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7تأسيس المؤسسات االجتماعية

إهداء

إلـــى مـــن وقفـــوا إلـــى جانبـــي وشـــجعوني علـــى 
إنجـــاز هـــذا الكتـــاب وعلـــى رأســـهم أمـــي وأبـــي 
ممـــا   ، اهلل  بعـــد  نجاحـــي  أســـاس  اللـــذان همـــا 
مكننـــي بفضـــل اهلل مـــن تحقيقـــه، ولهـــم منـــي كل 
ــكل  ــك لـ ــول كذلـ ــكر موصـ ــر، والشـ ــكر والتقديـ الشـ
مـــن ســـاندني بمعلومـــات أو مراجعـــات أو تســـهيالت 

فأنتـــم وقـــود نجاحـــي.

محمد عبدالكريم المطرودي    
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9تأسيس المؤسسات االجتماعية

مقدمة

إن ميـــدان المؤسســـات االجتماعيـــة لـــم يحـــظ 
والعلـــوم  المياديـــن  مـــن  كغيـــره  باالهتمـــام 
وبالرغـــم مـــن الحاجـــة الملحـــة لهـــذه المؤسســـات 
إال أنـــه نـــادرًا مـــا تجـــد مراجـــع وكتـــب تغطـــي حجـــم 

ــان وإجـــادة هـــذا النـــوع. ــة إلتقـ الحاجـ

ومـــن بـــاب التنبيـــه فـــإن محتويـــات وقوانيـــن 
ـــى  ـــرورة أن تتماش ـــس بالض ـــاب لي ـــذا الكت ـــواد ه وم
أو  اإلداريـــة  والتوجهـــات  اآلراء  كل  مـــع  وتتفـــق 
المنظمـــات،  علـــى كل  يمكـــن تطبيقهـــا حرفيـــًا 
ـــة  ـــه خصوصي ـــم ل ـــة عل ـــإدارة المؤسســـات االجتماعي ف
ــوم،  ــة العلـ ــن بقيـ ــف عـ ــروف تختلـ ــات وظـ ومعطيـ
ــة  ــار مهنـ ــد اختـ ــا فقـ ــار التخصـــص فيهـ ــن اختـ ومـ
مليئـــة بالمتعـــة والتحـــدي والمخاطـــر والتحفيـــز 

ــكار.  ــداع واالبتـ علـــى االبـ

المؤلف       
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حال العالم المتطور مع العمل 
 االجتماعي

يوجـــد 4000 مركـــز فـــي بريطانيـــا وحدهـــا أو 
تزيـــد قليـــاًل ، يشـــترك فيهـــا أكثـــر مـــن 5 مليـــون 
ــف،  ــف موظـ ــميًا 250 ألـ ــا رسـ ــل فيهـ ــو ، ويعمـ عضـ
 ... عـــام   120 يقـــارب  مـــا  إلـــى  تاريخهـــا  ويرجـــع 
وفـــي أمريـــكا 95 مليـــون متطـــوع للعمـــل الخيـــري 
واالجتماعـــي، يشـــاركون بمعدل 4 ســـاعات أســـبوعية 
مختلفـــة«)1) واجتماعيـــة  خيريـــة  مجـــاالت   فـــي 

فـــي أمريـــكا وحدهـــا أكثـــر مـــن 1.6 مليـــون جمعيـــة 
ـــا  ـــي بريطاني ـــرد وف ـــكل 180 ف ـــة ل ـــدل جمعي أي بمع
ـــة  ـــف جمعي ـــا 600 أل ـــي فرنس ـــة وف ـــف جمعي 350 أل

أي بمعـــدل جمعيـــة لـــكل 97 فـــرد .)2) 

ــاء : تجربــة واقعيــة ونظــرة مســتقبلية . ورقــة عمــل مقدمــة  1( د زمزمــي ، يحــي ) 1425 ( . مراكــز األحي
لنــدوة المجتمــع واألمــن ، الريــاض.

2( د السلومي ، محمد عبداهلل ) 1424 ( . القطاع الثالث ودعاوى اإلرهاب . الرياض.

11تأسيس المؤسسات االجتماعية
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13تأسيس المؤسسات االجتماعية

فضل العمل االجتماعي

العمل االجتماعي.... فضائل و فوائد.

ال شـــك أن العمـــل االجتماعـــي محمـــود شـــرعًا 
وفطـــرًة، لمـــا فيـــه مـــن العمـــل علـــى البـــر والصلـــة 
وإعانـــة الضعيـــف ونفـــع اآلخريـــن، فكيـــف إذا كان 
ذلـــك تطوعـــاً واحتســـابًا لألجـــر والمثوبـــة الخالصـــة 

ـــى. ــن اهلل تعال مـ

قال تعالى:

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀ ڀڀ 

ٺٺ ٺٺٿٿٿٿٹٹٹ 

ٹڤڤڤڤ ))النساء 114))

العمـــل  فضـــل  فـــي  الـــوارد  األحاديـــث  ومـــن 
االجتماعـــي قولـــه صلـــى اهلل عليـــه وســـلم فـــي صحيـــح 

الجامـــع:

) أحـــب النـــاس إلـــى اهلل أنفعهـــم، وأحـــب األعمـــال 
إلـــى اهلل عـــز وجـــل ســـرور تدخلـــه علـــى مســـلم أو 
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ـــرد  ـــًا أو تط ـــه دين ـــي عن ـــه أو تقض ـــه كرب ـــف عن تكش
عنـــه جوعـــًا وألن أمشـــي مـــع أخـــي المســـلم فـــي 
ــجد  ـــي المسـ ـــف ف ــن أن أعتك ـــيَّ مـ ــبُّ إل ــة أحـ حاجـ
ــه ومـــن  ــتر اهلل عورتـ ــه سـ شـــهرًا ومـــن كـــف غضبـ
كظـــم غيظـــاً ولـــو شـــاء أن يمضيـــه أمضـــاه مـــأل اهلل 
قلبـــه رضـــى يـــوم القيامـــة ومـــن مشـــى مـــع أخيـــه 
المســـلم فـــي حاجتـــه حتـــى يثبتهـــا لـــه أثبـــت اهلل 
ـــق  ـــوء الخل ـــدام وإن س ـــزل األق ـــوم ن ـــه ي ـــى قدم تعال
ليفســـد العمـــل كمـــا يفســـد الخـــل العســـل(. حســـنه 

األلبانـــي.

