشكلة. 

  : Deliberationمرحلة التفكير العميق   -2
ركز في المشكلة وتحليلها  حيث يدخل الفرد في دائرة من التفكير العميق والم

 وتفحص االفتراضات التي قامت عليها وتفكيكها ذهنيًا. 
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  :Incubationمرحلة االحتضان  -3
الباطن   العقل  في  المشكلة  وتستقر  المشكلة  في  المباشر  التفكير  يتوقف  وهنا 

من عدم قدرته   وإرهاق أمل    بخيبةللفرد حيث تختمر في الالشعور وربما أحس الفرد  
 على إيجاد الحل المناسب. 

  : Illuminationمرحلة اإلنارة -4
التي تأتي نتيج   خمول المشكلة في العقل الباطن فترة طويلة،   ةوهي المرحلة 

 في حل  يبرز فجأة حل محتمل يحمل في طياته أماًل   وتفاعل عناصرها في الالشعور،
 المشكلة. 

  :Verificationمرحلة التحقق  -5
رحة يتم تهذيب الفكرة التي برزت خالل مرحلة اإلنارة، وتوضحيها،  في هذه الم

تقديمها  قبل  اآلخرين  واستشارة  فائدتها،  من  والتحقق  مناسبتها،  من  للتأكد  وتفحصها 
 . للمعنيين بها 

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

 المالحظات  الستجابة  العبارة 
 ل  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؟ 

قبل   من  مقبولة  الفكرة  الرؤساء،هل    الزمالء،   اآلخرين 
 العمالء(؟ 
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    هل الفكرة سهلة التطبيق؟ 
    هل الفكرة مكلفة ماديًا ؟ 

    هل وقت تنفيذها مناسب؟ 
    هل تحتاج الفكرة إلى موارد تنظيمية ، بشرية ؟

    ؟ هل هناك جوانب قانونية يجب مراعاتها قبل تنفيذ الفكرة
 . 227صم(.التفكير أساليب ومهارات.2012الخضر،عثمان حمود)  المصدر:

   :سمات الشخصية المبدعة •
والحسي، الفكري  اإللهام  ذات  الشخصيات  من  المبدعة  الشخصية  حيث    تعد 

ال مبدع،  أنه  غير  بأنه  يشعر  أن  للشخص  وأي    يمكن  وراثية  صفة  نسان إفاإلبداع 
االبتكاري القدرة  يطور  أن  ما    ةيستطيع  إذا  اإلبداع،ألديه  وفهم حقيقة  فالشخص    درك 

ويناقش   يقرأ  فهو  واالقتناع  واالستفسار  والبحث  االستطالع  يحب  إنسان  المبدع 
وال الهوايات  من  العديد  ويمارس  يحدث    ويكتشف  ما  أمام  والرضا  بالقناعة  أو يشعر 

 كالتالي:   شخص المبدعالحيث يمكن تحديد خصائص  البدائل المحدودة، أمام
 يجابي. إئم بالتعجب واالستغراب والنظرة لألمور بجانب الشعور الدا -1
 االنفتاح المستمر على األفكار والبدائل.   -2
 عدم الخوف من األفكار المستحدثة والجديدة واإلقبال عليها. -3
 الشغف المستمر والتطور الدائم ألجل المستقبل.  -4
 .م(1997)هالل،المرونة العالية في التفاعل مع الفكرة مهما كانت مصدرها -5

حدد المنتجات   (Treffinger,1998) كما  في  جوهرية  مكونات  أربعة 
كما يظهر    (COCO, Treffinger1991)اإلبداعية يمكن تنظيمها باستخدام نموذج  

 : في الشكل التالي
 

 

97

 اإلبداعي  التفكير  مهارة______________________________________________________________________________
 

 
 

    هل الفكرة سهلة التطبيق؟ 
    هل الفكرة مكلفة ماديًا ؟ 

    هل وقت تنفيذها مناسب؟ 
    هل تحتاج الفكرة إلى موارد تنظيمية ، بشرية ؟

    ؟ هل هناك جوانب قانونية يجب مراعاتها قبل تنفيذ الفكرة
 . 227صم(.التفكير أساليب ومهارات.2012الخضر،عثمان حمود)  المصدر:

   :سمات الشخصية المبدعة •
والحسي، الفكري  اإللهام  ذات  الشخصيات  من  المبدعة  الشخصية  حيث    تعد 

ال مبدع،  أنه  غير  بأنه  يشعر  أن  للشخص  وأي    يمكن  وراثية  صفة  نسان إفاإلبداع 
االبتكاري القدرة  يطور  أن  ما    ةيستطيع  إذا  اإلبداع،ألديه  وفهم حقيقة  فالشخص    درك 

ويناقش   يقرأ  فهو  واالقتناع  واالستفسار  والبحث  االستطالع  يحب  إنسان  المبدع 
وال الهوايات  من  العديد  ويمارس  يحدث    ويكتشف  ما  أمام  والرضا  بالقناعة  أو يشعر 

 كالتالي:   شخص المبدعالحيث يمكن تحديد خصائص  البدائل المحدودة، أمام
 يجابي. إئم بالتعجب واالستغراب والنظرة لألمور بجانب الشعور الدا -1
 االنفتاح المستمر على األفكار والبدائل.   -2
 عدم الخوف من األفكار المستحدثة والجديدة واإلقبال عليها. -3
 الشغف المستمر والتطور الدائم ألجل المستقبل.  -4
 .م(1997)هالل،المرونة العالية في التفاعل مع الفكرة مهما كانت مصدرها -5

حدد المنتجات   (Treffinger,1998) كما  في  جوهرية  مكونات  أربعة 
كما يظهر    (COCO, Treffinger1991)اإلبداعية يمكن تنظيمها باستخدام نموذج  

 : في الشكل التالي
 

 

97

 اإلبداعي  التفكير  مهارة______________________________________________________________________________
 

 
 

    هل الفكرة سهلة التطبيق؟ 
    هل الفكرة مكلفة ماديًا ؟ 

    هل وقت تنفيذها مناسب؟ 
    هل تحتاج الفكرة إلى موارد تنظيمية ، بشرية ؟

    ؟ هل هناك جوانب قانونية يجب مراعاتها قبل تنفيذ الفكرة
 . 227صم(.التفكير أساليب ومهارات.2012الخضر،عثمان حمود)  المصدر:

   :سمات الشخصية المبدعة •
والحسي، الفكري  اإللهام  ذات  الشخصيات  من  المبدعة  الشخصية  حيث    تعد 

ال مبدع،  أنه  غير  بأنه  يشعر  أن  للشخص  وأي    يمكن  وراثية  صفة  نسان إفاإلبداع 
االبتكاري القدرة  يطور  أن  ما    ةيستطيع  إذا  اإلبداع،ألديه  وفهم حقيقة  فالشخص    درك 
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وال الهوايات  من  العديد  ويمارس  يحدث    ويكتشف  ما  أمام  والرضا  بالقناعة  أو يشعر 

 كالتالي:   شخص المبدعالحيث يمكن تحديد خصائص  البدائل المحدودة، أمام
 يجابي. إئم بالتعجب واالستغراب والنظرة لألمور بجانب الشعور الدا -1
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 عدم الخوف من األفكار المستحدثة والجديدة واإلقبال عليها. -3
 الشغف المستمر والتطور الدائم ألجل المستقبل.  -4
 .م(1997)هالل،المرونة العالية في التفاعل مع الفكرة مهما كانت مصدرها -5

حدد المنتجات   (Treffinger,1998) كما  في  جوهرية  مكونات  أربعة 
كما يظهر    (COCO, Treffinger1991)اإلبداعية يمكن تنظيمها باستخدام نموذج  

 : في الشكل التالي
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 ( COCOمكونات المنتجات اإلبداعية لنموذج ) ( يوضح6شكل )
Source: Treffinger, D. D. (8-12 June, 1998 ). Assessing creative 
Thinking. Singapore: National Institute of Education.pp20. 

 : المكونات كالتالي حيث تتمثل 
 (COCO( : يوضح مكونات المنتجات اإلبداعية لنموذج )10جدول )

 : Characteristicsخصائص األفراد 
من   عدٍد  في  المعرفية تتمثل  الخصائص 

ومستوى    والسمات لدى   الداخليالدافعية  الشخصية 
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اال أو  العمليات  التي   تستراتيجياوهي 

األفكار وتحليلها  العديد من  يستخدمها األفراد لتوليد  
عمليات  وإدارة  القرار  واتخاذ  المشكالت  وحل 

 وتتمثل في عدد من النقاط هي:  ،تفكيرهم
 اإلبداعية. فكار توليد األفي تباعد ال -
 ا.بداعية وتصفيتهفكار اإلألتقارب تحليل ا -
 عادة الصياغة وحل المشكالت وهو إ  :التعريف -
 ةاتخاذ الخيارات والقرارات المعقد -
 . ةالمعرفي ةمهارات المعالج -
 استراتيجيات التعاون والعمل الجماعي  -
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 :Contextالسياق التي تحدث فيه 
العوامل   من  عدد  في  السياق  ويتمثل 

البيئة  وأبعاد  والمؤثرات  الموقف    والشخصية 
ودينام األفراد  بين  اوالعالقات  ومهارات  ية  لجماعة 

وتتمثل في    البيئيةوالموارد  االتصال والعمل التعاوني  
 التالي:

 لإلبداع. الداخليةالعقبات  -
 .دراكاإل–االستراتيجيات  -
 .المفهوم الذاتيو  القيم -
الخا - التنظيميةالحواجز  )الثقافة  لإلبداع   ،رجية 

 ) السلطة وأالقيادة  البيئة، المناخ،
 التعاون  موعة الدينامية ،العمل الجماعي و المج -

 :out comesالمخرجات 
بها  قام  التي  للجهود  النتائج  في  تتمثل 
للمنتجات  السابقة  المكونات  في  األشخاص 

باستخداماإلبداعية   تحليلها  يمكن  من    والتي  العديد 
 وهي:   المعايير المحددة

  االبتكار. -
  ت.اتخاذ القرارا -
  .تقان والتركيباإل -
 . هدافالرؤية وتحديد األ -
 . واالبتكار الجودةالتوازن بين  -

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

 : ا: التفكير اإلبداعي وتعزيز التنمية المستدامةخامسً 
حيث    إن مفهوم التنمية أصبح ذا أهمية واسعة وكبيرة تشغل العديد من العلوم،

اختالف   الدول على  من  العديد  التنمية أسعت  أهداف  تحقيق  إلى  وأنماطها  وضاعها 
ما   المستدامة، أن نوضح  التنمية    وقبل  التنمية هي  مفهوم  أن نوضح  المستدامة البد 

وهي:" النمو وتعني تغيرًا  كمي ونوعي في النسيج االجتماعي واالقتصادي والمكاني  
وبشكل إداري مخطط باتجاه أهدافه   والنظام االجتماعي السكاني  هيكل االقتصاد  في 

غيرات في  نتاجية في الوحدات المتعلى المستويات القطاعية والمكانية بسبب زيادة اإل
كمًا  اإلنتاج  عناصر  أداء  تحسين  إلى  تؤدي  والتي  المستويات  كافة  على  المجتمع 

 (.56ص ،2016 )العزاوي، ونوعًا لصالح اإلنسان"
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ما )الزعبي،  وبناء على  من  كل  يشير  االستدامة ال 2009سبق  مفهوم  أن   )  
لالس قابلة  عملية  أنه  حيث  وأشمل  أعم  هو  بل  البيئي  البعد  على  فقط  تمرار يقتصر 

 وتشمل السياسات لألبعاد االقتصادية واالجتماعية. 

من   المستدامة  التنمية  لها    سبعةوتتكون  أشار  كما  أساسية  مفاهيم 
 وهي:  (2016)مبارك،

ويعني وجود عالقات مترابطة بين البيئة واالقتصاد    االعتماد المتبادل:  :المفهوم األول
 على المستويات المحلية والعالمية. 

الث وهي    :اني المفهوم  تحملها  ئو المس  كافةالمواطنة:  فرد  كل  على  يتعين  التي  ليات 
 داخل المجتمع.

الثالث القادمة:  :المفهوم  وهي فهم االحتياجات األساسية    احتياجات وحقوق األجيال 
 اليوم.  المتخذةجراءات اإل  ةللمجتمع واآلثار المترتبة على كاف 

 واالجتماعية واالقتصادية.  ةاالختالفات الثقافي احترام وتقدير   التنوع: :المفهوم الرابع 

الخامس الحياة:  :المفهوم  مستوى   جودة  على  والعدالة  المساواة  بتحقيق  االعتراف 
 العالم. 

السادس واالحتياطات:  :المفهوم  اليقين  المختلفة    عدم  بالمناهج  االعتراف  يجب 
 . لتحقيق االستدامة والتغير المستمر لألوضاع

السابع قد يؤدي إلى تأثير سلبي على حياة    هم أن الموارد محدودة وهو ما ف  :المفهوم 
 البشر. 

وتعقيبًا على ذلك ُنشير أن هناك عالقة تكاملية بين التنمية المستدامة والتفكير  
ألن عملية التنمية المستدامة هي عملية مستمرة تعتمد على التطور والتجديد   اإلبداعي،
خال  والتغيير، من  إال  ذلك  يكون  في وال  أساليبه  وتوظيف  اإلبداعي  التفكير  تنمية  ل 
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ويحقق   يخدم  بما  بيئيًا  أو  اجتماعيًا  أو  اقتصاديًا  سواًء  المستدامة  التنمية  مجاالت 
واإلقليمي، المحلي  المستوى  على  المستدامة  التنمية  دون   أهداف  إبداع  ال  أنه  حيث 

 تطور وتغير وال تطور وتغير دون عنصر اإلبداع.

لعمل التطوعي بيئة خصبًة لتنمية التفكير اإلبداعي وممارسته  حيُث تعد بيئة ا
كما أن العمل   عبر العديد من البرامج واألنشطة التي تخدم أهداف التنمية المستدامة،

يسعى لتحقيق العديد من    بل أصبح عماًل مخططًا له،عشوائيًا،  التطوعي لم يعد عماًل  
اال أو  االجتماعية  األبعاد  مستوى  على  البيئية،األهداف  أو  مع   قتصادية  ويتقاطع 

 لذا أصبح للتطوع دور بارز وكبير في تحقيقها وتنميتها.   أهداف التنمية المستدامة،

( أن للمتطوع دور كبير في تحقيق  2019سبق تشير )الكعبي،  ومن خالل ما  
مكانياته  إأهداف التنمية المستدامة؛ حيث أنه يعد موردًا حيويًا من خالل االستفادة من  

التنمية   تخدم  التي  التطوعية  والمبادرات  والبرامج  األنشطة  من  العديد  في  ومؤهالته 
كما أن   بل أفضل لألجيال القادمة،المجتمعية بما يساهم في رقي المجتمع وبناء مستق

العالقة بين المبادرات التطوعية والتنمية المستدامة تتمثل في بناء القدرة على مواجهة 
التكيف  والعمل على  البيئية واالقتصادية  المخاطر  كافة  الوقاية من  المجتمعات على 

عية  كما أنها تساهم في ربط األشخاص مع بعضهم البعض عبر روابط اجتما  معها،
تمكنهم من العمل معًا لمواجهة مشكلة ما أو إيجاد حلول للقضايا المختلفة والتعرف 

 على آثارها على التنمية االقتصادية والمجتمعية. 

والخاصة من   الحكومية  المؤسسات  بين  العالقات  تقوية  تعمل على  أنها  كما 
ي تساهم في التنمية خالل تنمية الشراكات بينهّن وإثراء المجتمع بالخبرات والكوادر الت

  وغير الربحية وأن تعزيز الشراكة بين كافة المؤسسات الحكومية والخاصة    المستدامة.
خططها   ضمن  وإدراجها  وتبنيها  التطوعي  العمل  وأنشطة  برامج  دعم  إلى  تؤدي 

 وبرامجها. 
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ويحقق   يخدم  بما  بيئيًا  أو  اجتماعيًا  أو  اقتصاديًا  سواًء  المستدامة  التنمية  مجاالت 
واإلقليمي، المحلي  المستوى  على  المستدامة  التنمية  دون   أهداف  إبداع  ال  أنه  حيث 

 تطور وتغير وال تطور وتغير دون عنصر اإلبداع.

لعمل التطوعي بيئة خصبًة لتنمية التفكير اإلبداعي وممارسته  حيُث تعد بيئة ا
كما أن العمل   عبر العديد من البرامج واألنشطة التي تخدم أهداف التنمية المستدامة،

يسعى لتحقيق العديد من    بل أصبح عماًل مخططًا له،عشوائيًا،  التطوعي لم يعد عماًل  
اال أو  االجتماعية  األبعاد  مستوى  على  البيئية،األهداف  أو  مع   قتصادية  ويتقاطع 

 لذا أصبح للتطوع دور بارز وكبير في تحقيقها وتنميتها.   أهداف التنمية المستدامة،

( أن للمتطوع دور كبير في تحقيق  2019سبق تشير )الكعبي،  ومن خالل ما  
مكانياته  إأهداف التنمية المستدامة؛ حيث أنه يعد موردًا حيويًا من خالل االستفادة من  

التنمية   تخدم  التي  التطوعية  والمبادرات  والبرامج  األنشطة  من  العديد  في  ومؤهالته 
كما أن   بل أفضل لألجيال القادمة،المجتمعية بما يساهم في رقي المجتمع وبناء مستق

العالقة بين المبادرات التطوعية والتنمية المستدامة تتمثل في بناء القدرة على مواجهة 
التكيف  والعمل على  البيئية واالقتصادية  المخاطر  كافة  الوقاية من  المجتمعات على 

عية  كما أنها تساهم في ربط األشخاص مع بعضهم البعض عبر روابط اجتما  معها،
تمكنهم من العمل معًا لمواجهة مشكلة ما أو إيجاد حلول للقضايا المختلفة والتعرف 

 على آثارها على التنمية االقتصادية والمجتمعية. 

والخاصة من   الحكومية  المؤسسات  بين  العالقات  تقوية  تعمل على  أنها  كما 
ي تساهم في التنمية خالل تنمية الشراكات بينهّن وإثراء المجتمع بالخبرات والكوادر الت
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ويحقق   يخدم  بما  بيئيًا  أو  اجتماعيًا  أو  اقتصاديًا  سواًء  المستدامة  التنمية  مجاالت 
واإلقليمي، المحلي  المستوى  على  المستدامة  التنمية  دون   أهداف  إبداع  ال  أنه  حيث 
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كما أن العمل   عبر العديد من البرامج واألنشطة التي تخدم أهداف التنمية المستدامة،

يسعى لتحقيق العديد من    بل أصبح عماًل مخططًا له،عشوائيًا،  التطوعي لم يعد عماًل  
اال أو  االجتماعية  األبعاد  مستوى  على  البيئية،األهداف  أو  مع   قتصادية  ويتقاطع 
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كما أن   بل أفضل لألجيال القادمة،المجتمعية بما يساهم في رقي المجتمع وبناء مستق

العالقة بين المبادرات التطوعية والتنمية المستدامة تتمثل في بناء القدرة على مواجهة 
التكيف  والعمل على  البيئية واالقتصادية  المخاطر  كافة  الوقاية من  المجتمعات على 

عية  كما أنها تساهم في ربط األشخاص مع بعضهم البعض عبر روابط اجتما  معها،
تمكنهم من العمل معًا لمواجهة مشكلة ما أو إيجاد حلول للقضايا المختلفة والتعرف 

 على آثارها على التنمية االقتصادية والمجتمعية. 

والخاصة من   الحكومية  المؤسسات  بين  العالقات  تقوية  تعمل على  أنها  كما 
ي تساهم في التنمية خالل تنمية الشراكات بينهّن وإثراء المجتمع بالخبرات والكوادر الت
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واإلقليمي، المحلي  المستوى  على  المستدامة  التنمية  دون   أهداف  إبداع  ال  أنه  حيث 

 تطور وتغير وال تطور وتغير دون عنصر اإلبداع.

لعمل التطوعي بيئة خصبًة لتنمية التفكير اإلبداعي وممارسته  حيُث تعد بيئة ا
كما أن العمل   عبر العديد من البرامج واألنشطة التي تخدم أهداف التنمية المستدامة،

يسعى لتحقيق العديد من    بل أصبح عماًل مخططًا له،عشوائيًا،  التطوعي لم يعد عماًل  
اال أو  االجتماعية  األبعاد  مستوى  على  البيئية،األهداف  أو  مع   قتصادية  ويتقاطع 

 لذا أصبح للتطوع دور بارز وكبير في تحقيقها وتنميتها.   أهداف التنمية المستدامة،

( أن للمتطوع دور كبير في تحقيق  2019سبق تشير )الكعبي،  ومن خالل ما  
مكانياته  إأهداف التنمية المستدامة؛ حيث أنه يعد موردًا حيويًا من خالل االستفادة من  

التنمية   تخدم  التي  التطوعية  والمبادرات  والبرامج  األنشطة  من  العديد  في  ومؤهالته 
كما أن   بل أفضل لألجيال القادمة،المجتمعية بما يساهم في رقي المجتمع وبناء مستق

العالقة بين المبادرات التطوعية والتنمية المستدامة تتمثل في بناء القدرة على مواجهة 
التكيف  والعمل على  البيئية واالقتصادية  المخاطر  كافة  الوقاية من  المجتمعات على 

عية  كما أنها تساهم في ربط األشخاص مع بعضهم البعض عبر روابط اجتما  معها،
تمكنهم من العمل معًا لمواجهة مشكلة ما أو إيجاد حلول للقضايا المختلفة والتعرف 

 على آثارها على التنمية االقتصادية والمجتمعية. 

والخاصة من   الحكومية  المؤسسات  بين  العالقات  تقوية  تعمل على  أنها  كما 
ي تساهم في التنمية خالل تنمية الشراكات بينهّن وإثراء المجتمع بالخبرات والكوادر الت

  وغير الربحية وأن تعزيز الشراكة بين كافة المؤسسات الحكومية والخاصة    المستدامة.
خططها   ضمن  وإدراجها  وتبنيها  التطوعي  العمل  وأنشطة  برامج  دعم  إلى  تؤدي 

 وبرامجها. 



102

  _______________________________________________________________________________________ الثانية  الوحدة
  

 : معوقات التفكير اإلبداعي  :اسادسً 
والتي   والنفسية  التربوية  الدراسات  اإلبداعي  تعددت  التفكير  معوقات  تناولت 

)شهيد، دراسة  الدراسات  هذه  حيث2004ومن  التي    (،  المعوقات  أهم  أن  إلى  يشير 
 تعيق عملية التفكير اإلبداعي هي: 

أسرية:-1 تنشئتها    معوقات  وأسلوب  األسرة  طبيعة  إلى  ذلك  المناخ ويرجع    وطبيعة 
أفراد   بين  حيثالسائد  بعض  األسرة،  بين  تختلف  األسر  أسلوب  أن  في  البعض  ها 

حيث أن   التنشئة والتعامل سواًء بطبيعة العالقة بين الوالدين أو بين الوالدين واألبناء،
أسلوب التنشئة الذي ينشأ فيه الفرد له دور في تشكيل اتجاهاته وسلوكياته ويعد عاماًل 

لديه، التفكير  قدرات  تنمية  في  كان    مهمًا  التنشئة  أسواًء  تسلطياً سلوب  أو    ،أسلوبًا 
 الحساسية الزائدة أو التفرقة بين األبناء. 

بالمجتمع:-2 مرتبطة  وقيادات    معوقات  المسئولين  اهتمام  عدم  المعوقات  هذه  ومن 
البحث   على  وتشجيعهم  األفراد  دوافع  بإثارة  المتنوعة  والتعليمية  الثقافية  المؤسسات 

 والتفكير سواًء بالجوانب المادية أو المعنوية. 

ترجع  -3 التعليمية:معوقات  على   للبيئة  القائمة  التدريس  طبيعة  المعوقات  هذه  ومن 
المدرسي،  التلقين، المناخ  والتحفيز   وطبيعة  التشجيع  كعدم  للمعلم  تعود  ومعوقات 

 والتجديد في العملية التعليمية. 

)عصفور، دراسة  تشير  هي:   (2010كما  اإلبداعي  التفكير  معوقات  من    أن 
الفشل من  على،  الخوف  التغيير،  األمور   االعتياد  المخاطر،  مقاومة  و تجنب  جمود ، 

 القوانين. 

أشار)صابر، التفكير  2015كما  عملية  في  وتؤثر  تعيق  عوامل  هناك  أن   )
 اإلبداعي وهي:

 اإلبداعي  التفكير  مهارة______________________________________________________________________________
 

 
 

 مثل المرونة والدافعية والحساسية والمزاجية.  السمات الشخصية للفرد: -1

أن تقليد اآلخرين يقيد من   سلبي، حيث وتعني تقليد اآلخرين وهو عامل    المحاكاة:   -2
 . ومهاراته قدرات الفرد 

أن من أبرز المعوقات التي    ،تم ذكره نوضح من وجهة نظرنا  وتعقيبًا على ما 
الخوف من   ىبمعن  تؤثر على عملية التفكير اإلبداعي بشكل عام هو عامل الخوف، 

مما يثير لدى   الخوف من الوقوع في المخاطر،  الخوف من الفشل،  التجارب الجديدة،
السلبي، القلق  من  شيئًا  المنظمات  أو  وتوقع    األفراد  المستقبل  من  والخوف  والتوجس 

عكسي مما وحلول    ة نتائج  الحلول    سلبية؛  في  التقليدي  للتفكير  الرجوع  إلى  يدفعهم 
 اختيار الحلول وصنع القرارات.   واالطمئنان في شيئًا من الراحة  ُيعطيوالذي  والبدائل،

كسر  على  تعتمد  عمليه  هي  سابقًا  أشرنا  كما  االبداعي  التفكير  عملية  ألن 
التفكير، في  التقليدي،  الجمود  الطابع  والبدائل   ونزع  األفكار  من  بالعديد  والخروج 
 . الجديدة والغير مألوفة
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 مثل المرونة والدافعية والحساسية والمزاجية.  السمات الشخصية للفرد: -1

أن تقليد اآلخرين يقيد من   سلبي، حيث وتعني تقليد اآلخرين وهو عامل    المحاكاة:   -2
 . ومهاراته قدرات الفرد 

أن من أبرز المعوقات التي    ،تم ذكره نوضح من وجهة نظرنا  وتعقيبًا على ما 
الخوف من   ىبمعن  تؤثر على عملية التفكير اإلبداعي بشكل عام هو عامل الخوف، 

مما يثير لدى   الخوف من الوقوع في المخاطر،  الخوف من الفشل،  التجارب الجديدة،
السلبي، القلق  من  شيئًا  المنظمات  أو  وتوقع    األفراد  المستقبل  من  والخوف  والتوجس 

عكسي مما وحلول    ة نتائج  الحلول    سلبية؛  في  التقليدي  للتفكير  الرجوع  إلى  يدفعهم 
 اختيار الحلول وصنع القرارات.   واالطمئنان في شيئًا من الراحة  ُيعطيوالذي  والبدائل،

كسر  على  تعتمد  عمليه  هي  سابقًا  أشرنا  كما  االبداعي  التفكير  عملية  ألن 
التفكير، في  التقليدي،  الجمود  الطابع  والبدائل   ونزع  األفكار  من  بالعديد  والخروج 
 . الجديدة والغير مألوفة
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كسر  على  تعتمد  عمليه  هي  سابقًا  أشرنا  كما  االبداعي  التفكير  عملية  ألن 
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 . ومهاراته قدرات الفرد 

أن من أبرز المعوقات التي    ،تم ذكره نوضح من وجهة نظرنا  وتعقيبًا على ما 
الخوف من   ىبمعن  تؤثر على عملية التفكير اإلبداعي بشكل عام هو عامل الخوف، 
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 :لتنمية التفكير اإلبداعي في المجال التطوعيتصور مقترح سابعًا: 
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الوطني:  -1 المستوى  رؤيةنطالق  الاعلى  السعودية    من  العربية  منطلقًا  كالمملكة 
المجتمعية ومنها تطوير مجال التطوع والذي    الشراكة مية المستدامة و نرئيسيًا لتعزيز الت

 يهدف من خالل الرؤية إلى رفع نسبة المتطوعين في المجتمع. 
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 يئة خصبًة لمجال التطوع. والذي يعد ب

 ناحيتين: على مستوى المجتمع من -3
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 داخل المجتمعات بهدف تحقيق التطلعات المأمولة في المستقبل. 

 

 

 اإلبداعي  التفكير  مهارة______________________________________________________________________________
 

 
 

 منطلقات التصور المقترح:  )ب( 
   :يستند هذا التصور على عدد من المقترحات وهي

التفكير إ  -1 مهارات  من  المزيد  التطوعي  المجال  في  والعاملين  المتطوعين  كساب 
 . مع قدراتهم الشخصية والمهنية يتالءماإلبداعي وتوظيفها بما 

يتم استغاللها وتوظيفها    أن بعض األفراد يمتلك مهارات للتفكير اإلبداعي ولكن ال-2
التط  العمل  مخرجات  مستوى  من  يحسن  أن  شأنه  من  صحيح  داخل بشكل  وعي 

 . المجتمعات

عليها  -3 والقائمين  التطوعي  بالعمل  الصلة  ذات  والجمعيات  المؤسسات  بعض  أن 
يمكنهم من القيام بتعزيز   ما   والمادية والبيئيةيمتلكون من اإلمكانيات والموارد البشرية  

 وتنمية مهارات التفكير اإلبداعي بشكل فعال على مستوى المتطوعين والمجتمع. 

 ة على التجارب الدولية في مجال العمل التطوعي واالستفاد  االطالعن  نه يمكن مأ-4
   .من هذه التجارب وتوظيفها بشكل مالئم بما يتناسب مع قيم المجتمعات

القوى -5 واستثمار  للمجتمعات  المستدامة  والتنمية  البشرية  بالتنمية  االهتمام  تزايد 
 وعي.البشرية في العديد من المجاالت بما فيها المجال التط 

 أهداف التصور المقترح:)ج(
و  التصور  فلسفة  منطلق  األهداف األمن  أهم  ٌنلخص  عليها  يرتكز  التي  سس 

 وهي:

   .بداعي في المجال التطوعيالتعرف على الوضع الراهن للتفكير اإل-1

التدريب -2 مجال  في  واألهلية  الحكومية  المؤسسات  بين  المجتمعية  الشراكة  تعزيز 
 بداعي في المجال التطوعي. على التفكير اإل
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المكثفة  -3 التدريبية  البرامج  خالل  من  التطوعي  المجال  في  اإلبداعي  التفكير  تنمية 
 والمستمرة.

 خطوات إجراء التصور المقترح:)د(  
 دراسة الوضع الراهن للتفكير اإلبداعي في المجال التطوعي. -1

بداعي في المجال  تحديد نقاط القوة والضعف ألساليب التفكير اإل  العام:الهدف  
 التطوعي بشكل عام. 

 جابة على األسئلة التالية: ويتم معرفة ذلك من خالل اإل

 عليها؟بداعي شيوعًا بين المتطوعين والقائمين هي أكثر أساليب التفكير اإل ما  

 والقائمين عليها؟ هي أخطاء التفكير التي يقع بها المتطوعين  ما 

اإل  التفكير  أساليب  توظيف  تم  والقائمين هل  المتطوعين  بين  صحيح  بشكل  بداعي 
 عليها؟ 

 أساليب التفكير اإلبداعي؟   بإتباعهل المبادرات التطوعية ُيخطط لها 

التي    ما  المعوقات  أهم  تنمية هي  التفكير    تعيق  المتطوعين    اإلبداعي مهارات  بين 
 والقائمين عليها؟ 

 نفيذ ذلك من خالل: ويتم ت

 قياس أثر المخرجات التطوعية على المجتمع والمتطوعين والعاملين عليها.  -أ
 تحديد أهم الموارد لعالج نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة. -ب
في   وحلول تساهمعقد اجتماعات وورش عمل ذات فعالية للوصول إلى قرارات   -ت

 ائمين عليها.بداعي بشكل فعال بين المتطوعين والقتنمية التفكير اإل

 اإلبداعي  التفكير  مهارة______________________________________________________________________________
 

 
 

التنمية    -2 لتعزيز  واألهلية  الحكومية  المؤسسات  بين  مجتمعية  شراكة  إجراء 
 بداع. المستدامة للعمل التطوعي ومجال اإل

الدعم المادي والمعنوي للمتطوعين مما يتيح   زيادةالهدف العام من اإلجراء:  
   مجااًل أوسع في االبداع واالبتكار للمبادرات التطوعية.

 خالل: ويتم ذلك من 

والمتطوعين؛ التعاون مع المؤسسات الحكومية واألهلية لتبني المبادرات التطوعية   -أ
 يساهم في رفع اإلمكانيات المادية والبشرية في المجال التطوعي.  مما 

ذات   وضع -ب التطوعية  للمبادرات  المجتمع  مستوى  على  ومعنوية  مادية  حوافز 
 بداعي. الطابع اإل

 بداعي. تنفيذ برامج تدريبية في المجال التطوعي والتفكير اإل-3
تدريب المتطوعين والقائمين عليه على مهارات التفكير اإلبداعي   الهدف العام:

 خالل: ويتم تنفيذ ذلك من  ،بما يتناسب مع المجال التطوعي بشكل مستمر

 . وتنميته برامج التفكير اإلبداعيمتخصصة في التعاقد مع مراكز تدريب  -أ
لالستفاد -ب خارجيين  مدربين  مع  مهارات    ةالتعاون  تنمية  في  الدولية  التجارب  من 

 التفكير اإلبداعي في المجال التطوعي. 
تنمية -ج مجال  في  عليها  والقائمين  المتطوعين  قبل  من  عمل  ورش  التفكير    تنفيذ 

 اإلبداعي. 
 .ة العملية التدريبية للفئات المستهدفالتقييم المستمر ألثر  -د
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 عليه من خالل: 

التفك ✓ لمهارات  التدريبية  البرامج  اإلزيادة  في  ير  التطوعي  المجال  في  بداعي 
 المجتمعات. 

 .من خبراتهم وتجاربهم ةاستقطاب مدربين خارجيين لالستفاد ✓
  اإلبداعي والتفكير  عمومًا  التفكير  أساليب  لتنمية  الصحيحة  بالطرق  الوعي  قلة 

 ، ويمكن التغلب عليه من خالل: خصوصاً 
 كافة مستويات المجتمع.بداعي على قامة برامج تدريبية لتنمية التفكير اإلإ ✓
حول   ✓ للتثقيف  االجتماعي  التواصل  برامج  عبر  الكترونية  حمالت  انشاء 

 . بداعيمهارات التفكير اإل
   استمرارية وعدم  في  أ عزوف  التطوعي  العمل  على  والقائمين  المتطوعين  غلب 

 .المجال التطوعي
 .وضع حوافز معنوية ومادية  ✓
 . التطوعيةتغيير الطرق التقليدية للمبادرات  ✓
 . والتفكير اإلبداعياستثمار القوى البشرية بما يخدم المجال التطوعي  ✓
احتي ✓ يالئم  بما  المستمر  والتغيير  عليه التطوير  والقائمين  المتطوعين  اجات 

 يتسق مع احتياجات المجتمع.و 
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 العمل التطوعي. 
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عامر) الصالح،علي  عويد  العنزي،فواز  زيد  المستدامة 2009الزعبي،علي  م(.التنمية 
عين  آداب  القياس،حوليات  ومؤشرات  والمكونات  المفهوم 
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 قرطبة للنشر والتوزيع . 
السيد) علي  السيد  لدى 2004شهيد،  اإلبداعي  التفكير  تنمية  معوقات  م(.بعض 

 .15-1(،ص46الطالب،مجلة كلية التربية بالزقازيق،)
أزمنة  2015) صابر،يحيى  المشكالت.عمان:دار  اإلبداعي وأسس حل  التفكير  م(.إدارة 
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والمتفوقين الموهوبين  لرعاية  العاشر  العربي  العلمي  معايير -الطالب.المؤتمر 
والمتفوقين.المجلس   الموهوبين  ورعاية  التربوي  التميز:اإلصالح  ومؤشرات 

 :عمان  430-401(،2العربي للموهوبين والمتفوقين.)
محمد) والتنمية 2019الكعبي،ميثاء  التطوعية  المبادرات  بين  م(.العالقة 
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العملي هي املبادرات أن   العملية اخلربة خالل  واقع إىل التنظري لتحويل احلقيقي اإلطار 
 ". عملي

 .(37.ت، صداجليوسي، و )سعادة، 
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  ،والفقر  البطالة  مثل  األخرى،  المعقدة  المشاكل  ومعالجة  المنكوبة  األحياء  إحياء  إلعادة
  مجتمعية ال  مبادراتال"  بأنه  المجال  هذا  في  الجهود  من  الجديد  الجيل  هذا  ُيعرفو 
 .(Torjman & Leviten-Reid, 2003, p.1 )"شاملةال
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تمارس أينما انتظم الناس في مجموعات للعمل سواء أكان ذلك للزراعة أو التجارة أو 

 . (Jared et al,2005, p.645)لتحسين أوضاع داخل المجتمع 

هدف   وكان  العشرين  القرن  أوائل  في  وفى  اإليجابي  التغيير  تعزيز  لمبادرات  ا 
عدة أو كافة العناصر التالية:    علىاألسرة والفرد والمجتمع، ومعظم المبادرات تحتوي  

تنظيم   للشباب،  قدرات  بناء  أطفال،  رعاية  االجتماعية،  الخدمات  وتحسين  توسيع 
بشكل  ذلك  كل  ويرتبط  ترفيهية،  برامج  مدراس،  إصالح  الصحية،  الرعاية  المجتمع، 

 . (Connell et al,1995:27)إصالح الهياكل اإلدارية  إلىمباشر بالجهود الرامية  

املبادرات   تصميم  مهارة____________________________________________________________________________    
   

 
 

وات القليلة الماضية بدأت المبادرات تعمل من أجل التقارب بين عدة وفي السن
استراتيجيات    اتجاهات: وجود  علي  العمل  االجتماعية،  والخدمات  البشرية  الخدمات 

المشاكل  لحل  الحكومية  لألجهزة  بديلة  أو  تكميلية  كيانات  ووجود  للوقاية،  فعالة 
 . (Connell et al,1995:2)االجتماعية  

هذه وأشكالها،    الوحدة  وتستعرض  ومجاالتها  المجتمعية  المبادرات  ماهية 
موضحا أهدافها وأهمية دعهما، وركز الفصل على كيفية تصميم المبادرات المجتمعية  

 وتقييمها، مع استعراض لنماذج من المبادرات المجتمعية المتنوعة. 
 (1نشاط )

 دقيقة.  15المدة:  
 مميزاتها؟أهم  ما تعريفك للمبادرة المجتمعية؟ وما  

 
 
 
 المبادرة المجتمعية:  ماهية: أولا 

آل راضي  المجتمااع   قضااايا  لمعالجااة تطاارح عماال وخطااة المبااادرة هااي فكاارة
 (.  9د.ت، ص  والعمري،

 تااادخالت لتنفياااذ االئتالفاااات لتجمياااع جهاااود هاااي المجتمعياااة وتعااارف المباااادرات
 ,Baum, 2001) النطااا   واسااعة مجتمعيااة تغيياارات إلحاادا  القطاعااات متعااددة

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 

 (.43ص، 2016ملحة يعاني منها هذا المجتمع  مؤسسة تكامل الستدامة التنمية،
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ماااان قباااال  –التوجااااه بخطااااى حثيثااااة ا بأنهااااا أيضاااا  المجتمعيااااة  ةالمبااااادر وتعاااارف 
 النتظااار الحاجااةعمااال مفياادة للمجتمااع دون أ ماان تنفيااذه  يمكااننحااو تنفيااذ مااا  -المجتمااع

العااريض للعماال  المفهااوم تحاات المبادرةتندرج  ،ا لتنفيذه المجتمعجهات أخرى من خارج 
  (.32، ص2016الصندو  االجتماعي للتنمية، الطوعي    الجماعي

، 2016التنميااة،  مؤسسااة تكاماال السااتدامة   بأنهااا  وتتميز المبااادرات المجتمعيااة  
 (:45ص
: ال تحاااادها التقاليااااد والاااانظم الحاليااااة أو المعااااايير والطاااار  المتبعااااة فااااي استتتتتباقية ✓

 الحواجز أو التحديات التي تقف في وجه تحقيق أهدافها. القطاع، ال تعيقها 
: تقاااوم علاااى تطاااوير نمااااذج جديااادة وابتكاااار منااااهج جديااادة للتغلاااب علاااى ابتكاريتتتة ✓

 العقبات وتتخذ وتطبق أساليب مبتكرة في حل القضايا االجتماعية.
 : تقوم بتحويل وتطوير المجتمعات من خالل شراكات استراتيجية.مجازفة ✓

 

 للمبادرين/رواد األعمال الناجحين شرالع  المواهب
The 10 talents of successful entrepreneurs  

ا؟   األقل  األعمال   أصحاب عن الناجحين  األعمال   أصحاب يفصل  الذي   ما -  نجاح 
 عليه   والمحافظة  ناجح  مشروع  بدء  إلى  الفرد  تدفع  التي  والسلوكيات  الصفات  ما -

 وتنميته؟
 القرارات؟   اتخاذ  على  األعمال  رجال  سيكولوجية  تؤثر  كيف -
  نتائج  على  والدخل  والعمل  والمخاطر  االستقاللية  تجاه   الريادية  المواقف  تؤثر  هل -

 األعمال؟ 
 تسهل   التي  تلك   عن  تختلف  مشروع  إلنشاء  المطلوبة  الشخصية  خصائص  هل -

 المشروع؟  ونمو   توسع
مؤسسة  األخرى،  األسئلة  من  والعديد   األسئلة  بهذه  مفتونة    Gallup  قامت 
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الرئيسية: السمات  وتتمثل    شعور  لديك  -المهمة  إلنجاز  نفسك  على  تعتمد   ناجح. 
  مستوى   مع  حازم،  أنت  -بنجاح  متعددة  مهام  مع  التعامل  يمكنك  -ليةئو بالمس  قوي 
 .األعمال  إدارة   جوانب  من  جانب  كل  في  الكفاءة من  عال

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

 لديك  -تنافسية  كميزة  المعرفة  تستخدم  -عملك  جوانب  من  جانب  كل  حول  متعمقة
  المعرفة  وتستخدم  المعرفية  االحتياجات  تتوقع  -الهوس  من  يحد   الذي  بعملك  اهتمام

ا   .جيد 
أنت   ،الشركة   باسم  متحد   أفضل  أنت Promoter :مروج .8 الرئيسية:    السمات 

 على  والتأثير  فعال  بشكل  قضيتك  صنع  يمكنك  -شركتك   عن  نيابة  بجرأة   تتحد 
  استراتيجية   لديك   -والعمالء   الموظفين  إلى  لشركتك  رؤيتك  بتوصيل  تقوم  -الناس

  .واضحة  نمو
عالقات  .9  وقدرة   كبير  اجتماعي  وعي  لديك :Relationship-Builder منشئ 

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

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

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

  القرارات   اتخاذ  يمكنك    -للخطر  للغاية   متفائل  تصور  لديك  -التحديات  مواجهة
 .القرار  صنع  في  عقالنيي  مدخل   تأخذ   -المعقدة  المواقف  في  بسهولة

Source: Clifton, J., & Bharadwaj-Badal, S. 
(2014). Entrepreneurial strengthsfinder. Gallup Press. 
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 المعايير العشر للمبادرة المجتمعية الرائدة
 الرائدة في: ( المعايير العشر للمبادرات المجتمعية  57،ص2017حدد عبد العال  

 أن تكون مبنية على دراسة مهنية الحتياجات المجتمع.  -1
 أن تلبي احتياجا  حقيقيا  ال متوقعا  وال يعتمد على اجتهادات وآراء شخصية ألصحابها.  -2
أن تملك هذه المبادرة ميزة تنافسية تميزها عن غيرها من المبادرات التقليدية كالتركيز على  -3

 تمع أو غير ذلك من جوانب الجودة والخدمة المتميزة.قيمة معينة أو شريحة من المج
المس -4 وأركان  أبعاد  المبادرة  تخدم  والبييئة ئو أن  واالقتصاد  المجتمع  وهي  المجتمعية  لية 

 والكوادر البشرية.
 أن تتصف المبادرة باالستدامة بمفهومها الواسع في عملها وآثارها ومخرجاتها.  -5
 المؤسسي الواضح. أن تقوم وتبنى على العمل   -6
 أن تهتم بتشجيع التطوع وإتاحة الفرص لآلخرين للمشاركة والخدمة في فعاليتها المصاحبة.  -7
اإل -8 إلى  فتوصلهم  العمل  فريق  وتحفيز  بإلهام  تتصف  التي  هي  الناجحة  نجاز المبادرة 

 واالستمتاع بما يقدمون.
 دارية لتصبح مبادرة جماعية يسعى الجميع النجاحها.أن تتبناها كافة المستويات اإل -9

أن تكون ممكنة وقابلة للتحقيق فال تتصف بالصعوبة أو براتفاع التكاليف فو  القدرة  -10
 واالستطاعة.