وقوله صلى اهلل عليه وسلم في الترمذي:

) الســـاعي علـــى األرملـــة والمســـكين كالمجاهـــد 
فـــي ســـبيل اهلل وكالـــذي يقـــوم الليـــل ويصـــوم 

النهـــار (. حديـــث صححـــه األلبانـــي رحمـــه اهلل.

وعـــن أبـــي موســـى عـــن النبـــي صلـــى اهلل عليـــه 
وســـلم قـــال: ) المؤمـــن للمؤمـــن كالبنيـــان يشـــد 
ــق  ــه ( متفـ ــن أصابعـ ــبك بيـ ــم شـ ــًا ثـ ــه بعضـ بعضـ

ــه. عليـ

وكثيـــرة هـــي الفوائـــد التـــي يمكـــن أن تغطيهـــا 
هـــذه المؤسســـات االجتماعيـــة ، نذكـــر بعضـــاً منهـــا:

تعمـــل المؤسســـات االجتماعيـــة علـــى االهتمـــام   •
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بالتنميـــة االجتماعيـــة وصناعة مجتمـــع راَق وواع 
ومتعرفـــًا  اإليجابيـــة  االجتماعيـــة  بالجوانـــب 
علـــى أســـباب المشـــكالت التربويـــة والنفســـية 

واالجتماعيـــة ومتفاعـــاًل فـــي حلهـــا.

الرابطـــة  بعمـــل  المؤسســـات  هـــذه  تقـــوم   •
ــع  ــراد المجتمـ ــن أفـ ــة بيـ ــة المطلوبـ االجتماعيـ
الفوائـــد  مـــن  عـــدد  عنـــه  وتنشـــأ  الواحـــد 
االيجابيـــة كاالســـتحياء مـــن الخطـــأ وإصـــالح 
أحـــوال الضعفـــاء ومســـاعدة اآلبـــاء فـــي اإلشـــراف 

علـــى تربيـــة األبنـــاء.

الجهـــات  مـــع  المؤسســـات  هـــذه  تتعـــاون   •
الحكوميـــة واألهليـــة فـــي خدمـــة المجتمعـــات 
فـــي جوانـــب مختلفـــة مثـــل الجانـــب الثقافـــي 

واالجتماعـــي والخدمـــات العامـــة.

مـــن  كثيـــرًا  االجتماعيـــة  المؤسســـات  تحـــل   •
ـــة  ـــكالت نتيج ـــذه المش ـــة وه ـــكالت األمني المش
عـــداوة بعـــض الشـــباب لمجتمعاتهـــم، ممـــا أدى 
ــلوكي أو  ــي وسـ ــاد أخالقـ ــؤر فسـ ــود بـ ــى وجـ إلـ
فســـاد فكـــري نشـــأ عنـــه الكثيـــر مـــن الصدامـــات 
األمنيـــة واالســـتهانة باألمـــن العـــام والالمبـــاالة 
بـــأرواح األبريـــاء ودمائهـــم وأعراضهـــم مـــن 

الكبـــار والصغـــار.
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17تأسيس المؤسسات االجتماعية

مرحلة البدء
أسئلة قبل البدء

ـــى المـــرء الســـؤال عنهـــا  ـــاك أســـئلة ينبغـــي عل هن
قبـــل البـــدء بطلـــب تأســـيس مثـــل هـــذه المؤسســـات 

االجتماعيـــة:

هـــل يفتقـــد المجتمـــع لمؤسســـات قريبـــة – ذات   •
ـــط  أهـــداف شـــبيهة – تغطـــي المجتمـــع المحي

بأنشـــطتها.

هل يوجد عدد البأس به من األهالي مهتمين   •
لعمل المؤسسة.

هـــل توجـــد شـــخصيات متحركـــة تقـــوم بالعمـــل   •
فـــي اإلدارة التنفيذيـــة.

هل يمكن إيجاد دعم مادي ومعنوي للمؤسسة   •
) أهلي أو حكومي (.

هل يمكن إيجاد مقر للمؤسسة.  •

إذا كانـــت اإلجابـــات إيجابيـــة بحيـــث تدعـــم وجـــود 
مؤسســـة فننتقـــل للمرحلـــة الثانيـــة.
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19تأسيس المؤسسات االجتماعية

أفكار عند بدء العمل
وهـــذه األفـــكار ينبغـــي االهتمـــام بهـــا عنـــد البـــدء 
وال يمنـــع االســـتفادة منهـــا ولـــو بعـــد اســـتمرار 
ــكار حســـب  ــم ترتيـــب بعـــض األفـ ــل. حيـــث تـ العمـ

ــل. ــة للعمـ ــة الزمنيـ الحاجـ

تقديـــم طلـــب بافتتـــاح المؤسســـة ومتابعـــة 
اإلجـــراءات مـــن الجهـــات الرســـمية:

األهالي..  في  والقدرة  الرغبة  توقع  عند  وذلك 
وتوفير الطلبات الالزمة للسماح بمزاولة األنشطة.

البحث عن عقول اإلدارة: 

ومـن المهـم أن يضـع المديـر صاحـب فكـر إداري 
بالعمـل  يقـوم   – إداري  استشـاري  فريـق  أو   – عـال 
علـى تقديـم التوصيات والتوجيهـات على العمل في 
المطلوبـة  اإلداريـة  االستشـارات  وتقديـم  بداياتـه 
فـي هـذه المرحلـة. البعـض قد يقـوم بعمـل تلقائيًا 
بالطريقـة التـي اعتـاد العمل بها سـابقًا ، والصحيح 
أن تكـون هنالـك نقلـه نوعيـة فـي طريقـة دراسـة 
مـن  واالسـتفادة  بهـا  اإلدارة  وطريقـة  لمؤسسـة 
المجتمـع  دمـج  كيفيـة  فـي  اإلداريـة  االستشـارات 

الوليـدة. المؤسسـة  بهـذه 
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إنشاء اإلدارة التأسيسية:

وتتكـــون مـــن مجموعـــة مـــن األشـــخاص الراغبيـــن 
فـــي العمـــل فـــي المؤسســـة والمتحمســـين إلنشـــائها 
وتنفيـــذ الخطـــوات األوليـــة إلقامـــة المؤسســـة حتـــى 
تقـــوم اللجـــان المتخصصـــة وتنطلـــق المؤسســـة. 
يقـــوم الراغـــب بإنشـــاء المؤسســـة بالبحـــث عـــن 
وقـــد يكـــون فيهـــا  الهامـــة  الشـــخصيات  هـــذه 
مـــن هـــو أقـــدر منـــه علـــى إدارة المؤسســـة الحقـــًا. 
علـــى  العمـــل  التأسيســـية  اللجنـــة  أدوار  ومـــن 
ـــام بإنشـــاء الجهـــاز اإلداري  ـــت المؤسســـة والقي تثبي

ــع. ــى واقـ ــة إلـ ــل المؤسسـ وتحويـ

إعـــداد اســـم المؤسســـة ورؤيتهـــا ورســـالتها 
وبعـــض القيـــم األساســـية فـــي العمـــل:

ويمكـــن أن يكـــون ذلـــك عبـــر اجتمـــاع اللجنـــة 
بـــاإلدارة.  التأسيســـية مـــع بعـــض المتخصصيـــن 
ينبغـــي زرع الثقـــة واإليجابيـــة ورفـــع الهمـــم واختيـــار 
مســـتوى الجـــودة األفضـــل فـــي مثـــل هـــذا اللقـــاء.

ــي  ــتواه الثقافـ ــع ومسـ ــات المجتمـ ــة حاجـ دراسـ
ــره: ــادي وغيـ والمـ

وذلـــك لصناعـــة الرؤيـــة والخطـــط االجتماعيـــة 
والثقافيـــة التـــي ســـتخدم المجتمـــع.
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دراسة مصادر القوة االجتماعية في المنطقة: 

فـــكل منطقـــة تمتلـــك مـــن مصـــادر القـــوة والضعـــف 
ــدًا  ــا أن تكـــون رافـ ــد التعـــرف عليهـ ــا يمكـــن عنـ مـ

ـــًا للمؤسســـة وألنشـــطتها. قوي

صناعة األهداف االستراتيجية للمؤسسة: 

بالتعـــاون مـــع جميـــع اإلدارييـــن فـــي المؤسســـة 
باإلضافـــة إلـــى استشـــارة بعـــض أصحـــاب الفكـــر 
اإلداري المتخصصيـــن يتـــم عمـــل اجتمـــاع لعمـــل عصف 
ذهنـــي لصناعـــة بعـــض األهـــداف االســـتراتيجية عبـــر 
األدوات اإلداريـــة المعروفـــة مثـــل وســـيلة التخطيـــط 

ـــا. ـــتراتيجي SWOT وغيره االس

صناعـــة خطـــة العـــام األول عبـــر األهـــداف الذكيـــة 
 :Smart

وذلـــك عبـــر دراســـة المؤسســـة وتخصصها ودراســـة 
ـــة.  ـــابهم للمؤسس ـــع انتس ـــن المتوق ـــدرات العاملي ق
ــام األول و إال  ــر األهـــداف خـــالل العـ ينبغـــي أال تكثـ
قـــد يكـــون لهـــا تأثيـــر ســـلبي كبيـــر علـــى المؤسســـة 

ـــن بهـــا. أو نفـــوس العاملي
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صناعة الهيكل التنظيمي للجان العاملة:

ـــك حســـب أهـــداف ورســـالة المؤسســـة.. وبمـــا  وذل
يخـــدم الخطـــط المرســـومة.

للمؤسســـة  العامليـــن  واســـتقطاب  البحـــث 
القياديـــة: المهـــام  باســـتالم  ليقومـــوا 

الذيـــن  مواصفـــات  مـــن  تكـــون  أن  ويجـــب 
سيســـتلمون مهـــام قياديـــة فـــي المؤسســـة أن 
يكونـــوا قادريـــن علـــى صناعـــة الفـــرق والتعامـــل 
العمـــل  فـــي  الرغبـــة  ولديهـــم  الخطـــط،  مـــع 
االجتماعـــي والموافقـــة مـــع الرغبـــة فـــي التخصـــص 
الـــذي سيســـلم إليـــه. وهـــذا يختلـــف عـــن الموظـــف 
ـــددة ذات  ـــة مح ـــام بمهم ـــه القي ـــذي علي أو اإلداري ال
وصـــف محـــدد يســـتطيع العمـــل بـــه. يجـــب أن يكـــون 
الطاقـــم القيـــادي للمؤسســـة متجانـــس ويعمـــل 

ــق. ــروح الفريـ بـ

ال تتردد في قرار تكليف أحد القادرين:

ــة  ــات المطلوبـ ــك الصفـ ــذي يمتلـ ــد الـ ــا تجـ عندمـ
ـــردد فـــي اتخـــاذ القـــرار  الســـتالم قســـم فســـيكون الت
هـــو عـــدو العمـــل اإلداري. أن تقـــرر أن يســـتلم أحـــد 
ـــكان  ـــرك الم ـــن أن تت ـــر م ـــل خي ـــى العم ـــن عل القادري
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بـــال رئيـــس أو رئيـــس مؤقـــت. جـــزء مـــن عـــدم القـــدرة 
ـــه.  ـــاج يمكـــن تقليصـــه بالتدريـــب والتوجي ـــى االنت عل

ـــاعر: ـــال الش ق

إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة
إن فســـاد الـــرأي أن تتــــرددا

ووجهائـــه  عمومـــا  المجتمـــع  مـــع  التواصـــل 
خصوصـــًا: المواهـــب  وأصحـــاب 

وأهميتهـــا  المؤسســـة  بفكـــرة  والتعريـــف 
ودعوتهـــم للمشـــاركة بالجهـــود واألفـــكار والدعـــاء 

والمعنـــوي. المـــادي  والدعـــم 

ـــن فـــي المؤسســـات الشـــبيهة  استشـــارة العاملي
األخـــرى:

والتعـــرف علـــى ماهيـــة األفـــكار الفاعلـــة والمؤثـــرة 
العمـــل  خـــالل  واجهتهـــم  التـــي  والمشـــكالت 
ــكار  ــن أفـ ــتفادة مـ ــا االسـ ــات. يمكننـ ــي المؤسسـ فـ
الطريـــق  لنـــا  يختصـــر  أن  يمكـــن  مـــا  العامليـــن 

مســـافات بعيـــدة.
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استشارة األهالي والوجهاء:

وجهـــات  علـــى  وتعـــرف  اقتراحاتهـــم  اطلـــب 
نظرهـــم. وعـــرض األفـــكار المقترحـــة عليهـــم، إن 
لمـــن  مؤسســـتك  فـــي  عملـــك  خطـــوات  عرضـــك 
هـــم حولـــك مـــن األهالـــي والوجهـــاء ســـيعطي 
ـــاط  ـــهم واالرتب ـــرب لنفوس ـــن الق ـــاً م ـــة نوع المؤسس

مـــع مؤسســـتك.