 

 (2نشاط )
 دقيقة.  30المدة:  

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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 المعايير العشر للمبادرة المجتمعية الرائدة
 الرائدة في: ( المعايير العشر للمبادرات المجتمعية  57،ص2017حدد عبد العال  
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المس -4 وأركان  أبعاد  المبادرة  تخدم  والبييئة ئو أن  واالقتصاد  المجتمع  وهي  المجتمعية  لية 

 والكوادر البشرية.
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 :المجتمعية: أهداف المبادرات اا ثاني 
إن هدف المبااادرات المجتمعيااة هااو تحسااين الظااروف المعيشااية أو حاال لمشااكلة مااا 

 (.  45ص، 2016في المجتمع  مؤسسة تكامل الستدامة التنمية،

تحاااول المبااادرات تحسااين نوعيااة الحياااة للجميااع فااي المجتمااع المحلااي. وغالبااا  مااا و 
  :(Fawcett, 2010) تقوم بذلك عبر طريقتين

أن يكااون متااأثرا   عاّمة، أي محاولة الوصول إلى كل َمن يمكن  مداخلاستخدام  :  األولى
 .  ةالمطروح بالقضايا والمشكالت

هااة وهااي تلااك التااي تحاااول التااأثير فااي ظااروف الناااس األ مااداخلهااي  :والثانيتتة كثاار موجَّ
 .تعّرضا  للخطر بسبب المشكلة

ات تغيياار ساالوك الناااس، ، تحاول المبادر المدخلينومن خالل هاتين المقاربتين، أو  
ويمكااان للمباااادرات أن تاااذهب أعماااق مااان ذلاااك وتحااااول تغييااار الظاااروف المحيطاااة بهاااذه 

 .السلوكّيات

تعماال المبااادرات المجتمعيااة ماان أجاال تااوفير الاادعم لألفااراد واألساار ماان خااالل كمااا 
خلق فرص عمل جديدة أو تحسين األصول المجتمعية أو وضع برامج جديدة تعليميااة، 

-Torjman & Leviten) تدريبية، وإنشاء أو توسيع نطااا  الباارامج الترفيهيااة والثقافيااة
Reid,2003, p.5). 

 فاااي:( أهاااداف المبااااردات المجتمعياااة 27، صWillmott  1989ويلماااوت وحااادد 
 محليااة،وخاادمات  وظااائف تااوفير، رسااميةال بغياار الرساامية الخاادمات ربااط ، الخاادمات نقاال

 الشاااااعور زياااااادة، القااااادرات وتطاااااوير الحيااااااة إثاااااراء، المهاااااارات /السياساااااي الاااااوعي زياااااادة
، المحليااااين السااااكان/  األعضاااااء تمثياااال، الظااااروف علااااى الحفاااااظ  /تحسااااين، المجتمعااااي

 اآلخرين.  /لألعضاء  الخدمات تقديمو 
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( أهداف المبادرات المجتمعية فااي عمليااات التنميااة 102، ص2018 قناوي  وحدد  
 في:

 .ة داره المحليللعمل المشترك مع اإلوالدعوه   ةتمكين المجتمعات المحلي  -
 . ة هليه المحلياألبناء قدرات الجمعيات  -
 . ةه في المجتمع في المناطق المحروم تلبيه االحتياجات العاجل  -
بين  بناء   - المدني  الثقة  والمجتمع  السريعة  لدالمتو و   والحكومة السكان  النتائج    ة من 

 . ةوالملموس
والت - التواصل  في  تحسين  الحكوميعاون  المجتمع   ةالمعني  ة الهيئات  ومنظمات 

 المدني وفيما بينها. 
وير تط   ةنشط شراره البدء أل  إطال  جل  أمن  ة  تخدام مشروعات المبادرات المحلياس -

 . ةولوي بالمشاركه في المناطق ذات األ
استجاب   ةالمساهم - تحسين  لألة  في  السكانالحكومه  احتياجات   الحكم   ولويات 

 الرشيد(. 

ا يفيد  المبادرات المجتمعية يفيد في المقام األول المجتمع، ولكنه أيض  إن دعم  
 (:46-45، ص 2016باقي شركاء التنمية، حيث  تكامل الستدامة التنمية، 

 ملحة بالمجتمع، وتحسين ظروف المعيشة.  ال المشكالت: حل المجتمع المحلي  ✓
اتهم مما يتيح لهم  : االشتراك بفاعلية أكثر لتنمية مجتمع المنظمات غير الحكومية ✓

 الفرصة إلكتساب الخبرات وبناء قدراتهم ومهاراتهم. 
المحلية ✓ فعال  الدارة  كشريك  دورهم  تفعيل  ميزانيتهم   وإنفا  للمجتمع،    بناء في  : 

 االحتياجات الحقيقية للمجتمع.  استهدافبشكل شفاف ومرشد حيث 
كشريك فعال في بناء المجتمع، وعمل عالقات مع   ه: تفعيل دور القطاع الخاص ✓

 المجتمع بما ينعكس على تنافسيته واقتصاديته. 
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 المجتمع بما ينعكس على تنافسيته واقتصاديته. 
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المحلية ✓ فعال  الدارة  كشريك  دورهم  تفعيل  ميزانيتهم   وإنفا  للمجتمع،    بناء في  : 

 االحتياجات الحقيقية للمجتمع.  استهدافبشكل شفاف ومرشد حيث 
كشريك فعال في بناء المجتمع، وعمل عالقات مع   ه: تفعيل دور القطاع الخاص ✓
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 :في المجتمعية المبادرات دعم يساهمكما 

 الخاص  والقطاع المحلية واإلدارة  المحلية المجتمعات بين الثقة خلق :  الثقة بناء -
 في  بالشفافية  تتسم مسئوليات وتوزيعالمشتركة   والمسئوليات النشاطات خالل من

 للمبادرات الدولة دعم ويساهم  ،المشتركة والمتابعة للتخطيط سليمة طريقة بناء
 يعطيه مما  مشكالته  تحل حيث  المحلية، اإلدارة في المجتمع ثقة  زيادة في المحلية

 .المواطن بمتطلبات والشعور  في استجابتها  الثقة
 كافة  تلبية الحكومية  الميزانية تستطيع ال:  التطوير تكلفة في  المساهمة -
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 :المجتمعيةالمبادرات وأشكال  مجالت: اا ثالث 
( مجموعاااة مااان المجااااالت واألنشااااطة 14، صNicholls  2006حااادد نيكاااوالس 

 وهي:، فى مبادراتهم  ها التركيز على يمكن للمبادرين

 التخفيف من حدة الفقر. -
 الرعاية الصحية. -
 التعليم والتدريب. -
 .ظ على البيئة والتنمية المستدامةالحفا  -
، ل للعاطلين عن العمل أو بااال مااأوى مشاريع الرعاية االجتماعية: مثل فرص العم  -

 والكحول.ومشاريع للعالج والوقاية من تعاطي المخدرات  
 .، مثل التجارة العادلة وتعزيز حقو  اإلنسانالمدافعة والحمالت  -

 أن المبااادرات تتنااوع ( إلااى20-19د.ت، ص ص  والجيوسااي وأشااار سااعادة 
 في:، وحددها  الحياة مجاالت كل وتشمل

 المجتمع، في المختلفة للفئات الصحية التوعية حمالت مثل :الصحي  المجال -
 الصحي،  والسلوك   التغذية تشجيع اإليدز، السرطان، التدخين،  اإلدمان، مكافحة

 من الحماية النفسية، الصحة  واالجتماعية،  النفسية والمساندة الدعم البدنية،  اللياقة
 ومسارح القصص وتأليف  والمسرحيات،  الفنية المعارض تنظيم السارية، ضااألمر 

 الصحية،   السلوكيات وتعزيز الصحي الوعي أجل  من المهرجانات واعداد الدمى
 . خ... إل

 على الحفاظ القمامة، من التخلص  البيئي، الوعي حمالت   :البيئي  المجال -
 والطاقة،  ةالميا  هدر من الحد الطبيعية، الموارد حماية  التلو ، من الحد  الغابات، 
رات مباد والقرى، األحياء وتجميل   النظافة حمالت الشواطئ،  تنظيف التدوير،

 .، ... إلخ.المنزلية  الزراعة للتشجير،
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 األعمال  الشباب، وسط  في البطالة مكافحة:  رالفق من والحد االقتصادي المجال -
 ريادة العمل، لسو    الشباب تهيئة رات   مها على  التدريب الفقر،  من للحد الخيرية 

 والعمالية، المهنية النقابات داخل من مهنية درات  مبا  للشباب، التجارية األعمال
 االستهالكية،  النزعة   محاربة  األسعار،   غالء  من للحد حمالت  العمال، حقو  
درات  مبا   بحقوقهم، اقتصاديا   المهمشين توعية حمالت نتاج، اإل ثقافة نشر  تامبادر 

 األمهات تعليم الفقر، ومكافحة الخيري  المجال في العاملة المؤسسات مع تطوعية
 على وتوزيعها   واألدوية والمالبس الغذائية المواد جمع المنزلي،  االقتصادارات  مه
 طلبة  تشغيلبرامج   تنسيق   ،قراء الف  الجامعات طلبة صناديق  األيتام، رعاية ، راءالفق

 اجتماعي تواصل وشبكات  الكترونية  مواقع  تنظيم ، راسة  الد أثناء الجامعات
 ....الخيرية، عمالألل

 حمالت  الشعبية، الثقافة توثيق  األثرية، بالمواقع  التعريف  :والهوية الثقافة مجال -
 تنشيطرات  مباد  ة،راثيالت والكرنفاالت المهرجانات اللغة، على   المحافظة  القيم،
 والسواح األجانب  تعريف ، راءة  والق الكتاب  ثقافة نشر مشاريع الثقافية، الحياة

 متنقلة مكتبات الشعبي،  الغنائي   ا للتر  فر   واإلسالمية، العربية والهوية بالثقافة
 الشعبية  والثقافة الهوية عن وأفالمبرامج   إنتاج المنزلية، المكتبات تشجيع طفال،ألل

 ....العربية،  اللغة  لحماية إلكترونية ومواقع شبكات  الوطني، والترا 
 واألهالي، األمهات تدريب األطفال، تربية التوعية، حمالت  :االجتماعي  المجال -

 نشر حمالت المسنين،  رعاية  المهور، غالء من الحد الجماعي،  الزواج  برامج
 ،مرأة ال حقو   المستهلك، حماية  االجتماعي، السلم المرورية، التوعية  الدينية، القيم
 أو بالفيديو التوثيق ،عراسواأل  الحفالت  في النارية األعيرة استعمال من الحد

 ...المجتمع، قضايا  إلحدى والصور الكتابة
 الشباب مسرح الطالبي،  اإلرشاد اللعب، أماكن األمية، محو :التعليمي  المجال -

 حظا ، األقل األماكن فيدراسيا    الطلبة  تقوية رامج  ب حظا ، األقل  ألقطفال التعليمي
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 األمية،  ومحو الكبار تعليمرات  مباد الفتيات،  تعليم حمالت  الثقافية، المعارض
 ....الطالب،  تعليم صناديق 

 بعض  لتغيير والتأييد الحشد األقليات، حقو   :والحقوقي  السياسي  المجال -
 اإلنسان وحقو   المواطنة وثقافة المدنية التربية على  التوعيةبرامج    القوانين،

 حقو   نوادي العامة،  الحياة في الشباب  دور  تفعيلدرات  مبا  المجتمعية، والمشاركة
 الكترونية شبكات اإلنسان،  حقو    رصد حمالت  والمدارس، الجامعات في اإلنسان

 ....شبابية،  بلدية مجالس الشباب، برلمان عادلة، حقوقية قضايا  ومساندة لدعم
 حمالت العنف، من الحد الحماية،  حق األطفال،  عمالة  رأة:والم الطفولة  مجال -

درات  مبا  العاملة،المرأة   حقو   األمهات، صحة الوالدية، الرعايةبرامج  ب التوعية،
 المعرضين األطفال حماية نفسية، ضغوط  من يعانون  الذين األطفال عن الترفيه

 التشريعات  تغيير أجل  من الضغط حمالت  الَمعوقين، األطفال حقو   للخطر،
 .....،للمرأة   القانونية التوعية ،مرأة ال حقو   على  التوعية والطفل،مرأة بال الخاصة

برامج  الحكواتي، المتنقل، المسرح الشعبية، الرياضة فر  والترفيه:   الرياضة مجال -
 .....حظا ،  األقل األماكن في طفالألل

مراسل   المواطن  مبادرة وأفالم،رامج  ب إنتاج :التواصل وشبكات اإلعالمي  المجال -
 األطفال تدريب الضار، اإلعالم  من األطفال حماية ،كاميراتنا  من حياتنا  ،صحفي
 لنشر اجتماعي تواصل شبكات للتكنولوجيا،  اإليجابي االستخدام على  والشباب

 عادلة.  ووطنية اجتماعية قضايا 

 تكون  قد فهي  ومجالها، موضوعها  عن النظر بغض أشكال عدة للمبادراتو 
 :(22سعادة، الجيوشي، د.ت، ص  شكل  على

 الجامعي،  العنف :مثل السابقة المجالت كافة في  والتثقيف التوعية حمالت -
 .العمال  األقليات، المخدرات، التدخين، عمالة األطفال، العرفي، الزواج
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 اإلنسان وحقو   المواطنة وثقافة المدنية التربية على  التوعيةبرامج    القوانين،

 حقو   نوادي العامة،  الحياة في الشباب  دور  تفعيلدرات  مبا  المجتمعية، والمشاركة
 الكترونية شبكات اإلنسان،  حقو    رصد حمالت  والمدارس، الجامعات في اإلنسان

 ....شبابية،  بلدية مجالس الشباب، برلمان عادلة، حقوقية قضايا  ومساندة لدعم
 حمالت العنف، من الحد الحماية،  حق األطفال،  عمالة  رأة:والم الطفولة  مجال -

درات  مبا  العاملة،المرأة   حقو   األمهات، صحة الوالدية، الرعايةبرامج  ب التوعية،
 المعرضين األطفال حماية نفسية، ضغوط  من يعانون  الذين األطفال عن الترفيه

 التشريعات  تغيير أجل  من الضغط حمالت  الَمعوقين، األطفال حقو   للخطر،
 .....،للمرأة   القانونية التوعية ،مرأة ال حقو   على  التوعية والطفل،مرأة بال الخاصة

برامج  الحكواتي، المتنقل، المسرح الشعبية، الرياضة فر  والترفيه:   الرياضة مجال -
 .....حظا ،  األقل األماكن في طفالألل

مراسل   المواطن  مبادرة وأفالم،رامج  ب إنتاج :التواصل وشبكات اإلعالمي  المجال -
 األطفال تدريب الضار، اإلعالم  من األطفال حماية ،كاميراتنا  من حياتنا  ،صحفي
 لنشر اجتماعي تواصل شبكات للتكنولوجيا،  اإليجابي االستخدام على  والشباب

 عادلة.  ووطنية اجتماعية قضايا 

 تكون  قد فهي  ومجالها، موضوعها  عن النظر بغض أشكال عدة للمبادراتو 
 :(22سعادة، الجيوشي، د.ت، ص  شكل  على

 الجامعي،  العنف :مثل السابقة المجالت كافة في  والتثقيف التوعية حمالت -
 .العمال  األقليات، المخدرات، التدخين، عمالة األطفال، العرفي، الزواج
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 األمية،  ومحو الكبار تعليمرات  مباد الفتيات،  تعليم حمالت  الثقافية، المعارض
 ....الطالب،  تعليم صناديق 

 بعض  لتغيير والتأييد الحشد األقليات، حقو   :والحقوقي  السياسي  المجال -
 اإلنسان وحقو   المواطنة وثقافة المدنية التربية على  التوعيةبرامج    القوانين،

 حقو   نوادي العامة،  الحياة في الشباب  دور  تفعيلدرات  مبا  المجتمعية، والمشاركة
 الكترونية شبكات اإلنسان،  حقو    رصد حمالت  والمدارس، الجامعات في اإلنسان

 ....شبابية،  بلدية مجالس الشباب، برلمان عادلة، حقوقية قضايا  ومساندة لدعم
 حمالت العنف، من الحد الحماية،  حق األطفال،  عمالة  رأة:والم الطفولة  مجال -

درات  مبا  العاملة،المرأة   حقو   األمهات، صحة الوالدية، الرعايةبرامج  ب التوعية،
 المعرضين األطفال حماية نفسية، ضغوط  من يعانون  الذين األطفال عن الترفيه

 التشريعات  تغيير أجل  من الضغط حمالت  الَمعوقين، األطفال حقو   للخطر،
 .....،للمرأة   القانونية التوعية ،مرأة ال حقو   على  التوعية والطفل،مرأة بال الخاصة

برامج  الحكواتي، المتنقل، المسرح الشعبية، الرياضة فر  والترفيه:   الرياضة مجال -
 .....حظا ،  األقل األماكن في طفالألل

مراسل   المواطن  مبادرة وأفالم،رامج  ب إنتاج :التواصل وشبكات اإلعالمي  المجال -
 األطفال تدريب الضار، اإلعالم  من األطفال حماية ،كاميراتنا  من حياتنا  ،صحفي
 لنشر اجتماعي تواصل شبكات للتكنولوجيا،  اإليجابي االستخدام على  والشباب

 عادلة.  ووطنية اجتماعية قضايا 

 تكون  قد فهي  ومجالها، موضوعها  عن النظر بغض أشكال عدة للمبادراتو 
 :(22سعادة، الجيوشي، د.ت، ص  شكل  على

 الجامعي،  العنف :مثل السابقة المجالت كافة في  والتثقيف التوعية حمالت -
 .العمال  األقليات، المخدرات، التدخين، عمالة األطفال، العرفي، الزواج
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 الجامعية،  الرسوم خفض  :مثل المجالت كافة في التأييد وكسب الحشد حمالت -
 الغابات،  على الحفاظ  العاملة، المرأة  حقو   الَمُعوقين، المجاني، حقو   التعليم حق 

 .الشباب مشاركة
 مهارات  الوالدية، الرعاية  :مثل المجالت كافة في الكفاءة ورفع  والتدريب التأهيل -

 .العمل لسو   الشباب تهيئة للشباب، التأهيل المهني الحياة،
 األمية، محو النظافة، حمالت معونات، توزيع :مثل المجالت كافة في  خدمية -

 . الجامعات الطالبية لطلبة  الخدمات الترفيه،
 .للقرى  المياه للطالب، المواصالت :مثل المجالت كافة في  مشكالت حل -

 :المجتمعيةالمبادرات  أنواع: رابعاا 
( أربعااااة محكاااااات لتتمييااااز باااااين األنمااااااط Willmott   1989حاااادد ويلماااااوت 

 المختلفة للمبدرات المجتمعية:
  والستكا   ا للمنتاط وفقتاAreas and populations:  المبااادرات بعااض تكااون 

 جغرافياااة منااااطق  أخااارى  مباااادرات تغطاااي بينماااا  الحجااام، وصاااغيرة محلياااة المجتمعياااة
 كبيرة.  وسكانية

  ا لالنتشتتتار وفقتتتاPrevalence: ا  المجتماااع مباااادرات تختلاااف  أن يمكااان فيماااا  أيضااا 
 عااادد إجماااالي أو المخططاااات، أو المنفصااالة العملياااات عااادد: انتشاااارها  علياااه يطلاااق 

 المتأثرين.  األشخاص
 المبتادرات  أصتولOrigins of initiatives: المبااادرات أصااول تتنااوع أن يمكاان 

 مااان المركزياااة الحكوماااة مااان - والااادافع األولياااة الفكااارة جااااءت حياااث - المجتمعياااة
 مفيااد فاار   هناك ، حيث أناآلخر الطرف في المحليين السكان من حفنة  إلى  ناحية

 إلااى أعلااى  ماان  باألنشطة  أحيان ا   يوصف  ما   بين  االختالفات  هذه  مثل  استكشاف  في
 القمة.  إلى القاعدة من  واألنشطة  أسفل
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  ا لألهتتداف وفقتتاObjectives: ا  يمكاان  ماان المختلفااة المبااادرات بااين التمييااز أيضاا 
 الواقااع  فااي  اإلنجااازات   نفااس  هي  بالطبع،  ليست،  األهداف  ،أهدافها   أو  غايتها   حيث

 المجتمعيااة الرعايااة مثاال الرساامية السياسااات حااول خاصااة األساائلة، أهاام ماان بعااض
 ياازال وال ،المعلنااة أهدافهم تحقيق  في  نجاحهم  مدى  حول  تدور  المجتمعية،  والشرطة

   .به  القيام  تحاول  ما  حيث من  المبادرات  تصنيف المفيد من
التنميااة رشااادي لمؤسسااة تكاماال السااتدامة وفااي نفااس الساايا  صاانف الاادليل اإل

 ا لعدد من األبعاد:( أنماط المبادرات المجتمعية وفق  2016 
 :الهدف من المبادرة 
 حاال أو مااا  خدمااة بعماال القيااام وهااي: مبادرات بهدف التنمية وحل مشكالت محلة -

 .بالمجتمع المعيشية الظروف تحسين بهدف ما  تطوير إدخال أو ملحة مشكلة
 التنميااة شااركاء أحااد قيااام وهااي: مبتادرات بهتدف بنتاء الثقتة بتين شتركاء التنميتة -

 يحساان تطااوير إدخااال أو ملحااة مشااكلة حاال أو مااا  خدمااة بعماال المحليااة كاااإلدارة
 .معه الثقة جسور وبناء المجتمع مع التواصل بهدف بالمجتمع  المعيشية الظروف

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

 الشاملة التطوير عمليات جدية  في ثقته لكسب المواطن بها  يشعر وملموسة سريعة
 تسااتغر   حيااث مجتمعااه، بناااء إعااادة فااي ومساااهم فعااال دور أخااذ علااى وتشااجيعه
 والتنفيااذ التطااوير قاارار اتخاااذ بااين كبياارا   وقتااا   المتاادهورة المناااطق  تطااوير عمليااات

 اإلدارة اسااتجابة فااي األماال المناااطق  هااذه سااكان يفقااد حااين فااي لألعمااال، الفعلااي
 فااي المحليااة اإلدارة بجديااة السااكان تشااعر سااريعة تدخالت عمل يجب لذا ،المحلية
 التطوير. جهود مع السكان تفاعل على وتساعد التطوير
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  ا لألهتتداف وفقتتاObjectives: ا  يمكاان  ماان المختلفااة المبااادرات بااين التمييااز أيضاا 
 الواقااع  فااي  اإلنجااازات   نفااس  هي  بالطبع،  ليست،  األهداف  ،أهدافها   أو  غايتها   حيث

 المجتمعيااة الرعايااة مثاال الرساامية السياسااات حااول خاصااة األساائلة، أهاام ماان بعااض
 ياازال وال ،المعلنااة أهدافهم تحقيق  في  نجاحهم  مدى  حول  تدور  المجتمعية،  والشرطة

   .به  القيام  تحاول  ما  حيث من  المبادرات  تصنيف المفيد من
التنميااة رشااادي لمؤسسااة تكاماال السااتدامة وفااي نفااس الساايا  صاانف الاادليل اإل

 ا لعدد من األبعاد:( أنماط المبادرات المجتمعية وفق  2016 
 :الهدف من المبادرة 
 حاال أو مااا  خدمااة بعماال القيااام وهااي: مبادرات بهدف التنمية وحل مشكالت محلة -

 .بالمجتمع المعيشية الظروف تحسين بهدف ما  تطوير إدخال أو ملحة مشكلة
 التنميااة شااركاء أحااد قيااام وهااي: مبتادرات بهتدف بنتاء الثقتة بتين شتركاء التنميتة -

 يحساان تطااوير إدخااال أو ملحااة مشااكلة حاال أو مااا  خدمااة بعماال المحليااة كاااإلدارة
 .معه الثقة جسور وبناء المجتمع مع التواصل بهدف بالمجتمع  المعيشية الظروف

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

 الشاملة التطوير عمليات جدية  في ثقته لكسب المواطن بها  يشعر وملموسة سريعة
 تسااتغر   حيااث مجتمعااه، بناااء إعااادة فااي ومساااهم فعااال دور أخااذ علااى وتشااجيعه
 والتنفيااذ التطااوير قاارار اتخاااذ بااين كبياارا   وقتااا   المتاادهورة المناااطق  تطااوير عمليااات

 اإلدارة اسااتجابة فااي األماال المناااطق  هااذه سااكان يفقااد حااين فااي لألعمااال، الفعلااي
 فااي المحليااة اإلدارة بجديااة السااكان تشااعر سااريعة تدخالت عمل يجب لذا ،المحلية
 التطوير. جهود مع السكان تفاعل على وتساعد التطوير
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  ا لألهتتداف وفقتتاObjectives: ا  يمكاان  ماان المختلفااة المبااادرات بااين التمييااز أيضاا 
 الواقااع  فااي  اإلنجااازات   نفااس  هي  بالطبع،  ليست،  األهداف  ،أهدافها   أو  غايتها   حيث

 المجتمعيااة الرعايااة مثاال الرساامية السياسااات حااول خاصااة األساائلة، أهاام ماان بعااض
 ياازال وال ،المعلنااة أهدافهم تحقيق  في  نجاحهم  مدى  حول  تدور  المجتمعية،  والشرطة

   .به  القيام  تحاول  ما  حيث من  المبادرات  تصنيف المفيد من
التنميااة رشااادي لمؤسسااة تكاماال السااتدامة وفااي نفااس الساايا  صاانف الاادليل اإل

 ا لعدد من األبعاد:( أنماط المبادرات المجتمعية وفق  2016 
 :الهدف من المبادرة 
 حاال أو مااا  خدمااة بعماال القيااام وهااي: مبادرات بهدف التنمية وحل مشكالت محلة -

 .بالمجتمع المعيشية الظروف تحسين بهدف ما  تطوير إدخال أو ملحة مشكلة
 التنميااة شااركاء أحااد قيااام وهااي: مبتادرات بهتدف بنتاء الثقتة بتين شتركاء التنميتة -

 يحساان تطااوير إدخااال أو ملحااة مشااكلة حاال أو مااا  خدمااة بعماال المحليااة كاااإلدارة
 .معه الثقة جسور وبناء المجتمع مع التواصل بهدف بالمجتمع  المعيشية الظروف

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

 الشاملة التطوير عمليات جدية  في ثقته لكسب المواطن بها  يشعر وملموسة سريعة
 تسااتغر   حيااث مجتمعااه، بناااء إعااادة فااي ومساااهم فعااال دور أخااذ علااى وتشااجيعه
 والتنفيااذ التطااوير قاارار اتخاااذ بااين كبياارا   وقتااا   المتاادهورة المناااطق  تطااوير عمليااات

 اإلدارة اسااتجابة فااي األماال المناااطق  هااذه سااكان يفقااد حااين فااي لألعمااال، الفعلااي
 فااي المحليااة اإلدارة بجديااة السااكان تشااعر سااريعة تدخالت عمل يجب لذا ،المحلية
 التطوير. جهود مع السكان تفاعل على وتساعد التطوير
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  ا لألهتتداف وفقتتاObjectives: ا  يمكاان  ماان المختلفااة المبااادرات بااين التمييااز أيضاا 
 الواقااع  فااي  اإلنجااازات   نفااس  هي  بالطبع،  ليست،  األهداف  ،أهدافها   أو  غايتها   حيث

 المجتمعيااة الرعايااة مثاال الرساامية السياسااات حااول خاصااة األساائلة، أهاام ماان بعااض
 ياازال وال ،المعلنااة أهدافهم تحقيق  في  نجاحهم  مدى  حول  تدور  المجتمعية،  والشرطة

   .به  القيام  تحاول  ما  حيث من  المبادرات  تصنيف المفيد من
التنميااة رشااادي لمؤسسااة تكاماال السااتدامة وفااي نفااس الساايا  صاانف الاادليل اإل

 ا لعدد من األبعاد:( أنماط المبادرات المجتمعية وفق  2016 
 :الهدف من المبادرة 
 حاال أو مااا  خدمااة بعماال القيااام وهااي: مبادرات بهدف التنمية وحل مشكالت محلة -

 .بالمجتمع المعيشية الظروف تحسين بهدف ما  تطوير إدخال أو ملحة مشكلة
 التنميااة شااركاء أحااد قيااام وهااي: مبتادرات بهتدف بنتاء الثقتة بتين شتركاء التنميتة -

 يحساان تطااوير إدخااال أو ملحااة مشااكلة حاال أو مااا  خدمااة بعماال المحليااة كاااإلدارة
 .معه الثقة جسور وبناء المجتمع مع التواصل بهدف بالمجتمع  المعيشية الظروف

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

 الشاملة التطوير عمليات جدية  في ثقته لكسب المواطن بها  يشعر وملموسة سريعة
 تسااتغر   حيااث مجتمعااه، بناااء إعااادة فااي ومساااهم فعااال دور أخااذ علااى وتشااجيعه
 والتنفيااذ التطااوير قاارار اتخاااذ بااين كبياارا   وقتااا   المتاادهورة المناااطق  تطااوير عمليااات

 اإلدارة اسااتجابة فااي األماال المناااطق  هااذه سااكان يفقااد حااين فااي لألعمااال، الفعلااي
 فااي المحليااة اإلدارة بجديااة السااكان تشااعر سااريعة تدخالت عمل يجب لذا ،المحلية
 التطوير. جهود مع السكان تفاعل على وتساعد التطوير
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 :الحتياج ونوع التدخل 
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 .وخالفه

 كجمااع مااا  خدمااة لتحسااين التاادخالت وهااي: الختدمات العامتةمبتادرات تحستين  -
 .وخالفه الصحية والحمالت القمامة

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

 والتوعويااة يااةالثقاف األنشااطة لاادعم التاادخالت وهااي: مبتادرات ثقاييتة وتوعويتة -
 .المحلية بالمجتمعات

 الحكومية اإلجراءات لتيسير التدخالت وهي: جراءات الحكوميةمبادرات تيسير اإل -
 .المحلية بالمجتمعات القادرة غير للفئات

 توقيت المبادرة وامتداد تأثيرها: 
أفااراد : وهااي التاادخل واالسااتجابة السااريعة بمبااادرة مااا إلنقاااذ  مبادرات تجنتب األزمتات -

أو مجموعات بالمجتمع على وشك التضرر، كمشروعات تجنااب الكااوار  الطبيعيااة 
 المتوقعة.

: لرفااااع ضاااارر مؤقاااات عاااان أفااااراد أو مبتتتتادرات قصتتتتيرة فتتتتي متتتتدة التنفيتتتتذ والتتتتتأثير -
 ات.ممجموعات بالمجتمع، كتوفير مساكن مؤقتة لمتضرري الكوار  واألز 

كمبااادرات تحسااين البنيااة األساسااية : مبادرات قصيرة في مدة التنفيذ وممتدة التأثير -
 والخدمات.
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 مبادرة مسك القيم
 .ونحييهالنحياها  

 فقد ُحّملنا أمانتها   عليها،كان شعارنا على هذه األرض ففيها ما يستحق العمل  
لية تجاه ذلك، انطلقت مبادرة مسك القيم من مركز مبادرات مؤسسة محمد بن ئو واستشعار ا للمس

الخيرية   بالقيم في المجتمع، حيث تعد القيم المحرك األساسي سلمان  وتهدف إلى رفع الوعي 
اوحرص   للسلوك، خلق  على  منا  و ا  األفراد  مستوى  على  فيها  محتوى   لتأثير  عبر  المجتمعات 

ا  وأدواٍت ووسائل متج ا للتحوالتددة تبع   المتغيراتو   وانعكاس 
 .نحو مجتمع واع قيمه راسخة:  الرؤية

 .للقيمالعمل على تمكين وصناعة أدوات المحتوى المعزز  :  لرسالةا
 :من خالل مسارين أساسيين تعمل مسك القيم  األهداف:

 .القيم والداعمة لرسالةالتعليمي بالمواد المعززة  إثراء المحتوى العربي اإلعالمي و دعم   .1
 .الخدمات الموجهة للمجتمعتطبيق مجموعة من البرامج واألنشطة و  .2

ذرا فارتفع  سقيها الجذور لنكون جديرين بتاريخ تمدد جالخير و فعلى هذه األرض سنسعى لزراعة  
 .نفعفأثمر و   وأور  خير ا 

 :برامج
األساسي   المحرك  القيم  لذا تعد  ا   للسلوك،  األفراد فإن  مستوى  على  فيها  لتأثير 

مناسب منها لكل فرد أو قياس ما هو  عات يتطلب أدوات ووسائل مبتكرة ومنها تحديد و الجماو 
 .وأهدافهاا لتوجهاتها  منظمة تبع  

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

 – أيكم_محمد # ويتساءلون   ؟”يتعجبون .. ” ال أرى فرق ا بينهم.. أين سيدهم  :محمدأ كم   -
كلمحات لتصور بعض القيم من سيرة النبي المصطفى صلى هللا عليه  ”أيكم محمد “ تأتيكم 
 .وسلم

بالقيم - القيادة  م:  برنامج  برنامج بالتعاون  الخيرية  التعليمية  العالمية  المعارف  مؤسسة  ع 
 .القيادة بالقيم، والذي سيقام في مدينة الرياض

 : مؤسسة مسك الخيرية، مبادرة مسك القيم، من : المصدر
           https://values.sa/misk/#about   
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 (3نشاط )
 دقيقة.  30المدة:  

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

 
 

 
 

 : المجتمعية تصميم المبادرات مراحل وخطوات : اا خامس 
المبادرة  ت حياة  دورة  في  بدأ  التفكير  لحظة  وتستمرمنذ  بعد    المبادرة  حتى 

 . تقييم المبادرةحيث يلزم   تها االنتهاء من تنفيذ أنشط 
 حدد آل راضي والعمري مراحل وخطوات تصميم المبادرة في الجدول التالي: 

 :(: مراحل وخطوات تصميم المبادرة1جدول )
 المرحلة األولى: 

 تخطيط المبادرة 
 طار المنطقي للمشروع.بناء اإل -
 تصميم خطة العمل. -

 المرحلة الثانية: 
 تنظيم المبادرة. 

 

 تنظيم الموارد البشرية. -
 تصميم نظم المتابعة والتقييم.  -
 تصميم آليات التسويق. -
 إعداد موازنة المشروع.  -

  الثالثة:المرحلة 
 تنفيذ المبادرة. 

 متابعة المشروع. -
 تسويق المشروع. -
 الريادة. -

 المرحلة الرابعة: 
 تقييم المبادرة.