اختيار المجلس الشرفي للمؤسسة:

والوجهـــاء  لألهالـــي  استشـــارتك  خـــالل  مـــن 
ســـيظهر لـــك عـــدد مـــن الوجهـــاء المتفاعليـــن مـــع 
المؤسســـة االجتماعيـــة والدعميـــن لهـــا معنويـــًا 
فـــي  راغبـــًا  يكـــون  مـــن  منهـــم  اختـــر  وماديـــاً. 
للمؤسســـة.  الشـــرفي  المجلـــس  فـــي  المشـــاركة 
يمكـــن إدخـــال عـــدد منهـــم إلـــى مجلـــس اإلدارة 
ــاركة  ــم والمشـ ــور والدعـ ــى الحضـ ــادرًا علـ إذا كان قـ

بالـــراي.

البحث عن مقر مناسب للمؤسسة:

فالقاعـــدة المعروفـــة أنـــه ال مؤسســـة بـــال مقـــر.. 
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حيـــث  مـــن  مناســـبًا  المقـــر  يكـــون  أن  فينبغـــي 
توســـط المـــكان ووضوحـــه. ألنـــه ينبغـــي أن يكـــون 
الصـــاالت  علـــى  يحتـــوي  دائـــم  مقـــر  للمؤسســـة 
المناســـبة للعمـــل باألنشـــطة االجتماعيـــة المطلوبـــة 
أماكـــن جاهـــزة ويمكـــن  عـــن  البحـــث  ويمكـــن 
االســـتفادة منهـــا مـــن جهـــات حكوميـــة أو أهليـــة.

العمـــل علـــى إعـــداد بعـــض البرامـــج واألنشـــطة 
التـــي تعـــرف المجتمـــع بالمؤسســـة مثـــل:

حفـــل تعريفـــي للمؤسســـة أو حفـــل افتتـــاح   •
للمقـــر.

دعوة األهالي والوجهاء لزيارة المؤسسة.  •

عمل موقع إلكتروني.  •

المؤسســـة  بأهـــداف  تعريـــف  كتيـــب  عمـــل   •
وأعمالـــه واألنشـــطة التـــي يمكـــن االســـتفادة 

منهـــا.

تقرير مختصر لألنشطة السابقة – إن وجدت.  •

والمســـؤولين  والمنظمـــات  الجهـــات  زيـــارة   •
بهـــا. والتعريـــف  المؤسســـة  باســـم 
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اشراك الجميع في مؤسستك:

 كلمـــا اســـتطعت إشـــراك اآلخريـــن فـــي المؤسســـة 
االجتماعـــي  والقبـــول  التأييـــد  كســـبت  كلمـــا 
للمؤسســـة. لألســـف أنـــه مـــن الصعـــب علـــى الكثيريـــن 
أن يتقبـــل أن يشـــاركه اآلخـــرون فـــي القـــرارات ولكـــن 
الحـــق أن المؤسســـة االجتماعيـــة هـــي ملـــك لألهالـــي 
ومـــن حقهـــم المشـــاركة والتأثيـــر اإليجابـــي فيهـــا 
ــن  ــدد مـ ــن عـ ــتفادة مـ ــن االسـ ــا. يمكـ ــن خاللهـ ومـ

الطـــرق لدمجهـــم ، منهـــا:

استشارتهم في أمور المؤسسة.  •

طلب األفكار والمقترحات.  •

ــل االجتماعـــي  ــاركة فـــي العمـ ــم للمشـ دعوتهـ  •
بالمؤسســـة.

ــن  ــثياًل عـ ــمات تمــــ ــاء الكلـــــ ــم إللقــــــــ دعوتهـ  •
لمؤسســـة. ا

دعـــوة الوجهـــاء للمشـــاركة فـــي مجلـــس إدارة   •
المؤسســـة أو المجلـــس الشـــرفي.

دعـــوة القادريـــن للمشـــاركة فـــي إدارة أقســـام   •
المؤسســـة.
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االستفادة من المؤيدين: 

كل عمل اجتماعي له مؤيدين ومعارضين. 

عنـــد التعـــرف علـــى المؤيديـــن ينبغـــي صنـــع 
ـــا ســـيجعلهم  ـــن المؤسســـة، مم ـــط بينهـــم وبي رواب
ـــاً جاهـــزًا لهـــا فـــي أي وقـــت تحتاجـــه. إن وضـــع  دعم
قائمـــة بأســـماء المؤيديـــن والتواصـــل معهـــم هـــو 
ــاركة  ــوي والمشـ ــم المعنـ ــل الدعـ ــرع عوامـ ــن أسـ مـ

ــة. للمؤسسـ

االستفادة من وجود مثبطين أو نقدين:

ال شـــك أن الجميـــع ال يرغـــب بوجـــود مثبطيـــن 
للمؤسســـة التـــي يعمـــل بهـــا. تظهـــر – خاصـــة فـــي 
البدايـــات – إســـاءات وعـــداوات قـــد تكـــون بســـبب 
كراهيـــة ظهـــور شـــيء جديـــد فـــي المجتمـــع أو 
ـــى  ـــر المؤسســـة تنتقـــل معـــه إل عـــداء شـــخصي لمدي
مؤسســـته أو بســـبب مخالفـــة لطريقـــة التفكيـــر 
مـــن  أو  المؤسســـة  لمديـــر  الشـــخصي  أو  اإلداري 
الذيـــن وقعـــوا ضحيـــة التشـــكيك اإلعـــالم فـــي نيـــات 
العامليـــن فـــي هـــذه المؤسســـات االجتماعيـــة أو مـــن 
مؤسســـات تخالـــف طبيعـــة عمـــل هـــذه المؤسســـات 
أو تنافســـها أو مـــن اقرانـــك أو أصحـــاب مشـــاكل 
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ــر ذلـــك. يمكـــن االســـتفادة مـــن كل  نفســـية أو غيـ
هـــؤالء بعـــدد مـــن الطـــرق التاليـــة:

العامليـــن  أخطـــاء  تقليـــص  مـــن  التأكـــد   •
ــورة  ــوه صـ ــم تشـ ــأن كل أخطائهـ ــم بـ وتنبيهـ
المؤسســـة  وأنهـــم يمثلونهـــا والجهـــات التـــي 
ــا ولـــو كانـــت صغيـــرة بـــل ستشـــوه  تتبـــع لهـ

الشـــبيهة. المؤسســـات  جميـــع 

رفـــع الجـــودة النوعيـــة لالبتعـــاد عـــن النقـــد   •
غيـــر البنـــاء والعمـــل علـــى الوصـــول إلـــى أعلـــى 
لالهتمـــام  العامليـــن  وتوصيـــة  مســـتوياتها 

بذلـــك.

اســـتغالل فطـــرة حـــب المنافســـة والمســـابقة   •
ـــب المراكـــز  ـــم طل ـــذل هلل أواًل ث وإشـــعال روح الب

األولـــى فـــي الســـباق الفطـــري.

تكـــرار التعريـــف للعامليـــن فـــي المؤسســـة   •
بهـــدف المؤسســـة االجتماعـــي القائـــم علـــى 
الحـــب والترابـــط والتواصـــل ومنـــع أي عمـــل أو 
قـــول يحمـــل فـــي طياتـــه الحســـد والكراهيـــة 
ــاد  ــال، واالبتعـ ــت ردود أفعـ ــو كانـ ــن ولـ لآلخريـ
عـــن جميـــع األعمـــال التـــي تكـــون هدفهـــا 

فرديـــة أو مصلحـــة.
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العالقـــة  حســـن  علـــى  العامليـــن  تعويـــد   •
وحســـن الخلـــق مـــع الناقديـــن فضـــاًل عـــن عمـــوم 
علـــى وســـائل كســـب  المجتمـــع وتدريبهـــم 

النفـــوس. القلـــوب وصفـــاء 

ــال  ــلبية بأعمـــــ ــتبدال ردود األفــــــــعال السـ اسـ  •
وأنشطــــــة إيجــــــابية.

ـــاء –  ـــر بن ـــو كان غي ـــد – ول ـــن النق ـــتفادة م االس  •
فـــي تصحيـــح مســـيرة المؤسســـة. واالستبشـــار 
بمـــا يصـــل مـــن النقـــد وتصحيحـــه أواًل مـــن 

ــد. ــية النقـ ــل خشـ ــة العمـ كراهيـ

تنبيه:
ينبغـــي علـــى اإلدارات عـــدم االســـتعجال فـــي قطـــف النتائـــج ممـــا 
قـــد يـــؤدي بهـــا إلـــى الفشـــل. وكذلـــك ينبـــغ عـــدم اإلهمـــال فـــي 
العمـــل حتـــى ال تمـــوت األنشـــطة. كمـــا أن عليهـــم عـــدم مقارنـــة 
النفـــس باآلخريـــن، ألن ذلـــك قـــد يولـــد اإلحبـــاط أو اإلهمـــال. 
ــة  ــداف الموضوعيـ ــع األهـ ــة مـ ــى المقارنـ ــل علـ ــي العمـ ــل ينبغـ بـ
للمؤسســـة. عنـــد الرغبـــة فـــي المقارنـــة بأنشـــطة اآلخريـــن فإنـــه 
ينبغـــي وضـــع األفـــكار المســـتفادة مـــن أنشـــطة المؤسســـات 
األخـــرى فـــي األهـــداف المرســـومة وتشـــجيع العامليـــن علـــى 
الوصـــول إليهـــا. لكـــن مـــن المهـــم أال نقيـــس مســـتوى النجـــاح 
والفشـــل بالمقارنـــة مـــع اآلخريـــن بـــل بالمقارنـــة مـــع إنجـــاز 

الخطـــط الموضوعـــة.
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صناعة الرؤية والرسالة 
واألهداف لمؤسستك االجتماعية

كيف تصنع رؤيتك ورسالتك 

يجـــب أن توضـــع الرؤيـــة والرســـالة بشـــكل جيـــد 
ـــر  ـــى مســـتوى عـــال حتـــى ترتقـــي بطريقـــة تفكي وعل

ـــا. ـــة وإدارته ـــادة المؤسس قي

 افهم ما معنى الرؤية والرسالة: 

ينبغـــي فهـــم معانـــي العبـــارات اإلداريـــة هـــذه 
ــرب  ــهل وأقـ ــن أسـ ــا مـ ــى إعدادهـ ــل علـ ــل العمـ قبـ

ــي: ــالة هـ ــة والرسـ ــة للرؤيـ صياغـ

الرؤية: ماذا نريد؟ 

ــد  ــا بعـ ــور بهـ ــد الظهـ ــورة تريـ ــل صـ ــي أفضـ وهـ
ــط. ــذ الخطـ ــن تنفيـ ــاء مـ االنتهـ
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ــن  ــذا مـ ــل ؟ ولـ ــف نصـ ــن وكيـ ــن نحـ ــالة: مـ الرسـ
ــن«. ــة »نحـ ــا بكلمـ ــدء بهـ ــل البـ األفضـ

فكـــر باختيـــار أفضـــل الكلمـــات: اجمـــع فـــي 
صناعـــة الرؤيـــة والرســـالة الكلمـــات التاليـــة:

ـــع  ـــز – جمي ـــى – أجـــود – أعمـــق – تمي أفضـــل – أعل
ـــاف. ـــتفادة – اكتش ـــة – اس – كل – تنمي

تفرغ للتأمل والتفكير:

ينبغـــي للرجـــل األول فـــي المؤسســـة أن يكثـــر 
ـــر والتأمـــل فـــي ماهيـــة األهـــداف التـــي يريـــد  التفكي
الوصـــول إليهـــا. فالتأمـــل يعطـــي المـــرء قـــدرة فـــي 
التخيـــل واستشـــراق المســـتقبل وماهيـــة األهـــداف 
ــدرة علـــى التعـــرف علـــى  ــر قـ ــا أنـــه يكـــون أكثـ كمـ

المخاطـــر التـــي ينبغـــي الحـــذر منهـــا وتجنبهـــا.