 المستمر للمشروع.التقييم   -
 تقييم األثر واالستدامة. -

دليل منهاجية تصميم المبادرات،  ،آل راضي، محمد بن علي، والعمري، محمد  د.ت(المصدر:  
 .10جمعية المودة للتنمية األسرية بمكة المكرمة،ص
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أطلقا   دائرة  في  المجتمعية  المبادرة  تصميم  خطوات  والجيوسي  سعادة  وحدد 
المبادرة   حياة  دائرة  مرور    المجتمعية،عليها  الشخصي،  باالستعداد  الفكرة تبدأ  بتوليد  ا 

 هي بالتقييم والمتابعة المستمرة. وانضاجها والتخطيط والتنفيذ لها، وتنت

 

 المبادرة( دورة حياة  1شكل )

 حيز  إلى الفكرة الشبابية، تحويل  والمشاريع  المبادرات دليل  ،سعادة والجيوسي د.ت(    المصدر:
 . 42التنفيذ، ص

 ) الثغرة ُيدرك ريادي (المجتمعية للمبادرة الشخصي  الستعداد :األولى  الخطوة
 المبادرات، منه تنطلق  الذي  واألساس األولى الخطوة هو الشخصي االستعداد

 المبادرة ُتضيء فلن ضعيفة البداية في الشعلة كانت إلتمام المبادرات، فإذا الوقود وهو
 :الشخصي يعني االستعداد فإنّ  كوبذل ،الواقع أرض في

الستعداد 
الشخصي

ةتوليد الفكر 

انضاج 
الفكرة

تكوين فري  
العمل

تصميم 
الخطة 

بناء 
الشراكات

تطوير 
الذات

التنفيذ 
العملي

تقييم 
وتحق 

 

 المتابعة 
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المبادرة   حياة  دائرة  مرور    المجتمعية،عليها  الشخصي،  باالستعداد  الفكرة تبدأ  بتوليد  ا 

 هي بالتقييم والمتابعة المستمرة. وانضاجها والتخطيط والتنفيذ لها، وتنت
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 أو  مجتمعك لخدمة  شخصية رسالة لديك وتكون  المجتمعي، بدورك تؤمن أن -
 .الناس  تخدم قضية
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 حاجات من حاجة نحو وشغفك ومواهبك وهواياتك قوتك  نقاط  توظف أن -

 .مجتمعك
 .إنجاح أجل من المال  أو الوقت  أو الجهد لبذل القرار لديك يكون  أن -

 )المبادرة نصف هي ...المبدعة الفكرة( فكرة توليد :الثانية  الخطوة
 تفاصيلها، في واالستغرا   ووصفها  وذكرها المشاكل تعداد من الناس ُيكثر 

 أّنهم غيرهم عن المبادرين يميز ما  لذلك ،ة مقترح لحلول أفكارا   أو حلوال    ُيقدم من ويقل
 ابحث  ،لمجتمعك؟ ستقدمها  التي الفكرة ما  لديك؟   الذي الحل ما  ،الحلول  في يفكرون 

 .جديدة حلوال   واقترح المجتمعية الحاجات عن ابحث ،لألحسن  والتغيير الجديد عن

 
 
 
 
 
 

 
 جدواها من والتحق  الفكرة إنضاج  :الثالثة  الخطوة

 مزيد خالل من فكرته، إلنضاج  الفرصة نفسه المبادر ُيعطي المرحلة هذه في
 هذه على  للعمل إضافي جهد بذل جدوى  من ويتحقق   ،المعلومات وجمع البحث من

 :بالتالي القيام بإمكانكم الفكرة،

عندما تعّرض إبن إحدى السّيدات المراهق للضرب وهو في طريقه من المدرسة 
عنف   معالجة  يجب  أّنه  صغيرة  بلدة  في  تعيش  التي  السّيدة  هذه  قرّرت  المنزل،  إلى 

وجمعت    ،المراهقين هاتفية،  اّتصاالت  وأجرت  الملصقات،  األهالي    35فعّلقت  من 
المسألة  لمناقشة  أّولي  اجتماع  في  نبعت    ،والمراهقين  األّول،  االجتماع  هذا  من  وانطالقا  

مبادرة مجتمعية جمعت األهالي والمراهقين في نقاشات، وورش عمل، وعروض مسرحية. 
تحاول    –بنجاح    –وبمساعدة من وكالة محّلية، حصلت المجموعة على منحة، وما زالت  

 .( 2010 هامبتون، رابينوفيتش، البلدة تخفيض عنف المراهقين في 
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ع أكثر، وتعّرف استعلم -  الصلة ذات القضايا عن باستعالمك  وخبرتك معرفتك وسِّّ
 .بفكرتك

 سألجأ  من إلى فكرتي؟ إلنضاج أحتاجها  التي اإلضافية  المعلومات ما نفسك اسأل -
 .ذلك  غير مؤسسات، مراكز، الكترونية، مواقع إلى مختص، للمعرفة؟

 ومن  منها  وتعّلم جيدا   ادرسها  ،لفكرتك المشابهة السابقة التطبيقات عن ابحث -
 .خاللها  تم تنفيذها من التي الكيفية

ير تطو  في وتساعدني تهمني بلدي في ومراكز مؤسسات يوجد هل :نفسك  اسأل -
 .المؤسسات هذه مع عالقات وأقم عنها  ابحث  فكرتي؟

 من ستضيف؟ ماذا فيها؟ الجديد ما  مبتكرة؟ الفكرة هذه يجعل الذي ما  في فكر -
 منها؟ سيستفيد

 :المبادرة فري  :الرابعة الخطوة
 فريقيأ مثل بعيداا( تصل أ  أردت إ   مجموعة مع وامش سريعاا، تكو   أ  أردت إ   وحيداا  امش)

 الريادي فانّ  لذلك والقدرات، الطاقات حشد على تقوم أّنها  الريادة تعريف من
يجمع ويحرص لوحده، يعمل لن  في تفكر أن   نقترح الفريق  ولتكوين فريقا ، معه أن 

 :التالية  األسئلة
 ومساندتها؟  الفكرة لدعم المالئم الفريق  أعضاء عدد كم -

 الفكرة؟  يطورون  أو سيتبنون  أنهم تعتقد الذين هم من -

 المالئم؟ الفريق  أفراد ومعايير مواصفات هي ما  -
 للفريق؟ مقترح عضو من ألكثر اللقاء سيكون  أم فرديا   بهم ستلتقي هل -
 الفكرة؟  عليهم ستعرض كيف -

 الفريق؟:  يأتي أين من
 أو  المدرسة أو  الجامعة في زمالئك من المطروح، التصور أو الفكرة مؤيدي من -

 .الحي
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 .المجتمع أبناء من الفكرة من المستفيدين من -
 .عليها  الفكرة طرحت التي أو لها  تنتمي التي االجتماعية المؤسسة أعضاء من -
 .للمؤسسة  أو للفكرة  سواء المتطوعين من -

 نريد؟ ما إلى نصل  التنفيذ ة: كيف الخطة تصميم :الخامسة الخطوة
 وتستحق  وواضحة محددة مبتكرة وفكرة عمل، فريق  لديكم أصبح أن وبعد اآلن

 على ساعدتكم التي الكافية المعلومات جمع من أن تمكنتم وبعد ،والوقت  الجهد بذل
 الخطوات تتضمن التي خطتكم العملية،  بوضع البدء  من بد ال ،مبادرتكم مالمح تحديد

تساعدك  خارطة هي و  ،إليه تطمحون  الذي التغيير إلحدا  بها  ستقومون  التي
 .للتنفيذ العملي البرنامج هو، |أال و أهدافك إلى للوصول

 :بتحديد تبدأ  دائما   األولى والخطوات
 الفئة على إحداثه  تريد الذي واألثر والتحسن التغير (المبادرة  من العامة األهداف -

 . (المبادرة أطلقت أجلها  من التي الحاجة  أو يتعلق بالمشكلة بما  المستهدفة،
 وهي المبادرة، نهاية في إليها  تصل أن تريد التي النتائج (المحددة األهداف -

 .) العام بالهدف متصلة
 .أهدافك تحقيق  إلى ستوصلك التي واألنشطة المراحل -
 .) لألنشطة مباشرة نتائج (األنشطة  من  المخرجات -
 .الزمني اإلطار وتحديد .التنفيذ عن لياتئو المس تحديد -
 .والنتائج المخرجات تحقق  على تدل التي المؤشرات تحديد -
 المالية.  الكلفة تحديد -

بالمبادرة:   المعنية أو المساندة األطراف شبكة وبناء  الشراكات بناء  السادسة: الخطوة
 التي المؤسسات  أو المجموعات  أو األشخاص كل مع إيجابية عالقة إقامة هنا  ونعني

 من المبادرة،  أهداف تحقيق  لتيسير مواردها  توظيف أو تستطيع مبادرتك، على تؤثر
 .طرف كل تهم التي المشتركة القضايا خالل
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 ومكتوبة، أمامك واضحة المبادرة أصبحت بعدما  الذات: اآلن تطوير السابعة: الخطوة
 للمبادر البد ،المبادرة تخدم العالقات التي بشبكة قائمة  ووضعت يتبناها،  فريق  وهناك

 في ينجح فعال   حتى ذاته في يطوره أن يريد الذي وما  وقدراته  نفسه لتقييم  يقف أن
 .مبادرته  تحقيق 

 واتجاهاته  ومهاراته  معارفه  لتنمية الشخص ينتهجها  عملية هي الذات: تطور
 :وتتضمن أهدافه، لتحقيق 

 مع  العمل الشبكة، وتكوين التواصل :مثل كمبادر مني المطلوبة األعمال تحديد -
 .تمويل جلب فريق، العمل ضمن الالجئين، األطفال

 .لديك المتوفرة القوة نقاط  تحديد -
 .مبادرتي تنجح حتى  ينقصني وماذا الضعف نقاط  تحديد -
 .رها_تطوي  على أعمل أن يجب  التي األولويات تحديد -
 .العملية  واإلجراءات التنفيذ -

  :العملي  التنفيذ :الثامنة الخطوة
 تم التي المراحل حسب لألنشطة الواقع أرض على الفعلي التنفيذ مرحلة وهي

والمس ووفق  لها،  التخطيط   لكل والتوثيق  .مسبقا   تحديدها  تم التي لياتئو األدوار 
   .تنفيذها  تم التي األنشطة

 الفريق، ضمن العمل األداء، إدارة مهارات الفريق  يستخدم المرحلة هذه في
 العالقة، أطراف مع  التواصل المالية، اإلدارة القرارات الميدانية،  اتخاذ المشكالت، حل

 لتحويل يلزم ما كل وهي   :األداء إدارة العملية هذه على  طلق وي  ،مشروعهم وقت إدارة
 :تتضمن وهي الفعلي الواقع إلى الخطة

 فريق  البشري، المال رأس توظيف هي  .المبادرة فري  البشرية، الموارد إدارة -
   .المبادرة أهداف لتحقيق  المبادرة،
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 ومكتوبة، أمامك واضحة المبادرة أصبحت بعدما  الذات: اآلن تطوير السابعة: الخطوة
 للمبادر البد ،المبادرة تخدم العالقات التي بشبكة قائمة  ووضعت يتبناها،  فريق  وهناك

 في ينجح فعال   حتى ذاته في يطوره أن يريد الذي وما  وقدراته  نفسه لتقييم  يقف أن
 .مبادرته  تحقيق 

 واتجاهاته  ومهاراته  معارفه  لتنمية الشخص ينتهجها  عملية هي الذات: تطور
 :وتتضمن أهدافه، لتحقيق 

 مع  العمل الشبكة، وتكوين التواصل :مثل كمبادر مني المطلوبة األعمال تحديد -
 .تمويل جلب فريق، العمل ضمن الالجئين، األطفال

 .لديك المتوفرة القوة نقاط  تحديد -
 .مبادرتي تنجح حتى  ينقصني وماذا الضعف نقاط  تحديد -
 .رها_تطوي  على أعمل أن يجب  التي األولويات تحديد -
 .العملية  واإلجراءات التنفيذ -

  :العملي  التنفيذ :الثامنة الخطوة
 تم التي المراحل حسب لألنشطة الواقع أرض على الفعلي التنفيذ مرحلة وهي

والمس ووفق  لها،  التخطيط   لكل والتوثيق  .مسبقا   تحديدها  تم التي لياتئو األدوار 
   .تنفيذها  تم التي األنشطة

 الفريق، ضمن العمل األداء، إدارة مهارات الفريق  يستخدم المرحلة هذه في
 العالقة، أطراف مع  التواصل المالية، اإلدارة القرارات الميدانية،  اتخاذ المشكالت، حل
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 لتحقيق ممكنة طريقة بأفضل الوقت استثمار عملية هيالمبادرة:   وقت إدارة -
  .المبادرة  أهداف

 مسبقا   المحددة األطراف مع  التواصل عملية توظيف  هيالمبادرة:   اتصالت إدارة -
   .المبادرة أهداف  لتحقيق 

 المبادرة تواجه التي للعقبات توقع  عملية هيالمبادرة:   تواجه التي  العوائ  إدارة -
 عند المشكالت مع عملية التعامل إلى إضافة  معها، والتعامل مواجهتها  وكيفية
   .حدوثها 

 العمل تنفيذ مراقبة  : وهي عمليةالمبادرة وإجراءات ألنشطة والتوثي  الرصد إدارة -
كان  سواء الخطة، تنفيذ عن المعلومات جمع خالل من متواصل بشكل  وتوثيقه

 كالتصوير أخرى  بطر   أو االجتماع، محاضر  أو كالتقارير الكتابي بالتوثيق ذلك
   .الصحيح المسار ضمن  إبقاء العمل وبهدف الرسومات،  أو

 . الالزم لتنفيذ أنشطة المبادرةوهي عملية توفير التمويل للمبادرة:  المالية  اإلدارة -
 :وتحق  قّيم :التاسعة الخطوة

 ولن أخطائنا  من نتعلم لن  وبدونه المنهجي، العمل من أساسي جزء  التقييم
وهو نطور على  عملية أدائنا،   على أهدافها وتحقيق  نجاحها ومدى المبادرة الحكم 
 خطط  ووضع المشروع، طريقة إنجاز صحة مدى معرفة على ويساعد ،الواقع  أرض
التقييم   ،العمل سير في والقوة الضعف نقاط  على والتعرف للمستقبل، أفضل وألهمية 

 سيتم توضيحه في نهاية هذا الفصل. 

 :المستمرة ةالمتابع :العاشرة الخطوة

 أنشطة  بقاء  تضمن ألّنها  السابقة، الخطوات  من خطوة كل ُترافق الخطوة هذه
 تنفيذ من والتأكد التثبت عملية :بها ونعني ، المسار الصحيح في المبادرة وفعاليات 
خالل  وقتها  في  واإلجراءات(  واألنشطة  المهام (األعمال  ل،ئو المس الشخص ومن 
 .الصحيح  المسار ضمن العمل إبقاء وبهدف وذلك المتوقعة، وبالجودة
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 أشكاله  بكافة التوثيق هنا  ونعني المتابعة، عملية في  مهمة أداة  التوثيق وُيعتبر
 .المرئية والمواد والصور األنشطة وتقارير ومحاضر االجتماعات التقارير خالل من

 بمثابة المبادرة  إلى أن  (2015 التنمية  ويشير دليل مؤسسة تكامل الستدامة  
وتأثيرها   المبادرة استدامة  ولضمان بالمشاركة، المتكامل للتطوير مصغر نموذج

 :بالمشاركة اآلتية الخطوات تنفيذ يجب  منها  المجتمع واستفادة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبادرة المجتمعية.تنفيذ  ( خطوات  2شكل )
الدليل اإلرشادي للتنمية بالمشاركة مفاهيم عامة  ،(2015مؤسسة تكامل الستدامة التنمية    المصدر:

 المبادرات المحلية نموذج، مؤسسة هانس زايدل، ميونخ. -وإطار تنفيذي
 
 
 
 
 
 
 
 

 المتابعة والتقييم بالمشاركة

تنفيذ أعمال وأنشطة المبادرة  
 بالمشاركة

 دراسة الحلول محليا

البحث عن التمويل والمساهمات بأشكالها 
 المختلفة

 تحديد الحتياجات ذات األولوية
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 بالمشاركة: األولوية ذات  الحتياجات تحديد -1
 بعض تمثل  فقد متعددة، احتياجات الفقيرة للمجتمعات تكون  ما  غالبا  

 أخرى  احتياجات هناك أن حين في)  المنطقةالمجتمع   أفراد لكل أولوية االحتياجات
 األكثر الفئة المبادرة احتياجات تلبي أن المهم ومن المجتمع، من معينة لفئة مهمة
 .احتياجاتهم عن االستفسار خالل من ذلك ويتأتى المجتمع، من عددا  

 
 أدوار الشركاء  الشركاء

 المجتمع المحلي بفئاته

  
 وبناءة شفافة بصورة االحتياجات عن  التعبير
 .المعلومات  وإتاحة

 

 منظمات المجتمع المدني 

 على االعتماد يمكن الحاالت من كثير في 
المرتكزة  مثل المحلي المجتمع  في المنظمات 

 الدراسات أو الخبرة والمؤسسات ذات الجمعيات
األهلية لتحديد السابقة  ومناقشة االحتياجات 
 االحتياجات تلك لتلبية الممكنة البدائل

 

 المنظمات الوسيطة
 غير منظمة الوسيطة المنظمة تكون  أن يمكن 

أو  في الخبرة لديها  استشارية منظمة حكومية 
 .بالمشاركة تقدير االحتياجات عملية إدارة

 
 :محلياا  الحلول دراسة-2

 وثقافاته وإمكانياته رغباته مع تتوافق  حلول واقتراح  لتقديم بفئاته المجتمع دعم
 .األولويات وترتيب االحتياجات تحديد  على القادر الوحيد هو ألنه
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 أدوار الشركاء  الشركاء 
 

اإلدارة المحلية مثل إدارة 
 األحياء

 من المقترحة الحلول ومراجعة الحلول اقتراح 
 . المجتمع فنيا  

 

 المجتمع المحلي بفئاته 
 وإمكانياته رغباته مع تتوافق حلول اقتراح 

 .وثقافاته
 

 
منظمات المجتمع المدني 
كالجمعيات والمؤسسات  

 األهلية 

 
 

 
 القيادات وتحديد المجتمع  بفئات االتصال
 المجتمع  بين وصل كحلقة به، والعمل الطبيعية

 .المعنية األطراف المحلية وباقي واإلدارة
 

 المنظمات الوسيطة
 الشريكة األطراف وتدريب الفني الدعم تقديم 

 ألفضل للوصول والتفاوض  االتصال على طر  
 الحلول

 

 تقدير الحتياجات والمبادرات المجتمعية
ا  واألصول  االحتياجات   تحديد  يكون   أن   يمكن   في   تقريب ا  وقت  أي   في   لمؤسستك  مفيد 

 :مبادرتك خالل بانتظام واالحتياجات الموارد تقييم يتم أن لذلك يجب ،مبادرتك
 فكرة   تقديم   يتم  والذين  ،   المجتمع  وقادة  التحالف   أعضاء  يعطي   وهذا.  للمبادرة  التخطيط  قبل -

 . ظروفهم  تحسين كيفية  عن لهم
  المشروع،   ونهاية  بداية  في  فقط   ليس  مستهدف  أنك  من   التأكد  المهم  من.  المبادرة  تنفيذ  أثناء -

ا   ولكن  إنشاء  قبل  الصلب  على  الجودة   بفحص  السيارات  شركات  تقم   لم  إذا  ،تنفيذه  أثناء  أيض 
  يساعدك   ،المحرك  في  الثقة   إلى  تميل  ال  فقد  ،   الخط  عن  إنزالها  بعد  الطالء  ومهمة  األجزاء

 جيد،   بشكل  الخاصة  مواردك   استخدام  على  المبادرة  فترة  خالل   واألصول  االحتياجات   تحديد
 .الصحيحة بالطريقة الصحيحة للمشكالت تتصدى أنك ويضمن

 المهم   من  ،  المشروع  من  االنتهاء  بعد  أو   المستمر   سواء  والتقييم،  الرصد  أثناء.  مستمر   بشكل -
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 أدوار الشركاء  الشركاء 
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 المجتمع المحلي بفئاته 
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منظمات المجتمع المدني 
كالجمعيات والمؤسسات  

 األهلية 

 
 

 
 القيادات وتحديد المجتمع  بفئات االتصال
 المجتمع  بين وصل كحلقة به، والعمل الطبيعية
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______________________________________________________________________________________الثالثة   الوحدة   
  
 

 
 

 : التمويل عن والبحث المبادرة مشروع مقترح  إعداد -3
 تلبية أجل من المحليين الشركاء مع  بالتعاون  محلية  مبادرة وتصميم إعداد

 .الممولة الجهة إلى  تقديمه يتم كمقترح ثم صياغتها  المجتمع، في الملحة االحتياجات
 

 أدوار الشركاء  الشركاء
 

منظمات المجتمع المدني 
كالجمعيات والمؤسسات  

 األهلية 

 مع بالتعاون  المبادرة مشروع مقترح وتصميم إعداد 
 .الممّولة الجهات أو الجهة إلى الشركاء وتقديمه

 

اإلدارات الميسرة )كمراكز 
 النيل لإلعالم(

 واإلدارات الممولة للجهات الشريكة الجهات إرشاد 
 .المبادرة تمويل في تساهم أن يمكن التي والهيئات

 

 اإلدارة المحلية 

 في تساعد التي والمعلومات الفني الرأي إعطاء - 
 .التنفيذ وخطة المقترح إعداد

 الممكنة المالية االعتمادات عن المعلومات توفير -
 .التمويل في المساهمة أو المبادرة تمويل

 

الجهات المانحة والقطاع 
 الخاص

 من إليه الخاص القطاع أو  المانحة الجهات  تسعى  ما 
وسائل  لتحسين  والمساهمة التبرع أجل من ما إيجاد 

المواطنين ظروف  المالية مساهماتهم  وإنفا   معيشة 
 .فعالة بطريقة

 بالمجتمع أفراد لدى يكون  األحيان من  كثير  فيو 
 والوزارات المانحة والجهات الخاص مع القطاع صالت

قد   والهيئات  توفير أو على التعرف في يساهم مما 
 .عينية أو مالية مساهمات

 
 
 
 

غير  /حكومية منظمة(  الوسيطة المنظمة تكون  أن يمكن 
 بين وسيط بدور القيام على القدرة لديها  ) حكومية

الممولة  تكون  وقد للمبادرة المنفذة الجهة وبين الجهة 

املبادرات   تصميم  مهارة____________________________________________________________________________    
   

 
 

استشارية أيضا المنظمات الوسيطة  وفي ،والمنفذة الممولة للجهة مؤسسة 
دورها الحالتين كلتا  المنظمات دعم في متمثال   يكون 

من المجتمع في المرتكزة  المبادرة مقترح إعداد بداية 
 .التنفيذ من االنتهاء وحتى

 

 المبادرة: وأنشطة أعمال تنفيذ -4
 اإلدارة مثل  ( المحليين وشركاؤها  الجمعية من كل تعمل التنفيذ، مرحلة أثناء

مجتمع / األعمال رجال / المحلية  سويا   ) إلخ ... المستفيدين / مدني ومنظمات 
 التالية واألنشطة األنشطة لمناقشة منتظمة اجتماعات  ويعقدون  ،المبادرة تنفيذ بشأن

 سير خط  لتعديل فرصة  المنفذة للجهات يعطى مما ال أم  نجحت  إذا وما  السابقة
 .اإلنفا  استفادة وترشيد ألقصى األعمال

 أدوار الشركاء الشركاء
 

 المجتمع المحلي 
 للمبادرة المباشرة غير المنفذة الجهة هو  المجتمع  يعد

 المجتمع تمثيل ويتم منها المستفيد كونه باإلضافة إلى
 .المجتمع في المنظمات المرتكزة خالل من

المدني )كالؤسسات منظمات المجتمع 
 والجمعية األهلية(

 
 المنظمات (المدني المجتمع منظمات تتولى أن يمكن

 باإلشتراك المحلية المبادرة  تنفيذ إدارة عمليات) األهلية
 شخصية لكونها  وذلك الصلة ذات الجهات التنفيذية مع

 العامة الجهات خالل من معها يمكن التعامل اعتبارية
 التنموية األعمال إدارة  في لخبراتهاوأيضا    والخاصة

   .المجتمع وتمثيل
 ألعضاء يمكن قائمة جمعية وجود عدم حالة وفي

 حكومية غير كمنظمة أنفسهم تسجيل المجتمع النشطين
وزارة من  إمكانية أجل من االجتماعية الشئون  خالل 

 .المبادرة وتنفيذ عل التمويل الحصول
 
 

 
 من ودعم إرشاد تحت  مباشرة األنشطة تنفيذ يمكن
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 للمبادرة المباشرة غير المنفذة الجهة هو  المجتمع  يعد

 المجتمع تمثيل ويتم منها المستفيد كونه باإلضافة إلى
 .المجتمع في المنظمات المرتكزة خالل من

المدني )كالؤسسات منظمات المجتمع 
 والجمعية األهلية(

 
 المنظمات (المدني المجتمع منظمات تتولى أن يمكن

 باإلشتراك المحلية المبادرة  تنفيذ إدارة عمليات) األهلية
 شخصية لكونها  وذلك الصلة ذات الجهات التنفيذية مع

 العامة الجهات خالل من معها يمكن التعامل اعتبارية
 التنموية األعمال إدارة  في لخبراتهاوأيضا    والخاصة

   .المجتمع وتمثيل
 ألعضاء يمكن قائمة جمعية وجود عدم حالة وفي

 حكومية غير كمنظمة أنفسهم تسجيل المجتمع النشطين
وزارة من  إمكانية أجل من االجتماعية الشئون  خالل 

 .المبادرة وتنفيذ عل التمويل الحصول
 
 

 
 من ودعم إرشاد تحت  مباشرة األنشطة تنفيذ يمكن
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 الوسيطةالمنظمات 

  .االستشارية الجهات أو المنظمة الوسيطة
 لدى  ما على المطلوب واإلرشاد الدعم نوع يترتب

المنظمة  المبادرات تنفيذ في خبرة من  المنفذة أعضاء 
 ومدى التشبيك ومهارات ومحاسبية مهارات إدارية ومن

 العمل لهم يوفر كذل  ،التنفيذ عمليةتقدم   توثيق إمكانية
 دورا   الوسيطة المنظمة ويكون دور  وانفرادية باستقاللية

  .فقط  عاما   إشرافيا  
 مشروعات بتنفيذ المحلية الجمعية تقم لم ما وإذا

 الوسيطة الجمعية على يكون  فسوف  قبل  بالمشاركة من
 فيه بما المبادرة مراحل كل خالل خطوة بخطوة إرشادها

 ،االحتياج حسب الدعم وتقديم لخطوات التنفيذ شرح من
 عن القدرات لبناء  تدريبا   الجمعية المنفذة تتلقى هنا ومن

والذى خالل التدريب طريق  تحمل من يمكنها العمل 
 .والمبادرات المستقبلية المبادرة تنفيذ مسئولية

 المتابعة والتقييم بالمشاركة: -5
 للمبادرة التنفيذية  األعمال على اإلشراف في المجتمع ممثلي مشاركة هي

 .الزمني والجدول التنفيذ ومراحل العامة األهداف تحقيق لضمان
 

 أدوار الشركاء  الشركاء

 المجتمع المحلي بفئاته
 

 المباشرة غير المنفذة الجهة هو المجتمع أن بما 
 يجب منها المستفيد كونه إلى للمبادرة باإلضافة 

على تواجده  للمبادرة التنفيذية المراحل وإشرافه 
 التنفيذية األعمال سير عدم خروج لضمان وذلك

 احتياجاته. عن للمبادرة
 

 منظمات المجتمع المدني
كالمؤسسات والجمعيات  

 األهلية
 

 التنفيذ على اإلشراف عملية في المجتمع تمثيل 
االتصال  األطراف وباقى المجتمع بين وتنظيم 

 الشريكة.
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 المدني المجتمع لمنظمات  الفني الدعم تقديم 
 .المنفذة للمبادرة

 

 اإلدارات الميسرة 
 

 ذات الحكومية بالجهات االتصال عملية تيسير 
 .الشريكة لألطراف المعلومات الصلة وتوفير
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 ذات الصلة.
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 :لويشم ،المجتمع صالح
 .) ونقدية عينية  (ومساهماتهم الشركاء •
 .المبادرة تنفيذ أثناء تولدت التي الوظائف  عدد •
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 .التنفيذ أثناء ظهرت التي والمشكالت العوائق  •
 .للمجتمع  المبادرة ستوفرها  التي الخدمات استمرارية خطة •
 من المقدمة الخدمات بسعر  بالمقارنة المبادرة تقدمها  التي الخدمات أسعار •

 .اآلخرين
 .المستفيدين  على المباشر وغير المباشر اإليجابي التأثير •
 .المستفيدين دخول على المباشر وغير المباشر اإليجابي التأثير •
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 المنظمات الوسيطة
 

 على واإلشراف والتدريب الفني الدعم تقديم  
أثناء المنظمة  والتي التوثيق عملية المنفذة 

بعد  المبادرة  مراحل أولى مع تبدأ  حتى 
 التنفيذ  من االنتهاء

 

 : نموذج مبتكر لتحليل المبادرات المجتمعية:اا سادس
 استخدام  ا لتحليل المبادرات يمكن ( نموذج  2015 والمنيعي لقد ابتكر الجنباز  

 . سواء حد  على الربحية وغير الربحية المبادرات من كل في النموذج هذا
 الزي  وارتديت نفسك بتجهيز  قمت القدم،  كرة تلعب  أن تريد أنك تخيل"  

 واخترت الكرات، من مختلفة ا أنواع   تحوي  التي غرفتك إلى دخلت  ثم  ،للعب المناسب
 الملعب أن تفاجأت منافسك،  ضد فيه لتلعب للمعلب  اتجهت ،ثم للعب  المناسبة  الكرة
 لتتمكن أوال  الحاجز هذا تتجاوز  أن عليك وكان ،تجاوزه يمنع بحاجز   امحاط   كان  نفسه

 تجهيز أوال   فعليك،رئيسية  عوامل أربع على يعتمد القصة هذه في نجاحك  ،اللعب من
 الكرة اختيار عليك ثم ،الكرة للعب  مناسبة لياقة  لديك ليكون  ا جيد   وتدريبها   نفسك

 عليك ثم ،القدم كرة  مباراة  في بها لتلعب اأبد   مناسبة ليست مثال السلة فكرة   المناسبة،
 محترف ناد ضد تلعب أن تختار فال( المنافس الخصم و المناسب الملعب  تختار أن
 حول  الموجود الحاجز لتجتاز طريقة أفضل تجد أن عليك وأخيرا    .)مبتدئ أنك مع

   ."فيه واللعب دخوله من لتتمكن الملعب
 في الالعب هو فأنت ، المبادرات  تحليل نموذج قصة  ذاتها  هي القصة هذه

 التي الفكرة أو المبادرة  فهي الكرة أما  ،ر"  مباد"   اسمك سيكون  لذلك ،المذكورة  القصة
 ومنافسين وربح حجم  من وخصائصه السو   هو الملعب وسيكون   ،بها  تلعب  أن تنوي 

 دخول  من ستمنعك عوائق  هناك ا،وأخير   ،منه حصة أكبر على  يستحوذوا أن  يحاولون 
 من تتمكن  لن فإنك لتتجاوزها،  جيدا  تخطط لم  وإن ، ) مثال للمال كالحاجة    السو 

 :يلي كما  هو النموذج شكل سيكون  وبذلك ،اأبد   الملعب  دخول
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______________________________________________________________________________________الثالثة   الوحدة  

 

 
 

والمنيعي   وأوضحا    الربحية  غير  المبادرات في استخدامه   كيفية الجنباز 
 ، على النحو التالي: والخيرية والمجتمعية التطوعية كاألعمال

 : المبادر 
 الفكرة؟  هذه لتنيفذ مناسب أنت هل-

 المبادرات في  اأيض   لينجح مناسب وسلوك  وتحفيز لتفكير المبادر يحتاج 
  لقدرات  عادة تحتاج ال فلذلك ربحية  غير المبادرات هذه ألن اونظر    المجتمعية،

 من  التفكير في أقل  قدرات إلى تحتاج فهي ،منها  األرباح لتوليد  العمل على التركيز
 على المجتمعية  المبادرات  تنضوي  ،لذلك إضافة الربحية،  المبادرات في مثيالتها 
 من أقل التحفيز في  لقدرات تحتاج  ولهذا الربحية،   المبادرات من بكثير أقل مخاطر
 في مناسب  لسلوك الخيرية  المبادرات تحتاج  اوأخير   الربحية، المبادرات في مثيالتها 

 يكون  قد السلوك هذا أن علما   أيضا، المهام  وتفويض الفكرة وترويج العالقات  بناء
 يحتاج  الفريق  في المتطوعين إلى المهام  فتفويض األحيان  بعض في تحديا أكثر
 المجتمعية  المبادرات في المبادر فإن  وبالنتيجة،  ،وتحريكهم تحفيزهم في أكثر اجهد  

 تكون  قد ولذلك الربحية   المبادرات في  منها   صرامة أقل لصفات عام بشكل يحتاج 
 بها  نفسك  وتصقل ،كمبادر وقدراتك نفسك  لتختبر  الوسيلة هي المجتمعية المبادرات

 .الربحية للمبادرات اإلنتقال قبل

 : الفكرة 
 مناسبة؟  الفكرة هذه هل-

 . وممكنة ومجدية مرغوبة المجتمعية المبادرة تكون  أن يجب

 

 

املبادرات   تصميم  مهارة____________________________________________________________________________    
   

 
 

 :السو   
 مناسب؟ السو   هل -

 في عنها  اكبير   ا اختالف   الربحية المبادرات  في السو   مواصفات تختلف
 :االختالفات  تلك بعض يلي ماوفي المجتمعية، المبادرات

 :الربح حجم -

 لذلك ممكن، ربح أكبر على الحصول بهدف يكون  الربحي السو   في الدخول
 هذا لدخول  األساسي الدافع هو يكون  الربح أن بحيث ربحية، األكثر السو    اختيار يتم

 لتغيير يهدف وإنما  أبدا، ماديا  ليس  فالهدف المجتمعية، المبادرات  في  أما  ،السو  
 المال مقدار ليس هو السو   لدخول الدافع سيكون  لذلك بحياتهم   والرقي  الناس

 العامل  سيكون  وبالتالي المجتمع، في ستحدثه الذي األثر مقدار   وإنما  فيه، الموجود
 .المجتمعي الربح حجم سنسميه، ما  أو التأثير، حجم هو األسوا   هذه لدخول األهم

 اتأثير   تحد  التي) القضايا  أو (األسوا   دخول على  المجتمعي الربح يعتمد
 اكبير   ا أثر   تحد  والمساكين  الفقراء إطعام حمالت ،فمثال   ،المجتمع في  أعمق  ا إيجابي  

 وهنا  الجوع، بسبب الموت من البعض  إنقاذ في ا سبب   تكون  وقد بل  البعض، حياة في
 األخرى  المبادرات بعض تكون  بينما  المجتمع، على التأثير كبيرة  الحمالت هذه تكون 

 أولويات  لديها  التي المناطق  في  خاصة جاذبية، أقل ”الشوارع  بقطط  العناية“ كمبادرة
 .أخرى  نواحٍ  في أهم

 حول الوعي قلة تالحظ  فقد لمنطقة، منطقة  من يختلف التأثير حجم أن سنجد
 ا،كبير   المبادرات  هذه في التأثير حجم يكون  عندها  منطقتك، في السرطان  مرض
 وهنا  الصحي، الطعام  تناول تجاه  منطقتك في  الوعي زيادة تالحظ  قد الوقت،   وبنفس
 في  ا تأثير   أقل  الصحي الطعام لتناول حملة في ستحدثه الذي  التأثير حجم  يكون 

 البعض ينظر فقد نسبي، مفهوم هو التأثير حجم أن إلى االنتباه وعلينا   ،المجتمع 
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 :السو   
 مناسب؟ السو   هل -

 في عنها  اكبير   ا اختالف   الربحية المبادرات  في السو   مواصفات تختلف
 :االختالفات  تلك بعض يلي ماوفي المجتمعية، المبادرات

 :الربح حجم -

 لذلك ممكن، ربح أكبر على الحصول بهدف يكون  الربحي السو   في الدخول
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 اتأثير   تحد  التي) القضايا  أو (األسوا   دخول على  المجتمعي الربح يعتمد
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 ا،كبير   المبادرات  هذه في التأثير حجم يكون  عندها  منطقتك، في السرطان  مرض
 وهنا  الصحي، الطعام  تناول تجاه  منطقتك في  الوعي زيادة تالحظ  قد الوقت،   وبنفس
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 يرى  بينما  عنها، النظر  صرف يجب األولوية  قليلة  أنها على  البيئة  حماية لحمالت 
 كل على يكون  هنا  األوان، فوات قبل بها  القيام من البد  ملحة حاجة أنها  البعض

 .سيقدمه الذي األثر أهمية لتوضيح حججه تقديم مسؤولية طرف

 التبرعات فحمالت آلخر، وقت من يختلف التأثير حجم أن مالحظة  يجب
 أخرى  حمالت  وهناك  ،) الشتاء فصل في (موسمية تكون  التدفئة  بوسائل الخاصة

 مع  متناسبة  المبادرات  تكون  أن ويجب والزالزل، كالحروب للكوار   تالية  تكون  إغاثية
 .الموجود األثر حجم

 :الطلب  حجم -

 وبإمكانك  بخدمتهم؟ وستقوم مبادرتك يحتاجون  الذين األشخاص عدد هو ما 
ثم السو       SAM ثم TAM   الربحية المبادرات في المذكورة الطريقة بنفس احتسابها 

 المستهدف(. 

 :المنافسة  حجم -

 هي  األولى المنافسة الربحية، غير المبادرات  في المنافسة من نوعين يوجد
 لعالج جمعيتين منافسة مثال  ( هدفك مع يتناسب  أثرا تقدم والتي المؤازرة  المنافسة
 التوعية حمالت  مثال  ( مباشرة غير أو مباشرة تكون  قد المنافسات  وهذه  ،)السرطان 

 مباشر، غير بشكل السرطان من الوقاية في  تساعد حمالت هي   الصحي، باألكل
 المؤازر المنافس  وأما  ، )السرطان عالج لجمعية مباشر غير مؤازر  منافس تعد ولذلك

 وبذلك المستهدف، الجمهور وعلى  )  التبرعات أو( التمويل من  كل على فسينافسك
 مستهدف جمهور وأكبر ممكن، تمويل أكبر لتكسب لنفسك  تسو   أن المهم من سيكون 

 لذا لهدفك،  مشابه هدف لتحقيق  يسعون  المؤازرين منافسيك  أن معرفة وعليك لتخدمه، 
 وتبادل  للتعاون  طر   عن تبحث وأن كأعداء، وليس كأصدقاء  معهم التعامل  عليك

 .بينكم  الخبرات
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 فلو ا،تمام   هدفك بعكس تكون  والتي المعاكسة، المنافسة هي الثانية المنافسة
  وبائعي  التدخين شركات مع فستتنافس التدخين، عن يقلعون  الناس لجعل حملتك  كانت

 أن  حيث المستهدف، الجمهور على هي رئيسي بشكل هنا  المنافسة وتكون  السجائر،
 في  سيأخذونهم ومنافسيك  ،) مثال  التدخين عن  لإلقالع (اتجاه  في ستأخذهم مبادرتك
  والتي  ،منافسيك  قوة  نقاط تعرف أن عليك وهنا ،) بالتدخين ليقوموا  (اآلخر  اإلتجاه
 .الجمهور استقطاب على قادرين تجعلهم

 : الدخول حواجز 
 مناسبة؟ للسو   الدخول آلية هل -

 وهي  السو ، دخول من تمنعك ا أيض   حواجز يوجد ربحية الغير المبادرات في
 :يلي كما 

 :التمويل

 بشكل  معه التعامل ويتم بمشروعك، للبدء تحتاجه الذي المال رأس حجم وهو
 المبادرات تمويل في اإلضافية الخصوصية  ، الربحية للمبادرات اتقريب    مشابه

 أن  عليك وهنا  المختلفة، الجهات من والدعم  التبرعات على اعتمادها  هي المجتمعية،
 من يكون  قد  ،فمثال   ، فيه ستعمل الذي ) القضية  أو (للسو   المتوفر  الدعم مقدار تعرف
 في صعوبة تجد قد بينما  اإلغاثية، للمشاريع  والدعم التبرعات على الحصول السهل

 تدعم رسمية  جهات هناك  تكون  وقد البيئة،   حماية  لمشاريع تبرعات  على الحصول 
 وهنا  التعليمية،  للمبادرات تبرعات تقدم  هيئات  هناك تكون  قد فمثال   المبادرات، بعض
 .تعليمية خدمات تقدم مبادرتك كانت إن منها  دعم على الحصول السهل من يكون 

 السو ، لدخول لك امساعد   سيكون  لمبادرتك التمويل وجود سهولة فإن لذلك،
 .لدخوله ا وتحدي   اعائق   ستشكل صعوبته  بينما 
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 أن  عليك وهنا  المختلفة، الجهات من والدعم  التبرعات على اعتمادها  هي المجتمعية،
 من يكون  قد  ،فمثال   ، فيه ستعمل الذي ) القضية  أو (للسو   المتوفر  الدعم مقدار تعرف
 في صعوبة تجد قد بينما  اإلغاثية، للمشاريع  والدعم التبرعات على الحصول السهل

 تدعم رسمية  جهات هناك  تكون  وقد البيئة،   حماية  لمشاريع تبرعات  على الحصول 
 وهنا  التعليمية،  للمبادرات تبرعات تقدم  هيئات  هناك تكون  قد فمثال   المبادرات، بعض
 .تعليمية خدمات تقدم مبادرتك كانت إن منها  دعم على الحصول السهل من يكون 

 السو ، لدخول لك امساعد   سيكون  لمبادرتك التمويل وجود سهولة فإن لذلك،
 .لدخوله ا وتحدي   اعائق   ستشكل صعوبته  بينما 
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 :المعرفة

 .الربحية المبادرات في  المعرفة لحاجز مشابهة ا أيض   وتكون 

 :التغيير تكاليف

 أو اإليجابيين المنافسين مع إما  ا حالي   موجود ستستهدفه  الذي الجمهور 
 منافسيك من لينتقل جمهورك سيكلف  ماذا تعرف أن وعليك  السلبيين،  المنافسين 
 اجهد   بذل  عدم مراعاة مع إليك، )مبادرتك نفس من مبادرات لديهم  الذين( اإليجابيين

 نفس يحققون  النهاية في كونهم اإليجابيين، المنافسين مع التنافس  محاولة في اكبير  
 كيفية دراسة في بذله يجب األكبر الوقت لكن تريد، كما  المجتمع في  ويؤثرون  هدفك

 عن لإلقالع  مبادرتك كانت  فلو مبادرتك،   إلى السلبيين المنافسين من  الجمهور تحويل
 ترك يقرر عندما  التدخين تارك به سيشعر الذي األلم هو ما  تعرف أن  عليك التدخين،
 النقلة هذه لتسهيل طر   إيجاد في تبدأ أن البد  وهنا  لمبادرتك،  واالنضمام التدخين

 .التغيير عن الناتج األلم وتقليل
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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:
 ...................................................... ..................... 

 ........................................................................... 
 أو أي صفات أخرى(-الجنس-األعداد -الفئة المستهدفة)الموقع الجغرافي

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

 األهداف العامة للمبادرة: 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 

 األهداف الخاصة )النتائج(:
 ........................................................................... 