وكما يقول علماء اإلدارة:

التخطيـــط وضـــع  فـــي  الخيـــال  ) ضـــع صاحـــب 
 ) التنفيـــذ  فـــي  الواقعـــي 

وقال بعضهم: ) المشغول ال يبدع ( 

ألنه ال يتأمل، واالبداع يحتاج إلى التأمل.
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اجمـــع فريـــق اإلدارة فـــي لقـــاءات عصـــف ذهنـــي 
للتفكيـــر والتأمـــل:

ــالة  ليـــس المقصـــود هـــو صناعـــة الرؤيـــة والرسـ
بذاتهـــا فقـــط ولكـــن الهـــدف هـــو أن تخـــرج الرســـالة 
والرؤيـــة مـــن قبلهـــم أيضـــاً. عندمـــا تكـــون هنـــاك 
مشـــاركة منهـــم فـــي اســـتخراج الرؤيـــة والرســـالة 
ـــر المتأثريـــن بالمهـــارات  ســـيكون هـــذا الفريـــق أكث

ـــا. ـــي إعداده ـــة ف المطلوب

ادع متخصصًا إدارياً لقيادة الفريق: 

ينبغـــي أن نســـتفيد مـــن أصحـــاب التخصـــص. 
بـــإدارة  الحالـــة  هـــذه  فـــي  المتخصـــص  يقـــوم 
الموضـــوع واســـتخراج األفـــكار وصناعتهـــا مـــن خـــالل 
فريـــق اإلدارة. قـــدرات الكثيريـــن ســـتتطور عنـــد 

االســـتفادة مـــن هـــؤالء المتخصصيـــن.
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األســـئلة  عبـــر  الذهنـــي  العصـــف  اســـتخدم 
اإلداريـــة:

ـــي ينبغـــي اإلجابـــة  هنـــاك عـــدد مـــن األســـئلة الت
والرســـالة  الرؤيـــة  صناعـــة  حـــوار  خـــالل  عليهـــا 

واألهـــداف وهـــي:

من نحن ؟  •
ماهي األبعاد الجغرافية لعملنا؟  •
ماهي االبعاد النظامية لعملنا؟  •

من هو المستفيد ؟  •
ما هو منتجنا الذي سنقدمه للمستفيد؟  •

بماذا نتميز ؟  •
طموحنا وماذا نريد أن نكون ؟  •

اكتـــب جميـــع إجابـــات العصـــف الذهنـــي علـــى 
الســـبورة.
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استخرج الكلمات المهمة: 

بعـــد جمـــع اإلجابـــات عـــن األســـئلة الماضيـــة، ضـــع 
خطـــًا أســـفل الكلمـــات الهامـــة المكتوبـــة علـــى 
الســـبورة مـــع شـــطب الجمـــل غيـــر المناســـبة، مثـــاًل:

الوصول إلى جميع فئات المجتمع.  •
تنمية االرتباط االجتماعي واألسري.  •

فئـــات  بيـــن  والمـــودة  لترابـــط  تفعيـــال   •
. لمجتمـــع ا

العمـــل مـــع المجتمـــع بـــروح الفريـــق الواحـــد   •
ـــارة »نحـــن المجتمـــع«. تحـــت عب

اكتشاف الطاقات وتفعيلها.  •
تفعيل دور التخصصات.  •

تفعيل دور الفرد االجتماعي في المجتمع.  •
تفعيل الجانب الثقافي في المجتمع.  •

تفعيـــل دور التقنيـــة والمعلوماتيـــة فـــي   •
نفـــع المجتمـــع.

االجتماعيـــة  المؤسســـات  مـــع  التواصـــل   •
والعامـــة.

التركيز على اإلبداع والبرامج المتميزة.  •
نكون المثال الذي ُيحتذى به.  •
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اجمع الكلمات المهمة:

يتـــم جمـــع الكلمـــات مـــن الجمـــل بالطريقـــة التالية: 
ـــط  ـــل المـــودة والتراب ـــات المجتمـــع / تفعي ـــع فئ جمي
االجتماعـــي واألســـري / العمـــل بـــروح الفريـــق الواحـــد/ 
وتفعيلهـــا  والتخصصـــات  الطاقـــات  اكتشـــاف 
اجتماعيـــًا/ تنميـــة الجانـــب الثقافـــي واالجتماعـــي / 
تفعيـــل التقنيـــة والمعلوماتيـــة لخدمـــة المجتمـــع/ 
الصلـــة بيـــن المجتمـــع ومؤسســـاته / اإلبـــداع والتميـــز 

ـــه. ـــذى ب ـــذي يحت ـــال ال ـــدوة/ المث والق

ضـــع الرؤيـــة: مـــن خـــالل الجمـــل الســـابقة فـــي 
ــاذا  ــؤال » مـ ــة السـ ــرة إلجابـ ــدة مختصـ ــة واحـ جملـ

نريـــد؟«.

التميـــز  درجـــات  ألعلـــى  بالمجتمـــع  »الوصـــول 
ـــة  ـــة وتقني ـــة واجتماعي االجتماعـــي فـــي برامـــج علمي

مبدعـــة ومتميـــزة«.

ضـــع الرســـالة: عبـــر الجمـــل الســـابقة أيضـــًا 
يمكـــن صياغـــة الكلمـــات عبـــر جملـــة واحـــدة إلجابـــة 

ســـؤال ) مـــن نحـــن وكيـــف نصـــل(:
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بـــروح  نســـعى  اجتماعيـــة  مؤسســـة  نحـــن   «
الفريـــق الواحـــد لتنميـــة الـــدور الثقافـــي والترابـــط 
المجتمـــع  فئـــات  لجميـــع  واألســـري  االجتماعـــي 
ومؤسســـاته العامـــة والخاصـــة واكتشـــاف وتفعيـــل 
الطاقـــات واالســـتفادة مـــن التخصصـــات حتـــى يكـــون 

ــه« ــذى بـ ــاً يحتـ ــاً إيجابيـ مجتمعـ

اختر عبارة شاملة تمثل شعارًا للمؤسسة: 

يمكـــن مـــن خـــالل الجمـــل الســـابقة اختيـــار عبـــارة 
مختصـــرة خاصـــة بالمؤسســـة تمثـــل رؤيتـــك لمـــا 

ترغـــب أن تكـــون نتيجـــة العمـــل.. مثـــل:

»تواصل متميز لمجتمع سعيد«

»تفاعل اجتماعي مثالي«

»ترابط مثالي ومودة دائمة«

»برامج اجتماعية مبدعة وتميز دائم«

»محبة وترابط وتميز«
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صناعة األهداف

تنبيهات عند صناعة األهداف للعام األول 

عنـــد صناعـــة األهـــداف للعـــام األول للمؤسســـة 
ــة: ــور المهمـ ــض األمـ ــى بعـ ــه إلـ ــي التنبـ ينبغـ

عدم اإلكثار من األهداف خالل المرحلة األولى.  •

ـــات  ـــًا حســـب الفئ ـــاً وجغرافي ـــع األهـــداف زمني تنوي  •
االجتماعيـــة.

اســـتهداف تنميـــة قـــدرات اإلدارييـــن والعامليـــن   •
مـــن  كأولويـــة  باالســـتقطاب  والمســـتهدفين 

أولويـــات المؤسســـة.