.. ......................................................................... 
 مخرجات األنشطة:

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

 ية للمبادرة: األنشطة الرئيس
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 

 إلى الفكرة الشبابية، تحويل والمشاريع المبادرات سعادة والجيوسي د.ت( . دليلالمصدر:  
 . 85-84التنفيذ، ص ص   حيز
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التحول المصدر:   برنامج  في  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزراة  مبادرات  االجتماعية.  والتنمية  العمل  وزارة 

 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

 
 المبادرة: أهداف  

 . 2030الوطنية  المساهمة بتحقيق مؤشرات برامج رؤيتنا   •
 أفضل الممارسات الوطنية والعالمية.  بالمبادرة وفقالتطوع   •
 والمتطوعين.قطاع ثالث مؤسسي وممكن وجاذب للمانحين  •
 المعنية.تطوير التقنية بالقطاع الثالث لتسهيل تعامالت األطراف   •
 االستفادة القصوى من كافة األصول والموارد المالية والبشرية.  •

 برامج مبادرة تأثير التطوعية:
يعمل هذا البرنامج برنامج الحوكمة وتطوير السياسات واألنظمة اإلدارية للقطاع الثالث:   .1

بال العاملين  مساعدة  معايير على  بتطبيق  الثالث  القطاع  ومؤسسات  الخيرية  جمعيات 
جتماعية ، وتطوير سياستها وأنظمتها الحوكمة الرشيدة المعتمدة من وزارة العمل والتنمية اال

 اإلدارية. 
: يعمل هذا البرنامج برنامج التمييز المؤسسي وتطبي  معايير الجودة بالقطاعات الخيرية .2

المؤسسية بالجمعيات الخيرية ومؤسسات القطاع الثالث بتطبيق معايير  على تطوير البنية  
التميز المؤسسي والجودة وتطبيق أفضل الممارسات للعمل غير الربحي لتعظيم أثرها على 

 المستفيدين.
التخطيط ال .3 الثالثبرنامج  بالقطاع  المشاريع  البرنامج على ستراتيجية وإدارة  بهذا  نعمل   :

الجمعيات وا الخطط االستراتيجية وصناعة مساعدة  الثالث على وضع  بالقطاع  لمؤسسات 
التي   أهدافها  لتحقق  واضحة أالمبادرات  أهدافها  لتكون  صحيحه  بمنهجية  أجلها  من  نشأت 

 2030لتسهم بتحقق مؤشرات برامج رؤية    KPIومحدده بمؤشرات األداء  
التواصل للقطاعات الخيرية:   برنامج الدعم التقني لتطوير المواقع اإللكترونية وإدارة مواقع .4

طراف المتعاملة والمستفيدة يستهدف هذا البرنامج توفير المال والوقت والجهد على جميع األ 
من القطاعات الخيرية من خالل تصميم أو تطوير المواقع اإللكترونية الخاصة بها وتحويل 

اإللكترونية   للنظم  أ الخدمات  على  واالشراف  الرقابة  عملية  يسهل  يعزز مما  كما  داء، 
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 التواجد اإللكتروني من فرص تحسين الصورة الذهنية للقطاعات الخيرية.
لال .5 والتسوي   المالية  الكفاءة  تطوير  ودعم برنامج  التبرعات  وتنمية  المالية  ستدامة 

كفاءة المالية والتخطيط المالي نعمل لمساعدة القطاعات الخيرية على تطوير الالمانحين:  
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نسعى لتمكين الموارد العمل بالقطاع الثالث:  برنامج تمكين الموارد البشرية وتحسين بيئة   .7
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 بالتعاون مع الجهات المانحة.
سعيا  لتحقيق رؤية تطوير العمل التطوعي وتأسيس وحدات التطوع وف  المعيار الوطني:   .8

نسع  ، متطوع  لمليون  الوصول  في  القطاعات المملكة  بجميع  التطوع  وحدات  لتأسيس  ى 
لتوحيد  والتخطيط  التعرف  من  مراحل  على  الوطني  المعيار  وفق  التطوعي  العمل  وإدارة 
والعمليات  األدوات  وبناء  وتحليلها  المدخالت  جمع  خالل  من  التبني،  وتأكيد  التصورات 

 اإلدارية خالل مدة محددة.
 للتطوير المؤسسي للقطاع غير الربحي، من: : فريق تأثير التطوعي المصدر

https://www.tather.org/ 
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 (3نشاط )
 دقيقة.  45المدة:  

 ؟ بالمشاركة مع أعضاء فريقك : حدد ما يلي  
أهداف التقييم  المخاوف من التقييم

 وفوائده
 التقييم   ئمباد مجالت التقييم 

 
 
 

   

 ا: تقييم المبادرات المجتمعية: سابعا 
 يتم وأن باالستمرارية تتميز أن المحلية للمبادرات  األساسية المبادئ أهم من

 استمرارية تقييم يجب  لذلك احتياجات المجتمع، تلبية أجل من طويلة لفترة استخدامها 
التغيير  مدى التقييم ذلك ويبرز الحق، تقييم خالل من المبادرة قدمتها  التي  الخدمات

 عالقة لها  التغييرات تلك إذا كانت ما  وتقييم المبادرة تنفيذ بعد المجتمع في حد  الذي
 فذلك المبادرة اإليجابي سببه التغيير  أن نتائج أكدت ظهرت ما  وإذا ال، أم بالمبادرة

تل ذات  مبادرة اعتبارها يمكن وبالتالي الخدمة، استمرارية على دليل  كاستمرارية، 
  .المبادرة اكتمال تاريخ من أكثر أو سنة بعد تقام التقييمات

 زيارة  تجرى  أن ينبغي كاملة، التمويل فترة مرور وبعد المبادرة انتهاء بعد
 وإذا ال،  أم قائمة زالت ما ) المبادرة الخدمة   كانت إذا  ما  لمعرفة  المبادرة لموقع أخرى 

 سبب معرفة  فينبغي قائمة المبادرة تكن  لم إذا  ، ولماذا تكررت أو طورت  أو  امتدت  ما 
 المستقبلية وتجنب المبادرات  بناء بشأن هامة  بمعلومات يساهم  ذلك أن حيث  ذلك،

 وينبغي ،والمجتمعات  بين األفراد الخبرات تناقل مدى رصد اأيض   المهم من  ،األخطاء 
الطريقة كلها التقييمات  تتم أن  كافة تتضمنوأن   األول،  التقييم في المتبعة بنفس 

 ،الحكومية  والمنظمات غير المجتمع في المعنية األطراف مع والمقابالت االجتماعات

159

املبادرات   تصميم  مهارة____________________________________________________________________________    
   

 
 

 (3نشاط )
 دقيقة.  45المدة:  

 ؟ بالمشاركة مع أعضاء فريقك : حدد ما يلي  
أهداف التقييم  المخاوف من التقييم

 وفوائده
 التقييم   ئمباد مجالت التقييم 

 
 
 

   

 ا: تقييم المبادرات المجتمعية: سابعا 
 يتم وأن باالستمرارية تتميز أن المحلية للمبادرات  األساسية المبادئ أهم من

 استمرارية تقييم يجب  لذلك احتياجات المجتمع، تلبية أجل من طويلة لفترة استخدامها 
التغيير  مدى التقييم ذلك ويبرز الحق، تقييم خالل من المبادرة قدمتها  التي  الخدمات

 عالقة لها  التغييرات تلك إذا كانت ما  وتقييم المبادرة تنفيذ بعد المجتمع في حد  الذي
 فذلك المبادرة اإليجابي سببه التغيير  أن نتائج أكدت ظهرت ما  وإذا ال، أم بالمبادرة

تل ذات  مبادرة اعتبارها يمكن وبالتالي الخدمة، استمرارية على دليل  كاستمرارية، 
  .المبادرة اكتمال تاريخ من أكثر أو سنة بعد تقام التقييمات

 زيارة  تجرى  أن ينبغي كاملة، التمويل فترة مرور وبعد المبادرة انتهاء بعد
 وإذا ال،  أم قائمة زالت ما ) المبادرة الخدمة   كانت إذا  ما  لمعرفة  المبادرة لموقع أخرى 

 سبب معرفة  فينبغي قائمة المبادرة تكن  لم إذا  ، ولماذا تكررت أو طورت  أو  امتدت  ما 
 المستقبلية وتجنب المبادرات  بناء بشأن هامة  بمعلومات يساهم  ذلك أن حيث  ذلك،

 وينبغي ،والمجتمعات  بين األفراد الخبرات تناقل مدى رصد اأيض   المهم من  ،األخطاء 
الطريقة كلها التقييمات  تتم أن  كافة تتضمنوأن   األول،  التقييم في المتبعة بنفس 

 ،الحكومية  والمنظمات غير المجتمع في المعنية األطراف مع والمقابالت االجتماعات

159

املبادرات   تصميم  مهارة____________________________________________________________________________    
   

 
 

 (3نشاط )
 دقيقة.  45المدة:  

 ؟ بالمشاركة مع أعضاء فريقك : حدد ما يلي  
أهداف التقييم  المخاوف من التقييم

 وفوائده
 التقييم   ئمباد مجالت التقييم 

 
 
 

   

 ا: تقييم المبادرات المجتمعية: سابعا 
 يتم وأن باالستمرارية تتميز أن المحلية للمبادرات  األساسية المبادئ أهم من

 استمرارية تقييم يجب  لذلك احتياجات المجتمع، تلبية أجل من طويلة لفترة استخدامها 
التغيير  مدى التقييم ذلك ويبرز الحق، تقييم خالل من المبادرة قدمتها  التي  الخدمات

 عالقة لها  التغييرات تلك إذا كانت ما  وتقييم المبادرة تنفيذ بعد المجتمع في حد  الذي
 فذلك المبادرة اإليجابي سببه التغيير  أن نتائج أكدت ظهرت ما  وإذا ال، أم بالمبادرة

تل ذات  مبادرة اعتبارها يمكن وبالتالي الخدمة، استمرارية على دليل  كاستمرارية، 
  .المبادرة اكتمال تاريخ من أكثر أو سنة بعد تقام التقييمات

 زيارة  تجرى  أن ينبغي كاملة، التمويل فترة مرور وبعد المبادرة انتهاء بعد
 وإذا ال،  أم قائمة زالت ما ) المبادرة الخدمة   كانت إذا  ما  لمعرفة  المبادرة لموقع أخرى 

 سبب معرفة  فينبغي قائمة المبادرة تكن  لم إذا  ، ولماذا تكررت أو طورت  أو  امتدت  ما 
 المستقبلية وتجنب المبادرات  بناء بشأن هامة  بمعلومات يساهم  ذلك أن حيث  ذلك،

 وينبغي ،والمجتمعات  بين األفراد الخبرات تناقل مدى رصد اأيض   المهم من  ،األخطاء 
الطريقة كلها التقييمات  تتم أن  كافة تتضمنوأن   األول،  التقييم في المتبعة بنفس 

 ،الحكومية  والمنظمات غير المجتمع في المعنية األطراف مع والمقابالت االجتماعات



159

املبادرات   تصميم  مهارة____________________________________________________________________________    
   

 
 

 (3نشاط )
 دقيقة.  45المدة:  

 ؟ بالمشاركة مع أعضاء فريقك : حدد ما يلي  
أهداف التقييم  المخاوف من التقييم

 وفوائده
 التقييم   ئمباد مجالت التقييم 

 
 
 

   

 ا: تقييم المبادرات المجتمعية: سابعا 
 يتم وأن باالستمرارية تتميز أن المحلية للمبادرات  األساسية المبادئ أهم من

 استمرارية تقييم يجب  لذلك احتياجات المجتمع، تلبية أجل من طويلة لفترة استخدامها 
التغيير  مدى التقييم ذلك ويبرز الحق، تقييم خالل من المبادرة قدمتها  التي  الخدمات

 عالقة لها  التغييرات تلك إذا كانت ما  وتقييم المبادرة تنفيذ بعد المجتمع في حد  الذي
 فذلك المبادرة اإليجابي سببه التغيير  أن نتائج أكدت ظهرت ما  وإذا ال، أم بالمبادرة

تل ذات  مبادرة اعتبارها يمكن وبالتالي الخدمة، استمرارية على دليل  كاستمرارية، 
  .المبادرة اكتمال تاريخ من أكثر أو سنة بعد تقام التقييمات

 زيارة  تجرى  أن ينبغي كاملة، التمويل فترة مرور وبعد المبادرة انتهاء بعد
 وإذا ال،  أم قائمة زالت ما ) المبادرة الخدمة   كانت إذا  ما  لمعرفة  المبادرة لموقع أخرى 

 سبب معرفة  فينبغي قائمة المبادرة تكن  لم إذا  ، ولماذا تكررت أو طورت  أو  امتدت  ما 
 المستقبلية وتجنب المبادرات  بناء بشأن هامة  بمعلومات يساهم  ذلك أن حيث  ذلك،

 وينبغي ،والمجتمعات  بين األفراد الخبرات تناقل مدى رصد اأيض   المهم من  ،األخطاء 
الطريقة كلها التقييمات  تتم أن  كافة تتضمنوأن   األول،  التقييم في المتبعة بنفس 

 ،الحكومية  والمنظمات غير المجتمع في المعنية األطراف مع والمقابالت االجتماعات



160

______________________________________________________________________________________الثالثة   الوحدة   
  
 

 
 

وتحديد  النمطية غير المفتوحة األسئلة  استخدام المتابعة مسئول على يجب أخرى  ومرة
 .غيرها  من أكثر بعمق  فيها  تستحق الخوض التي النقاط 

 كلما  المبادرة عمر على أطول وقت مر كلما  بأنه وعي على تكون  أن يجب
 المبادرة تطور  أن المهم فمن بالعكس   ،ا سيئ   ليس  هذا لها، مخططا كان عما  انحرفت

للمجتمع   الخدمة تقديم في تستمر أن هو والمهم المجتمع، احتياجات  مع للتأقلم نفسها 
 على وتقوم المبادرة تجاه ليةئو بالمس المشتركة األطراف تشعر وأن االحتياج، وسد

 .(2016سة تكامل الستدامة التنمية، مؤس    صيانتها 
 لماذا  جب أ  نقّيم المبادرة المجتمعية؟

  ، ، وفي نهايته تنفيذهيتطّلب النجاُح االنتباَه بشّدة في بداية المشروع، وفي أثناء  
أن  ينبغي  مثال ،  قادٍم،  لحفل  جديدة  موسيقية  قطعة  يتعّلم  أن  الكمان  عازف  أراد  فإذا 

يوم كّل  عديدة  لساعات  التدّرب  خالل  من  من    ،يحّضر  إطالقا   يطلب  لم  إن  ولكنه 
معّلمه اإلصغاء إلى عزفه فقد يكون عزفه بطيئا  جدا ، أو سريعا  جدا ، أو ناعما  جدا ،  

ما لم يحصل    –م يعرف بتاتا  الطريقة الصحيحة لعزف القطعة  إذا ل  ،أو صاخبا  جدا  
فلن يساعده التدريب مهما توّسع فيه على العزف بشكٍل صحيح   –على أي مردود قط  

 .في ليلة االحتفال
إلى  بشّدة  االنتباه  إلى  المجتمعية  المجموعات  تحتاج  الكمان،  كعازف  وتماما  

بداية مشاريعها، وفي   نهايتهاالمردود في  من   ،أثنائها، وفي  الكثير  المبادرة  تبذل  فقد 
ولكن، ما لم يكن العمل سائرا  في االّتجاه    ،الوقت والطاقة للعمل على تحقيق غاياتها

الصحيح، فقد يؤّدي جميع هذه الساعات الطويلة وهذا العمل الجاد إلى اإلحباط بدال  
بالنجاح  الشعور  نج   ،من  مدى  للمجموعة  يوضح  تحديد فالتقييم  على  ويساعد  احها، 

"على   البقاء  على  تساعدنا  أن  شأنها  من  التي  الطريق  طوال  الضرورية  التغييرات 
م مع غاياتنا واحتياجات المجتمع المحّلي  .المسار الصحيح" الُمنسجِّ
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تعالوا نبحث في بعض األمثلة حول    ،ثّمة أسباب عديدة تبّرر قيمة التقييمات
 (.2010ويتمان، واد،   المحّليةمجموعة منافع التقييم بالنسبة إلى ال

هناك قول مأثور باللغة   :إّنه  جلب لنا المزيد من الموارد   –النجاح  عّزز عملنا   .1
فمن المنطقي القول إّن   ،نكليزية ترجمته ما معناه: "ما من شيء ينجح كالنجاح"اإل

الدعم   من  المزيد  على  حصولها  إلى  يؤّدي  مجموعتنا  عليه  تبرهن  الذي  النجاح 
لين فالتقييم يوّثق   ، والتشجيع من قبل أعضاء المجتمع المحّلي، ورّبما من قبل الُمموِّ

وإذا ازدادت ساعات التطّوع في منّظمتنا بنسبة    ،نجاحنا بالوقائع، واألرقام واألمثلة
يتلّقى   100% المحّلي  مجتمعنا  في  طفل  كّل  كان  إذا  أو  الماضي،  العام  في 

موارد  جلب  إلى  اإلنجازات  من  األنواع  هذه  تؤّدي  فقد  مواعيدها،  في  اللقاحات 
فهذا   ،جديدة مجموعتنا  نجاحات  على  حّسية  أمثلة  التقييم  وّفر  إذا  آخر،    بتعبيٍر 

 ".بهذه الطريقة، قد يساعدنا التقييم على "االفتخار بإنجازاتنا  ،بالطبع مفيد لنا 
 –وحّتى لو أخفق برنامجنا    –حّتى لو فشل عملنا في تحقيق غاياته  :  الفشل  عّلم .2

فقد    -صحيٌح أّن الفشل مؤلم رّبما على المدى القريب  ،فقد يكون ذلك مفيدا  أيضا  
باالنزعاج رنا  أّن    ،ُيشعِّ فعال  غير  يساعدنا  قد  السلبي،  التقييم  أو  السلبي،  المردود 
 .على المدى البعيد

موقعنا  هو  وما  الحقيقة،  هي  ما  نعرف  األقّل،  لدينا  ،على  األوهام  تقّل    ، كما 
تلّقيناه الذي  التقييم  خالل  من  رّبما  نتعّلم  فسوف  عّنا  الغبار  ننفض  أن  وعلى   ،وبعد 

أخرى  مّرة   ذاتها  األخطاء  نكّرر  لن  للقيام   ،األرجح،  أفضل  موقٍع  في  أصبحنا  فاآلن، 
 .بالتحسين

بالراحة .3 ُ شعِرنا  بالتأكيد  :التقييم  يرفع  سوف  عملنا  وقيمة  نجاحاتنا  رؤية  إّن 
ويحفّ  عملنا معنوياتنا  لمواصلة  للموضوع  ،زنا  وسلبية  إيجابية  نواٍح  ولكن،   ،وثّمة 

ينبغي  وال  ينجح،  ما  لتعّلم  فرصة  بمثابة  اعتبارها  يجب  السلبية  الجوانب  حّتى 
 !اعتبارها إخفاقا  
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هناك قول مأثور باللغة   :إّنه  جلب لنا المزيد من الموارد   –النجاح  عّزز عملنا   .1
فمن المنطقي القول إّن   ،نكليزية ترجمته ما معناه: "ما من شيء ينجح كالنجاح"اإل

الدعم   من  المزيد  على  حصولها  إلى  يؤّدي  مجموعتنا  عليه  تبرهن  الذي  النجاح 
لين فالتقييم يوّثق   ، والتشجيع من قبل أعضاء المجتمع المحّلي، ورّبما من قبل الُمموِّ

وإذا ازدادت ساعات التطّوع في منّظمتنا بنسبة    ،نجاحنا بالوقائع، واألرقام واألمثلة
يتلّقى   100% المحّلي  مجتمعنا  في  طفل  كّل  كان  إذا  أو  الماضي،  العام  في 

موارد  جلب  إلى  اإلنجازات  من  األنواع  هذه  تؤّدي  فقد  مواعيدها،  في  اللقاحات 
فهذا   ،جديدة مجموعتنا  نجاحات  على  حّسية  أمثلة  التقييم  وّفر  إذا  آخر،    بتعبيٍر 

 ".بهذه الطريقة، قد يساعدنا التقييم على "االفتخار بإنجازاتنا  ،بالطبع مفيد لنا 
 –وحّتى لو أخفق برنامجنا    –حّتى لو فشل عملنا في تحقيق غاياته  :  الفشل  عّلم .2

فقد    -صحيٌح أّن الفشل مؤلم رّبما على المدى القريب  ،فقد يكون ذلك مفيدا  أيضا  
باالنزعاج رنا  أّن    ،ُيشعِّ فعال  غير  يساعدنا  قد  السلبي،  التقييم  أو  السلبي،  المردود 
 .على المدى البعيد

موقعنا  هو  وما  الحقيقة،  هي  ما  نعرف  األقّل،  لدينا  ،على  األوهام  تقّل    ، كما 
تلّقيناه الذي  التقييم  خالل  من  رّبما  نتعّلم  فسوف  عّنا  الغبار  ننفض  أن  وعلى   ،وبعد 

أخرى  مّرة   ذاتها  األخطاء  نكّرر  لن  للقيام   ،األرجح،  أفضل  موقٍع  في  أصبحنا  فاآلن، 
 .بالتحسين

بالراحة .3 ُ شعِرنا  بالتأكيد  :التقييم  يرفع  سوف  عملنا  وقيمة  نجاحاتنا  رؤية  إّن 
ويحفّ  عملنا معنوياتنا  لمواصلة  للموضوع  ،زنا  وسلبية  إيجابية  نواٍح  ولكن،   ،وثّمة 

ينبغي  وال  ينجح،  ما  لتعّلم  فرصة  بمثابة  اعتبارها  يجب  السلبية  الجوانب  حّتى 
 !اعتبارها إخفاقا  
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بعد أن ننجز تقييمنا األّول،  :  التقييم يزيد من حظوظ القيام بالمزيد من األعمال .4
ويمكننا تعديل التكتيكات    ،وما لم ينجح مع مجموعتنا نكون قد عرفنا ما قد نجح  

وهكذا،   ، التي لم تنجح كما كان ُمخطَّطا  لها، وتعزيز النواحي التي كانت ناجحة
وسوف  النجاح!  من  أكبر  بفرٍص  األعمال  من  بالمزيد  نقوم  أن  اآلن  نستطيع 

يزيدون  يالحظ اآلخرون هذا النجاح، وقد ينضّمون إلى مجموعتنا أو يساعدونها، ف
 .أكثر فأكثر من حظوظ نجاح برنامجنا في ترك أثٍر إيجابي 

للمبادرة .5 المهّمة  الجوانب  فهم  على  التقييم  قد  ساعدنا  سوف :  أخيراا،  التقييم 
 .يساعدنا على فهم سبب نجاح األمور، أو عدم نجاحها 

 ُنقّيم؟  ماذا :التقييم مجالت
 ثالثة مجاالت أساسية هي: والجيوسي مجاالت التقييم في  سعادة حدد 

 بالجودة  تمت وهل  لها، المخطط األنشطة تنفيذ مدى من التحقق هو:  األداء  تقييم 
 ما  لماذا؟ تتم، لم وإذا ذلك؟ على ساعد وما الذي  له، المخطط  وبالوقت المطلوبة 
 معا   بالعمل فريق المشروع  نجاح  مدى أيضا   وتشمل تحققها؟  أعاقت التي العوامل
  ، المستفيدة للفئة ومناسبتها  المشروع  أهداف لتحقيق  األنشطة مالئمة ومدى  ،كفريق 

 واجه وهل للمشروع؟  المختلفة األطراف مع  سليمة تواصل طر   استخدام تم وهل
 معها؟  تعاملنا  وكيف أثناء التنفيذ مشكالت المشروع

 والوصول  أهدافها، تحقيق  في  المبادرة نجاح مدى من التحقق  هو:  النتائج تقييم 
 .التخطيط منها أثناء المتوقعة والنتائج المخرجات إلى

 نفذ  الذي الفريق  على انعكست التي الفائدة حجم  من التحقق  : هو المهارات تقييم -
 وحل والتفاوض  واإلقناع التواصل  مهارات:  مهاراتهم مجال في  خاصة المبادرة

، القرارات  واتخاذ والتنفيذ والمتابعة التخطيط مهارات،  العروض  وتقديم الخالفات
 الشراكات  بناء مهارات،  والتوثيق االجتماعات ومحاضر التقارير كتابة  مهارات
 .المبادرة طبيعة تفرضها  التي المهارات من ، وغيرها التأييد وكسب والحشد
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 التغلب عليها: وكيفية  التقييمالمخاوف من 
أشخاٍص   إلى  بالنسبة  مخيفا   التقييم  يكون  وبشكلٍ قد  هذه   كثر،  تتوّزع  عام، 

أنواع   ثالثة  على  الوقت    –المخاوف  لدّي  "ليس  أو  التقييم،"  ُأجري  كيف  أعرف  "ال 
المخاوف  هذه  جميع  إلينا."  بالنسبة  ومزعجة  سلبية  النتائج  تكون  "قد  أو  الكافي،" 

من  ،مشروعة على  تغّطي  أاّل  ينبغي  بالمبادرةولكن،  القيام  بعض   فيما   ، افع  يلي 
 :(2010ويتمان، واد،   المخاوف اإلجابات عن هذه 

التقييم" .1 أجري  كيف  أعرف  معرفة  :.ل  خالل  من  ذلك  على  التغلب    يمكنك 
التخطيط   على  تقوم  التي  إجراللتقييمالخطوات  وكيفية  كيفية ه  ؤ ،  ثّم  ومن   ،

 .لتقييم المبادرةاستخدامه  
لدّي  " .2 الكافي ليس  الوقت  : "الوقت  بعض  التقييم  إجراء  يستغر   صحيٌح    ، قد  هذا 

العمل"،    ، تماما   "في أثناء  علينا الكثير من الوقت  اآلن يوّفر  ولكّن القيام بالتقييم 
ألّنه سوف يلقي الضوء على المشكالت الُمحتَملة عندما تكون ما زالت صغيرة، 

 .بدال  من االنتظار إلى حين حدو  كارثة 
الوقت  توّفر  أخرى  منفعٌة  التي    ،وثّمة  المعلومات  أنواع  بتسحيل  نبدأ  فعندما 

والحقا ،    ،ف نحتاج إليها في التقييم فسوف يصبح جزءا  عاديا  من عملياتنا الروتينيةسو 
 .فالبداية هي الجزء األصعب  ،سوف يستغر  وقتا  أقلّ 

إلينا" .3 بالنسبة  أو مزعجة  النتائج سلبية  ولكّنه نادرا  ما    ، هذا احتمالٌ :  "قد تكو  
يحد  إذا استخدمنا التقييم منذ البداية ولم نسمح للمشكالت الصغيرة بأن تتحّول  

ويجب أن نتذّكر أّن أّي نتائج سلبية قد نجدها ال بّد من أن   ،إلى مشكالٍت كبيرة
فهي سوف تساعدنا على   ،بالنسبة إلينا، على األقّل على المدى البعيد مفيدة تكون 

ومن الُمفتَرض أن يشّكل ذلك إحدى غاياتنا   –برنامجنا أو مبادرتنا  تحسين نوعية  
 .منذ البداية
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 سعادة والجيوسي، د.ت(: ) التقييم عملية في  أساسية مبادئ
 اتهام  أو األخطاء عن البحث هدفه ليس التقييم :التقييم عملية في اإل جابية 

 واألنشطة واإلنجازات باإليجابيات  البدء من البد بل  ،الفشل أو بالتقصير اآلخرين
 .المنفذة

 بطريقة المستهدفة الفئة  إشراك ويجب  الفر   أعضاء خاصة :التقييم في التشاركية 
 .األنشطة والنتائج تقييم في ما 
 التقييم  يكون  حتى  :للجميع عليها التقييم يتم  التي  المعايير ووضوح  الشفايية 

 .العمل  بداية قبل المعايير على االتفا من  د، فالبوموضوعيا   صادقا  
 تعّلمية دروس ونأخذ باألداء ونرقى لنحسن ُنقّيم :التقييم هدف هو التطوير. 

 
لنا، وألعضاء جمتمعنا احملّلي،   " ينبغي أن خياطب تقييمنا األسئلة املهّمة ابلنسبة

 (. 2010ولألشخاص الذين يوّفرون الدعم املايل" ....)ويتمان، واد، 
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 1جمع التبرعاتحمالت إدارة مهارة 

Fundraising Campaigns Management Skill 
 

 أواًل: المفاهيم األساسية. 
 في العمل التطوعي. عات بر جمع الت ومبررات أهمية ثانيًا: 
 لجمع التبرعات. المباديء األخالقية ثالثًا: 

 .عمل التطوعيالمات ظعات في من ر جمع التب   رابعًا: إدارة
  للعمل التطوعي. التبرعات العوامل المؤثرة في جمعخامسًا: 

 .نجاح جمع التبرعاتسادسًا: متطلبات 

 
 .مد البشيرإعداد: د. األمين مح
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 .مد البشيرإعداد: د. األمين مح
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 ____________________________ _____ _________  الرابعة الوحدة 
 

 
 

إدارة ال  تمثل  أعات  تبر جمع  الستضر   ا  مر ونجاحها  الم  ارمر وري ا  سسات  ؤ كافة 
ل  يرغ  خاصة  بحلر الساعية  التطوعي  العمل  ومؤسسات  ولمنظمات  و عامة  أجل    من، 

عم  تطورها التبرعات  جمع  يعد  ولم  الفردية ،  والخبرات  الجهود  على  يعتمد  عفويا   ال 
بذاته إو ، قائما   وعلما   مؤسسيا ،  عمال   تكون أو ،  نما  التبرعات  جمع  عملية  مستحيلة    ن 

الملتزمين  المتطوعين  من  قوية  جماعة  دون  أو  تخطيط،  دون  الواقع  أرض  على 
بالمساعدة، أو دون بنية تنظيمية فعالة، أو فهم المكونات األساسية لجميع خطط جمع  

التبرعات الناجحون أن جمع التبرعات ال يبدأ بطلب    االتبرعات، والبد أن يدرك جامعو 
وما تحتاجه المنظمة لكي   التطوعيفية جمع التبرعات والعمل  يبدأ بفهم كي  وإنما المال،  

، بهم يقوم وعليهم تطوعيويعد المتبرعين هم األعمدة الفقرية للعمل ال  ،تنجح في ذلك 
المتبرعين في   دعم  على  أساسي  بشكل  تعتمد  والتطوعية  الخيرية  فالمؤسسات  يعتمد، 

ال هو  فالمتبرع  العاملة،  قوتها  في  أو  مشاريعها  المالية  تمويل  لقوتيها  الرئيس  داعم 
والبشرية على حد سواء، وبقدر حجم تواصل المتبرع مع المؤسسات أو المنظمات أو  

ا وتؤدي لتطوعيةاألعمال  خدماتها  وتقدم  المؤسسات  هذه  نشاط  يزداد  ما  بقدر   ،
بهذه   حدا  ما  هذا  ولعل  األكمل،  الوجه  على  منها  المجتمع  ينتظرها  التي  واجباتها 

ى معاملة المتبرع لها معاملة العميل؛ إذ تقدم له الخدمات والمزايا، وتفسح المنظمات إل
 له مجال المشاركة في تصميم المنتج أو الخدمة التي تقوم عليها المؤسسة الخيرية. 

كافية  التبرعات  الجمع  في حيويتها ونشاطها في  مة الطوعية  نظ إن نجاح الم  
األالتي  ، و المستقرةو  الخدمات، كما   حسب   نشطةتخدم  استمرارية  األولوية؛ مما يحقق 

الم اعتماد  النظ إن  على  الطوعية  وتحقيق  تبر مات  برامجها  تنفيذ  في  والهبات  عات 
يجعل   الت  منأهدافها؛  جمع  المبر عملية  أن  إال  مهمة،  إدارية  عملية   ماتنظ عات 

تعاني  ير الخ التعدمشكالت    منية  جمع  في  )النداف،  بر ة  ص1418عات   ،230) 
هذه    وتتباين  امل عو بعدة    تأثر ي  فالنجاح مالعو بعض  ينبع  المح  ن امل    يطة البيئة 

الخنظما بالم كا ير ت  والسياسيةلظر ية؛  االقتصادية   .(Bachtel,1992:71) وف 

 _________مهارة إدارة حمالت جمع التبرعات______________________ 
 

 
 

التخطيط  مـــــــــــــات الخيرية ذاتها؛ كمستوى  نظ الم  امـــــل ينبع من بيئة  و وبعض هذه العــــــــ
(Schaff,1999:3)، با االتص   يبوأسال ،  لجمهور ال  ص1416)العلي   ،153) ، 

المؤثرة في    للعوامل الداخلية والخارجية   التطوعيةمات  نظ في الم  ينوبقدر إدراك العامل
 ثرعات وتعاملهم معها بطريقة علمية حديثة؛ بقدر ما ينعكس أبر عملية جمع الت نجاح

األولوية وهو ة ذات  شط رة على توجيهها لألنقدارها، وال قر عات واستبر على كمية الت ذلك
الملذا  مراأل إليه  المتخصصة في    غياب اإلدارة ظل  وفي  تطوعية  مات النظ ي تسعى 
مات  نظفي الم  ينفإن إدراك العامل (147، ص  1417كستاني،تر مات العاملة )النظ الم

 ار المالي قر عات، بما يكفل االستبر ة في نجاح عملية جمع التمؤثر الالتطوعية للعوامل  
 ذات األولوية.  شطةاألن مودع 

 ( 1نشاط )
 دقيقة 30المدة 

 ما مدى معرفتك بالمفاهيم اآلتية؟: 
  التبرع

 
 

  حمالت جمع التبرعات 
 
 

  إدارة حمالت جمع التبرعات 
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 _________مهارة إدارة حمالت جمع التبرعات______________________ 
 

 
 

التخطيط  مـــــــــــــات الخيرية ذاتها؛ كمستوى  نظ الم  امـــــل ينبع من بيئة  و وبعض هذه العــــــــ
(Schaff,1999:3)، با االتص   يبوأسال ،  لجمهور ال  ص1416)العلي   ،153) ، 

المؤثرة في    للعوامل الداخلية والخارجية   التطوعيةمات  نظ في الم  ينوبقدر إدراك العامل
 ثرعات وتعاملهم معها بطريقة علمية حديثة؛ بقدر ما ينعكس أبر عملية جمع الت نجاح

األولوية وهو ة ذات  شط رة على توجيهها لألنقدارها، وال قر عات واستبر على كمية الت ذلك
الملذا  مراأل إليه  المتخصصة في    غياب اإلدارة ظل  وفي  تطوعية  مات النظ ي تسعى 
مات  نظفي الم  ينفإن إدراك العامل (147، ص  1417كستاني،تر مات العاملة )النظ الم

 ار المالي قر عات، بما يكفل االستبر ة في نجاح عملية جمع التمؤثر الالتطوعية للعوامل  
 ذات األولوية.  شطةاألن مودع 

 ( 1نشاط )
 دقيقة 30المدة 

 ما مدى معرفتك بالمفاهيم اآلتية؟: 
  التبرع

 
 

  حمالت جمع التبرعات 
 
 

  إدارة حمالت جمع التبرعات 
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التخطيط  مـــــــــــــات الخيرية ذاتها؛ كمستوى  نظ الم  امـــــل ينبع من بيئة  و وبعض هذه العــــــــ
(Schaff,1999:3)، با االتص   يبوأسال ،  لجمهور ال  ص1416)العلي   ،153) ، 

المؤثرة في    للعوامل الداخلية والخارجية   التطوعيةمات  نظ في الم  ينوبقدر إدراك العامل
 ثرعات وتعاملهم معها بطريقة علمية حديثة؛ بقدر ما ينعكس أبر عملية جمع الت نجاح
األولوية وهو ة ذات  شط رة على توجيهها لألنقدارها، وال قر عات واستبر على كمية الت ذلك
الملذا  مراأل إليه  المتخصصة في    غياب اإلدارة ظل  وفي  تطوعية  مات النظ ي تسعى 
مات  نظفي الم  ينفإن إدراك العامل (147، ص  1417كستاني،تر مات العاملة )النظ الم

 ار المالي قر عات، بما يكفل االستبر ة في نجاح عملية جمع التمؤثر الالتطوعية للعوامل  
 ذات األولوية.  شطةاألن مودع 

 ( 1نشاط )
 دقيقة 30المدة 

 ما مدى معرفتك بالمفاهيم اآلتية؟: 
  التبرع

 
 

  حمالت جمع التبرعات 
 
 

  إدارة حمالت جمع التبرعات 
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التخطيط  مـــــــــــــات الخيرية ذاتها؛ كمستوى  نظ الم  امـــــل ينبع من بيئة  و وبعض هذه العــــــــ
(Schaff,1999:3)، با االتص   يبوأسال ،  لجمهور ال  ص1416)العلي   ،153) ، 

المؤثرة في    للعوامل الداخلية والخارجية   التطوعيةمات  نظ في الم  ينوبقدر إدراك العامل
 ثرعات وتعاملهم معها بطريقة علمية حديثة؛ بقدر ما ينعكس أبر عملية جمع الت نجاح
األولوية وهو ة ذات  شط رة على توجيهها لألنقدارها، وال قر عات واستبر على كمية الت ذلك
الملذا  مراأل إليه  المتخصصة في    غياب اإلدارة ظل  وفي  تطوعية  مات النظ ي تسعى 
مات  نظفي الم  ينفإن إدراك العامل (147، ص  1417كستاني،تر مات العاملة )النظ الم

 ار المالي قر عات، بما يكفل االستبر ة في نجاح عملية جمع التمؤثر الالتطوعية للعوامل  
 ذات األولوية.  شطةاألن مودع 

 ( 1نشاط )
 دقيقة 30المدة 

 ما مدى معرفتك بالمفاهيم اآلتية؟: 
  التبرع

 
 

  حمالت جمع التبرعات 
 
 

  إدارة حمالت جمع التبرعات 
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 أواًل: المفاهيم األساسية: 
 : هوم التبرعاتمف  •

تقول  تبر ال  برع،  أي  الكلمة:  وأصل  تبرع،  جمع  بالعطاء،  العر عات  تبرع  ب 
أو  سؤ   يرغ  نم  عطىأ  مال  )ابن  عليه  يجب  ال  بما  ص 1446،نظورتفضل  هـ، 

ال مو يعنى بتوفير األنظم  عات فهي: نشاط استراتيجي مبر (. أما عملية جمع الت380
الم تحتاجها  انظ التي  من   لخيرية مات  بتصرف  أهدافها،  تحقيق  في 
(Mutz,2000:11)   

هو والمؤسسات  التبرع  للجمعيات  و   مايقدم  الهبات  من    الخيريةالتطوعية 
وغيرها من أوجه العطاء يكون الدافع الى ذلك حب الخير، وتأخذ التبرعات    والعطايا 

بمختلف   األجهزة  أو  المالبس  أو  األثاث  أو  الغذائية  المواد  أو  كالنقد  عدة  اشكاال  
أو   مكتبية  أو  تخصصية  أو  فنية  خدمات  أكنت  سواء  المختلفة  الخدمات  أو  أشكالها 

من  ،جسمية التبرعات  للعائد   وتقدم  اعتبار  هناك  يكون  أن  دون  المتبرع  أو   قبل 
 (46، ص 1431المصلحة التي تعود على المتبرع. )العبيدي،

أو   الجمعيات  من  المبذولة  الجهود  يعني  مصطلح  هو  التبرعات  جمع 
من  العينية  األشياء  أو  األموال  لجمع  الربحية  غير  المنظمات  أو  الخيرية  المؤسسات 

ارية أو المنظمات أو الصناديق الخيرية أو األجهزة الحكومية األفراد أو الشركات التج
من  ذلك  غير  أو  ترويحية  أو  ثقافية  أو  تنموية  أو  إنسانية  أو  تعليمية  ألغراض 

 ( 46، ص 1431األغراض. )العبيدي،

أ سمة كما  أصبح  قد  المجتمع  مؤسسات  جميع  في  العمالء  نحو  التوجه  ن 
الذ ي يدفع قيمة السلع أو الخدمات بل ورواتب  واضحة لإلدارة الحديثة، فالعميل هو 

وترضيهم  عمالءها  تخدم  ال  مؤسسة  تنجح  أن  يمكن  ال  إذ  المكان  وإيجار  الموظفين 
وعملياتها  سياساتها  في  إليهم  المنظمات    ، وتتوجه  بعض   التطوعيةوعميل  يختلف 

 _________مهارة إدارة حمالت جمع التبرعات______________________ 
 

 
 

ال غير  المنظمات  عميل  عن  المنظمات  تطوعية الشيئ  في  المثال:  سبيل  فعلى   ،
يجعل عمالء المنظمات    غالب ا؛ مما -يدفع قيمة الخدمة غير المستفيد منها    تطوعيةال
 نوعين:  تطوعيةال

الذي يدفع قيمة الخدمة سواء أكان دفعا مباشرا   لقيمتها أو بقيامه هو   (1) المتبرع: 
 بها.   

 المستفيد: الذي يستفيد من هذه الخدمة سواء دفع قيمتها أو لم يدفع قيمتها.   (2)

فالمتبرعون   مبلغ  إذن  باختياره  يدفع  من  كل  ذا  وهم:  شيء  أي  أو  جهدا  أو  ا 
 ا نوعان: بأعمالها هما أيض   التطوعيةقيمة مادية لتقوم المنظمة 

 المتبرعون بالمال.   •
 (13، صباهام، بدون المتبرعون بالجهد ويطلق عليهم المتطوعون. )  •

 مفهوم حمالت جمع التبرعات:  •
المبذو  الجهود  التبرعات  المؤسسات  يعني مصطلح جمع  أو  الجمعيات  لة من 

أو  األفراد  من  العينية  األشياء  أو  األموال  لجمع  الربحية  غير  المنظمات  أو  الخيرية 
الشركات التجارية أو المنظمات أو الصناديق الخيرية أو األجهزة الحكومية ألغراض 

و تعليمية أو إنسانية أو تنموية أو ثقافية أو ترويحية أو غير ذلك من األغراض، وه
يعد الوسيلة األكبر في التمويل المالي للجمعيات والمؤسسات الخيرية والتطوعية بصفة  

 (. 41هـ، ص1431خاصة والمنظمات غير الربحية بصفة عامة )العبيدي، 

يمكن تنفيذ أي وجه من أوجه جمع التبرعات على شكل حملة، وهذا ما يتم  
واضحة ونهاية  بداية  ذات  تكون  الحمالت  ألن  ذلك  معينة عادة؛  ومهام  هدف  ولها   ،

ويتمثل الفرق بين   ،يجب استكمالها على يد جماعة جوهرية من الناس لضمان نجاحها 
الغالب   في  التبرعات   جمع  وبرنامج  التبرعات  جمع  محددة   ،  حملة  الحملة  أن  في 

الضخمة والمنح  العضوية،  وحوافز  بعد،  عن  الجماعي  فاالتصال  وحفالت  ،  الوقت؛ 

173

 _________مهارة إدارة حمالت جمع التبرعات______________________ 
 

 
 

ال غير  المنظمات  عميل  عن  المنظمات  تطوعية الشيئ  في  المثال:  سبيل  فعلى   ،
يجعل عمالء المنظمات    غالب ا؛ مما -يدفع قيمة الخدمة غير المستفيد منها    تطوعيةال
 نوعين:  تطوعيةال

الذي يدفع قيمة الخدمة سواء أكان دفعا مباشرا   لقيمتها أو بقيامه هو   (1) المتبرع: 
 بها.   

 المستفيد: الذي يستفيد من هذه الخدمة سواء دفع قيمتها أو لم يدفع قيمتها.   (2)

فالمتبرعون   مبلغ  إذن  باختياره  يدفع  من  كل  ذا  وهم:  شيء  أي  أو  جهدا  أو  ا 
 ا نوعان: بأعمالها هما أيض   التطوعيةقيمة مادية لتقوم المنظمة 

 المتبرعون بالمال.   •
 (13، صباهام، بدون المتبرعون بالجهد ويطلق عليهم المتطوعون. )  •

 مفهوم حمالت جمع التبرعات:  •
المبذو  الجهود  التبرعات  المؤسسات  يعني مصطلح جمع  أو  الجمعيات  لة من 

أو  األفراد  من  العينية  األشياء  أو  األموال  لجمع  الربحية  غير  المنظمات  أو  الخيرية 
الشركات التجارية أو المنظمات أو الصناديق الخيرية أو األجهزة الحكومية ألغراض 

و تعليمية أو إنسانية أو تنموية أو ثقافية أو ترويحية أو غير ذلك من األغراض، وه
يعد الوسيلة األكبر في التمويل المالي للجمعيات والمؤسسات الخيرية والتطوعية بصفة  

 (. 41هـ، ص1431خاصة والمنظمات غير الربحية بصفة عامة )العبيدي، 

يمكن تنفيذ أي وجه من أوجه جمع التبرعات على شكل حملة، وهذا ما يتم  
واضحة ونهاية  بداية  ذات  تكون  الحمالت  ألن  ذلك  معينة عادة؛  ومهام  هدف  ولها   ،

ويتمثل الفرق بين   ،يجب استكمالها على يد جماعة جوهرية من الناس لضمان نجاحها 
الغالب   في  التبرعات   جمع  وبرنامج  التبرعات  جمع  محددة   ،  حملة  الحملة  أن  في 

الضخمة والمنح  العضوية،  وحوافز  بعد،  عن  الجماعي  فاالتصال  وحفالت  ،  الوقت؛ 

173

 _________مهارة إدارة حمالت جمع التبرعات______________________ 
 

 
 

ال غير  المنظمات  عميل  عن  المنظمات  تطوعية الشيئ  في  المثال:  سبيل  فعلى   ،
يجعل عمالء المنظمات    غالب ا؛ مما -يدفع قيمة الخدمة غير المستفيد منها    تطوعيةال
 نوعين:  تطوعيةال

الذي يدفع قيمة الخدمة سواء أكان دفعا مباشرا   لقيمتها أو بقيامه هو   (1) المتبرع: 
 بها.   

 المستفيد: الذي يستفيد من هذه الخدمة سواء دفع قيمتها أو لم يدفع قيمتها.   (2)

فالمتبرعون   مبلغ  إذن  باختياره  يدفع  من  كل  ذا  وهم:  شيء  أي  أو  جهدا  أو  ا 
 ا نوعان: بأعمالها هما أيض   التطوعيةقيمة مادية لتقوم المنظمة 

 المتبرعون بالمال.   •
 (13، صباهام، بدون المتبرعون بالجهد ويطلق عليهم المتطوعون. )  •

 مفهوم حمالت جمع التبرعات:  •
المبذو  الجهود  التبرعات  المؤسسات  يعني مصطلح جمع  أو  الجمعيات  لة من 

أو  األفراد  من  العينية  األشياء  أو  األموال  لجمع  الربحية  غير  المنظمات  أو  الخيرية 
الشركات التجارية أو المنظمات أو الصناديق الخيرية أو األجهزة الحكومية ألغراض 

و تعليمية أو إنسانية أو تنموية أو ثقافية أو ترويحية أو غير ذلك من األغراض، وه
يعد الوسيلة األكبر في التمويل المالي للجمعيات والمؤسسات الخيرية والتطوعية بصفة  

 (. 41هـ، ص1431خاصة والمنظمات غير الربحية بصفة عامة )العبيدي، 

يمكن تنفيذ أي وجه من أوجه جمع التبرعات على شكل حملة، وهذا ما يتم  
واضحة ونهاية  بداية  ذات  تكون  الحمالت  ألن  ذلك  معينة عادة؛  ومهام  هدف  ولها   ،

ويتمثل الفرق بين   ،يجب استكمالها على يد جماعة جوهرية من الناس لضمان نجاحها 
الغالب   في  التبرعات   جمع  وبرنامج  التبرعات  جمع  محددة   ،  حملة  الحملة  أن  في 

الضخمة والمنح  العضوية،  وحوافز  بعد،  عن  الجماعي  فاالتصال  وحفالت  ،  الوقت؛ 
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ال غير  المنظمات  عميل  عن  المنظمات  تطوعية الشيئ  في  المثال:  سبيل  فعلى   ،
يجعل عمالء المنظمات    غالب ا؛ مما -يدفع قيمة الخدمة غير المستفيد منها    تطوعيةال
 نوعين:  تطوعيةال

الذي يدفع قيمة الخدمة سواء أكان دفعا مباشرا   لقيمتها أو بقيامه هو   (1) المتبرع: 
 بها.   