ـــي لهـــا  ـــى والت ـــة األول ـــم وضـــع األهـــداف للمرحل يت  •
ـــة: ـــور التالي ـــي األم ـــة ف أولوي

تطوير اإلداريين.  o
استقطاب العاملين.  o

الوصول اإلعالمي للجمهور.  o
قلة التكاليف المادية واإلدارية.  o

زرع الثقة في المجتمع تجاه المؤسسة.  o
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ــور  ــرف علـــى األمـ ــدأ بالتعـ ــة إبـ ــع الخطـ ــد وضـ عنـ
ــة: التاليـ

أين نحن؟  o
ماذا نريد؟  o

كيف نصل إلى ما نريد؟  o
عندمـــا تريـــد وضـــع الخطـــة ادرس الواقـــع بطريقـــة   •

التخطيـــط االســـتراتيجي SWOT أو غيرهـــا.

أهداف المؤسسة 

ــداف  ــن أهـ ــري عـ ــم تصويـ ــام برسـ ــب االهتمـ يجـ
المؤسســـة االســـتراتيجية ورؤيتـــــــــها وقيمـــــــها 
ورســـالتها فـــي البدايـــة وأيـــن يتـــم وضعـــــــــها 
ـــة ومؤثـــرة. ومـــن خاللهـــا يتـــم وضـــع  بطريقـــة قوي
ـــدم  ـــب أن تخ ـــي يج ـــز والت ـــة بالمرك ـــداف الخاص األه
كل المجتمـــع علـــى حســـب حاجتـــه. وننقـــل بعـــض 
األهـــداف والتـــي ينبغـــي العمـــل علـــى تعديلهـــا 
حســـب الحاجـــة لـــكل مجتمـــع أو مؤسســـة اجتماعيـــة.

التواصـــل االجتماعـــي والعالقـــات  إحيـــاء دور   )1
المجتمـــع. أفـــراد  بيـــن  اإليجابيـــة 

تعزيـــز القيـــم والمبـــادئ اإلســـالمية ، وتنميـــة   )2
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ـــن  ـــي بي ـــي واالخالق ـــي والثقاف ـــي االجتماع الوع
أفـــراد المجتمـــع.

المســـاهمة فـــي حـــل المشـــكالت االجتماعيـــة   )3
والظواهـــر الســـلبية.

ـــوير  ـــي تطـــــ ـــدرات ف ـــاقات والق ـــف الطــــ توظي  )4
ــراده. ــدمة أفـ ــع وخــــ المجتمـ

تنمــــــــية المهـــارات والعـــــــناية بالمـــــــواهب   )5
المجتمـــع ألفـــراد  المختلفـــة 

ــا يعـــود بالنفـــع  ــراغ فيمـ ــات الفـ ــتثمار أوقـ اسـ  )6
علـــى الفـــرد والمجتمـــع.
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الهيكل التنظيمي

خطوات عمل هيكل تنظيمي

لعمل هيكل تنظيمي قم بعمل اآلتي:

1- عبـــر عصـــف ذهنـــي للعامليـــن واإلدارييـــن، اجمـــع 
كل األنشـــطة التـــي تريـــد القيـــام بهـــا فـــي 

المؤسســـة:

2- ادرس الهياكــــــل التنظـــــــيمية للمــــؤسســـــات 
األفـــكار  بعـــض  ســـتقدم  والتـــي  الشـــبيهة 
واألقســـام التـــي يمكـــن أن تعينـــك فـــي تصميـــم 

الهيـــكل التنظيمـــي.

3- اجمـــع كل األنشـــطة المتشـــابهة تحـــت قســـم 
ــة.  ــة للمؤسسـ ــة التنظيميـ ــب الحاجـ ــد حسـ واحـ

مـــن المقتـــرح أن تجمـــع األقســـام كالتالـــي:

اإلداريـــة  األنشـــطة  جميـــع  جمـــع  يمكـــن   •
العامليـــن  كفـــاءة  وتطويـــر  والمحاســـبية 

اإلداري. الدعـــم  تحـــت 

تجمـــع جميـــع األنشـــطة االجتماعيـــة تحـــت   •
االجتماعـــي. القســـم 
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ــة والبرامـــج  ــر األنشـــطة الثقافيـ ــع أكثـ تجمـ  •
العامـــة تحـــت القســـم الثقافـــي .

تجمـــع أنشـــطة العالقـــات العامـــة والتســـويق   •
تحـــت قســـــــم تنمــــــــية المـــوارد المالـــــــــية 

والتســـويق.

وينصـــح كل مـــا زاد حجـــم المؤسســـة تفصـــل 
األقســـام ويركـــز علـــى التخصـــص بـــكل قســـم. 

4- ضع الوصف الوظيفي باختصار لكل قسم.

5- ابحث عــــــــن الشخصــــــــيات القــــــــادرة على إدارة 
األقســـام.

األقسام اإلدارية العاملة بالمؤسسة:

االهتمام بالتالي:

أن يكون المــــــدير على القســــــــم قـــــادرًا على   •
اســـتقطاب اآلخريـــن وإدارتهـــم.

أن يقـــوم المديـــر علـــى القســـم بالتعـــاون   •
ــة  ــام داخليـ ــل أقسـ ــاء بعمـ ــع اإلدارة العليـ مـ

لـــكل قســـم حســـب القـــدرة أو الحاجـــة.
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أن يكـــون المديـــر علـــى قـــدر مـــن اإللمـــام   •
بعمـــل القســـم – أو الرغبـــة والقـــدرة علـــى 

اإللمـــام-.

أن يقـــوم المديـــر بتطويـــر نفســـه والعامليـــن   •
ـــب  ـــه ويطال ـــذي يعمـــل ب معـــه بالتخصـــص ال

بالتطويـــر.

أن يتـــدرب علـــى وضـــع الخطـــط ومتابعتهـــا   •
ودراســـة أســـباب النجـــاح والفشـــل.

أن يكـــون قـــادرًا علـــى تحفيـــز العمليـــن معـــه   •
وكســـب والئهـــم للمؤسســـة.