 المستفيد: الذي يستفيد من هذه الخدمة سواء دفع قيمتها أو لم يدفع قيمتها.   (2)

فالمتبرعون   مبلغ  إذن  باختياره  يدفع  من  كل  ذا  وهم:  شيء  أي  أو  جهدا  أو  ا 
 ا نوعان: بأعمالها هما أيض   التطوعيةقيمة مادية لتقوم المنظمة 

 المتبرعون بالمال.   •
 (13، صباهام، بدون المتبرعون بالجهد ويطلق عليهم المتطوعون. )  •

 مفهوم حمالت جمع التبرعات:  •
المبذو  الجهود  التبرعات  المؤسسات  يعني مصطلح جمع  أو  الجمعيات  لة من 

أو  األفراد  من  العينية  األشياء  أو  األموال  لجمع  الربحية  غير  المنظمات  أو  الخيرية 
الشركات التجارية أو المنظمات أو الصناديق الخيرية أو األجهزة الحكومية ألغراض 

و تعليمية أو إنسانية أو تنموية أو ثقافية أو ترويحية أو غير ذلك من األغراض، وه
يعد الوسيلة األكبر في التمويل المالي للجمعيات والمؤسسات الخيرية والتطوعية بصفة  

 (. 41هـ، ص1431خاصة والمنظمات غير الربحية بصفة عامة )العبيدي، 

يمكن تنفيذ أي وجه من أوجه جمع التبرعات على شكل حملة، وهذا ما يتم  
واضحة ونهاية  بداية  ذات  تكون  الحمالت  ألن  ذلك  معينة عادة؛  ومهام  هدف  ولها   ،

ويتمثل الفرق بين   ،يجب استكمالها على يد جماعة جوهرية من الناس لضمان نجاحها 
الغالب   في  التبرعات   جمع  وبرنامج  التبرعات  جمع  محددة   ،  حملة  الحملة  أن  في 

الضخمة والمنح  العضوية،  وحوافز  بعد،  عن  الجماعي  فاالتصال  وحفالت  ،  الوقت؛ 
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وما   التبرعاتالمنازل،  لجمع  كبرامج  إدارتها  يمكن  ذلك،  ـ،   على  شابه  العام  مدار 
أكثر التركيزأحيانا     بتكثيف  من  الى    وبقليل  تحويلها  بسهولة  ويمكن  أخرى،  أحيانا  

 (.237هـ، ص1434كالين، )حمالت  

 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 

فإنه يجب على فريق العمل    التبرعات؛ لذافهم المكونات األساسية لجميع خطط جمع  
أ بأجر  العاملين  سواء  منظمة،  بكل  أجر،  المناسب  بدون  المناسب  او  بالسياق  إللمام 

 لعملية جمع التبرعات الناجحة. 

في   التبرعات  جمع  حمالت  إدارة  المناسبة  وتتمثل  االستراتيجيات  تنفيذ  كيفية 
عليهم،   والحفاظ  المانحين،  على  ويتراوحلزيادة    والسعيللحصول  بين   تبرعاتهم،  ذلك 

البري المباشرة عن طريق  أكثرها  أكثر االستراتيجيات غير  إلى  الخاصة،  د والمناسبات 
 (. 18هـ، ص1434)كالين، الهاتف أو االتصاالت الشخصية  مباشرة عن طريق 

 :في العمل التطوعي عات بر جمع الت ومبررات أهمية ثانًيا: 

الم  عصبالمال  يعد   باختالف  نظ كل  جمع  طبيعتهامات  أهمية  وتكمن   ،
المبر الت في  توفم  عدفي    التطوعيةت  نظماعات  في  ا  ير اعتمادها  على    لدعمالمال 

المالية  كو الح األرباح  أو  توف  منمي  في  واعتمادها  للناس،  تقدمها  التي   ير المنتجات 
اد ر أف   نعات والهبات التي تلقاها مر المشاريع التي تنفذها على التب  ليفانياتها وتكايز م

المحبي )السيط والع  رللخي  نالمجتمع  ال  ،  (122، ص1419، داء  إن نجاح  مة  ظ من بل 
الم  قفيتو   تطوعيةال توّفر  لتحقيو على  الالزمة  المالية  )إنجرا،  ق ارد  ، 1996  أهدافها 

واالستق12ص   أمر (،  المالي  الن   تطوعية مة  ظ من   لكلهري  و ج  ر ار،   عن  ظر بصرف 
(، 230، ص 1418(، ويوضح )النداف، 3، ص  1996)برايس،  ،اضهار حجمها أو أغ 

 _________مهارة إدارة حمالت جمع التبرعات______________________ 
 

 
 

مة  ظوع المنر بة؛ إلغالق بعض فو غ ر م  رتؤدي إلى نتائج غي  دارد المالية قو أن قلة الم
ع التطوعية واالستغناء  العاملي  ن ،  والح  نبعض  قلة    ،هاط نشا   نم  دفيها،  أن  أما 

اف  ر ط واالنصفيها اإلحبا  نالعاملي  ضتسبب لبع  دق  تطوعية مات الظ عات في المنر التب
( أن زيادة 3، ص  1993ن،و نسو ويضيف )ج  ،  (164، ص1419  دالعمل )السي  رع 
ل  و مي، وازدياد المنافسة للحص و الحكم  ع ديات الو مات وانخفاض مستخدعلى ال   طلب ال

  م اضيع المهمة في عالو الم  نضوع مو جعل هذا الم  تطوعية عات لألعمال الر على التب
الظ المن الد  نج  كل ذول  تطوعية،مات  المتقداهتمام  التبدول  جمع  بعملية  في  ر مة  عات 
والخيريةمات  ظ المن م  التطوعية  شكل  هي   الم  نوالتي  تنمية  المالية،  و أشكال  ارد 

راسية العليا أوالشهادات  دخالل تدريسه في جامعاتها ومنح الشهادات ال  نم  كيتضح ذل
أم في  كما  المجال،  هذا  في  المثال)العلي،ر المتخصصة  سبيل  على  ، 1416يكا 

كات  شر ية  ر الخي  التطوعية  وعاتر عات وتسويق المشر كما أصبح لجمع التب،(  147ص
باإلع  تقوم  التدمتخصصة،  جمع  لحمالت  )السيبر اد  ويؤكد 122،ص  1419،دعات   )

على   قف ية  يتو ر الخيالتطوعية و مة  ظ ى األداء في المنو (، أن مست3،ص  1989)هاو،
 عات. ر لتبمة مع عملية جمع اظ يقة التي تتعامل بها المن طر ال

 ( 2نشاط )
 دقيقة  20المدة 

 من وجهة نظرك ما المبررات التي تستوجب جمع التبرعات؟
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مة  ظوع المنر بة؛ إلغالق بعض فو غ ر م  رتؤدي إلى نتائج غي  دارد المالية قو أن قلة الم
ع التطوعية واالستغناء  العاملي  ن ،  والح  نبعض  قلة    ،هاط نشا   نم  دفيها،  أن  أما 

اف  ر ط واالنصفيها اإلحبا  نالعاملي  ضتسبب لبع  دق  تطوعية مات الظ عات في المنر التب
( أن زيادة 3، ص  1993ن،و نسو ويضيف )ج  ،  (164، ص1419  دالعمل )السي  رع 
ل  و مي، وازدياد المنافسة للحص و الحكم  ع ديات الو مات وانخفاض مستخدعلى ال   طلب ال

  م اضيع المهمة في عالو الم  نضوع مو جعل هذا الم  تطوعية عات لألعمال الر على التب
الظ المن الد  نج  كل ذول  تطوعية،مات  المتقداهتمام  التبدول  جمع  بعملية  في  ر مة  عات 
والخيريةمات  ظ المن م  التطوعية  شكل  هي   الم  نوالتي  تنمية  المالية،  و أشكال  ارد 

راسية العليا أوالشهادات  دخالل تدريسه في جامعاتها ومنح الشهادات ال  نم  كيتضح ذل
أم في  كما  المجال،  هذا  في  المثال)العلي،ر المتخصصة  سبيل  على  ، 1416يكا 

كات  شر ية  ر الخي  التطوعية  وعاتر عات وتسويق المشر كما أصبح لجمع التب،(  147ص
باإلع  تقوم  التدمتخصصة،  جمع  لحمالت  )السيبر اد  ويؤكد 122،ص  1419،دعات   )

على   قف ية  يتو ر الخيالتطوعية و مة  ظ ى األداء في المنو (، أن مست3،ص  1989)هاو،
 عات. ر لتبمة مع عملية جمع اظ يقة التي تتعامل بها المن طر ال

 ( 2نشاط )
 دقيقة  20المدة 

 من وجهة نظرك ما المبررات التي تستوجب جمع التبرعات؟
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 _________مهارة إدارة حمالت جمع التبرعات______________________ 
 

 
 

مة  ظوع المنر بة؛ إلغالق بعض فو غ ر م  رتؤدي إلى نتائج غي  دارد المالية قو أن قلة الم
ع التطوعية واالستغناء  العاملي  ن ،  والح  نبعض  قلة    ،هاط نشا   نم  دفيها،  أن  أما 

اف  ر ط واالنصفيها اإلحبا  نالعاملي  ضتسبب لبع  دق  تطوعية مات الظ عات في المنر التب
( أن زيادة 3، ص  1993ن،و نسو ويضيف )ج  ،  (164، ص1419  دالعمل )السي  رع 
ل  و مي، وازدياد المنافسة للحص و الحكم  ع ديات الو مات وانخفاض مستخدعلى ال   طلب ال

  م اضيع المهمة في عالو الم  نضوع مو جعل هذا الم  تطوعية عات لألعمال الر على التب
الظ المن الد  نج  كل ذول  تطوعية،مات  المتقداهتمام  التبدول  جمع  بعملية  في  ر مة  عات 
والخيريةمات  ظ المن م  التطوعية  شكل  هي   الم  نوالتي  تنمية  المالية،  و أشكال  ارد 

راسية العليا أوالشهادات  دخالل تدريسه في جامعاتها ومنح الشهادات ال  نم  كيتضح ذل
أم في  كما  المجال،  هذا  في  المثال)العلي،ر المتخصصة  سبيل  على  ، 1416يكا 

كات  شر ية  ر الخي  التطوعية  وعاتر عات وتسويق المشر كما أصبح لجمع التب،(  147ص
باإلع  تقوم  التدمتخصصة،  لحمالت جمع  )السيبر اد  ويؤكد 122،ص  1419،دعات   )

على   قف ية  يتو ر الخيالتطوعية و مة  ظ ى األداء في المنو (، أن مست3،ص  1989)هاو،
 عات. ر لتبمة مع عملية جمع اظ يقة التي تتعامل بها المن طر ال

 ( 2نشاط )
 دقيقة  20المدة 

 من وجهة نظرك ما المبررات التي تستوجب جمع التبرعات؟
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مة  ظوع المنر بة؛ إلغالق بعض فو غ ر م  رتؤدي إلى نتائج غي  دارد المالية قو أن قلة الم
ع التطوعية واالستغناء  العاملي  ن ،  والح  نبعض  قلة    ،هاط نشا   نم  دفيها،  أن  أما 

اف  ر ط واالنصفيها اإلحبا  نالعاملي  ضتسبب لبع  دق  تطوعية مات الظ عات في المنر التب
( أن زيادة 3، ص  1993ن،و نسو ويضيف )ج  ،  (164، ص1419  دالعمل )السي  رع 
ل  و مي، وازدياد المنافسة للحص و الحكم  ع ديات الو مات وانخفاض مستخدعلى ال   طلب ال

  م اضيع المهمة في عالو الم  نضوع مو جعل هذا الم  تطوعية عات لألعمال الر على التب
الظ المن الد  نج  كل ذول  تطوعية،مات  المتقداهتمام  التبدول  جمع  بعملية  في  ر مة  عات 
والخيريةمات  ظ المن م  التطوعية  شكل  هي   الم  نوالتي  تنمية  المالية،  و أشكال  ارد 

راسية العليا أوالشهادات  دخالل تدريسه في جامعاتها ومنح الشهادات ال  نم  كيتضح ذل
أم في  كما  المجال،  هذا  في  المثال)العلي،ر المتخصصة  سبيل  على  ، 1416يكا 

كات  شر ية  ر الخي  التطوعية  وعاتر عات وتسويق المشر كما أصبح لجمع التب،(  147ص
باإلع  تقوم  التدمتخصصة،  لحمالت جمع  )السيبر اد  ويؤكد 122،ص  1419،دعات   )

على   قف ية  يتو ر الخيالتطوعية و مة  ظ ى األداء في المنو (، أن مست3،ص  1989)هاو،
 عات. ر لتبمة مع عملية جمع اظ يقة التي تتعامل بها المن طر ال

 ( 2نشاط )
 دقيقة  20المدة 

 من وجهة نظرك ما المبررات التي تستوجب جمع التبرعات؟
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 مبررات جمع التبرعات: 
التبرعات،   جمع  هي  التطوعية  للجمعيات  المال  تدفق  في  الوحيدة  الوسيلة 
أهداف  تحقيق  في  يساعد  الذي  المال  جمع  هي  التبرعات  لجمع  الرئيس  فالمبرر 

 Norton)الجمعية أو المنظمة، ولكن هنالك مبررات أخرى ال تقل أهمية حيث أوردها  
& Clshaw,2000) :في مجموعة من المبررات أهمها 

وتساعد زياد .1 الجمعية  أهداف  تحقيق  على  تساعد  التي  المتاحة  المصادر  حجم  ة 
على مواجهة تكاليف المشاريع التي تسعى الجمعية لتنفيذها، أو من أجل توسيع 

 البرامج القائمة، أو تطوير برامج جديدة.
توفير السيولة الالزمة لتطوير الجمعية حسب مخططاتها وحسب الوقت المناسب  .2

أجل توفير المصادر المالية التي ال ترتبط باشتراطات المتبرعين    لها، وكذلك من
يمكن  كما  شاءت،  ومتى  شاءت  كيفما  الجمعية  فيها  تتصرف  أن  يمكن  والتي 
توظيف جزء من هذه األموال كصندوق احتياطي يمكن توظيف عوائده كمصدر 

مكن  من مصادر دخل الجمعية، أو االستعانة به في وقت األزمات المالية التي ي
 أن تجابهها الجمعية. 

المترتبة على انسحاب بعض المانحين، فالمؤسسة أو  .3 تخفيف االعتمادية واآلثار 
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  

بعض   وفي  المصادر التطوعية،  أحد  انقطاع  أو  توقف  إلى  ذلك  يؤدي  األحيان 
المهمة للجمعية، دون األخذ في االعتبار حاجات الجمعية الحاضرة واآلجلة، ومن  
أجل تقوية وضع الجمعية المالي يجب أن تكون مصادر الدعم متعددة بدال  من 

 االعتماد على مصادر دعم محدودة. 

 _________مهارة إدارة حمالت جمع التبرعات______________________ 
 

 
 

المدى .4 على  الدخل  من  مستمرة  مصادر  تستقطب   خلق  برنامج  بطرح  الطويل، 
المناسبات   وتنظيم  وإنجازاتها،  بالجمعية  والمهتمة  الداعمة  والمنظمات  األفراد 

 السنوية المختلفة لجمع التبرعات. 
كإنشاء   .5 محدد  مشروع  تنفيذ  أجل  من  طائلة  مبالغ  إلى  أحيانا   الجمعية  تحتاج 

ى هي حملة التبرعات  مستشفى أو دار للمسنين، في هذه الحالة فإن الطريقة المثل
الخاصة أو الواحدة، التي تنظم لهدف محدد وتنتهي مدتها في وقت محدد ولجمع 
أهداف معينة  التبرعات محصور في  من  النوع  أن هذا  مالية محددة، ومع  مبالغ 
ووقت معين إال أن الكثير ممن يساهمون في هذه الحملة قد يستمرون في العطاء  

ها المستقبلية، كما يؤدي مثل هذا النشاط إلى كسب  للجمعية ومشاريعها ولمتطلبات
الجمعية  نشاطات  لجميع  بل  معين  لمشروع  أو  محددة  لقضية  ليس  داعمين جدد 

 الخيرية وأهدافها. 
أو  .6 محلية  شركات  أو  المؤسسات  أو  األفراد  لدى  االجتماعية  الصالت  تعزيز 

 مؤسسات حكومية. 
ن من أجل أن تكون للمؤسسة تساعد حمالت التبرع في تكوين األنصار والمؤيدي .7

من  تتبناه  ما  أجل  من  الضغوط  تمارس  أن  خاللها  من  تستطيع  قوة  الجمعية  أو 
 قضايا مثل قضية البيئة أو عمالة األطفال أو غيرها من القضايا. 

أو  .8 المشاركة  من خالل  التبرعات  األفراد في حمالت جمع  من  كبير  إشراك عدد 
كبير قدر  يخلق  مما  التطوع؛  أو  والذي   التبرع  والشفافية  والمحاسبية  المسئولية 

أن  لهم  تؤكد  والتي  المجتمع  أفراد  أذهان  في  اإليجابية  صورتها  على  ينعكس 
بعكس   المتبرعين،  رضا  تحقق  جيدة  بطريقة  تصرف  أموال  من  مايدفعونه 
المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الربحية التي ال تضم في عضويتها 
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المدى .4 على  الدخل  من  مستمرة  مصادر  تستقطب   خلق  برنامج  بطرح  الطويل، 
المناسبات   وتنظيم  وإنجازاتها،  بالجمعية  والمهتمة  الداعمة  والمنظمات  األفراد 

 السنوية المختلفة لجمع التبرعات. 
كإنشاء   .5 محدد  مشروع  تنفيذ  أجل  من  طائلة  مبالغ  إلى  أحيانا   الجمعية  تحتاج 

ى هي حملة التبرعات  مستشفى أو دار للمسنين، في هذه الحالة فإن الطريقة المثل
الخاصة أو الواحدة، التي تنظم لهدف محدد وتنتهي مدتها في وقت محدد ولجمع 
أهداف معينة  التبرعات محصور في  من  النوع  أن هذا  مالية محددة، ومع  مبالغ 
ووقت معين إال أن الكثير ممن يساهمون في هذه الحملة قد يستمرون في العطاء  
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 الخيرية وأهدافها. 
أو  .6 محلية  شركات  أو  المؤسسات  أو  األفراد  لدى  االجتماعية  الصالت  تعزيز 

 مؤسسات حكومية. 
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ونشاطاتها،   .9 بأعمالها  للتعريف  الفرصة  التطوعية  الجمعية  التبرعات  جمع  يعطي 
هذه العملية المتضمنة تسويق الجمعية إلى المانحين ومحاولة إقناعهم بمساعدتها  
ودعمها، وبقدر ما يكون عرض الجمعية أو المؤسسة التطوعية لنفسها وألعمالها  

تعاطف وتأييد أفراد المجتمع ومؤسساته    بمين وبقدر ما تكسداع  ق وبقدر ما تحق 
 المختلفة. 

عادة  ما يشح .10 التطوعية إليجاد   ذجمع التبرعات  الجمعيات  العاملين في  همم 
أفكار جديدة وابتكارات في مجال العمل التطوعي والخيري وتنمية المجتمع، ألن 
المبتكرة  فالمشاريع  والمختلفة،  الجديدة  األشياء  دعم  يفضلون  المانحين  من  كثيرا  

المزيد   وكسب  التبرعات،  من  المزيد  لجمع  الفرصة  التطوعية  للجمعية  من تتيح 
الداعمين من ذوي المطالب المختلفة، وهذا يؤكد أهمية وعي المؤسسات التطوعية  

 بالحاجات المستجدة للمجتمع وما تفرزه التغييرات المستقبلية من مشكالت. 
يتضمن  .11 التبرعات  جمع  ألن  التطوعية  الجمعية  مكانة  التبرعات  جمع  يعزز 

لقيمة وأهمية ما تقوم به    االتصال بالجماهير، والذي يؤدي إلى فهم وتقدير أكبر
 الجمعية من أعمال. 

األعمال   .12 دعمم  يرغبون  ممن  لألفراد  الفرصة  التبرعات  جمع  عملية  تعطي 
المفيدة بتقديم تبرعاتهم، ألن هنالك من لديه الرغبة في دعم قضية أو مشروع متى 

 ما طلب منه ذلك واقتنع به.
وناجحة قادرة على مواجهة  تساعد عملية جمع التبرعات في بناء جمعية قوية   .13

 المستقبل بكل ثقة. 

للجنة   ويمكن  التبرعات،  جمع  أجل  من  األساليب  أو  المبررات  بعض  هذه 
المسئولة عن جمع التبرعات أو أحد أعضاء المنظمة أن يطرح أسبابا  ومبررات أخرى 

ون تالئم حاجات المنظمة التي يعمل بها، قد يكون هناك مبررا  واحدا  أو أكثر، فقد يك
األحياء   أحد  وسط  لألطفال  ملعب  إلنشاء  مشروع  هو  التبرعات  جمع  لحملة  المبرر 
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في  الشعبية  األحياء  أحد  في  للمسنين  شعبية  خيمة  إنشاء  أو  ما  مدينة  في  الشعبية 
مدينة من المدن أو غير ذلك من المبررات، وقد تكون هناك مجموعة المبررات التي  

األهمية، فمن ناحية فإن أهمية ومنطقية هذه   تستهدفها حملة جمع التبرعات في غاية
اداري،   كإجراء  ضروري  شيء  وهذا  المنظمة  إدارة  وتأييد  كسب  في  تساعد  المبررات 
إضافة إال أن تبني اإلدارة وأعضاء المؤسسة بشكل عام لمبررات جمع التبرعات من  

لعاملين أسباب الحماس لها ودعمها، دون هذا الحماس والدعم والقبول من قبل جميع ا 
بالموافقة   حظيت  وإن  حتى  التبرعات  جمع  عملية  فإن  المبررات  لهذه  المنظمة  في 

 (85 ص، 1431اإلدارية قد ال تحقق النجاح المـأمول. )العبيدي، 

ومن ناحية أخرى فإن منطقية وأهمية هذه المبررات من عوامل نجاح عملية  
والرسمية التجارية  والمؤسسات  االفراد  ألن  التبرعات  األخرى    جمع  الداعمة  والجهات 

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 خالل هذه التبرعات ضرورية للمجتمع. 

المب هذه  تحديد  فعلى  أهمية  الالحقة،  الخطوات  لتحديد  ضرورة  أيضا   ررات 
أساس هذه المبررات يمكن صياغة المهام المرتبطة بجمع التبرعات، وهذه هي الخطوة 
نقطة   وهي  التطوعية  الجمعية  تتبناها  أن  يجب  التي  العمل  خطة  لصياغة  األولى 

هذه المهمة األفراد الذين يتولون    Ciconte & Jacobالبداية لجمع التبرعات وينصح  
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  

 ( Ciconte & Jacob,2005  )جمع عمليات التبرعات. 
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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 خالل هذه التبرعات ضرورية للمجتمع. 

المب هذه  تحديد  فعلى  أهمية  الالحقة،  الخطوات  لتحديد  ضرورة  أيضا   ررات 
أساس هذه المبررات يمكن صياغة المهام المرتبطة بجمع التبرعات، وهذه هي الخطوة 
نقطة   وهي  التطوعية  الجمعية  تتبناها  أن  يجب  التي  العمل  خطة  لصياغة  األولى 

هذه المهمة األفراد الذين يتولون    Ciconte & Jacobالبداية لجمع التبرعات وينصح  
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  

 ( Ciconte & Jacob,2005  )جمع عمليات التبرعات. 
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في  الشعبية  األحياء  أحد  في  للمسنين  شعبية  خيمة  إنشاء  أو  ما  مدينة  في  الشعبية 
مدينة من المدن أو غير ذلك من المبررات، وقد تكون هناك مجموعة المبررات التي  

األهمية، فمن ناحية فإن أهمية ومنطقية هذه   تستهدفها حملة جمع التبرعات في غاية
اداري،   كإجراء  ضروري  شيء  وهذا  المنظمة  إدارة  وتأييد  كسب  في  تساعد  المبررات 
إضافة إال أن تبني اإلدارة وأعضاء المؤسسة بشكل عام لمبررات جمع التبرعات من  

لعاملين أسباب الحماس لها ودعمها، دون هذا الحماس والدعم والقبول من قبل جميع ا 
بالموافقة   حظيت  وإن  حتى  التبرعات  جمع  عملية  فإن  المبررات  لهذه  المنظمة  في 

 (85 ص، 1431اإلدارية قد ال تحقق النجاح المـأمول. )العبيدي، 

ومن ناحية أخرى فإن منطقية وأهمية هذه المبررات من عوامل نجاح عملية  
والرسمية التجارية  والمؤسسات  االفراد  ألن  التبرعات  األخرى    جمع  الداعمة  والجهات 

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 خالل هذه التبرعات ضرورية للمجتمع. 

المب هذه  تحديد  فعلى  أهمية  الالحقة،  الخطوات  لتحديد  ضرورة  أيضا   ررات 
أساس هذه المبررات يمكن صياغة المهام المرتبطة بجمع التبرعات، وهذه هي الخطوة 
نقطة   وهي  التطوعية  الجمعية  تتبناها  أن  يجب  التي  العمل  خطة  لصياغة  األولى 

هذه المهمة األفراد الذين يتولون    Ciconte & Jacobالبداية لجمع التبرعات وينصح  
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  

 ( Ciconte & Jacob,2005  )جمع عمليات التبرعات. 
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 ____________________________ _____ _________  الرابعة الوحدة 
 

 
 

 : الوحدة التدريبية في فن جمع التبرعات
 : رفية المتضمنة في الوحدة التدريبيةالوحدات المع •

 التالية: سيتعرف المشارك في هذه الوحدة التدريبية على المفاهيم من خاللها 

  التبرعات. مفهوم جمع  -1
  التبرعات؟ ما هي الدواعي للقيام بعملية جمع   -2
  الربحية. المنظمات غير  استمرارية عملدور التبرعات في  -3
  الربحية. للمنظمات غير   العملية التطويريةدور التبرعات في  -4
 االعتمادية. ربحية للحد من ال  أهمية التنوع في مصادر التمويل للمنظمات غير -5

 التدريبية: ورش العمل التطبيقية المهارية المحققة ألهداف الوحدة  •
تهدف   التدريبية  ورش  في  تطبيقي  عملي  وبشكل  المتدرب  كسابه  إ  إلى سيشارك 

 اآلتية: المهارات المحققة لألهداف الوحدة التدريبية وهي الورش 

على 1 التعرف  إلى  تهدف  تعاوني  تعلم  مجموعات  شكل  على  عمل  ورشة  عقد   .
وميول وأنماط تفكير المشاركين تجاه عملية جمع   واتجاهات معارف ومهارات وخبرات  

وال والمهنية  اإلدارية  خبراتهم  على  باالعتماد  السابقة  التبرعات  والوظيفية  واقع و عملية 
بيئة أعمالهم الفعلية ، حيث سيقدم المدرب تمرين ضمن ورشة العمل بعنوان ) حمالت  

فيه   يستخدم   ) والمأمول  الواقع  بين  التبرعات  مهارات  اجمع  في  متقدمة  ستراتيجية 
الميتابالن   تقنية  سيستخدم  حيث  المتقدم  األلمانية   metaplanالعصف  التقنية  وهي 

في ال فنية  تقنية  تعد  حيث   ، األفكار  واستمطار  الذهني  العصف  على  تساعد  تي 
التدريب تمكنا من الوصول إلى األهداف والغايات المنشودة لجلسات العصف الذهني 
فرصة   المشاركين  التقنية  هذه  وتمنح  كما  وإبداعية  ممتعة  وبطريقة  قياسي  وقت  في 

م وفق  وحرية  بشفافية  الرأي  عن  للتعبير  علمية  كبيرة  للعصف   وأطرنهجية  عامة 
البناء   جمع    يستعرضوقد    ،الذهني  مشكلة ضمن حمالت  المشاركين  على  المدرب 

 _________مهارة إدارة حمالت جمع التبرعات______________________ 
 

 
 

غير   المنظمات  في  اإلدارية  أعمالنا  بيئة  في  حدوثها  يتكرر    ربحية الالتبرعات 
ويعرض قصة إدارية من سياق الواقع اإلداري لعملية التعامل مع اآلخرين    )التطوعية(

التعامل والتواصل  ثم سيطلب من   لتحليل واقع عملية  أفكار  المشاركة في  المشاركين 
التعامل مع اآلخرين  مع اآلخرين بين ما يجب فعله وما ال يجب فعله خالل عملية 
وسيطلب من المشاركين تدوين هذه األفكار على الكروت المخصصة للعصف الذهني 

الميتابالن   ت،  metaplanبتقنية  اثبثم  الجزء  لهايتها تحت  المدرب   ،لمناسب  يقوم  ثم 
،   metaplanمع المشاركين بتحليل مخرجات ورشة العصف الذهني بتقنية الميتابالن 

التمرين   هذه  للمشاركين   اختبار ويعتبر  والوجداني  والمهاري  المعرفي  للمحتوي  قبلي 
الفعلي   المشاركين  مستوى  المدرب  خاللها  من  يقيس  التدريبية  الوحدة  محتويات  حول 

إجراء التمرين ويحدد نقطة التعلم الصفرية للمشاركين ويحدد فجوة األداء لديهم لحظة  
بين ما يعرفون ويتقنون ويعتقدون تجاه محتويات الوحدة التدريبية والمأمول الذي البد 

لديهم   تحققه  والمهارية  ،من  المعرفية  المحتويات  علمية عرض  المدرب  يبدأ  ثم  ومن 
التدريبية   للوحدة  المشاركين ويحقق أهداف والوجدانية  يتناسب وقدرات واحتياجات  بما 

الوحدة التدريبية الخاصة والبرنامج التدريبي كافة مع الحفاظ على التحفيز والجميع بين  
  . مالمتعة والفائدة في التعل

. عقد ورشة عمل على شكل مجموعات تعلم تعاوني تهدف إلى إكساب المشاركين 2
ربحية ،  الفهم واضح لمفهوم عملية جمع التبرعات وأهميتها الستمرار المنظمات غير  

ستراتيجية متقدمة في مهارات العصف احيث يستخدم المدرب في هذه الورشة التدريبية  
الميتابالن تقنية  المشاركين   metaplan  المتقدم حيث يستخدم  المدرب على  ويعرض 

أن هناك حاجة ماسة لتحديد مفهوم جمع التبرعات بدقة لنستطيع التمكن من إدارته ،  
التبرعات   جمع  عملية  أهمية  لتحليل  أفكار  في  المشاركة  المشاركين  من  سيطلب  ثم 

وت  ربحية ، ثم سيطلب من المشاركين تدوين هذه األفكار على الكر الللمنظمات غير  
الميتابالن   بتقنية  الذهني  للعصف  الجزء ،  metaplanالمخصصة  تحت  تبيتها  ثم 
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غير   المنظمات  في  اإلدارية  أعمالنا  بيئة  في  حدوثها  يتكرر    ربحية الالتبرعات 
ويعرض قصة إدارية من سياق الواقع اإلداري لعملية التعامل مع اآلخرين    )التطوعية(

التعامل والتواصل  ثم سيطلب من   لتحليل واقع عملية  أفكار  المشاركة في  المشاركين 
التعامل مع اآلخرين  مع اآلخرين بين ما يجب فعله وما ال يجب فعله خالل عملية 
وسيطلب من المشاركين تدوين هذه األفكار على الكروت المخصصة للعصف الذهني 

الميتابالن   ت،  metaplanبتقنية  اثبثم  الجزء  لهايتها تحت  المدرب   ،لمناسب  يقوم  ثم 
،   metaplanمع المشاركين بتحليل مخرجات ورشة العصف الذهني بتقنية الميتابالن 

التمرين   هذه  للمشاركين   اختبار ويعتبر  والوجداني  والمهاري  المعرفي  للمحتوي  قبلي 
الفعلي   المشاركين  مستوى  المدرب  خاللها  من  يقيس  التدريبية  الوحدة  محتويات  حول 

إجراء التمرين ويحدد نقطة التعلم الصفرية للمشاركين ويحدد فجوة األداء لديهم لحظة  
بين ما يعرفون ويتقنون ويعتقدون تجاه محتويات الوحدة التدريبية والمأمول الذي البد 

لديهم   تحققه  والمهارية  ،من  المعرفية  المحتويات  علمية عرض  المدرب  يبدأ  ثم  ومن 
التدريبية   للوحدة  المشاركين ويحقق أهداف والوجدانية  يتناسب وقدرات واحتياجات  بما 

الوحدة التدريبية الخاصة والبرنامج التدريبي كافة مع الحفاظ على التحفيز والجميع بين  
  . مالمتعة والفائدة في التعل

. عقد ورشة عمل على شكل مجموعات تعلم تعاوني تهدف إلى إكساب المشاركين 2
ربحية ،  الفهم واضح لمفهوم عملية جمع التبرعات وأهميتها الستمرار المنظمات غير  

ستراتيجية متقدمة في مهارات العصف احيث يستخدم المدرب في هذه الورشة التدريبية  
الميتابالن تقنية  المشاركين   metaplan  المتقدم حيث يستخدم  المدرب على  ويعرض 

أن هناك حاجة ماسة لتحديد مفهوم جمع التبرعات بدقة لنستطيع التمكن من إدارته ،  
التبرعات   جمع  عملية  أهمية  لتحليل  أفكار  في  المشاركة  المشاركين  من  سيطلب  ثم 

وت  ربحية ، ثم سيطلب من المشاركين تدوين هذه األفكار على الكر الللمنظمات غير  
الميتابالن   بتقنية  الذهني  للعصف  الجزء ،  metaplanالمخصصة  تحت  تبيتها  ثم 
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غير   المنظمات  في  اإلدارية  أعمالنا  بيئة  في  حدوثها  يتكرر    ربحية الالتبرعات 
ويعرض قصة إدارية من سياق الواقع اإلداري لعملية التعامل مع اآلخرين    )التطوعية(

التعامل والتواصل  ثم سيطلب من   لتحليل واقع عملية  أفكار  المشاركة في  المشاركين 
التعامل مع اآلخرين  مع اآلخرين بين ما يجب فعله وما ال يجب فعله خالل عملية 
وسيطلب من المشاركين تدوين هذه األفكار على الكروت المخصصة للعصف الذهني 

الميتابالن   ت،  metaplanبتقنية  اثبثم  الجزء  لهايتها تحت  المدرب   ،لمناسب  يقوم  ثم 
،   metaplanمع المشاركين بتحليل مخرجات ورشة العصف الذهني بتقنية الميتابالن 

التمرين   هذه  للمشاركين   اختبار ويعتبر  والوجداني  والمهاري  المعرفي  للمحتوي  قبلي 
الفعلي   المشاركين  مستوى  المدرب  خاللها  من  يقيس  التدريبية  الوحدة  محتويات  حول 

إجراء التمرين ويحدد نقطة التعلم الصفرية للمشاركين ويحدد فجوة األداء لديهم لحظة  
بين ما يعرفون ويتقنون ويعتقدون تجاه محتويات الوحدة التدريبية والمأمول الذي البد 

لديهم   تحققه  والمهارية  ،من  المعرفية  المحتويات  علمية عرض  المدرب  يبدأ  ثم  ومن 
التدريبية   للوحدة  المشاركين ويحقق أهداف والوجدانية  يتناسب وقدرات واحتياجات  بما 

الوحدة التدريبية الخاصة والبرنامج التدريبي كافة مع الحفاظ على التحفيز والجميع بين  
  . مالمتعة والفائدة في التعل

. عقد ورشة عمل على شكل مجموعات تعلم تعاوني تهدف إلى إكساب المشاركين 2
ربحية ،  الفهم واضح لمفهوم عملية جمع التبرعات وأهميتها الستمرار المنظمات غير  

ستراتيجية متقدمة في مهارات العصف احيث يستخدم المدرب في هذه الورشة التدريبية  
الميتابالن تقنية  المشاركين   metaplan  المتقدم حيث يستخدم  المدرب على  ويعرض 

أن هناك حاجة ماسة لتحديد مفهوم جمع التبرعات بدقة لنستطيع التمكن من إدارته ،  
التبرعات   جمع  عملية  أهمية  لتحليل  أفكار  في  المشاركة  المشاركين  من  سيطلب  ثم 

وت  ربحية ، ثم سيطلب من المشاركين تدوين هذه األفكار على الكر الللمنظمات غير  
الميتابالن   بتقنية  الذهني  للعصف  الجزء ،  metaplanالمخصصة  تحت  تبيتها  ثم 
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غير   المنظمات  في  اإلدارية  أعمالنا  بيئة  في  حدوثها  يتكرر    ربحية الالتبرعات 
ويعرض قصة إدارية من سياق الواقع اإلداري لعملية التعامل مع اآلخرين    )التطوعية(

التعامل والتواصل  ثم سيطلب من   لتحليل واقع عملية  أفكار  المشاركة في  المشاركين 
التعامل مع اآلخرين  مع اآلخرين بين ما يجب فعله وما ال يجب فعله خالل عملية 
وسيطلب من المشاركين تدوين هذه األفكار على الكروت المخصصة للعصف الذهني 

الميتابالن   ت،  metaplanبتقنية  اثبثم  الجزء  لهايتها تحت  المدرب   ،لمناسب  يقوم  ثم 
،   metaplanمع المشاركين بتحليل مخرجات ورشة العصف الذهني بتقنية الميتابالن 

التمرين   هذه  للمشاركين   اختبار ويعتبر  والوجداني  والمهاري  المعرفي  للمحتوي  قبلي 
الفعلي   المشاركين  مستوى  المدرب  خاللها  من  يقيس  التدريبية  الوحدة  محتويات  حول 

إجراء التمرين ويحدد نقطة التعلم الصفرية للمشاركين ويحدد فجوة األداء لديهم لحظة  
بين ما يعرفون ويتقنون ويعتقدون تجاه محتويات الوحدة التدريبية والمأمول الذي البد 

لديهم   تحققه  والمهارية  ،من  المعرفية  المحتويات  علمية عرض  المدرب  يبدأ  ثم  ومن 
التدريبية   للوحدة  المشاركين ويحقق أهداف والوجدانية  يتناسب وقدرات واحتياجات  بما 

الوحدة التدريبية الخاصة والبرنامج التدريبي كافة مع الحفاظ على التحفيز والجميع بين  
  . مالمتعة والفائدة في التعل

. عقد ورشة عمل على شكل مجموعات تعلم تعاوني تهدف إلى إكساب المشاركين 2
ربحية ،  الفهم واضح لمفهوم عملية جمع التبرعات وأهميتها الستمرار المنظمات غير  

ستراتيجية متقدمة في مهارات العصف احيث يستخدم المدرب في هذه الورشة التدريبية  
الميتابالن تقنية  المشاركين   metaplan  المتقدم حيث يستخدم  المدرب على  ويعرض 

أن هناك حاجة ماسة لتحديد مفهوم جمع التبرعات بدقة لنستطيع التمكن من إدارته ،  
التبرعات   جمع  عملية  أهمية  لتحليل  أفكار  في  المشاركة  المشاركين  من  سيطلب  ثم 

وت  ربحية ، ثم سيطلب من المشاركين تدوين هذه األفكار على الكر الللمنظمات غير  
الميتابالن   بتقنية  الذهني  للعصف  الجزء ،  metaplanالمخصصة  تحت  تبيتها  ثم 
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ثم يقوم المدرب مع المشاركين بتحليل مخرجات ورشة العصف الذهني   ، المناسب لها 
 . metaplanبتقنية الميتابالن 

 ( 3نشاط )
 دقيقة  30المدة 

 عند جمع التبرعات؟ حسب تقديرك: ما المبادئ األخالقية التي يجب االلتزام بها 
 
 
 
 
 
 

 لجمع التبرعات:  المباديء األخالقية ثالثًا: 

لدعم تطوير ونمو العاملين في   (AFP)  اتحاد المهنيين لجمع التبرعات  أنشأ 
جمع التبرعات، وتعزيز معايير أخالقية سامية في جمع التبرعات، وللحفاظ على عمل 

وتعزيزهما  التطوعية،  واألعمال  داخلي    ، الخير  إحساس  يحفزهم  االتحاد  وأعضاء 
لتحسين نوعية الحياة من خالل القضايا التي يخدمونها، وهم يخدمون الفكرة المثالية  

اإلشراف   لعمل ويتولون  وتعزيزها،  التطوعية،  النزعة  على  بالحفاظ  وملتزمون  الخير، 
على هذه المفاهيم باعتبارها المبدأ السائد لحياتهم المهنية لتلك األهداف، وهم يدركون 

تتحقق  ئو مس وأن  أخالقية،  وبصورة  بقوة  المطلوبة  الموارد  عن  البحث  لضمان  ليتهم 
وتحقيقا  رغبة   أمانة  بكل  قيما    المانح  االتحاد  أعضاء  يعتنق  األهداف؛   معينة   لتلك 

عنها،   الدفاع  إلى  بمس  وهميسعون  ألعمال    لياتهمئو يضطلعون  دعم  إيجاد  أجل  من 
 . (446-443 ص، 1434)كالين،اإلحسان والخير

 _________مهارة إدارة حمالت جمع التبرعات______________________ 
 

 
 

   ويتطلع أعضاء االتحاد لما يلي:

أخالقيات  ممارسةال ➢ واألمانة  وفق  بالنزاهة  والتحلي  وااللتزام الو   العمل  مصداقية، 
 المطلق بالحفاظ على ثقة الجمهور.  

   تطبيق أرقى معايير وتوجهات في المنظمة والعمل ومراقبة الضمير. ➢
 .  أولوية رسالة عمل الخير فوق المصلحة الشخصية ➢
 . العالي بالتفانياآلخرين من خالل إحساسهم الهام  ➢
 تطوير المهارات المهنية، من أجل تقديم خدمة أفضل.   ➢
 .  بالمصلحة العامة ومصالح جميع األطراف هتمام اال ➢
 .  تقدير مساحة الخصوصية والمصالح وحرية االختيار ➢
   ومعاملة اآلخرين باحترام.التنوع الثقافي، والقيم التعددية،  تعزيز ➢
 .  االلتزام بعمل الخير في المجتمع منخالل التبرعات الشخصية ➢
 القوانين واللوائح المطبقة.  ب االلتزام ➢
 المخالفات الجنائية والسلوكيات المهنية السيئة.  تجنب ➢
 يجلبون الثناء على جمع التبرعات عن طريق سلوكهم العام.    ➢
يشـــــجعون الـــــزمالء علـــــى اعتنـــــاق وممارســـــة هـــــذه المبـــــاديء والمعـــــايير األخالقيـــــة  ➢

 لممارسة المهنة.  
يكونــــون علــــى وعــــي بقواعــــد األخــــالق التــــي تســــنها منظمــــات أخــــرى تخــــدم أعمــــال  ➢

 اإلحسان والخير.
 :  لجمع التبرعاتمعايير الممارسة  ➢

أعضاء    ا للقيم سالفة الذكر يتفق السعي للتصرف طبق    فإن  ذلك،عالوة على  
قوانين   االتحاد مجموعة  في  والواردة  المعتمدة  للممارسة  االتحاد  بمعايير  االلتزام  على 

وانتهاك  للمبادئاالتحاد   يمكن  األخالقية  يعرّ   المعايير؛  لعقوبات  أن  األعضاء  ض 
 . نظامية، من بينها الطرد، كما تنص عليه إجراءات االتحاد لاللتزام باألخالق
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 :  لجمع التبرعاتمعايير الممارسة  ➢
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  - :لجامعي التبرعات االلتزامات 

   .ينبغي أال يشارك األعضاء في أنشطة تضر بأعضاء المنظمة، أو عمالئها  .1
والقانونية   .2 األخالقية  التزاماتهم  مع  تتعارض  بأنشطة  األعضاء  يشتغل  أال  ينبغي 

 تجاه المنظمات التي ينتمون إليها وعمالئها.  
لح المحتملة  على األعضاء الكشف بصورة فعالة عن جميع صور تضارب المصا  .3

 يستبعد هذا الكشف أو يتضمن أي سلوك أخالقي غير سليم.  وينبغي أالوالفعلية، 
مانح مرتقب، أو متطوع، تجنب المصالح الشخصية في العالقات مع المانح أو    .4

 من العضو أو منظمته.   موظف، لالنتفاعأو 
والية، أو القوانين  يلتزم األعضاء بكل القوانين المحلية، أو اإلقليمية، أو قوانين ال  .5

 أو جنائية.     مدنية كانتاالتحادية، 
  عملية يقر األعضاء بحدود اختصاصاتهم الفردية، ويكشفون بصدق عن خبرتهم ال .6

 ومؤهالتهم.

 المناشدة واستخدام أموال الخير:  
وأنها تعكس بدقة    .7 دقيقة،  كل مواد المناشدات  يراعي األعضاء ضمان أن تكون 

 . رسالة المنظمة واستخدام التبرعات المطلوبة
قيمة   .8 عن  دقيقة  أخالقية  نصيحة  المانحون  يتلقى  أن  ضمان  األعضاء  يراعي 

 . من آثار بالنسبة للضرائب   يترتب عليها التبرعات، وما 
 المتبرع فيه. استعمال التبرعات وفق المجال   .9

يراعي األعضاء ضمان اإلشراف السليم على مساهمات أعمال الخير، بما في   .10
 ذلك تقارير عن استخدام وإدارة مثل هذه األموال. 

 عند تغيير أي من شروط التبرع يلزم الحصول على موافقة المتبرع.   .11
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 عرض المعلومات: 
 رخص لها. ينبغي أال يكشف األعضاء عن معلومات سرية ألطراف غير م .12
يلتزم األعضاء بمبدأ أن جميع معلومات المتبرع أو المانح المرتقب، التي لدى  .13

هي   إنما  للمنظمةالمنظمة،  تلك ملك  باسم  إال  تستعمل  أو  تنقل  أال  وينبغي   ،
 المنظمة.  

ينبغي على األعضاء أن يتيحوا فرصة للمتبرعين بحذف أسمائهم من القوائم   .14
 رى أو تتبادل معها.  أخ  تؤجر لمنظماتالتي تباع أو 

عندما يذكر األعضاء نتائج جمع التبرعات، فينبغي عليهم استخدام أساليب    .15
 محاسبية دقيقة وثابتة، تتفق مع الخطوط اإلرشادية المناسبة 

   المكافأة:

التبرعات .16 يقبل األعضاء مكافأة على أساس نسبة مئوية من  كما    ،ينبغي أال 
 تبرعين. الحصول على مأتعاب ا عن لن يقبلوا 

يجوز لألعضاء أن يقبلوا مكافأة على أساس األداء، مثل: المنح، بشرط أن   .17
المنح   هذه  مثل  المكافآتتكون  منظمات    أو  داخل  السائدة  الممارسات  مع  متفقة 

 األعضاء أنفسهم، وأال تكون على أساس نسبة مئوية من التبرعات الخيرية.  
أتعاب   .18 األعضاء  يدفع  أال  أو  ينبغي  عموالت  أو  متبرعين،  عن  البحث  عن  ا 

 . أساس التبرعات مئوية علىتعويض بنسبة 
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 ( 4نشاط )
 دقيقة  30المدة 

حسب توقعاتك : ما الجوانب المعرفية التي تتضمنها الوحدة التدريبية لمبادئ  
 وفلسفة جمع التبرعات ؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التبرعات. مبادئ وفلسفة جمع لالوحدة التدريبية 
 التدريبية: الوحدات المعرفية المتضمنة في الوحدة  •

 التالية: يتعرف المشارك في هذه الوحدة التدريبية على المفاهيم 

  .ربحية ذات الكفاءة الالخصائص التي تتمتع بها المنظمات غير  -1
  . ربحية ذات الكفاءة والفعاليةالسياسة وبنية المنظمة غير  -2
  . ربحية ذات الكفاءة والفعاليةالمسؤوليات المنظمات غير  -3
  . ربحية ذات الكفاءة والفعاليةالالمرونة في المنظمات غير  -4
قائمة للفحص الذاتي لقياس الشفافية في عمليات جمع التبرعات بالمنظمات غير   -5
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metaplan   ،ثم يقوم المدرب مع المشاركين   ،بيتها تحت الجزء المناسب لهاثثم ت
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 : ستراتيجية جمع التبرعاتالالوحدة التدريبية 
سيتعرف المشارك في هذه التدريبية، حيث  الوحدات المعرفية المتضمنة في الوحدة   •

 التالية: الوحدة التدريبية على المفاهيم 

  )التطوعية(   ربحيةاليجية جمع التبرعات في المنظمات غير ستراتا. مفهوم 1
  )التطوعية(. ربحية الستراتيجية جمع التبرعات في المنظمات غير ا. أهمية 2
  . جمع التبرعات الخاصة بمنظمتك استراتيجية. آليات صياغة 3
  .ة لمشروع حملة جمع التبرعات ي. آليات تصميم وبناء الوثيقة التأسيس4
  . آليات تحديد االحتياجات لحمالت التبرعات. 5
  . . آليات تصميم أهداف حمالت جمع التبرعات6
  . . آليات بناء مشاريع حمالت جمع التبرعات7
  . ربحية المعنية بحملة جمع التبرعات ال. آليات تحليل المنظمة غير 8
 التبرعات. . آليات التخطيط لحمالت جمع 9

 : التدريبيةالمحققة ألهداف الوحدة ورش العمل التطبيقية المهارية  •

إكسابه    إلى سيشارك المتدرب وبشكل عملي تطبيقي في ورش التدريبية تهدف  
 اآلتية: المهارات المحققة لألهداف الوحدة التدريبية وهي الورش 

إكساب  .1 إلى  تهدف  تعاوني  تعلم  مجموعات  شكل  على  عمل  ورشة  ستعقد 
المشاركين فهم واضح لألليات التخطيط لبناء استراتيجيات حمالت جمع التبرعات 

غير   المنظمات  في  مشاريعها  هذه  الوإدارة  في  المدرب  وسيعتمد  وآليتها  ربحية 
  الحالة. وتمثيل الورشة التدريبية التطبيقية على أسلوب المباريات اإلدارية 

إكساب  .2 إلى  تهدف  تعاوني  تعلم  مجموعات  شكل  على  عمل  ورشة  ستعقد 
في  مشاريعها  وإدارة  التبرعات  جمع  حمالت  مشاريع  بناء  مهارات  المشاركين 
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غير   التدريبية  الالمنظمات  الورشة  هذه  في  المدرب  وسيعتمد  وآليتها  ربحية 
 لحالة. االتطبيقية على أسلوب المباريات اإلدارية وتمثيل 

إكساب  .3 إلى  تهدف  تعاوني  تعلم  مجموعات  شكل  على  عمل  ورشة  ستعقد 
 PESTربحية من خالل نموذج تحليل الالمشاركين مهارات تحليل المنظمات غير 

التبرعات    SWOTتحليل    ونموذج لتطبيقها عند التخطيط لمشاريع حمالت جمع 
غير   المنظمات  في  مشاريعها  وسيعتمد  الوإدارة  وآليتها  هذه  ربحية  في  المدرب 

 الحالة. الورشة التدريبية التطبيقية على أسلوب المباريات اإلدارية وتمثيل 

 :عمل التطوعيالمات ظعات في من ر جمع التب   رابعًا: إدارة
المن تتأثو مة وق ظ بما أن حياة  التبو بحجم ون  رتها  التي توفرها؛ فإن  ر عية  عات 

يقع على عاتق اإلدارة   تطوعيةمات الظ ة المنطعات لمشاريع وأنشر توفير التب  نمجانبا   
ُيعدون  ينذاألمناء، وال  ساإلدارة أو أعضاء مجل س العليا، والمتمثلة عادة بأعضاء مجل 

، 1992يشير )دراكر،  كمة ونجاحها وإلى ذلظحرصا  على مستقبل المن  ن أكثر العاملي
م326ص   إن  بقوله:”  مجل  أدوار  ن (  تبقي    س أعضاء  ال  التي  الهيئات  في  اإلدارة 

   ".عينر عدد من المتب بوجل  مبالغ كبيرة رام بتوفيز الربح: االلت

ذل التب   كومع  جمع  مهمة  إيكال  م ر فإن  شيء  فيه  العليا  لإلدارة   ن عات 
إشغال لإلدارة   كعات، وفيه كذل ر اتيجية كعملية جمع التبر اإلجحاف لعملية مهمة واست

مس  العليا بها  يناط  ول   لياتئو التي  جل ذجسام،  تولى  مستقلة  إدارة  تخصيص  فإن    ب ا 
شبر الت وإدارة  المتبرعيؤ عات  مف  رأم  نون  جمعأوحيث    ،منهر  ال  عملية  عات  ر التب ن 

المت ر مات الخيظ اتيجية في المنر عملية است التبو ية؛ فإن  عات  ر قع أن ترتبط إدارة جمع 
اهتمام اإلدارة العليا بهذه   نع   ر يمي باإلدارة العليا كأحد صور التعبيظ في الهيكل الت 

 ية. و اإلدارة الحي 
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غير   التدريبية  الالمنظمات  الورشة  هذه  في  المدرب  وسيعتمد  وآليتها  ربحية 
 لحالة. االتطبيقية على أسلوب المباريات اإلدارية وتمثيل 

إكساب  .3 إلى  تهدف  تعاوني  تعلم  مجموعات  شكل  على  عمل  ورشة  ستعقد 
 PESTربحية من خالل نموذج تحليل الالمشاركين مهارات تحليل المنظمات غير 

التبرعات    SWOTتحليل    ونموذج لتطبيقها عند التخطيط لمشاريع حمالت جمع 
غير   المنظمات  في  مشاريعها  وسيعتمد  الوإدارة  وآليتها  هذه  ربحية  في  المدرب 

 الحالة. الورشة التدريبية التطبيقية على أسلوب المباريات اإلدارية وتمثيل 

 :عمل التطوعيالمات ظعات في من ر جمع التب   رابعًا: إدارة
المن تتأثو مة وق ظ بما أن حياة  التبو بحجم ون  رتها  التي توفرها؛ فإن  ر عية  عات 

يقع على عاتق اإلدارة   تطوعيةمات الظ ة المنطعات لمشاريع وأنشر توفير التب  نمجانبا   
ُيعدون  ينذاألمناء، وال  ساإلدارة أو أعضاء مجل س العليا، والمتمثلة عادة بأعضاء مجل 

، 1992يشير )دراكر،  كمة ونجاحها وإلى ذلظحرصا  على مستقبل المن  ن أكثر العاملي
م326ص   إن  بقوله:”  مجل  أدوار  ن (  تبقي    س أعضاء  ال  التي  الهيئات  في  اإلدارة 

   ".عينر عدد من المتب بوجل  مبالغ كبيرة رام بتوفيز الربح: االلت

ذل التب   كومع  جمع  مهمة  إيكال  م ر فإن  شيء  فيه  العليا  لإلدارة   ن عات 
إشغال لإلدارة   كعات، وفيه كذل ر اتيجية كعملية جمع التبر اإلجحاف لعملية مهمة واست

مس  العليا بها  يناط  ول   لياتئو التي  جل ذجسام،  تولى  مستقلة  إدارة  تخصيص  فإن    ب ا 
شبر الت وإدارة  المتبرعيؤ عات  مف  رأم  نون  جمعأوحيث    ،منهر  ال  عملية  عات  ر التب ن 

المت ر مات الخيظ اتيجية في المنر عملية است التبو ية؛ فإن  عات  ر قع أن ترتبط إدارة جمع 
اهتمام اإلدارة العليا بهذه   نع   ر يمي باإلدارة العليا كأحد صور التعبيظ في الهيكل الت 
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189

 _________مهارة إدارة حمالت جمع التبرعات______________________ 
 

 
 

غير   التدريبية  الالمنظمات  الورشة  هذه  في  المدرب  وسيعتمد  وآليتها  ربحية 
 لحالة. االتطبيقية على أسلوب المباريات اإلدارية وتمثيل 

إكساب  .3 إلى  تهدف  تعاوني  تعلم  مجموعات  شكل  على  عمل  ورشة  ستعقد 
 PESTربحية من خالل نموذج تحليل الالمشاركين مهارات تحليل المنظمات غير 

التبرعات    SWOTتحليل    ونموذج لتطبيقها عند التخطيط لمشاريع حمالت جمع 
غير   المنظمات  في  مشاريعها  وسيعتمد  الوإدارة  وآليتها  هذه  ربحية  في  المدرب 

 الحالة. الورشة التدريبية التطبيقية على أسلوب المباريات اإلدارية وتمثيل 

 :عمل التطوعيالمات ظعات في من ر جمع التب   رابعًا: إدارة
المن تتأثو مة وق ظ بما أن حياة  التبو بحجم ون  رتها  التي توفرها؛ فإن  ر عية  عات 

يقع على عاتق اإلدارة   تطوعيةمات الظ ة المنطعات لمشاريع وأنشر توفير التب  نمجانبا   
ُيعدون  ينذاألمناء، وال  ساإلدارة أو أعضاء مجل س العليا، والمتمثلة عادة بأعضاء مجل 

، 1992يشير )دراكر،  كمة ونجاحها وإلى ذلظحرصا  على مستقبل المن  ن أكثر العاملي
م326ص   إن  بقوله:”  مجل  أدوار  ن (  تبقي    س أعضاء  ال  التي  الهيئات  في  اإلدارة 

   ".عينر عدد من المتب بوجل  مبالغ كبيرة رام بتوفيز الربح: االلت

ذل التب   كومع  جمع  مهمة  إيكال  م ر فإن  شيء  فيه  العليا  لإلدارة   ن عات 
إشغال لإلدارة   كعات، وفيه كذل ر اتيجية كعملية جمع التبر اإلجحاف لعملية مهمة واست

مس  العليا بها  يناط  ول   لياتئو التي  جل ذجسام،  تولى  مستقلة  إدارة  تخصيص  فإن    ب ا 
شبر الت وإدارة  المتبرعيؤ عات  مف  رأم  نون  جمعأوحيث    ،منهر  ال  عملية  عات  ر التب ن 

المت ر مات الخيظ اتيجية في المنر عملية است التبو ية؛ فإن  عات  ر قع أن ترتبط إدارة جمع 
اهتمام اإلدارة العليا بهذه   نع   ر يمي باإلدارة العليا كأحد صور التعبيظ في الهيكل الت 

 ية. و اإلدارة الحي 
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غير   التدريبية  الالمنظمات  الورشة  هذه  في  المدرب  وسيعتمد  وآليتها  ربحية 
 لحالة. االتطبيقية على أسلوب المباريات اإلدارية وتمثيل 

إكساب  .3 إلى  تهدف  تعاوني  تعلم  مجموعات  شكل  على  عمل  ورشة  ستعقد 
 PESTربحية من خالل نموذج تحليل الالمشاركين مهارات تحليل المنظمات غير 

التبرعات    SWOTتحليل    ونموذج لتطبيقها عند التخطيط لمشاريع حمالت جمع 
غير   المنظمات  في  مشاريعها  وسيعتمد  الوإدارة  وآليتها  هذه  ربحية  في  المدرب 

 الحالة. الورشة التدريبية التطبيقية على أسلوب المباريات اإلدارية وتمثيل 

 :عمل التطوعيالمات ظعات في من ر جمع التب   رابعًا: إدارة
المن تتأثو مة وق ظ بما أن حياة  التبو بحجم ون  رتها  التي توفرها؛ فإن  ر عية  عات 

يقع على عاتق اإلدارة   تطوعيةمات الظ ة المنطعات لمشاريع وأنشر توفير التب  نمجانبا   
ُيعدون  ينذاألمناء، وال  ساإلدارة أو أعضاء مجل س العليا، والمتمثلة عادة بأعضاء مجل 

، 1992يشير )دراكر،  كمة ونجاحها وإلى ذلظحرصا  على مستقبل المن  ن أكثر العاملي
م326ص   إن  بقوله:”  مجل  أدوار  ن (  تبقي    س أعضاء  ال  التي  الهيئات  في  اإلدارة 

   ".عينر عدد من المتب بوجل  مبالغ كبيرة رام بتوفيز الربح: االلت

ذل التب   كومع  جمع  مهمة  إيكال  م ر فإن  شيء  فيه  العليا  لإلدارة   ن عات 
إشغال لإلدارة   كعات، وفيه كذل ر اتيجية كعملية جمع التبر اإلجحاف لعملية مهمة واست

مس  العليا بها  يناط  ول   لياتئو التي  جل ذجسام،  تولى  مستقلة  إدارة  تخصيص  فإن    ب ا 
شبر الت وإدارة  المتبرعيؤ عات  مف  رأم  نون  جمعأوحيث    ،منهر  ال  عملية  عات  ر التب ن 

المت ر مات الخيظ اتيجية في المنر عملية است التبو ية؛ فإن  عات  ر قع أن ترتبط إدارة جمع 
اهتمام اإلدارة العليا بهذه   نع   ر يمي باإلدارة العليا كأحد صور التعبيظ في الهيكل الت 

 ية. و اإلدارة الحي 
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التب بجمع  فاعلة  مستقلة  إدارة  تخصيص  أهمية  ر إن  بالطبع  يلغي  ال  عات 
التب جمع  في  العليا  لإلدارة  الفعالة  وااللتر المشاركة  ومتب زاعات  تبرعات  بجلب   نعير م 

المسدج ألنها  ع ئو د،  األول  أم  نل  المن و تسيير  واألوثظ ر  )تمبل،   ق مة  بها  اتصاال  
  .)3، ص 1996

 ( 5نشاط )
 دقيقة  30المدة 

 حسب تقديرك: ما الدوافع التي تجعل الناس يقبلون على التبرع؟ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :عر دوافع الناس للتب
ع  لدهناك  الناس  توجه  دوافع  هذه   مع دة  وتختلف  الخيرية،  الجمعيات 

السدال أن  إال  واالجتماعية،  االقتصادية  وحالته  المجتمع  ثقافة  بحسب   مالمهال  ؤ وافع 
للمن ذال دعم ا  الناس  يتبرع  هل  هو:  نفسه  يطرح  الخيظي  دوافعهر مة  إلشباع  أو   م ية، 

الس الشخصية؟ هذا  عن  أجؤ تجيب  دراسة  )العلي،  ر ال  ص  1416اها  على 151،   )
مر ش ال  نالمسلمي  روغي  نالمسلمي  نيحة  المتحو في  األمداليات  وكانر ة  دوافع   تيكية، 

 اآلتي:  وراسة على النحدعينة ال

 _________مهارة إدارة حمالت جمع التبرعات______________________ 
 

 
 

 الخطايا.  نم  رهط هللا والتا  نم ركتحصيل األج افع الديني:دال . أ 

النفسي ب.     التقدير م  :الدافع  والراآلخ   نكحب  المتبر ين،  ذكرى  تخليد  في  ع ر غبة 
 ته.  و بعد م

بعض ضرائبه   نع م ر ع في إعفاء المتبر التب  نباالستفادة م  ك: وذلالدافع الماديج.   
 يكا.ر بية كأمر ول الغد ولة( وهذا يظهر في الدالمستحقة لل

ع السيما إذا كان ذا مكانة  ر المتب  نين مر كتلبية توقعات اآلخ :الدافع االجتماعي د.   
  .قة في المجتمعو مر م

)بوجالل   ص1417ويرى  أن  34،  المصلحة  و يتصرف  نعيالمتبر (،  بدافع  ن 
 ورة مادية. ر بالض تة ليسو جر المصلحة الم تالشخصية حتى وإن كان

تي تدفع األفراد الى التبرع لالعمال الخيرية  أن من العوامل ال  Slibergوذكر  
على   أفرادها  تشجع  التي  األسرية  النماذج  للفرد،  الدينية  السيرة  العوامل  هذه  تتضمن 

ك العطاء  المشاركة،  وفلسفة  للثروة  الفرد  مفهوم  الخيري،  للعمل  حياة،  أ التبرع  سلوب 
يأتي بعد ذلك الرغبة   ،يأتي بعد ذلك النجاح الذي حققة الفرد في مجال المال أو العمل

في   الرغبة  ذلك  بعد  يأتي  المجتمع،  منها  يعاني  التي  المشكالت االجتماعية  في حل 
ال للتبرع   والتأثير في قراراتها،تطوعية  المشاركة في الجمعيات  كما ينزع بعض األفرد 

البعض   يقد  كما  باآلخرين،  االختالط  في  الخيرية إ رغبة  لالعمال  التبرعات  دفع  لى 
 .(Sliberg,1990) لين والقادةئو رغبة في التقرب من المس

 فقد صنفت المتبرعين الى سبعة أنماط هي:  Prince & Fileأما دراسة 

ما   المحليون: ✓ عادة  المتبرعين  من  الصنف  في  وهذا  رغبة  التبرع  على  يقدمون 
ال  المتبرعين  من  الصنف  هذا  من  الرغم  وعلى  المحلية،  مجتمعاتهم  مساعدة 

ال أن هذا التبرع للجمعيات  إ يسعون عادة للحصول على فوائد مباشرة من تبرعهم،  
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 الخطايا.  نم  رهط هللا والتا  نم ركتحصيل األج افع الديني:دال . أ 

النفسي ب.     التقدير م  :الدافع  والراآلخ   نكحب  المتبر ين،  ذكرى  تخليد  في  ع ر غبة 
 ته.  و بعد م

بعض ضرائبه   نع م ر ع في إعفاء المتبر التب  نباالستفادة م  ك: وذلالدافع الماديج.   
 يكا.ر بية كأمر ول الغد ولة( وهذا يظهر في الدالمستحقة لل

ع السيما إذا كان ذا مكانة  ر المتب  نين مر كتلبية توقعات اآلخ :الدافع االجتماعي د.   
  .قة في المجتمعو مر م

)بوجالل   ص1417ويرى  أن  34،  المصلحة  و يتصرف  نعيالمتبر (،  بدافع  ن 
 ورة مادية. ر بالض تة ليسو جر المصلحة الم تالشخصية حتى وإن كان

تي تدفع األفراد الى التبرع لالعمال الخيرية  أن من العوامل ال  Slibergوذكر  
على   أفرادها  تشجع  التي  األسرية  النماذج  للفرد،  الدينية  السيرة  العوامل  هذه  تتضمن 

ك العطاء  المشاركة،  وفلسفة  للثروة  الفرد  مفهوم  الخيري،  للعمل  حياة،  أ التبرع  سلوب 
يأتي بعد ذلك الرغبة   ،يأتي بعد ذلك النجاح الذي حققة الفرد في مجال المال أو العمل

في   الرغبة  ذلك  بعد  يأتي  المجتمع،  منها  يعاني  التي  المشكالت االجتماعية  في حل 
ال للتبرع   والتأثير في قراراتها،تطوعية  المشاركة في الجمعيات  كما ينزع بعض األفرد 

البعض   يقد  كما  باآلخرين،  االختالط  في  الخيرية إ رغبة  لالعمال  التبرعات  دفع  لى 
 .(Sliberg,1990) لين والقادةئو رغبة في التقرب من المس

 فقد صنفت المتبرعين الى سبعة أنماط هي:  Prince & Fileأما دراسة 

ما   المحليون: ✓ عادة  المتبرعين  من  الصنف  في  وهذا  رغبة  التبرع  على  يقدمون 
ال  المتبرعين  من  الصنف  هذا  من  الرغم  وعلى  المحلية،  مجتمعاتهم  مساعدة 

ال أن هذا التبرع للجمعيات  إ يسعون عادة للحصول على فوائد مباشرة من تبرعهم،  
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 الخطايا.  نم  رهط هللا والتا  نم ركتحصيل األج افع الديني:دال . أ 

النفسي ب.     التقدير م  :الدافع  والراآلخ   نكحب  المتبر ين،  ذكرى  تخليد  في  ع ر غبة 
 ته.  و بعد م

بعض ضرائبه   نع م ر ع في إعفاء المتبر التب  نباالستفادة م  ك: وذلالدافع الماديج.   
 يكا.ر بية كأمر ول الغد ولة( وهذا يظهر في الدالمستحقة لل

ع السيما إذا كان ذا مكانة  ر المتب  نين مر كتلبية توقعات اآلخ :الدافع االجتماعي د.   
  .قة في المجتمعو مر م

)بوجالل   ص1417ويرى  أن  34،  المصلحة  و يتصرف  نعيالمتبر (،  بدافع  ن 
 ورة مادية. ر بالض تة ليسو جر المصلحة الم تالشخصية حتى وإن كان

تي تدفع األفراد الى التبرع لالعمال الخيرية  أن من العوامل ال  Slibergوذكر  
على   أفرادها  تشجع  التي  األسرية  النماذج  للفرد،  الدينية  السيرة  العوامل  هذه  تتضمن 

ك العطاء  المشاركة،  وفلسفة  للثروة  الفرد  مفهوم  الخيري،  للعمل  حياة،  أ التبرع  سلوب 
يأتي بعد ذلك الرغبة   ،يأتي بعد ذلك النجاح الذي حققة الفرد في مجال المال أو العمل

الرغبة في   ذلك  بعد  يأتي  المجتمع،  منها  يعاني  التي  المشكالت االجتماعية  في حل 
ال للتبرع   والتأثير في قراراتها،تطوعية  المشاركة في الجمعيات  كما ينزع بعض األفرد 

البعض   يقد  كما  باآلخرين،  االختالط  في  الخيرية إ رغبة  لالعمال  التبرعات  دفع  لى 
 .(Sliberg,1990) لين والقادةئو رغبة في التقرب من المس

 فقد صنفت المتبرعين الى سبعة أنماط هي:  Prince & Fileأما دراسة 

ما   المحليون: ✓ عادة  المتبرعين  من  الصنف  في  وهذا  رغبة  التبرع  على  يقدمون 
ال  المتبرعين  من  الصنف  هذا  من  الرغم  وعلى  المحلية،  مجتمعاتهم  مساعدة 

ال أن هذا التبرع للجمعيات  إ يسعون عادة للحصول على فوائد مباشرة من تبرعهم،  
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 الخطايا.  نم  رهط هللا والتا  نم ركتحصيل األج افع الديني:دال . أ 

النفسي ب.     التقدير م  :الدافع  والراآلخ   نكحب  المتبر ين،  ذكرى  تخليد  في  ع ر غبة 
 ته.  و بعد م

بعض ضرائبه   نع م ر ع في إعفاء المتبر التب  نباالستفادة م  ك: وذلالدافع الماديج.   
 يكا.ر بية كأمر ول الغد ولة( وهذا يظهر في الدالمستحقة لل

ع السيما إذا كان ذا مكانة  ر المتب  نين مر كتلبية توقعات اآلخ :الدافع االجتماعي د.   
  .قة في المجتمعو مر م

)بوجالل   ص1417ويرى  أن  34،  المصلحة  و يتصرف  نعيالمتبر (،  بدافع  ن 
 ورة مادية. ر بالض تة ليسو جر المصلحة الم تالشخصية حتى وإن كان

تي تدفع األفراد الى التبرع لالعمال الخيرية  أن من العوامل ال  Slibergوذكر  
على   أفرادها  تشجع  التي  األسرية  النماذج  للفرد،  الدينية  السيرة  العوامل  هذه  تتضمن 

ك العطاء  المشاركة،  وفلسفة  للثروة  الفرد  مفهوم  الخيري،  للعمل  حياة،  أ التبرع  سلوب 
يأتي بعد ذلك الرغبة   ،يأتي بعد ذلك النجاح الذي حققة الفرد في مجال المال أو العمل

الرغبة في   ذلك  بعد  يأتي  المجتمع،  منها  يعاني  التي  المشكالت االجتماعية  في حل 
ال للتبرع   والتأثير في قراراتها،تطوعية  المشاركة في الجمعيات  كما ينزع بعض األفرد 

البعض   يقد  كما  باآلخرين،  االختالط  في  الخيرية إ رغبة  لالعمال  التبرعات  دفع  لى 
 .(Sliberg,1990) لين والقادةئو رغبة في التقرب من المس

 فقد صنفت المتبرعين الى سبعة أنماط هي:  Prince & Fileأما دراسة 

ما   المحليون: ✓ عادة  المتبرعين  من  الصنف  في  وهذا  رغبة  التبرع  على  يقدمون 
ال  المتبرعين  من  الصنف  هذا  من  الرغم  وعلى  المحلية،  مجتمعاتهم  مساعدة 

ال أن هذا التبرع للجمعيات  إ يسعون عادة للحصول على فوائد مباشرة من تبرعهم،  
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جالل للمتبرع من قبل الجمعيات  ونظرة اإل  الخيرية المحلية غالبا  مايرتبط بالتقدير
 يين بصفة عامة.  والسكان المحل 

أو   الورعون: ✓ الدينية  القيم  بدافع من  التبرع  الى  ينزع  المتبرعين  هذا الصنف من 
يجب   هللا؛ لذا أن مالديهم من أموال أو ثروة هي من عند    االخالق، فهم يعتقدون 

ماتنصب   وغالبا   المنعم،  شكر  وسائل  من  كوسيلة  اآلخرين  يساعدوا  أن  عليهم 
 رعين في الجمعيات الدينية. تبرعات هذه الفئة من المتب

يقدم هذا الصنف من المتبرعون بدافع مادي محض وخاصة فيما    المستثمرون:  ✓
عليها  التي ينطبق  يتعلق بقضية الضرائب، فهم أوال  يختارون الجمعيات الخيرية 

خالصا  لهذه الجمعيات، فخفض إنظام خصم الضرائب، كما أن هذه الفئة ال تكن  
 ئيسي لتبرعات هذه الفئة. الضرائب هو المحرك الر 

جتماعية فتبرعهم يعتبر ا سباب  يتبرع هذا الصنف من المتبرعين أل  االجتماعيون:  ✓
وسيلة من وسائل الترويح االجتماعي، كما أنهم يوقعون عائدا  لهذه التبرعات غالبا  

كما تتصف   ،من قبل المؤسسات التي يتبرعون لها   ماتتمثل في االعتراف الرسمي
أم  الفئة  الجيدة هذه  السمعة  ذات  الجمعيات  الى  تبرعاتها  تقديم  الى  تميل  ها 

 والصيت الحسن.
لشعورهم    يثاريون:اإل ✓ نتيجة  الخيرية  لألعمال  المتبرعين  من  الصنف  هذا  يتبرع 

بالمسئولية األخالقية تجاه المحتاجين والقضايا اإلنسانية، والمردود الذي يعود على 
الفئة هذه الفئة عادة  مايتمثل في مشاعرو   وأحاسيس الرضا، وعادة ما تقدم هذه 

ال تفصح عن هوياتهم، ألنهم ال يرغبون وال يطمعون في مردود   تبرعاتها بطريقة
 مادي أو معنوي من هذه التبرعات سوى مشاعر الرضا.

ما   الشاكرون: ✓ عادة  المتبرعين  من  الصنف  منظمات    هذا  أو  لجمعيات  يتبرعون 
أخرى من هذه بسبق وأن استفادوا بطريقة أو  معينة رغبة في رد الجميل، ألنهم  

 المنظمات أو المؤسسات، أو سبق وأن استفاد منها أحد أقربائهم أو أصدقائهم. 

 _________مهارة إدارة حمالت جمع التبرعات______________________ 
 

 
 

عادة  ما تخصص هذه الفئة من المتبرعين تبرعاتها للجمعيات التي توجه   األمراء: ✓
جهودها الى تحسين الحالة االقتصادية للمحرومين، وال تعطي هذه الفئة اهتماما  

نجازاتها، كما  إكبيرا  لسمعة وجماهيرية الجمعيات بقدر ما تهتم بفعالية الجمعية و 
 فها المعلنة وعدم المساس بها. بأهدا  تطوعيةتشدد على التزام الجمعيات ال

من المتبرعين لألعمال   الدراسة أن المحليين يمثلون أعلى نسبة  وتؤكد نتائج 
الرغبة   في  يتمثل  للتبرع  فدافعهم  ومنطقية،  واضحة  للتبرع  دوافعهم  وتبدو  الخيرية، 
بتطوير مجتمعاتهم المحلية في شتى المجاالت، وقد احتل الورعون في المرتبة الثانية  

حيث النسبة ويتبرع هؤالء بدوافع دينية محضة، كما تقترح هذه الدراسة األساليب من  
التبرعات مع كل نمط من هذه األنماط، ألنه لك منها يتطلب   سلوبا   أ المناسبة لجمع 

األنماط. هذه  بين  تختلف  التبرع  دافع  ألن  األخرى  األنماط  عن  يختلف   محددا  
(Prince & File,1994). 

ال  نأكما   المنظمات  على  القائمين  في   تطوعية إدراك  جمع   والعاملين  إدارات 
فيها  التبرعا  لهت  يعتبر  مفتاحا   للتبرع؛  الناس  تدفع  التي  اللغة    ملألسباب  الختيار 

 .(Bekowitz,1995) المدخل األكثر تأثيرا  في نفوسهم المناسبة لخطابهم، ومعرفة

 : جمع التبرعات التدريبية إلدارةالوحدة 
 التدريبية: المعرفية المتضمنة في الوحدة الوحدات  •

 التالية: سيتعرف المشارك في هذه الوحدة التدريبية على المفاهيم 

  )التطوعية(. ربحيةال. مفهوم إدارة جمع التبرعات في المنظمات غير 1
  الفعالة.  وغير. ملخص لطرق جمع التبرعات الفعالة 2
  التبرعات. . نصائح عملية لتحسين طرق جمع 3
  المتبرعين.. المقابالت الشخصية مع كبار 4
  مشروع. . إعداد ملف 5
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عادة  ما تخصص هذه الفئة من المتبرعين تبرعاتها للجمعيات التي توجه   األمراء: ✓
جهودها الى تحسين الحالة االقتصادية للمحرومين، وال تعطي هذه الفئة اهتماما  

نجازاتها، كما  إكبيرا  لسمعة وجماهيرية الجمعيات بقدر ما تهتم بفعالية الجمعية و 
 فها المعلنة وعدم المساس بها. بأهدا  تطوعيةتشدد على التزام الجمعيات ال

من المتبرعين لألعمال   الدراسة أن المحليين يمثلون أعلى نسبة  وتؤكد نتائج 
الرغبة   في  يتمثل  للتبرع  فدافعهم  ومنطقية،  واضحة  للتبرع  دوافعهم  وتبدو  الخيرية، 
بتطوير مجتمعاتهم المحلية في شتى المجاالت، وقد احتل الورعون في المرتبة الثانية  

حيث النسبة ويتبرع هؤالء بدوافع دينية محضة، كما تقترح هذه الدراسة األساليب من  
التبرعات مع كل نمط من هذه األنماط، ألنه لك منها يتطلب   سلوبا   أ المناسبة لجمع 

األنماط. هذه  بين  تختلف  التبرع  دافع  ألن  األخرى  األنماط  عن  يختلف   محددا  
(Prince & File,1994). 

ال  نأكما   المنظمات  على  القائمين  في   تطوعية إدراك  جمع   والعاملين  إدارات 
فيها  التبرعا  لهت  يعتبر  مفتاحا   للتبرع؛  الناس  تدفع  التي  اللغة    ملألسباب  الختيار 
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 التدريبية: المعرفية المتضمنة في الوحدة الوحدات  •
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الرغبة   في  يتمثل  للتبرع  فدافعهم  ومنطقية،  واضحة  للتبرع  دوافعهم  وتبدو  الخيرية، 
بتطوير مجتمعاتهم المحلية في شتى المجاالت، وقد احتل الورعون في المرتبة الثانية  

حيث النسبة ويتبرع هؤالء بدوافع دينية محضة، كما تقترح هذه الدراسة األساليب من  
التبرعات مع كل نمط من هذه األنماط، ألنه لك منها يتطلب   سلوبا   أ المناسبة لجمع 
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  والهاتفية. . الحمالت البريدية 6
 اآللي. . متابعة المتبرعين بالحاسب 7

 التدريبية: ورش العمل التطبيقية المهارية المحققة ألهداف الوحدة  •
إكسابه    إلى ي تطبيقي في ورش التدريبية تهدف  سيشارك المتدرب وبشكل عمل

التدريبية ستعقد ورشة عمل على شكل مجموعات  الالمهارات المحققة لألهداف   وحدة 
تعلم تعاوني تهدف إلى إكساب المشاركين فهم واضح لمفهوم إدارة جمع التبرعات في  

غير   التدريبيالالمنظمات  الورشة  هذه  في  المدرب  وسيعتمد  وآليتها  التطبيقية ربحية  ة 
 . على أسلوب المباريات اإلدارية

 المتبرعين.دارة خدمات إلالوحدة التدريبية 
على   التدريبية  الوحدة  هذه  التدريبية   المواضيعوتشتمل  والورشة  المعرفية 

 اآلتية: ستراتيجية التعليم النشط  االتطبيقية التي تنفذ وفق 

 المتبرع.مفهوم  .1
 المتبرع. أهمية  .2
 المتبرعين.ة  مفهوم خدم .3
 المتبرعين:دارة العالقات مع إ .4 

 والخيرية والتطوعية.مفهوم عالقات المتبرعات في المنظمات األهلية  أ. 
 ستراتيجية العمل. االبعد المتحرك لهذه العالقة وانعكاساتها على  ب. 

 من حيث: لتطوعية أمثلة عملية لتوضيح تطور العالقة بين المتبرع والجمعية ا .5 
 مردودها االقتصادي.  أ. 

 . المخاطر المتوقعة وكيفية تقليلها  ب. 
اال  ج.  السياسات  ورسم  العالقة  لهذه  المستقبلية  تبع    ستراتيجية التوقعات  ا  المالئمة 

 لذلك. 
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 اإلبداع لتحويل مالحظات وشكاوى المتبرعين إلى إنتاج وخدمات مربحة.  د.
 كل من يتعامل معه. كيفية بناء العالقة مع المتبرع للجمعية و  ه. 
 المتبرع:وسلوك  لتطوعية العالقات التفاعلية بين المنظمة ا  .6 

 التفاعلية. طبيعة سلوك المتبرع وأثره في العالقة  أ. 
 االستهالكي. مقارنة بين سلوك المتبرع الخيري والسلوك  ب. 
 المتبرع.الحسي لدى  اإلدراك أثار  ج. 
 معه. على العالقة التفاعلية  النفسية لدى المتبع االتجاهاتأثار  د.
 التطوعية: المزيج التسويقي للمنظمة  وقراراتالعالقات التفاعلية بين المتبرع  .7 

 التسويقي. تحديد عناصر المزيج  أ. 
 والمتبرع. العالقة بين المزيج التسويقي  ب. 
 والمتبرع. لتطوعيدراسة العالقة التفاعلية بين عناصر المزيج التسويقي ا  ج. 
 والمتبرع. لتطوعيالمزيج التسويقي ا د.
 المؤشرات لتقييم العالقة مع المتبرعين: .8 

 مؤشرات اكتساب المتبرعين ومؤشرات المحافظة عليهم.  أ. 
 قياس درجة والء المتبرع.  ب. 
 قياس درجة رضي المتبرع.  ج. 
 التداخالت فيما بين هذه المؤشرات.  د.

 . والتغذية الراجعة قاعدة بيانات المتبرعين  ه. 
 . آلية معرفة والء المتبرعين ودرجة الوالء والرضا  و.
 استطالعات الرأي ودورها في تمتين العالقة مع المتبرعين. ز.
 وجدواها. برامج الحاسوب ذات الصلة  ح. 
 المتبرعين:ستراتيجية لخدمات رسم السياسات اال  .9 

 توقع السلوكيات المستقبلية للمتبرعين. أ. 
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 فيها. توصيات للمنظمات األهلية والخيرية ومجالس إدارتها والعاملين  ج. 
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 دقيقة  30المدة 

 المؤثرة على عملية جمع التبرعات؟حسب تقديرك: ما العوامل 
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 للعمل التطوعي: التبرعات العوامل المؤثرة في جمعخامسًا: 
التطوعية بعدة عوامل، وتتباين مصادر تلك    رتتأث   المنظمات  التبرعات في 
ية وداخلية تنبع رالبيئة الخارجية المحيطة بالمنظمة الخي  نخارجية تنبع م   ن العوامل م

ا بيئة  نم ويمكن لخير المنظمة  التبرعات،  جمع  عملية  مع  تعاملها  وأسلوب  ذاتها  ية 
 بهذه العوامل من ثالث زوايا:  تطوعيةالنظر الى تأثر التبرعات للمنظمات ال

 . كميتها. 1 

 ارها.ستمر . ا2 

 . تطوعيةلا  مةظ أهداف المن و. وجهتها نح3 

الع بعض  بالتفصيل  نستعرض  أن  الو وقبل  في  دامل  تسهم  التي  نجاح  اخلية 
أهداف و للحص   التطوعية   المنظمات نحو  كافية ومستمرة وموجهة  مالية  ل على موارد 

 المنظمة؛ نشير إلى تأثير بعض العوامل على عملية جمع التبرعات. 
  الخارجية: املو ـ الع 1

المن  ط المحي    لجميع  وع ظ الخارجي  بالتقلبات  يتسم  االستقدمات  ار،  ر م 
الظ والمن مفتظن  تطوعية مات  )العلي  و ام  ليس76، ص1416ح  فهي  ع   ت(   ن بمنأى 
الـتي تحدث في البيئة التي تحيط بها )بوجالل  ر رات والتغـيطو ، بالت ر التأث ، 1417ات 
للمن  ،(32ص يمكن  ال  التطوعية مة  ظ وال  والمعن  مع دأن تحصل على  مو المادي   ني 
امل البيئة  و ضمن ع   ومن(،  106ة بها )خاطر، بدون، صططريق البيئة المحي  رغي

تؤث التي  المن  رالخارجية  الظ في  والتبتطوعية  مات  عام  ما  ر بشكل  خاص  بوجه  عات 
  :يأتي

  :امل االجتماعيةو أ ـ الع
المجتمع  ر أف  عالقات والتقالي   بوأسالي بعض،  البعضهم  مع  اد    د المعيشة، 

ى تفاعل المجتمع مع دفي م  لها أثربقات المجتمع،  ط بين    التكافلى  و ة، ومست دالسائ
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المادي   مع دية ومساهمتهم في تقديم الر الخيلمنظمات التطوعية  ة ل ط وعات واألنشر المش
  .ي و والمعن

  :امل االقتصاديةو ب ـ الع 
الدعم مقدار  في  يؤثر  للدولة  االقتصادي  على    الوضع  النعكاسه  المالي 

ولة  د ال ور ر أن م (Bachtel,1992:71) ، ويؤكدالمجتمع من الناحية المالية والمادية 
البت أسعار  كتدني  اقتصادية،  تمويل ر بمشكالت  في  يؤثر  المثال،  سبيل  على  ول 

  .لتطوعية مات ا ظ المن
 ج. القررات الحكومية:

ق   أن  القر كما  بعض  خصخصة  مثل  حكومية،  الحكط ارات  أو  و اعات  مية، 
ضرائ ر ف الش  بض  بالض ر على  عليه  يترتب  مر كات،  على  آثار  المن وورة  مات  ظ ارد 
الش  لتطوعيةا تعتبر  )بوجالل،ر التي  تمويلها  مصادر  إحدى  ص  1417كات   ،32 .)

وما    برسبتم 11بية بأحداث  ر العالتطوعية  مات  ظ السلبي في تبرعات المن  رولعل التأث
المن  على  ضار  هجوم  من  العمل   ةبير العالتطوعية  مات  ظ تبعها  مجال  في  العاملة 

  .عاتر امل السياسية على التبو الع ري، أحد أبرز األمثلة على أثر الخي 
  :جي والعلمي و لو م التكندالتق  د. 

يدة  دعة مجاالت ع و ر في وسائل االتصاالت المتنو ط م التقني والت دفَتح التق  
والشظ للمن والبيع  االتصال  عمليات  في  اإلنت اء،  ر مات  شبكة  ج  تنر وتعتبر  يدة دأداة 

 ر سة، والتي تحمل معها الكثيو الملم  ر سة وغيو مات الملمديق السلع والخ و لتس  رةطو مت
المجالط الت نم هذا  في  ومحمود   بيقات  ص  1421)أيوب  ش (،700،  بال   ك وهي 

 مات المالظ مات الخيرية أن تستثمرها كما استثمرتها منظ مهمة ينبغي على المن  وسيلة
المن   كواألعمال، وذل  بأهداف  الناس  تعريف  ، ممنه   مع د ال  طلبتها، و ط مة وأنشظ في 

  .بت البعيدر تلك الشبكة التي ق ر صول إليها عبو وتسهيل ال
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  :اخليةدامل الو ـ الع 2 

المن ج  التطوعيةمات  ظتختلف  التن  وانب في  كالثقافة  عديدة،  يمية،  ظ إدارية 
الو ومست ينعكس  و ى  والتي  اإلداري،  وو عي  عملياتها  مع  تعاملها  على   ائفها ظأثرها 

  .امل داخلية و اإلدارية، هذه االختالفات يمكن أن تعتبر ع 

الو والع  العدامل  تلك  هي:  ال و اخلية  منا امل  ال  نبعة  للمندالبيئة  مات  ظ اخلية 
شأنها أن تسهم   ناخلية التي م د ال  فيها، والعوامل  ممة التحكظ ية والتي تملك المنر الخي

 عات: ر ية في جمع التبر مات الخيظ في نجاح أو إخفاق المن

 عات:ر التب لجمع طيطأ. التخ 
التب   جمع  عملية  المنر ترتبط  برسالة  وثيقا   ارتباطا     التطوعية مة  ظ عات 

وم  مر لمفتا نوأهدافها،  تنطلق  أن  المن  نض  تنساق  ظ حاجات  أن  ال  المالية،  مة 
النظ الم المتب وراءتطوعية  مة  رغبات  فق  نعير تحقيق  المستفيدين  حاجات  مع  ط أو  ؛ 

  .كاعاة ذلر أهمية م

ونأن  كما    الت وحجم  مباشبر عية  بصورة  تتأثر  بالعر عات  المحي و ة  ة  ط امل 
ت  ظما امل نجاح المن و أهم ع   نم   ط ي ط وهذا ما يجعل عملية التخ  ، لتطوعيةمة اظ بالمن

 .عات التي تحتاج إليها ر في جمع التب  تطوعيةال

التخ  (Schaff,1999:3) ويوضح   التب  طيط أهمية  في  ر لجمع  عات 
 في ثالث نقاط، هي:  تطوعية مات الظ المن

 ف. داله  ونح رالسي •
 .مكيز على المهر الت  •
 االهتمام بالتفاصيل.   •
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  ر سي   ط عات على خر في جمع التب  نالع العامليط فرصة إطيط  حيث يتيح التخ
  د ويساع  ،اخلةدفي أعمال مت  مأثناء انغماسه  م ، كما يجعلهم يركزون على المهمأعماله

 صيل المهمة. فائيات والتز م إهمال بعض الجدعلى ع  ككذل  طيط التخ 

)ماكدونلد، يراه  كما  ص  1990التخطيط  م31،  ال ر (  الحالي،و اجعة   ضع 
الف القر وصياغة بعض  األهداف، واتخاذ  األساسية، وتحديد  كيفية ر ضيات  بشأن  ارات 

ث األهداف،  هذه  لتحقيقها و دج  م تحقيق  الالزمة  الحسابات  ووضع  ويمكن   ،لتها، 
 اآلتي:  و ( على النح5، ص 1413كما يراها )شعاع،  طيط احل التخ ر اض مر استع

 أهدافها:  نالق مط مة واالنظ اجعة رسالة المن ر م  .1
 طط وضع خ  دة التي ينبغي االعتماد عليها عندمة هي القاع ظ إن رسالة المن 

 المال   نف مد(؛ ألن اله5، ص  1996ام،  ر )إنجارد المالية  و اتيجيات جمع المر واست
  .سالة واألهدافلر مة ادمات هو خظ ي تتحصل عليه المن ذال

ارد المالية إلى  و ممارسة جمع الم  دمة وأهدافها عنظ يؤدي إغفال رسالة المن   وقد
غي األم محمودة؛  رنتائج  ثانو كتوجه  برامج  إلى  الضو ال  وإلحاق  بالبر ية،  امج ر ر 

يجعل    دمة قظ اعاة أهداف المنو ارد المالية بدون م و جمع الم  ممارسة ئيسة، كما أنر ال
مة  ظ تتعارض مع أهداف المن   د، والتي قناعميدوعي وراء رغبات ال مة تنساق بال ظ المن

  .ورسالتها 

 مة: ظ المن موقفتحليل  .2
  ، ؟مة اآلنظال أين المن ؤ الس  نة هو اإلجابة ع طو هذه الخ  نم  سئي ر ف الداله  

  ق لوضعهاتقوم بتحليل عمي   المنظمة أنينبغي على    مالمهال  ؤ هذا الس  ن ع   ة ولإلجاب
وقـ إمكانياتها،  وتحديد  الدالحالي  وتقدير  المحي ظر رتها،  تستشرف ط وف  وأن  بها،  ة 

ويرى  ص  1999)كولتر،    مستقبلهـا،  تحليل  194،  أن   Situation)الموقف  (، 
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Analysis) طر ص والمخار ة والضعف والفو تحليل نقاط الق  يشمل(SWAT)  مة  ظ للمن
   . ولمنتجاتها 

)المغربي، ص  1999ويحدد  مفه131،  تحليل و (  دليل   (SWAT) م  بأنه 
 نأهمية هذا التحليل م  ووالخارجية، وتبداخلية  دامل الولعا منلكل   التحليل المتكامل

الق نقاط  والف ةو بيان  والمخار والضعف  المن  طرص  بيئة  ترتبط  الظ التي  اخلية  دمة 
التدوعن  ،والخارجية ُيعد  جيما  بطريقة  فإنه  دحليل  يساع سو ة؛  تحديد   د ف  في  كثيرا  

 .(358، ص1990، دأولويات المنظمة، ويحدد وجهتها الصحيحة. )ماكدونال

 تحديد األهداف: .3

مة المالية إلى  ظ تأتي بعد ذلك المرحلة األهم، وهي عملية تحويل حاجات المن 
  :على أنهف داله  (14، ص 1976هاب،و الددة، ويعرف )عبدأهداف واضحة ومح

وهذه النتيجة تتكون مو ال نتيجة يراد الك   نصول إليها،    م ثالثة عناصر هي: 
 .نمز والكيف وال

التب  نوم التطعات؛ نست ر خالل وضع أهداف دقيقة لجمع  ازن بين و يع تحقيق 
المن التبو وس  التطوعية مة  ظمشاريع  وقر ق  مح  دعات،  األهداف  مجال  دتكون  في  دة 

افية ما، أو تكون شاملة ألكثر ر قة جغط و في منمة أظ مشاريع المن ن  د كمشروع مدمح
، مقاسة  specificأن تكون محددة      جيدة، فالبدوحتى تكون األهداف    ،مجال  نم

measure ممكنة ،attainable واقعية ،real  محددة زمنيا ، timetable      

 صياغة االستراتيجيات:  .4

  قمة تحقي ظالمن من خاللها تستطيع  تعتقد    تىق الر طويقصد بها إيضاح ال   
)المغربي،   ص1999أهدافها  م (19،  االستراتيجيات  صياغة  ع   نوتبدأ  ة دخالل 

ب أن تحتله  و غ ر كز المر افها والمدر التي يمكن استهو ائح الجمهر محكمات؛ كتحديد ش
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، مقاسة  specificأن تكون محددة      جيدة، فالبدوحتى تكون األهداف    ،مجال  نم

measure ممكنة ،attainable واقعية ،real  محددة زمنيا ، timetable      

 صياغة االستراتيجيات:  .4

  قمة تحقي ظالمن من خاللها تستطيع  تعتقد    تىق الر طويقصد بها إيضاح ال   
)المغربي،   ص1999أهدافها  م (19،  االستراتيجيات  صياغة  ع   نوتبدأ  ة دخالل 

ب أن تحتله  و غ ر كز المر افها والمدر التي يمكن استهو ائح الجمهر محكمات؛ كتحديد ش
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هذه   (، وتضمن187، ص  2000،دالحميدمات المشابهة. )عبظ مقارنة بالمن  مةظ المن
صي ةطو الخ  المنأيضا   استراتيجيات  مستظ اغة  على  المشو مة  التسر ى   (يقيةو وعات 

ف در المستهو ر العام والجمهو وعلى مستوى اتصاالتها بالجمه اج جديد(ر إخ تجديد أو
ثالث    ناتيجية تتكون مر ( أن أي است180، ص  1990ويرى )ماكدونلد،  ك،ذل  روغي

 عناصر، هي:  

  مة.ظ * إمكانيات المن

 ر.   و بيعة الجمهط   *

 مات المشابهة.  ظ المن صخصائ * 

 إعداد برامج العمل والميزانيات الالزمة:    .5

دة داألعمال المح  نعة مو ة تحويل االستراتيجيات إلى مجمطو تشمل هذه الخ
 :أسئلة مثل نمة، والتي تجيب بوضوح ع رسو تمكن من الوصول إلى األهداف الم التي

 عة و مجم  نأو نشاط م   ة إسناد كل عملطو ومتى؟  ويتم في هذه الخ  نماذا وكيف وم
إلى وحدات  ط األعمال واألنش المسإة  هي  تكون  أشخاص  أو  لة عنها )شعاع ئو دارية 

 (.182، ص1413،

  :نعير ة على المتبظب ـ المحاف

المن  تمر الخيظ عالقة  بالمتبر مة  ثر ية  بالتعرف  تبدأ  مراحل،  بعدة  الثقة    مع 
ال وتقديم  بالتبرع  أشكالها  أحد  في  وتنتهي  للمن  مع دواالقتناع،  وتختلف ظ المالي  مة، 

الدالم والجهز ة  المن ذال  دمنية  تبذله  الخيظي  مر مة  المتبرع  ينتقل  لكي  المرحلة    نية 
مشقة تكلفة    نإال أنها في كل الحاالت عملية ال تخلو م ،ة ر حلة األخير الم األولى إلى 

عة و مة مجمظ على المن   رمة سيختصظ ع للمنر له التب  قي سبذ ع الر فإن المتب اذمالية، ول
يعرفها ويثق فيها إلى حد ما، وقادر    وى، فهر ة أخر ع مر احل إذا ما دعي للتبر الم نم

 _________مهارة إدارة حمالت جمع التبرعات______________________ 
 

 
 

يم دالق عر بتها للمتبطمات الخيرية في مخا ظ وعادة ما تتحول المن  ،لها  مع دعلى تقديم ال
مما يقلل التكاليف المالية  ؛  ط فق  ز كير والتحفيذيف واإلقناع إلى لغة التر علغة الت  نم

المن  الق  ،مة ظ على  العميل  تكلفة  بأن  التسويق  علماء  أكده  ما  بخمسة دوهذا  أقل  يم 
 (.143، ص 1999تكلفة العميل الجديد )كوتلر، من أضعاف 

ق  طر ومنتجاتها بوسائل    ن سائل اإلعالمية عر مات في بث الظ المن   سإن تناف 
ق جمه  دمتنوعة،  على  التشويش  إلى  المثال  و يؤدي  سبيل  فعلى  الناس،  يتعرض ر 

ال في  العادي  المتحـو الشخص  األمداليات  المتر ة  في   رسـالة1500إلى    وسط يكية 
 ىد ل  دي يتوللذر او كما أن الشع،(  4  ، ص2001احد )روزن،  و م الو إعـالنية في اليـ

سائل اإلعالنية يعد حائال  أمام تفاعل الناس مع تلك  ر اقية الدبعض الناس بعدم مص
مة  دأن جربوا الخ  ق إلى األشخاص الذين سب   أون ا فإن الناس عادة ما يلج ذسائل، ولر ال

والحال ال يختلف كثيرا   ،(350، ، ص1420،  داوي والسنر )ال عنها    نأو السلعة المعل
على العامل الثاني؛ إذ إن هناك عالقة ثقة نسبية   ظ ية مع التحف ر مات الخيظ في المن

المن الخيظ تربط  بالناس ر مات  مو وشع  ،ية  التب  ق سب  نر  ع ر له  بالرضا  مة  ظ المن   نع 
مسّ ر الخي إلى  يحوله  ع وية  ويذود  عنها  يدافع  لها،  لمنتجاتها    ن ق  ويروج  سمعتها، 

، م عهاصل م و ن السابقون إذا ما أحسن التو ع ر (. ويمتاز المتب6، ص  2001)روزن،  
  .قة و ث و مكلفة وم رشبكات اتصاالت غي  مبأنه

أن توليهم عناية    تطوعيةمات الظ المن  نالسابقين تتطلب م  نعير إن أهمية المتب 
ض بعض روالتهنئة باألعياد، ويمكن ع   رابات الشكط فائقة، وأن تجاوز العناية بهم خ

 اآلتي:  و وسائل االعتناء بهم على النح

أهدافها الخاصة    لها   المتبرعين السابقين  للمتابعة والتواصل معوحدة إدارية    إنشاء .1
 ها المستقلة.  طط وخ 

آليظن نشاء  إ    .2 بيانات  ام  قاعدة  أساسية   يتضمن  أساسي ،  تفصيلية   كمنطلق 
 ة. ديدارات مستقبلية جر لق
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سائل اإلعالنية يعد حائال  أمام تفاعل الناس مع تلك  ر اقية الدبعض الناس بعدم مص
مة  دأن جربوا الخ  ق إلى األشخاص الذين سب   أون ا فإن الناس عادة ما يلج ذسائل، ولر ال

والحال ال يختلف كثيرا   ،(350، ، ص1420،  داوي والسنر )ال عنها    نأو السلعة المعل
على العامل الثاني؛ إذ إن هناك عالقة ثقة نسبية   ظ ية مع التحف ر مات الخيظ في المن

المن الخيظ تربط  بالناس ر مات  مو وشع  ،ية  التب  ق سب  نر  ع ر له  بالرضا  مة  ظ المن   نع 
مسّ ر الخي إلى  يحوله  ع وية  ويذود  عنها  يدافع  لها،  لمنتجاتها    ن ق  ويروج  سمعتها، 

، م عهاصل م و ن السابقون إذا ما أحسن التو ع ر (. ويمتاز المتب6، ص  2001)روزن،  
  .قة و ث و مكلفة وم رشبكات اتصاالت غي  مبأنه

أن توليهم عناية    تطوعيةمات الظ المن  نالسابقين تتطلب م  نعير إن أهمية المتب 
ض بعض روالتهنئة باألعياد، ويمكن ع   رابات الشكط فائقة، وأن تجاوز العناية بهم خ

 اآلتي:  و وسائل االعتناء بهم على النح

أهدافها الخاصة    لها   المتبرعين السابقين  للمتابعة والتواصل معوحدة إدارية    إنشاء .1
 ها المستقلة.  طط وخ 

آليظن نشاء  إ    .2 بيانات  ام  قاعدة  أساسية   يتضمن  أساسي ،  تفصيلية   كمنطلق 
 ة. ديدارات مستقبلية جر لق
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يم دالق عر بتها للمتبطمات الخيرية في مخا ظ وعادة ما تتحول المن  ،لها  مع دعلى تقديم ال
مما يقلل التكاليف المالية  ؛  ط فق  ز كير والتحفيذيف واإلقناع إلى لغة التر علغة الت  نم

المن  الق  ،مة ظ على  العميل  تكلفة  بأن  التسويق  علماء  أكده  ما  بخمسة دوهذا  أقل  يم 
 (.143، ص 1999تكلفة العميل الجديد )كوتلر، من أضعاف 

ق  طر ومنتجاتها بوسائل    ن سائل اإلعالمية عر مات في بث الظ المن   سإن تناف 
ق جمه  دمتنوعة،  على  التشويش  إلى  المثال  و يؤدي  سبيل  فعلى  الناس،  يتعرض ر 

ال في  العادي  المتحـو الشخص  األمداليات  المتر ة  في   رسـالة1500إلى    وسط يكية 
 ىد ل  دي يتوللذر او كما أن الشع،(  4  ، ص2001احد )روزن،  و م الو إعـالنية في اليـ

سائل اإلعالنية يعد حائال  أمام تفاعل الناس مع تلك  ر اقية الدبعض الناس بعدم مص
مة  دأن جربوا الخ  ق إلى األشخاص الذين سب   أون ا فإن الناس عادة ما يلج ذسائل، ولر ال

والحال ال يختلف كثيرا   ،(350، ، ص1420،  داوي والسنر )ال عنها    نأو السلعة المعل
على العامل الثاني؛ إذ إن هناك عالقة ثقة نسبية   ظ ية مع التحف ر مات الخيظ في المن

المن الخيظ تربط  بالناس ر مات  مو وشع  ،ية  التب  ق سب  نر  ع ر له  بالرضا  مة  ظ المن   نع 
مسّ ر الخي إلى  يحوله  ع وية  ويذود  عنها  يدافع  لها،  لمنتجاتها    ن ق  ويروج  سمعتها، 

، م عهاصل م و ن السابقون إذا ما أحسن التو ع ر (. ويمتاز المتب6، ص  2001)روزن،  
  .قة و ث و مكلفة وم رشبكات اتصاالت غي  مبأنه

أن توليهم عناية    تطوعيةمات الظ المن  نالسابقين تتطلب م  نعير إن أهمية المتب 
ض بعض روالتهنئة باألعياد، ويمكن ع   رابات الشكط فائقة، وأن تجاوز العناية بهم خ

 اآلتي:  و وسائل االعتناء بهم على النح

أهدافها الخاصة    لها   المتبرعين السابقين  للمتابعة والتواصل معوحدة إدارية    إنشاء .1
 ها المستقلة.  طط وخ 

آليظن نشاء  إ    .2 بيانات  ام  قاعدة  أساسية   يتضمن  أساسي ،  تفصيلية   كمنطلق 
 ة. ديدارات مستقبلية جر لق
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يم دالق عر بتها للمتبطمات الخيرية في مخا ظ وعادة ما تتحول المن  ،لها  مع دعلى تقديم ال
مما يقلل التكاليف المالية  ؛  ط فق  ز كير والتحفيذيف واإلقناع إلى لغة التر علغة الت  نم

المن  الق  ،مة ظ على  العميل  تكلفة  بأن  التسويق  علماء  أكده  ما  بخمسة دوهذا  أقل  يم 
 (.143، ص 1999تكلفة العميل الجديد )كوتلر، من أضعاف 

ق  طر ومنتجاتها بوسائل    ن سائل اإلعالمية عر مات في بث الظ المن   سإن تناف 
ق جمه  دمتنوعة،  على  التشويش  إلى  المثال  و يؤدي  سبيل  فعلى  الناس،  يتعرض ر 

ال في  العادي  المتحـو الشخص  األمداليات  المتر ة  في   رسـالة1500إلى    وسط يكية 
 ىد ل  دي يتوللذر او كما أن الشع،(  4  ، ص2001احد )روزن،  و م الو إعـالنية في اليـ

سائل اإلعالنية يعد حائال  أمام تفاعل الناس مع تلك  ر اقية الدبعض الناس بعدم مص
مة  دأن جربوا الخ  ق إلى األشخاص الذين سب   أون ا فإن الناس عادة ما يلج ذسائل، ولر ال

والحال ال يختلف كثيرا   ،(350، ، ص1420،  داوي والسنر )ال عنها    نأو السلعة المعل
على العامل الثاني؛ إذ إن هناك عالقة ثقة نسبية   ظ ية مع التحف ر مات الخيظ في المن

المن الخيظ تربط  بالناس ر مات  مو وشع  ،ية  التب  ق سب  نر  ع ر له  بالرضا  مة  ظ المن   نع 
مسّ ر الخي إلى  يحوله  ع وية  ويذود  عنها  يدافع  لها،  لمنتجاتها    ن ق  ويروج  سمعتها، 

، م عهاصل م و ن السابقون إذا ما أحسن التو ع ر (. ويمتاز المتب6، ص  2001)روزن،  
  .قة و ث و مكلفة وم رشبكات اتصاالت غي  مبأنه

أن توليهم عناية    تطوعيةمات الظ المن  نالسابقين تتطلب م  نعير إن أهمية المتب 
ض بعض روالتهنئة باألعياد، ويمكن ع   رابات الشكط فائقة، وأن تجاوز العناية بهم خ

 اآلتي:  و وسائل االعتناء بهم على النح

أهدافها الخاصة    لها   المتبرعين السابقين  للمتابعة والتواصل معوحدة إدارية    إنشاء .1
 ها المستقلة.  طط وخ 

آليظن نشاء  إ    .2 بيانات  ام  قاعدة  أساسية   يتضمن  أساسي ،  تفصيلية   كمنطلق 
 ة. ديدارات مستقبلية جر لق
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فة الفئات التي تتطلب عناية خاصة، وتلك التي ر يسهل مع :فئات تقسيمهم إلى     .3
عناية   استختتطلب  ويمكن  التبدعادية  كمية  أو  ر ام  في   اترالمعدد  ع  معيارا  

فئة متمالتقسي بكل  المنو ، وتظل كيفية االعتناء  إمكانيات  مة وطبيعة  ظ قف على 
 المتبرعين. 

ــع المنر م .4 ــق منافع لهظ اعاة أن مشاريـــــــ ــا تحقـــــــ ــي ممة ومنتجاتهـــــــ ــاتهم و مط ، وتلبـــــــ حـــــــ
أجل  ن؛ بــل مط مة فقظ المن مدع  أجل نع عادة ال يتبرع مر أن المتب ك، ذلتطوعيةال

وإدراك  ،ويــةر تكــون أخ دتكــون دنيويــة وق دالمنافع ق ع، وهــذهر التب نتحقيــق منافع م
ف يســـــــــاعد في تعزيـــــــــز العالقة مع ســـــــــو غبات ومحاولة تلبيتهـــــــــا؛ ر لهذه الالمنظمة 

 ار دعمه.ر ع واستمر المتب
 بشــكل عــن المنظمةلوهــا، و مو التي  مشاريعهم نتزويدهم بتقارير تفصيلية ودورية ع  .5

 .عام
ــيلية وم ــا كانــــــت التقــــــارير تفصــــ اقية در ودوريــــــة زادت مصو عمة بــــــالصدوكلمــــ

ع ر مات الخيريــة في أن المتبظ المن موتكمن أهمية التقاريــر في عال عر ى المتبدمة لظ المن
ــتج أوتنفـــذ المن ــأتي تبـــرع له، فذوع الر المش التطوعيـــةمة ظ يتبـــرع في العادة قبل أن نـ ي تـ

 بوعدها.  تمة وفظ ليل على أن المندبمثابة الالتقارير بوعدها 

 ن:عير بناء عالقات شخصية مع المتب .6
الوسيلة هذه  أهمية  المنظمة   مع وتبرز  يدعمون  الذين  الرئيسين  المتبرعين 

،  لشا  هذهبمبالغ كبيرة، ذلك أن   ريحة تعتبر مصدر مهم لدعم المنظمة الخيرية مستقبال 
الحفالت لهم  يزين من المتبرعين: إقامةومن أشكال بناء العالقات الشخصية مع المتم

وزيارتهم في منازلهم ومقار أعمالهم، وتخصيصهم بهدايا تناسبهم، والوقوف معهم في  
 .ظمة وفروعهاالمن   لمناسباتهم السعيدة والحزينة، وتنسيق زيارات ميدانية ألماكن عم
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 :عاتر في جمع التب نعيطو ج ــ مشاركة المت
 ينر ازرة اآلخؤ ة ومديشارك بطواعية في مساع   يذال  صالشخ  كع هو ذلطو المت

 المشاركة فيها مع  ينالمجاالت التي يمكن للمتطوع   ن( وم67، ص1424)السلمي،  
 .عاتر جمع التب التطوعية مات ظ المن

 (159، ص  1422)باهام،    ككبير في ذل  رأهمية خاصة وأث  نعيطو وللمت 
يقارب مئة ملي  مى العالو وعلى مست ما  شخصو هناك  الخي ن  ية،  ر يتطوعون لألعمال 

( يؤدي 56، ص  1424،رمليار دوالر )القصي  800  ند ع يتبرعات تز   ويجلبون سنويا  
المنر ن لجمع التبو ع طو المت تبرط  التي  الوصل  بشريحة   التطوعيةمة  ظ عات دور حلقة 

م ألنشو الجمه  نكبيرة  ماليا   دعما   وتوفر  وبرامجها  ط ر  اض  ر استع   ويمكن  ، الخيرية تها 
 اآلتي:  ومات على النحظ عات بالنسبة للمنر لجمع التب نعيطو أهمية المت 

ا إذا كــــان  .1 اإلســـهام فــــي التســــويق الفعــــال وتعزيــــز مكانتهـــا فــــي المجتمــــع، خصوصــــ 
 .المتطوع مصدر ثقة

ى ر عات األخر ماليـــــــة، مقارنـــــــة بوســـــــائل جمع التب بـــــــدون تكـــــــاليف جلـــــــب تبرعـــــــات .2
 كالحمالت البريدية.

يــة ر ت الخيظمــا بعــض المن تعــاني منها  ديقيــة التي قو ات التسر الثغ ديســهمون في س .3
 .ائحر ى بعض الشدأو لطق  المنا  د في بعضو جو كعدم ال

 الخيرية.مة  ظ توصيل تبرعاتهم للمن  نعير تسهل على المتب  .4
 على هفإنـــ  للمنظمة،عات ر في جمع التب نعيطـــو ا  ألهميـــة مشاركـــة المتظـــر ون

يــن يحملــون أسمها، ويجلبــون ذال نعيطــو المت نتعتنــي باســتقطاب األكفــاء ممة أن ظ المن
أمام  التطوعيــــةمة ظ ع عادة ما يمثــــل المنطــــو حيــــث إن المت ،تها ط أنش مع دعات لر التب
ة التي يمتــــاز بهــــا ديســــحبون الصفات الجي ببها، والناس في الغالط يحــــة التي يخــــا ر الش
، 1424، داوي والسنر عمها، )الديــــــــــــــــة التي يـــــــــــــــــدعو لر مة الخيظ ع على المنطــــــــــــــــو المت
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 :عاتر في جمع التب نعيطو ج ــ مشاركة المت
 ينر ازرة اآلخؤ ة ومديشارك بطواعية في مساع   يذال  صالشخ  كع هو ذلطو المت

 المشاركة فيها مع  ينالمجاالت التي يمكن للمتطوع   ن( وم67، ص1424)السلمي،  
 .عاتر جمع التب التطوعية مات ظ المن

 (159، ص  1422)باهام،    ككبير في ذل  رأهمية خاصة وأث  نعيطو وللمت 
يقارب مئة ملي  مى العالو وعلى مست ما  شخصو هناك  الخي ن  ية،  ر يتطوعون لألعمال 

( يؤدي 56، ص  1424،رمليار دوالر )القصي  800  ند ع يتبرعات تز   ويجلبون سنويا  
المنر ن لجمع التبو ع طو المت تبرط  التي  الوصل  بشريحة   التطوعيةمة  ظ عات دور حلقة 

م ألنشو الجمه  نكبيرة  ماليا   دعما   وتوفر  وبرامجها  ط ر  اض  ر استع   ويمكن  ، الخيرية تها 
 اآلتي:  ومات على النحظ عات بالنسبة للمنر لجمع التب نعيطو أهمية المت 

ا إذا كــــان  .1 اإلســـهام فــــي التســــويق الفعــــال وتعزيــــز مكانتهـــا فــــي المجتمــــع، خصوصــــ 
 .المتطوع مصدر ثقة
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 .ائحر ى بعض الشدأو لطق  المنا  د في بعضو جو كعدم ال

 الخيرية.مة  ظ توصيل تبرعاتهم للمن  نعير تسهل على المتب  .4
 على هفإنـــ  للمنظمة،عات ر في جمع التب نعيطـــو ا  ألهميـــة مشاركـــة المتظـــر ون

يــن يحملــون أسمها، ويجلبــون ذال نعيطــو المت نتعتنــي باســتقطاب األكفــاء ممة أن ظ المن
أمام  التطوعيــــةمة ظ ع عادة ما يمثــــل المنطــــو حيــــث إن المت ،تها ط أنش مع دعات لر التب
ة التي يمتــــاز بهــــا ديســــحبون الصفات الجي ببها، والناس في الغالط يحــــة التي يخــــا ر الش
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عين طــــو اب المتط ات الستقطــــو ثالث خ( 12 ص، 1996)إيلــــيس،  (، وتحــــدد351ص
 مة:ظ ارهم مع المنر بما يكفل استم

م دع  يكون من ضمن احتياجاتهم  قد: و طوعينتحليل احتياجات المنظمة من المت  .1
المن و وج منظ د  في  جغطمة  كطالب ر قة  المجتمع  من  شريحة  بين  أو  معينة  افية 

التي تتطلب  ا إلى دعم أحد مشاريعها  المنظمة  لجامعات والنساء مثال ، أو حاجة 
 كسب ثقة الناس أو غير ذلك. 

: بحيث تلبي هذه المهمة احتياجات المتطوع تحقق نعي طو للمت  اد مهام ّقيمةدإع   .2
 . التطوعية  مةظ ي يؤدية للمنذ ال ويستشعر الدوردوافعه، 

المت ط استق .3 ويشمل  نعيطو اب  للمت   ذلك: ،  المحتملة  المصادر    ن مم  نعيطو تحديد 
، مالحاجة إليه  عن  بة، تحديد وسيلة االتصال بهم واإلعالنطلو يهم الصفات الم دل

الستقبالهداالستع دوافعهر والت  ماد  على  والتعرف  بهم  الشخصية   محيب  وصفاتهم 
 .مللمهام التي تناسبه  موتوجيهه

بتقديم   ك، وذلنعيطو تمة بالمظ ( إلى أهمية اعتناء المن1418ويشير )العقيد،  
والهدايا    رالشك الشهادات التقديرية وخطابات  ممنحه  كذل  ن ، وممية لهو المعن   زافو الح

وال لحضوع د الرمزية،  المنو ة  مناسبات  ودعمهظ ر  واحتفاالتها،  حالة    ممة  في  بالمال 
 . ود دخل المحدأصحاب ال نعيطو المت

 ة ظ والمحاف   نعيطو المتاب  طفي استق  همي وحده العامل المو المعن  مع د ال  س ولي
ية ر مات الخي ظ أسباب نجاح المن  ض( لبع131، ص1424أشار )الجعيد،    د، فقمعليه

   ومنها:، نعيطو في التعامل مع المت

 مة وأهدافها.  ظسالة المن ر ع لطو تفهم المت  .1
 راته.   دع ألعمال تناسبه وقطو إمكانيات تولي المت   .2
 قع منه.  و ع لألعمال المكلف بها والمطو المت مفه .3
  .إليه كلةو ع على األعمال الم طو تدريب المت  .4
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 ن:د ـ العناية بالعاملي 
نظرا  ألن المنظمات التطوعية تقدم منافع غير ملموسة للمتبرعين؛ فإن هناك  
تالزما  ضمنيا  بين المشاريع التي تسوق لها المنظمات الخيرية وشخصية مقدمها، وهذا 

أكثر   ما  مما يفرض علىيجعل العنصر البشري  التبرعات؛   أهمية في عملية جمع 
ويسعون  الناس  يواجهون  الذين  أولئك  خاصة  فيها  بالعاملين  االعتناء  المنظمات 

  .للحصول على التبرعات والموارد المالية منهم

العوام  أهم  أحد  البشرية  الكوادر  فإن  ا  نجاح  ا   لوعموم  عليها  يرتكز  لتي 
وت أهدافها  إلى  الوصول  في  اعتناءالمنظمات  ويتجسد  غاياتها،  المنظمات   حقيق 

من فيها  أفض  بالعاملين  باختيار  تبدأ  محاور،  عدة    على   وتدريبها  العناصر  لخالل 
ومضاعفة  المسئو   تحمل الجهود  بذل  على  وحثهم  واإلبداع،  المبادرة  روح  وبحث  لية، 

 (.20، ص 1996اإلنتاج، وذلك بتوفير الضمانات الالزمة لهم )حبيش،

ب وبذل الجهد للحصول عليه؛ يسهم إلى حد كبير  المناس  ظفالمو إن اختيار  
( كما أن إشباع حاجات الموظفين يمّكن 55،ص  1995في نجاح المنظمة )كينان،  

متميزة  وكفاءة  عالية  إنتاجية  ذات  وفعالة  عاملة  طقات  خلق  من  المنظمات  
يفي وتحديد ويعتبر التحفيز والتدريب وتقويم األداء الوظ  (  77،ص  1999)التويجري،  

رواتب مناسبة؛ من مالمح اعتناء المنظمة بكوادرها البشرية، فإن غياب معايير مقننة  
للحوافز قد يؤدي إلى آثار عكسية على نفسية العاملين وإشاعة عدم الرضا ، وبالتالي  

  ف قدرة الموظ   نكما أن التدريب يعزز م (  6،ص  1991نقص في إنتاجيتهم )العتيبي،
ر المبادرة لديه، ويحسن من األداء وزيادة اإلنتاجية، وقد أصبح صعن  ويحفز  اإلبداعية

بالشك أعمالها  أداء  في  المنظمات  لنجاح  أساسي ا  عامال   طلوب   الم   لبذلك 
( ، وتبرز أهمية عملية تقويم أداء الموظفين من خالل ما  14،ص  2000)الرفاعي،

)البرعي و  سواءوالمنظمة على حد   تتيحه هذه العملية من فرص النمو والتطور للفرد
كما أن تصميم المنظمة، لنظام جيد للرواتب يجعل الموظفين   ،(48،ص1987حبيب،
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ويسعون  الناس  يواجهون  الذين  أولئك  خاصة  فيها  بالعاملين  االعتناء  المنظمات 

  .للحصول على التبرعات والموارد المالية منهم

العوام  أهم  أحد  البشرية  الكوادر  فإن  ا  نجاح  ا   لوعموم  عليها  يرتكز  لتي 
وت أهدافها  إلى  الوصول  في  اعتناءالمنظمات  ويتجسد  غاياتها،  المنظمات   حقيق 

من فيها  أفض  بالعاملين  باختيار  تبدأ  محاور،  عدة    على   وتدريبها  العناصر  لخالل 
ومضاعفة  المسئو   تحمل الجهود  بذل  على  وحثهم  واإلبداع،  المبادرة  روح  وبحث  لية، 

 (.20، ص 1996اإلنتاج، وذلك بتوفير الضمانات الالزمة لهم )حبيش،

ب وبذل الجهد للحصول عليه؛ يسهم إلى حد كبير  المناس  ظفالمو إن اختيار  
( كما أن إشباع حاجات الموظفين يمّكن 55،ص  1995في نجاح المنظمة )كينان،  

متميزة  وكفاءة  عالية  إنتاجية  ذات  وفعالة  عاملة  طقات  خلق  من  المنظمات  
يفي وتحديد ويعتبر التحفيز والتدريب وتقويم األداء الوظ  (  77،ص  1999)التويجري،  

رواتب مناسبة؛ من مالمح اعتناء المنظمة بكوادرها البشرية، فإن غياب معايير مقننة  
للحوافز قد يؤدي إلى آثار عكسية على نفسية العاملين وإشاعة عدم الرضا ، وبالتالي  

  ف قدرة الموظ   نكما أن التدريب يعزز م (  6،ص  1991نقص في إنتاجيتهم )العتيبي،
ر المبادرة لديه، ويحسن من األداء وزيادة اإلنتاجية، وقد أصبح صعن  ويحفز  اإلبداعية

بالشك أعمالها  أداء  في  المنظمات  لنجاح  أساسي ا  عامال   طلوب   الم   لبذلك 
( ، وتبرز أهمية عملية تقويم أداء الموظفين من خالل ما  14،ص  2000)الرفاعي،

)البرعي و  سواءوالمنظمة على حد   تتيحه هذه العملية من فرص النمو والتطور للفرد
كما أن تصميم المنظمة، لنظام جيد للرواتب يجعل الموظفين   ،(48،ص1987حبيب،
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 ن:د ـ العناية بالعاملي 
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والرضا   بالعدل  المطلوبة  ؛يشعرون  األداء  مستويات  تحقيق  على  يشجعهم  مما 
( وباإلضافة إلى المالمح المذكورة سابقا  العتناء المنظمة  68، ص  1994)التويجري،

فق )الصعيدي،  دبالموظفين؛  ص1988أشار  الرئيس  11،  بين  العالقة  أن  إلى   ،)
العناصر التي تؤثر في    نظفين؛ مو اإلداري للم  و م والنمدص التقرؤوس، وتوفر ف روالم
  .ظفو ك الموسل

  :مهوري بالجو هـ ـ االتصال الق 
قوتها تستمد   الخيرية  مد  المنظمات  خالل  من  مجتمعها  اتصال  وجس  من  ر 

  .ائح المجتمع المختلفةر بينها وبين ش

اال  الب  هي:  تصالوعملية  البيانات  رتلك  توفير  إلى  تهدف  التي  امج 
عات باستخدام وسائل  لتبر ، والتي تسهم في زيادة حجم المنظمةر اولجمه مات ووالمعل

  .يارات الشخصية والمعارض والحفالت الز عاية و الدكاإلعالن و  ،مختلفة

على   االتصال  عملية  المنظمةوتهدف  إدراك   مستوى  تغيير  أو  إيجاد  إلى 
ى عملية جمع  وأما على مست  ،لها   مأو تعزيز والئه  المنظمة وأنشطتها   والعمالء نح

التلتبر ا حجم  زيادة  إلى  تهدف  فهي  مبر عات؛  المختلفة شر   ن عات  المجتمع  إن   ، ائح 
مات التي يدركونها  و عية المعلوتبط بحجم ونرم   المنظمة التطوعيةتفاعل المجتمع مع  

  .لهذه المنظمةع  رالتب ن، والمنافع التي يمكن أن يجنوها م شطتها ن أ نعنها وع 

تقسيم   الطرويمكن  بالجمهمنظما ق اتصال  إلى  وت  ر حسب طريقة االتصال 
   ( هما:205، ص 1990)ماكدونالد، نقسمي

 يد. ر، مثل المقابالت الشخصية والمكالمات الهاتفية والبراالتصال المباش   •
 إلعالن والدعاية.  ، مثل ارالمباش راالتصال غي   •

  :( إلى 309، ص 1421ف منه )حنا،دكما يمكن تقسيم االتصال حسب اله
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تعريفي،   • التعريفاتصال  خالل  من  أنشطتها  مشاريعها   أوبالمنظمة    يتم    أو 
 الجديدة. 

أو   اتصال تذكيري، وذلك إلبقاء اسم المنظمة أو أحد انشطتهافي ذهن الجمهور •
 شريحة منهم. 

نحو    • إيجابي  لسلوك  المستهدفة  الشريحة  لدعوة  ذلك  ويكون  اقناعي  اتصال 
  .منظمة ال عن ة سلبيةرلدحض فك  أوالمنظمة كالدعم المادي والمعنوي، 

عات إال أنها ال تخلو رلجمع التب   تطوعيةومع أهمية االتصال في المنظمات ال
غي  نم منتجاتها  ألن  )وملم  رصعوبة  ويؤكد  والسندسة،  ( 348ص   ،1421،  الراوي 

التي يمكن الحصول عليها   الفوائد والمنافع  ضرورة أن تركز المنظمات على توضيح 
 من المنتج المقدم، ال على مواصفات المنتج نفسه كما هو الحال في السلع. 

 وتأخذ االتصاالت عدة أشكال منها: 
 اإلعالن:  .1

غير   اتصال  إلى  مو ،  جراأل  مدفوع  ،مباشروهو  بهدف   جمهورجه  كبير، 
ل بالمنشأة أو األشخاص أو وانتباهه واثارته وإقناعه على اقتناء المنتج أو القبجذب  

ق ( 1997 ،سعيد)  ،األفكار  على  دوتعتبر  اإلعالن  ش  مخاطبةرة  مرأكبر   نيحة 
 م المه   نتفعة تجعل مرايا اإلعالن، إال أن تكلفته المزأبرز م  نف ممستهدر الوالجمه

ام اإلعالن د( أن استخ158، ص  1416حيث يرى )العلي،ام عليه،  داإلق  لالتأني قب
التب  غيرلجمع  أالد أن  حيث؛  سبمنا   رعات  ف  ثبتتراسات  واحدا   لف األ   نم  قط أن 

 يستجيب لإلعالن.  شخص
   الدعاية:   .2

اتصال   وسيلة  بالجمهرمباش  غيروهي  جهة  و ة  مجان ا  تقدمها  غير ر،  أخرى 
وتنشرالمنظمة معل  من  ،  ع وخاللها  وأنشط   نمات  وسائ   تهاالمنظمة  اإلعالم   لفي 
 .المختلفة 

209

 _________مهارة إدارة حمالت جمع التبرعات______________________ 
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تعريفي،   • التعريفاتصال  خالل  من  أنشطتها  مشاريعها   أوبالمنظمة    يتم    أو 
 الجديدة. 

أو   اتصال تذكيري، وذلك إلبقاء اسم المنظمة أو أحد انشطتهافي ذهن الجمهور •
 شريحة منهم. 

نحو    • إيجابي  لسلوك  المستهدفة  الشريحة  لدعوة  ذلك  ويكون  اقناعي  اتصال 
  .منظمة ال عن ة سلبيةرلدحض فك  أوالمنظمة كالدعم المادي والمعنوي، 

عات إال أنها ال تخلو رلجمع التب   تطوعيةومع أهمية االتصال في المنظمات ال
غي  نم منتجاتها  ألن  )وملم  رصعوبة  ويؤكد  والسندسة،  ( 348ص   ،1421،  الراوي 

التي يمكن الحصول عليها   الفوائد والمنافع  ضرورة أن تركز المنظمات على توضيح 
 من المنتج المقدم، ال على مواصفات المنتج نفسه كما هو الحال في السلع. 

 وتأخذ االتصاالت عدة أشكال منها: 
 اإلعالن:  .1

غير   اتصال  إلى  مو ،  جراأل  مدفوع  ،مباشروهو  بهدف   جمهورجه  كبير، 
ل بالمنشأة أو األشخاص أو وانتباهه واثارته وإقناعه على اقتناء المنتج أو القبجذب  

ق ( 1997 ،سعيد)  ،األفكار  على  دوتعتبر  اإلعالن  ش  مخاطبةرة  مرأكبر   نيحة 
 م المه   نتفعة تجعل مرايا اإلعالن، إال أن تكلفته المزأبرز م  نف ممستهدر الوالجمه

ام اإلعالن د( أن استخ158، ص  1416حيث يرى )العلي،ام عليه،  داإلق  لالتأني قب
التب  غيرلجمع  أالد أن  حيث؛  سبمنا   رعات  ف  ثبتتراسات  واحدا   لف األ   نم  قط أن 

 يستجيب لإلعالن.  شخص
   الدعاية:   .2

اتصال   وسيلة  بالجمهرمباش  غيروهي  جهة  و ة  مجان ا  تقدمها  غير ر،  أخرى 
وتنشرالمنظمة معل  من  ،  ع وخاللها  وأنشط   نمات  وسائ   تهاالمنظمة  اإلعالم   لفي 
 .المختلفة 
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الق   موويمكن  أقوى  تأثيرا   لها  األحيان  بعض  في  الدعاية  بأن  اإلعالن   نل 
الجمه وكأن  و على  الدعاية  تتم  حيث  بالم  نللقائمي  ليسر،  عالقة  أية    نظمة عليها 

والسند) الم218ص    1421،الراوي  مكانة  يعزز  مما  ونف   نظمة(؛  ذهن    س في 
 الجمهور. 

 المقابالت الشخصية:   .3
مباش االتصال  وسائل  أكثر  العامليروهي  أحد  التقاء  فيها  يتم  حيث    في   نة، 

اد أو ر األف  نعة مو فة، والتي يمكن أن تكون مجمد بالشريحة المستهالمنظمة التطوعية  
  .د واحدرف

مق    في  الشخصية  المقابالت  عادة  المعارض  منظمةال  ر تتم  في  أو   ذاتها 
  .لألشخاص منظمةفي ال نأو أثناء زيارات العاملي والحفالت التي تقيمها 

الم بقدرة  الطريقة  هذه  المعل  نظمةوتمتاز  في  التحكم  تتلقاها  وعلى  التي  مات 
  فةدالشريحة المسته

؛ إال  تأثير اق االتصال  طر أكثر    نقف، ومع أنها مو مات تبعا  للمو وتعديل المعل
العالية وال أن المقابلة  ، تستلزمه من أبرز عيوبها ي  ذال   د والجه  قتوتكاليفها   وتعتبر 

مرالتب  لطلبالشخصية   ال  نعات  م مرمو الشخصيات  الكبار  األعمال  رجال  أو    ن قة 
  .عات رسائل في جمع التب وأنجح ال

  :االتصاالت الهاتفية .4
مباش   شبه  اتصال  موبالجمه  روهي  االتصال  فيه  يتم  حيث  خالل    نر، 

الت الهاتفية سوف يستمر ا االتص( أن  164، ص1413ويرى شعاع،   فقط، ت  والص
الشخصية   والمقابالت  لإلعالن  األخرى  االتصاالت  تكاليف  الرتفاع  نظرا   انتشارها 

نح  تتجه  التي  الهاتفية  المكالمات  بتكاليف  دراسة   ت أثبت  دولق  خفيض، الت  ومقارنة 
ا أحد  لتجربة  الرالخيلمنظمات  تحليلية  في  اإلسالمية  االمريكية،  وية  المتحدة  اليات 

 _________مهارة إدارة حمالت جمع التبرعات______________________ 
 

 
 

، فعالية الهاتف في التعريف بالمنظمة تبرعينالهاتف كوسيلة تواصل مع الم  متستخدا
 ( 171، ص 1416ع. )العلي،رق التبطر وتوضيح 

   البريد المباشر: .5
وأفضل    أهم  من  إذاطرالوهو  التبداستخ  ق،  لجمع  كوسيلة  بفعالية  عات  رم 

مكلفة وشخصية في    رألنه وسيلة اتصال سهلة وغي   ا  ظر؛ ن(158، ص  1416)العلي،
ن تقوال في  التفصيل  يمكن  كما  المعلونفسه،  وكمية  الموعية  عن  رمات  نشرها  اد 

  تها.  ط نشأأو أحد  المنظمة
  استخدمت وما زالت   المنظمات   نم %25أن   (Samih,1998)ولقد أوضح  
  المتبرعين.للوصول إلى  ر تستخدم البريد المباش
اختل  المن  فتومهما  بجمهور  االتصال  ال ظوسائل  فإن  تطوعية مة  المنظمة  ؛ 

مطالبة استثمار   التطوعية  إلى  فباإلضافة  اإلعالمية،  رسالتها  صياغة  تحّسن  بأن 
  التطوعية سائل التي تبعث بها بعض المنظمات  ر؛ فإن الد تكاليف االتصال بشكل جي

  (Moro,1998) ..  متلقينسلبي ا في ذهن ال تترك أثرا   دق

ال صياغة  مرويمكن  اإلعالمية  الخ  نسالة  ذكرها  طوخالل  التي  ات 
 ( وهي:  243، ص 1414)العناد،

  :سالة اإلعالميةر ئيسة للرتحديد األفكار ال    .1
 خالل تحليل أهداف عملية االتصال التي تود المنظمة تنفيذها.  نم  كويكون ذل

األسل   .2 اإلغوتحديد  المناسرب  األساليب ائي  تختلف  حيث  بين    ب :    منطقي ما 
 .  ربإثارة المشاع عاطفيام البراهين واألرقام، أو د ستخبا 

ع  .3 عبارة  وهو  االتصال:  برامج  شعار  قصي  نتحديد  جميع رجملة  في  تستخدم  ة 
  .وسائل االتصال
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، فعالية الهاتف في التعريف بالمنظمة تبرعينالهاتف كوسيلة تواصل مع الم  متستخدا
 ( 171، ص 1416ع. )العلي،رق التبطر وتوضيح 

   البريد المباشر: .5
وأفضل    أهم  من  إذاطرالوهو  التبداستخ  ق،  لجمع  كوسيلة  بفعالية  عات  رم 

مكلفة وشخصية في    رألنه وسيلة اتصال سهلة وغي   ا  ظر؛ ن(158، ص  1416)العلي،
ن تقوال في  التفصيل  يمكن  كما  المعلونفسه،  وكمية  الموعية  عن  رمات  نشرها  اد 

  تها.  ط نشأأو أحد  المنظمة
  استخدمت وما زالت   المنظمات   نم %25أن   (Samih,1998)ولقد أوضح  
  المتبرعين.للوصول إلى  ر تستخدم البريد المباش
اختل  المن  فتومهما  بجمهور  االتصال  ال ظوسائل  فإن  تطوعية مة  المنظمة  ؛ 

مطالبة استثمار   التطوعية  إلى  فباإلضافة  اإلعالمية،  رسالتها  صياغة  تحّسن  بأن 
  التطوعية سائل التي تبعث بها بعض المنظمات  ر؛ فإن الد تكاليف االتصال بشكل جي

  (Moro,1998) ..  متلقينسلبي ا في ذهن ال تترك أثرا   دق

ال صياغة  مرويمكن  اإلعالمية  الخ  نسالة  ذكرها  طوخالل  التي  ات 
 ( وهي:  243، ص 1414)العناد،

  :سالة اإلعالميةر ئيسة للرتحديد األفكار ال    .1
 خالل تحليل أهداف عملية االتصال التي تود المنظمة تنفيذها.  نم  كويكون ذل

األسل   .2 اإلغوتحديد  المناسرب  األساليب ائي  تختلف  حيث  بين    ب :    منطقي ما 
 .  ربإثارة المشاع عاطفيام البراهين واألرقام، أو د ستخبا 

ع  .3 عبارة  وهو  االتصال:  برامج  شعار  قصي  نتحديد  جميع رجملة  في  تستخدم  ة 
  .وسائل االتصال
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، فعالية الهاتف في التعريف بالمنظمة تبرعينالهاتف كوسيلة تواصل مع الم  متستخدا
 ( 171، ص 1416ع. )العلي،رق التبطر وتوضيح 

   البريد المباشر: .5
وأفضل    أهم  من  إذاطرالوهو  التبداستخ  ق،  لجمع  كوسيلة  بفعالية  عات  رم 

مكلفة وشخصية في    رألنه وسيلة اتصال سهلة وغي   ا  ظر؛ ن(158، ص  1416)العلي،
ن تقوال في  التفصيل  يمكن  كما  المعلونفسه،  وكمية  الموعية  عن  رمات  نشرها  اد 

  تها.  ط نشأأو أحد  المنظمة
  استخدمت وما زالت   المنظمات   نم %25أن   (Samih,1998)ولقد أوضح  
  المتبرعين.للوصول إلى  ر تستخدم البريد المباش
اختل  المن  فتومهما  بجمهور  االتصال  ال ظوسائل  فإن  تطوعية مة  المنظمة  ؛ 

مطالبة استثمار   التطوعية  إلى  فباإلضافة  اإلعالمية،  رسالتها  صياغة  تحّسن  بأن 
  التطوعية سائل التي تبعث بها بعض المنظمات  ر؛ فإن الد تكاليف االتصال بشكل جي

  (Moro,1998) ..  متلقينسلبي ا في ذهن ال تترك أثرا   دق

ال صياغة  مرويمكن  اإلعالمية  الخ  نسالة  ذكرها  طوخالل  التي  ات 
 ( وهي:  243، ص 1414)العناد،

  :سالة اإلعالميةر ئيسة للرتحديد األفكار ال    .1
 خالل تحليل أهداف عملية االتصال التي تود المنظمة تنفيذها.  نم  كويكون ذل

األسل   .2 اإلغوتحديد  المناسرب  األساليب ائي  تختلف  حيث  بين    ب :    منطقي ما 
 .  ربإثارة المشاع عاطفيام البراهين واألرقام، أو د ستخبا 

ع  .3 عبارة  وهو  االتصال:  برامج  شعار  قصي  نتحديد  جميع رجملة  في  تستخدم  ة 
  .وسائل االتصال
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، فعالية الهاتف في التعريف بالمنظمة تبرعينالهاتف كوسيلة تواصل مع الم  متستخدا
 ( 171، ص 1416ع. )العلي،رق التبطر وتوضيح 

   البريد المباشر: .5
وأفضل    أهم  من  إذاطرالوهو  التبداستخ  ق،  لجمع  كوسيلة  بفعالية  عات  رم 

مكلفة وشخصية في    رألنه وسيلة اتصال سهلة وغي   ا  ظر؛ ن(158، ص  1416)العلي،
ن تقوال في  التفصيل  يمكن  كما  المعلونفسه،  وكمية  الموعية  عن  رمات  نشرها  اد 

  تها.  ط نشأأو أحد  المنظمة
  استخدمت وما زالت   المنظمات   نم %25أن   (Samih,1998)ولقد أوضح  
  المتبرعين.للوصول إلى  ر تستخدم البريد المباش
اختل  المن  فتومهما  بجمهور  االتصال  ال ظوسائل  فإن  تطوعية مة  المنظمة  ؛ 

مطالبة استثمار   التطوعية  إلى  فباإلضافة  اإلعالمية،  رسالتها  صياغة  تحّسن  بأن 
  التطوعية سائل التي تبعث بها بعض المنظمات  ر؛ فإن الد تكاليف االتصال بشكل جي

  (Moro,1998) ..  متلقينسلبي ا في ذهن ال تترك أثرا   دق

ال صياغة  مرويمكن  اإلعالمية  الخ  نسالة  ذكرها  طوخالل  التي  ات 
 ( وهي:  243، ص 1414)العناد،

  :سالة اإلعالميةر ئيسة للرتحديد األفكار ال    .1
 خالل تحليل أهداف عملية االتصال التي تود المنظمة تنفيذها.  نم  كويكون ذل

األسل   .2 اإلغوتحديد  المناسرب  األساليب ائي  تختلف  حيث  بين    ب :    منطقي ما 
 .  ربإثارة المشاع عاطفيام البراهين واألرقام، أو د ستخبا 

ع  .3 عبارة  وهو  االتصال:  برامج  شعار  قصي  نتحديد  جميع رجملة  في  تستخدم  ة 
  .وسائل االتصال
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فكدالهو    اختصار  منها  الح رف  سهلة  بسيطة  جملة  في  االتصال  برنامج    فظة 
 والتذكر. 

 امها:  دالشائع استخ يباألسال  ن سالة: ومرتحديد أسلوب عرض ال .4
ويعدد   رأو المنتج بشكل مباش  نظمةالم  ن يتم الحديث ع   بحيث:  رب المباشواألسل •

 اته. زخصائصه وممي
التوضيحي واألسل • ممي :ب  توضيح  يتم  باستخدام   نظمةالمات  زبحيث  المنتج  أو 

  .البرهان والمثال
والحل وأسل  • المشكلة  المجتمعية   :ب  للمشاكل  مثالية  حلول  تقديم  على  تعتمد 

 . موجهة للجمهور المستهدف
القصص التي تتناسب مع المواقف ذات  تطرح    يعتمد على :ب القصصي واألسل   •

 .  في القصة  نظمةلمالعالقة وإبراز دور ا
المشوأسل • بشهادته بجودة   ليدليرة  ومشه اهير: بحيث تستخدم شخصيةب إعالن 

  .ة رمباش رة أو غي رأو المنتج بطريقة مباش منظمةال
  :مةظو ـ سمعة المن 

الم  المنتجات  التف تشا في  الناس  يستطيع  ال  )باهمام،  ربهة  بينها  ،  1422يق 
حيث تتشابهة ، العالمية  المنظمات التطوعية  ة  ط (، ويتضح ذلك جلي ا في أنش23ص  

الكتب وغير  عة  طباو  جدوبناء المسا  الدعاةمثـل كفالة االيتام وكفالة    كثير من األنشطة
 خالل عمليات مقارنة دقيقة، إال أن  نق بينها إال مرع الفرال يدرك المتب  دوق ،ذلك

من على  الناس  إقبال  هو  أخظالمالحظ  دون  خيرية  )ماكدونالد،رمة  يورد  ، 1990ى 
أنه  127ص األعين أشخاص   نم  طلب(  والكوكاكوال، رش  معصوبي  كوال  البيبسي  ب 

وبين ادعى رعية المشوتوضيح ن  دوبين، بينما عنريالحظوا أي اختالف بين المش  مفل
 كالوال. لكو وب ارتفضيلهم لمش ممنه 65%
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كا  انت  إن  الصرأث  لمنظمةسمعة  بهذه  مستوت  في  ممورة  منتجات  سة؛  ولى 
 .المنظمات الخيريةسة كمنتجات  و ممل رفهي أحرى بالتأثير في منتجات غي

ال ال والمفه  كذل   منظمةويقصد بسمعة    ي تتركه في أذهان عمالئها، والتي ذم 
الم بين  العالقة  عن  أو    نظمةتعبر  للمنظمةوعمالئها،  الذهنية  أذهان   الصورة  في 

)بيكويث،  ،الناس ص  1997ويرى  لكل  187،  إن  اسمنظمة  (،  وأن  لمنظمة  معة، 
 .ة دذات السمعة الجي المنظمةالناجحة هي  

ومغرية     قوية  ذهنية  صورة  بناء  التطوعيةإن  عمالئها    للمنظمة  أذهان  في 
به    أهم    نيعد م تقوم  أن  ينبغي  التطوعيةما  ؛    (90،ص1998)هايم،  المنظمات 

ماو   ذلك عادة  الناس  مع  ويتعامل أن  الخيريةن  الص  نم  المنظمة  التي  وخالل  رة 
غي ورسم رسمها  أو  أذهانهرها  في  )ماكدونالد،  ،   المنظمة  ن ع   مهم  ويؤكد 

،127،ص1990 عن   (  ادأنه  تهمل  إما  وسمعتها  لمنظمة  بعدم ؛سمها  الناس  يبدأ 
الم منتجات  ذلنظمةتمييز  وفي  عنها،  العمالء  انحسار  يسبب  مما  كبيرة طوخ  ك؛  رة 

في    معادة ما يضعون ثقته  المتبرعين  ى؛ فإنرجهة أخ   نوم   المنظمة  على مستقبل  
؛ مما  ملموسة   رفي منتجاتها، حيث إن منتجاتها غي  مثقته  نبدال  م  المنظمات الخيرية

أن   ضمان  نظمة  الم  مسإيعني  شهادة  أصبحت   لدى وسمعتها 
ص  1997)بيكويث،المتبرعين )العلي، (187،  سمعة  (194،ص1416ويرى  أن 

نجاح  وع   ن م   %50تمثل    المنظمة التبامل  جمع  البرحمالت  ويمكن   ،يدية رعات 
ا سمعة  بناء  كيفية  ل    لمنظمةتوضيح  جذابة  ذهنية  صورة  تكوين  يكفل  ى  د بما 

 اآلتية:   خطواتخالل ال نم لمتبرعينا

 .  المنظمةتمتاز بها القوة التي اض نقاط ستعر با  وذلك :نظمةات المزممي تحديد .1
المي    .2 هذه  إحدى  خاصة  زاختيار  كميزة  ع ات  تميزها  م ن  بالمنظمة   ن غيرها 

 . المنظمات 
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كا  انت  إن  الصرأث  لمنظمةسمعة  بهذه  مستوت  في  ممورة  منتجات  سة؛  ولى 
 .المنظمات الخيريةسة كمنتجات  و ممل رفهي أحرى بالتأثير في منتجات غي

ال ال والمفه  كذل   منظمةويقصد بسمعة    ي تتركه في أذهان عمالئها، والتي ذم 
الم بين  العالقة  عن  أو    نظمةتعبر  للمنظمةوعمالئها،  الذهنية  أذهان   الصورة  في 

)بيكويث،  ،الناس ص  1997ويرى  لكل  187،  إن  اسمنظمة  (،  وأن  لمنظمة  معة، 
 .ة دذات السمعة الجي المنظمةالناجحة هي  

ومغرية     قوية  ذهنية  صورة  بناء  التطوعيةإن  عمالئها    للمنظمة  أذهان  في 
به    أهم    نيعد م تقوم  أن  ينبغي  التطوعيةما  ؛    (90،ص1998)هايم،  المنظمات 

ماو   ذلك عادة  الناس  مع  ويتعامل أن  الخيريةن  الص  نم  المنظمة  التي  وخالل  رة 
غي ورسم رسمها  أو  أذهانهرها  في  )ماكدونالد،  ،   المنظمة  ن ع   مهم  ويؤكد 

،127،ص1990 عن   (  ادأنه  تهمل  إما  وسمعتها  لمنظمة  بعدم ؛سمها  الناس  يبدأ 
الم منتجات  ذلنظمةتمييز  وفي  عنها،  العمالء  انحسار  يسبب  مما  كبيرة طوخ  ك؛  رة 

في    معادة ما يضعون ثقته  المتبرعين  ى؛ فإنرجهة أخ   نوم   المنظمة  على مستقبل  
؛ مما  ملموسة   رفي منتجاتها، حيث إن منتجاتها غي  مثقته  نبدال  م  المنظمات الخيرية

أن   ضمان  نظمة  الم  مسإيعني  شهادة  أصبحت   لدى وسمعتها 
ص  1997)بيكويث،المتبرعين )العلي، (187،  سمعة  (194،ص1416ويرى  أن 

نجاح  وع   ن م   %50تمثل    المنظمة التبامل  جمع  البرحمالت  ويمكن   ،يدية رعات 
ا سمعة  بناء  كيفية  ل    لمنظمةتوضيح  جذابة  ذهنية  صورة  تكوين  يكفل  ى  د بما 

 اآلتية:   خطواتخالل ال نم لمتبرعينا

 .  المنظمةتمتاز بها القوة التي اض نقاط ستعر با  وذلك :نظمةات المزممي تحديد .1
المي    .2 هذه  إحدى  خاصة  زاختيار  كميزة  ع ات  تميزها  م ن  بالمنظمة   ن غيرها 

 . المنظمات 
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المي    .3 هذه  تلبيها  التي  المنفعة  أو  القيمة  للمتبزتحديد   ن م يكون   دوق ،نعير ة 
المتب ر إش  ب المناس ذل  ن عي راك  ألنهكفي  التي داألق  م؛  المنافع  تحديد  على  ر 

 مة.  ظللمن ميحصلون عليها من تبرعه
 ية وجذابة. وإعالمية قصياغة هذه القيمة أو المنفعة في رسالة   .4
ال  رنش  .5 مقر هذه  اإلعالمية  باس رسالة  بشكل ظالمن  مونة  وشعارها  وواسع وق مة  ي 

 .عة، وتعزيزها في كل مناسبةوخالل وسائل االتصال المتن نم
  سلوك المتبرعين:دراسة ز ـ  

غيدعن المنتجات  تكون  أغ وملم  رما  في  الحال  هو  كما  منتجات    لبسة، 
التطوعية ؛  الناس وسلفإن  المنظمات  أهمية بالغة واتجاهات  ذات  الراوي (كياتهم تكون 

ص1421،والسند ا، (350،  تضمن  داع التطوعية    لمنظماتولكي  لها مين  توفر 
؛ فإن عليها أن تتعرف على تلك االتجاهات والسلوكيات التي تؤثر في  مروبشكل مست

  شطة ة األنعو: مجمتبرعينويقصد بسلوك الم  المتبرعين،  مار دعرع واستمبر عملية الت
ن و التي يتبرع   شطةن أثناء بحثهم وتقييمهم لألنعوبرت التي يقدم عليها المتتصرفاوالت

م ذلك  ومايصاحب  ورغباتهم  حاجاتهم  إشباع  بهدف  )سليمان،رق   نلها  ، 1421ارات 
سل22ص دراسة  أما  المتو(،  ع   وفه   برعينك  يجب  ال  ن بحث  األسئلة    منطقية بعض 

وافع التي لدن؟ لماذا يتبرع؟ ما هي ابرعو ع؟ متى يتبرع المتتبر المهمة مثل: أين يتم ال
ع؟ كيف يتبرع؟ ما هي بر في المت  رامل التي تؤثون؟ ما هي العويتبرع   برعينتجعل المت

  التبرع؟ع أثناء تقديم بر ع التي يمر بها المتبر مراحل عملية الت

ل على  و؛ بل للحصقطف   التطوعية ة  م نظ ات الملذال يتبرعون    متبرعينإن ال  
)بوجالل،  بر الت  ذلك من  منافع ص1417ع  ا (،34،  التطوعية    لمنظماتوإدراك 

تبرعات    لبف يسهم في جسو ع  بر على الت  تبرعينه المنافع التي، تحث المذله  والخيرية
 ين.دائم  برعينل على متوف يسهم في الحصو أكبر، كما س

 _________مهارة إدارة حمالت جمع التبرعات______________________ 
 

 
 

م  د ولق   كثير  إخفاق  الخي رالمش   نأدى  وغيروعات  وكثرة  ر الخي  رية  ية 
المسته  سينالمناف جعل  مح لك  إلى  الوهو  المنظمات  إع ذ ر  في  عليه  تعتمد  اد  دي 

التسراست أسواتيجياتها  وتجزئة  ) ويقية  ص 2000 ،ميدالحعبد  اقها  جهة   نوم ،(94، 
سلرأخ دراسة  أهمية  فإن  الموى؛  المتبر ك  أن  في  تضح  تمتلك  ري الخ تنظماعين  ية 

؛ بما  برعينورغبات المت خاللها يمكن تلبية حاجات  نامل التي موفي بعض الع  كمالتح
ق  طر يقية التي تطرحها و والتس ، كنوعية المشاريع ممنه  ند ممكديضمن جذب أكبر ع

إلخ تسلكها،  التي  سل ،االتصاالت  تحديد  صعوبة  للمتوومع  واضح  أن ؛  برعينك  إال 
م  حظ ال  نفلحس ،مستحي ال  يسل  راألم العلماء  ملتعر ا نتمكن  كثير  على   ن ف 

ة  لتطوعيت امنظما( واهتمام ال95، ص  1421كية للجماعات )حنا،والسل  صالخصائ 
المتبرعينبدراسة   والت   سلوك  رغباتهم  تلبية  يعني   فقاوومحاولة  ال  باتجاهاتهم  مع 

 ورسالتها. ظمةورة إغفال أهداف المن ضر بال

 ( 7نشاط )
 دقيقة  30المدة 

 نظرك: ما متطلبات نجاح جمع التبرعات؟ من وجهة 
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  نجاح جمع التبرعات:سادسًا: متطلبات 
 :  (WSPA,pp 6-7)عات ما يلي رم النجاح في جمع التب زيستل

 يثة. حدسسية فعالة و ؤم خطة  •
 مهمة واضحة.   •
 اإللهام.  بعثنظرة ت •
 ذكية.  تطلعاتأهداف و    •
 مناء. واأل اإلدارة سوأعضاء مجل نوالعاملي تطوعينكافة الم نم م مشاركة ودع  •

ي ا  بط ترال  بمجلتبر جمع  ي  طلبد  رعات  وإنما  جمع    تطلب المال؛  في  النجاح 
 عات ما يلي: تبر ال
 .يداصل الجوالت •
 لية. ئو تحمل المس  •
 الثقة.  •
 . اقية صدالم   •
 على اإللهام.  ثرة إيجابية وتبعوص •
 عات. رلجمع التب بأدوات وأسالي ريطوت •

 ( 8نشاط )
 دقيقة  30المدة 

استعداد  مدى  من  للتأكد  توجيهها  يتم  التي  األسئلة  ما  نظرك:  وجهة  من 
 المنظمة لجمع التبرعات؟ 
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 (WSPA,pp 6-7) مدى االستعداد لجمع التبرعات:

التبرعات   لجمع  الس،لالستعداد  االختبار  هذا  على  اإلجابة  من  يع  رالبد 
  :عاترالتبادك لجمع دى استعدم  نللمنظمة للتحقق م

 .؟  تطلعاتكأهدافك و  يق ب جمعه لتحقو لطل المبلغ المو هدف واضح ح ديكهل ل .1
هناك   .2 أجوس   ،  مؤسستك  في  شخصهل  يتلقى  مت  ا  را ء    فيمكنه   ،ع  طوأو 

  عات؟رم لجمع التب وثالث ساعات على األقل في الي يصتخص
 ؟ سستكؤيثة لبيان المهمة والنظرة التي تتبناها مدصياغة ح لديكهل  .3
 ؟يك خطة استراتيجية لمؤسستكلدهل  .4
مجلرأف  نوم  لين العام  نمطلبت    إذا   .5 ت  س اد  المواإلدارة  مهمة  سسة  ؤضيح 

 ؟مرواياته تطابق ؟ وهل ستبذلكالقيام  متها، فهل سيمكنهنظر و 
 سسة؟   ؤللم عاتر اإلدارة أهمية جمع التب سأعضاء مجل  توعبهل يس  .6
 ؟  ؤسستكلم عاترفي جمع التب لديكاإلدارة  سجميع أفراد مجل   دهل يساع .7
 ؟ تكما خد اعات الجماهير األساسية لتلقيط اق أو قوقائمة باألس ميدتق  كهل يمكن .8
تع .9 ستقرهل  كيف  تخا قطا م  وف  التي  الجماهير  صوب  طبهاعات   رة وصف 

 سسة؟ ؤالم
أف .10 العامليرهل  الم  س ومجل   ناد  في  ملتؤاإلدارة  ومتحمسوم زسسة  بشأن ون  ن 

 ومهمتها؟  مؤسستكمها دمات التي تقدالخ 
ا لجمع لديكهل  .11  عات؟  رالتب مصادر مخصصة تمام 
 بح؟ر لل الساعية يرسسات غ ؤالم نك مر عالقات تعاونية مع غي لديك هل .12
 ن؟ويك  ث ما دهل التقنية التي تتبناها على أح  .13
التي    بمؤسستك واألحداث  قاإلعالم فيما يتعل  بوسائل  لكعلى اتصا  فظ هل تحا .14

   ؟تنظيمهاتتولى 
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  العامة.  مةدإعالن للخ  -ائح رض شر ع    فيديو -قائمة رغبات  
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 ( 9نشاط )
 دقيقة  30المدة 

 من وجهة نظرك: كيف تكون مسئواًل ناجًحا لجمع التبرعات؟  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 _________مهارة إدارة حمالت جمع التبرعات______________________ 
 

 
 

 (WSPA,pp 8-9) عات:ر ناجًحا لجمع التب  اًل ئو ن مسو كيف تك
 :لك م بالحماس في عمز الت  -

  :ل وعات بالقرالتب  طبيعة  تعكسنها  أعات  رد مجال جمع التبوهناك مثل يس 
الناس."  فنح  نٌء معطا “ ا آخرنمنح أف  نالناس إلى    لطاقة ون الحماس وا ره ظي  نيراد 

بلتز واال يلهمنا  ما  وهو  ويصلنا  دام،  إذامبعملهوره  في    كرغبت   ت نقل  ،  الصادقة 
فسكسستؤم يستجو،  بشكل  راآلخ  يبف  وإذاون  باالفتقار    تشعركنت    إيجابي، 

التب جمع  تحاول  فال  عليرللحماس،  وإنما  بع   كعات،  جهات    تقوال  ضبقضاء  مع 
المست  كأجل  نم  خدمة ال  ميدتق فسخدال  نم  فيدينأو  تومة،  على  ذلك  يعمل   جديد ف 

   .سك حما 
 : التزم بالصراحة حول احتياجاتك -

؟  إذا  بط ض بالض ر ألي غ   نالمال، ولك   نم  مزيدأن تحتاج إلى    لطبيعيا  نم
أ سأ  الدحلك  المسا يو هم  يمكنه  كيف  ستكعدم  فهل  ح  لديكن  وة،  واضحة  ل  و قائمة 
المال م   انبو الج إلى  الع طرن قادر ا على  وأجلها؟ هل ستك  نالتي تحتاج    ن م   د يدح 

 ؟ر تستفس الجهة التيحسب االحتياجات والتكاليف على 
حوتص  لديكهل    - واضح  الفارق  ور  عملك:  ل  في  ستحدثه  يقالذي  ما  ة  م د عاد 

الت للمبر الناس  ألنهؤعات  العالد يري  مسسات  يك  م ون  مكا وأن  بشكل ن  أفضل    نا  
 ما.   

يمك - العال  شطتكألن  نكيف  تجعل  يمكن   م أن  هل  أفضل؟  تل   كمكان ا    ك إيصال 
 الصورة لغيرك من الناس؟  

 نحة.:   الجهات الما نحالًيا م لديك أ بماداب  -
الحالية    التمويلأفضل جهات   المانحة  الجهات  الوصول    لديك،هي  ومحاولة 

  مع الجهات. طويلة األجلالى أصدقائهم وتكوين شبكة عالقات  
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 ".قدمت المساعدةأنني  لواألوضاع  يرتغي
 : نس طلب المساعدةال ت -

عمله شخصا  أعجبك  وجد  التأثير، و افترض أنك  أو    ديثكفيه بح  تمكنت من 
ر  دق  ر ل بشكل مباشوأن تق  كن علي وة!  سيكدإذ ا أن تطلب المساع  بد، فالطابكبخ

 _________مهارة إدارة حمالت جمع التبرعات______________________ 
 

 
 

يمكن لدمساع  كاإلمكان:"  و   ت مدق  وتنا  ال   كإلحاح  يعتمدلنا..."  على   طلبفي 
 وانيا .عد وبدأن ت ئمقع مالبو  الطلب قديميمّكنه ت  نم رن خيوستك كنك، ولموقف ال
 المال:  تطلب دائمًا أن كن علي ويك لن -

ع به، أو  ر كات التب رى الشدإلح   نن أكثر احتياجا  ألثاث مكتبي يمكوتك  دق
ل  لمتطوعينا  دألح مكتبي  بعمل  األسبرم  كللقيام  في  األشخاص  وأ  ،عوة  ن 
تبؤوالم التي  بالمساهمة في عملك بصد سسات  لت رأخر  وأ  أكثر احتما ال   قديم ى، هي 

ا لتبر ا    .عات المالية أيض 
 اإلمكان:   قدر كرالش قديمت نأكثر م -

كن كريم ا في إظهار تقديرك للجهود المبذولة من    م، كر يتحلى الناس بال  عندما 
بالتمويل، ويمكن  قبلهم )المنح والتمويل(، اجعلهم يحسون بمشاعر طيبة تجاه قرارهم 

هكذ شكر،  خطاب  أكثر    اتسليمهم  الناس  هؤالء  من ل  ستعدادا  اسيكون  المزيد  تقديم 
 . المساعدة

 : وفي النهاية، عليك بقضاء وقت طيب  -
أن ما    يرون و   كير التف  سنف   ونكبإيجاد أشخاص يشارك  قيتعل  مرتذكر أن األ

يست ويمكن  منالعمل    حقتحققه  اآل  أجله،  مع  المشاركة   هم في  تأثيروال  خرينلعملية 
يك   بعملك لها  وأن  عليكن  طيب  نفسك،  أثر  أن    حيث  أنت  ثقتكز  تعز يمكنها    من 

مت  حكوتمن ا  تغحدإ  كنالمم  منبأنه    ا  جددإحساس  مج  ييراث  في  في    تمعكفعلي  أو 
 . لدكب
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 اث العربي. رهـ( لسان العرب، لبنان: دار احياء الت1416ابن منظور ) 

محمرالب  )  دعي،  غازي  ا1987وحبيب،  أداء  تقويم  المنشآن   لموظفين(  بعض  في 
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الش  والمرفي  العؤكات  المملكة  في  الرسسات  المجلة  وسعبية  األردن:  دية. 

)رالع مج  لإلدارة،  ع)19بية  ص)1(  الت77(  محمو(.  إبراهيم    ديجري، 
ال 1994) الموظفين  رواتب  تحديد  )ر (  ع  االقتصاد،  ص  251ياض:   )
(68  .) 

فدالجعي  عليو ،  ) وزي  التخ1424ي  المت  ميظ والتن  طيط(،  إدارة  الخبن عيطوفي  :  ر ، 
السن الواللقاء  الخير ي  للجهات  البية،  رابع  الش طبالمن  ر جمعية  ص  رقة  قية، 

(131.) 

خال ر ال  )  دوالسن  داوي،  التس1421حمود  مبادئ  دار و(،  األردن:  الحديث،  يق 
 ة.   رالمسي

السير ال يعقوب  أث2000)   د فاعي،  الخــــــــدالت   ر (،  أثناء  وسلدريب  أداء  عـــــــلى  ك ومة 
اإلداري، س    نة عمان:طالتدريب بدولة الكويت، سل  نين مدالمستفي  نفيوظالم
 .  14( ص 81( ع )22)

عب    )دالسلمي،  ال1424اهللا حضيض  الستقو(  االجتماعية  المتطسائل  ،  ن عيطو اب 
قة  طابع للجهات الخيرية   جمعية البر الخيرية بالمنري الو: اللقاء السنرالخب 
 .67قية، ص  رالش
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فهدالصعي  ) د عب  دي،  الم1988اهللا  سلوكيات  العمل.  وظفين  (  أداء  على  وانعكاسها 
 .  11( ص 120مة ع )دنية الخد الرياض: الم 

محم   )   د العتيبي،  ا1991زويد  تحفيذ  ال   لموظفين(  وكيف؟،  الخرلماذا  مة  دياض: 
 . 6( ص 152نيةع )دالم

س    ) العلي،  علي  الم1416ليمان  تنمية  البشو (  المنرارد  في  والمالية  مات  ظية 
 سسة أمانة. ؤيكية: مرة األم  دبعة األولى، الواليات المتح طية، الرالخي 

) رالقصي    أحمد  توفيق  استق1424،  آلية  المتط(  المجتمع  ائحرش  ن م  نعيطواب 
قة،  طبالمنر  الب ية، جمعية  رابع للجهات الخير ي الواللقاء السن  :رالمختلفة، الخب 
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للخؤالم  األول  العلمي  التدتمر  العطو مات  بالمملكة  السعرعية  ام  وبية  جامعة  دية، 
 ى. رالق

ريترإنج     )ام،  المس1996شارد  العش ؤ(  لمجال   روليات  في    ساألساسية  اإلدارة 
القاهرة بحية،رال  رمات غي ظالمن البابلي(،  ية  رالجمعية المص :)ترجمة سالمة 
 والثقافة.  رللنش
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ريترإنج     )ام،  المس1996شارد  العش ؤ(  لمجال   روليات  في    ساألساسية  اإلدارة 
القاهرة بحية،رال  رمات غي ظالمن البابلي(،  ية  رالجمعية المص :)ترجمة سالمة 
 والثقافة.  رللنش

)وإيليس، س المت1996زان  تجنيد  مسلمي   نعيطو(،  لجنة  )ترجمة  العضوية،  وتنمية 
  يت: لجنة مسلمي افريقيا.و يقيا(، الكرأف
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محم  و  نادية  )وأيوب،  صفاء  استخ1421د،  اإلنتد(  شبكة  اإلعالن   تنرام  في 
ياض: اإلدارة العامة، مج  ردية، ال واآللي السع  بوني في منشآت الحاسراإللكت

 . 766-699( ص 4( ع)40)

الدولي   المركز  الرياض،  الخيرية،  والمنظمة  التبرع  ت(  )د  سالم  هللا  عبد  باهام، 
 لألبحاث والدراسات.  

ية،  رمات الخي ظئية لتسويق المشاريع في المنز ( البيئة الج 1422)  ماهللا سالدباهام، عب 
 نية. وطرة: الجامعة الومنش  رغي  ر رسالة ماجستي ناليم

وضع وتنفيذ  بحية فيرال  رمة غيظإدارة المن  س( دور مجل1996برايس، هرينجتون )
ال سعاد  )ترجمة  المالية  المص ونبطالسياسات  الجمعية  القاهرة:    ر للنش ية  رلي( 

  .والثقافة

يق الحديث )ترجمة مكتبة  واني للتسدئي: دليل مير( بيع الالم1997بيكويث، هاري ) 
 ياض: مكتبة جرير.رجرير(، ال

( محمد  هللا  حبيب  في  1417التركستاني،  للتسويق  االجتماعي  المفهوم  تطبيق  هـ( 
اإلدارة   الرياض،  السعودية،  العربية  بالمملكة  الخيرية  مج الجمعيات  العامة 

 .183-147( ص 1(، ع )36)

ية  ر ( لجنة التنمية )ترجمة حسني تمام(، القاهرة: الجمعية المص 1996تمبل، يوجن ) 
 والثقافة.   رللنش
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ف  )وحبيش،  أداء1996زي  )   نفيوظالم  (،  مج  لبنان:  )22االداري،  ع  ص 8(   )
(20 .) 
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 يق، الرياض، دار المريخ.و(، مبادئ التس1421حنا، نسيم )   

مقطرخا    )بدون(،  أحمد.  المد،  إدارة  في  مصؤمة  االجتماعية.  المكت رسسات   ب : 
 يث. د الجامعي الح 

( بيتر  ومابعدها  1992دراكر،  التسعينات  بعد  للمستقبل  اإلدارة  صليب (  )ترجمة 
 : الدار الدولية للنشر والتوزيع.ر بطرس( مص

 ن وحول المستهلكي  كالم الناس  روال الغنى استثم  يت( الص2001روزن، ايمانويل )  
 الشركة العربية لإلعالم العلمي)شعاع(.   ر)ترجمة شعاع(، مص  نقيوإلى مس

 هرة مصر.، الشركة العربية للنشر والتوزيع، القا ر (، اإلعالم، مص1997سعيد، هناء ) 

( سلوك المستهلك بين النظرية والتطبيق، الرياض: معهد 1421سليمان، أحمد علي )
  اإلدارة العامة.   

 ( الدليل العلمي للتسويق، القاهرة.1413شعاع، الشركة العربية لالمنتاج اإلعالمي ) 
  

رة ( اإلدارة باالهداف اإلطار النظري واسس التطبيق، القاه1976عبد الوهاب، على )
 .38-13( ص 1اإلدارة: ع )

الفعال كيف تواجه تحديات الرياض: مكتبة   (  2000)  طلعت،  دالحمي د عب التسويق 
 ي. رالشق

  ( محمد  إبراهيم  للجمعيات  1431العبيدي،  التبرعات  جمع  األس(   س الخيرية: 
 واألساليب، إصدارات مؤسسة الملك خالد الخيرية، الرياض.   

( محمد  إبراهيم  استق (1418العقيد،  المتطوسائل  األمثل   ن عيطواب  واالنتفاع 
 :مة ربجهودهم، مكة المك 
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( الخيرية،  1416العلي، سليمان علي  المنظمات  في  والمالية  البشرية  الموارد  تنمية   )
 أمانة. الواليات المتحدة االمريكية، مؤسسة 

 ياض. ر( تخطيط الحمالت االعالنية، ال1414حمن )ر ال د العناد، عب

كي  مختص1434)  مكالين،  االجتماعي،    ر،  التغيير  الحداث  التبرعات  جمع  كتاب 
 مركز مداد المتخصص للنشر والتوزيع، جدة.

فيلي  الرياض:  1999)  ب كوتلر،  بابكر،  التسويق، ترجمة فيصل  يتحدث عن  ( كوتلر 
 مكتبة جرير.  

)كي كيت  الم1995نان،  اختيار  المناسوظ(  والببف  التعريب  مركز  ترجمة  مجة،  ر، 
 لبنان: الدار العربية للعلوم. 

مالككدونالدما    )و،  الخ1990م  الرياض  والتس  طط (  وتطبيقها،  اعدادها  كيفية  يقية 
 اإلدارة العامة.  دمعه

الرياض،   منشورة،  غير  ماجستير  رسالة  البانيا،  في  هللا  الي  الدعوة  أحمد،  النداف، 
 جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية.    

بحية،  رال   رمات غيظاإلدارة في المن   سال وعضو مجل و( جمع األم1989)   ر هاو، فيش
 والثقافة.   ر ية للنشرترجمة البابلي سالمة، القاهرة: الجمعية المص

للمبتدئين، ترجمة مكتبة جرير، الرياض: مكتبة  1998ر )دألكسان هايم،    ( التسويق 
 جرير.  
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