ومـــن األقســـام والمجالـــس المهـــم االهتمـــام 
بهـــا فـــي المؤسســـة االجتماعيـــة :

مجلس إدارة المؤسسة:

يتـــم البحـــث عـــن أفـــراد مـــن المجتمـــع يقومـــون 
بـــإدارة المؤسســـة باالنتخـــاب.. ويســـتلم المجلـــس 
مهـــام اإلشـــراف اإلداري علـــى المؤسســـة مـــن اللجنـــة 
المؤسســـة  إدارة  مجلـــس  يتكـــون  التأسيســـية. 
مـــن عـــدد مـــن الداعميـــن المتحمســـين للمؤسســـة. 
باإلضافـــة إلـــى المديـــر ونائبـــه والمقـــرر وأميـــن 

ــدوق. الصنـ
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المجلس الشرفي: 

ــار  ــن التجـ ــا مـ ــرفي لهـ ــل مجلـــس شـ ــن عمـ يمكـ
وتتـــم  المؤثـــرة.  المناصـــب  وأصحـــاب  والوجهـــاء 
دعـــوة المجلـــس فـــي كل احتفـــال ويهيـــأ المـــكان 
المناســـب لمـــن قـــرر الحضـــور منهـــم. كمـــا تتـــم 
المؤسســـة. ألنشـــطة  بالمســـتجدات  مراســـلتهم 
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األقسام اإلدارية
التخطيط:

المؤسســـة  إدارة  مجلـــس  يتبـــع  قســـم  وهـــو 
ويدعـــم المجلـــس بالخطـــط ويضـــع الـــرؤى المقترحـــة 
للمؤسســـة وتـــدرس التنســـيق بيـــن خطـــط األقســـام 

قبـــل رفعهـــا لمجلـــس إدارة المؤسســـة.

مكتب المدير العام بالمؤسسة:

ويهتـــم هـــذا الفريـــق بالمؤسســـة مـــن حيـــث 
األوراق  كتنســـيق  اإلداري  والدعـــم  التجهيـــزات 
والملفـــات، والعمـــل بـــدور الســـكرتارية للمديـــر وهـــم 

ــر. ــام والمديـ ــن األقسـ ــط بيـ ــيلة الربـ وسـ

المحاسبة والموارد المالية:

المرشـــح،  الصنـــدوق  أميـــن  برئاســـة  وتكـــون 
ويقـــوم هـــذا القســـم بعـــدد مـــن األعمـــال اإلداريـــة 
يمكـــن تقســـيمها إلـــى قســـم خـــاص بالمحاســـبة 
قســـم  وكذلـــك  الماليـــة  للمـــوارد  آخـــر  وقســـم 
المشـــتريات.. وفـــي المؤسســـات الكبـــراء تفصـــل 

عـــن بعضهـــا ومـــن مســـؤولياتها:
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مراجعة الخطة المالية للسنة المقبلة.  •

عمل نظام مالي للمؤسسة.  •

متابعة اإليرادات المالية.  •

تقديـــم الدعـــم المالـــي لألنشـــطة بعـــد موافقـــة   •
ــا. اإلدارة العليـ

متابعة مصروفات األقسام.  •

دراسة تطوير الموارد المالية للمؤسسة.  •

ــة  ــبوعات الماليـ ــتندات والمطـــــ ــر المســـــ توفيـ  •
بالمؤسســـة. الخاصـــة  المحاســـبية  والبرامـــج 

مـــع  ماديـــًا  للمتعاونيـــن  قائمـــة  إعـــداد   •
العامـــة. للعالقـــات  لتســـليمها  المؤسســـة 

ــر  ــع الفواتيـ ــي الشـــهري مـ ــر المالـ ــع التقريـ رفـ  •
لـــإدارة.

إعـــداد قائمـــة بأصـــول المؤسســـة وممتلكاتها...   •
واإلشـــراف عليهـــا.

إعداد التقرير المالي السنوي.  •
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القسم اإلعالمي: 

اإلعالميـــة  والجهـــات  المجتمـــع  مـــع  التواصـــل 
األخـــرى عبـــر القنـــوات اإلعالميـــة بأنواعهـــا والنشـــرات 
والمواقـــع ووســـائل مبتكـــرة لعـــرض المنجـــزات 
التنســـيق  ويتـــم  بالمؤسســـة،  الخاصـــة  واألخبـــار 
بينهـــا وبيـــن األقســـام واألنشـــطة األخـــرى لدعمهـــا 
إعالميـــاً. وأمثلـــة األعمـــال المقترحـــة للجنـــة اإلعالميـــة:

والدعائيـــة  التعريفيـــة  المطبوعـــات  إصـــدار   •
. سســـة للمؤ

تجهيز اإلعالنات الخاصة بأنشطة المؤسسة.  •

اإلشـــراف علـــى توزيـــع المطبوعـــات واإلعالنـــات   •
اإلعالميـــة.

التواصـــل مـــع وســـائل اإلعـــالم العاملـــة خـــارج   •
نطـــاق المؤسســـة.

نشر أخبار المؤسسة.  •

اإلشراف على موقع المؤسسة اإللكتروني.  •

دراسة الوســـائل الكفــــيلة بتطـــــوير الجـــانب   •
ـــة. ـــي بالمؤسس اإلعالم
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اســـتقبال اإلعالمييـــن للمؤسســـة وتعريفهـــا   •
لهـــم.

التنســيق مع األقســام وجمع التقارير المكتوبة   •
والمصــورة ألنشــطتها.

االهتمـــام بتوثيـــق جميـــع األعمـــال واألنشـــطة   •
بالمؤسســـة وإعـــداد وســـائل آمنـــة للمحافظـــة 

علـــى الوثائـــق المكتوبـــة والمصـــورة

العالقات العامة:

والخاصــة  العامــة  الجهــات  مــع  التواصــل 
مــن  المؤسســة  يهــم  بمــا  األخــرى  والمؤسســة 
حاجــات واهتمامــات متبادلــة، ويعــد هــذا القســم 
الخطــة الســنوية بالزيــارات والدعــوات وكل مــا يزيــد 
ذات  األقســام  مــع  بالتنســيق  المؤسســة  عالقــات 

المؤسســة. إدارة  لمجلــس  وترفعهــا  العالقــة 

التدريب وتطوير الكفاءات اإلدارية: 

في  العاملين  حاجات  دراسة  على  يقوم  قسم 
المؤسسة ورفع كفاءتهم حسب الحاجات والخطط 
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الخاصة بالمؤسسة. يعد هذه القسم خطة سنوية 
باالحتياج التدريبي للمؤسسة وتنسيق البرامج من 
المؤسسة  إدارة  لمجلس  وترفعها  األخرى  األقسام 

ومتابعتها بعد الموافقة.
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األنشطة 
قسم الثقافة: 

قســـم يقـــوم برفـــع الجانـــب الثقافـــي والعلمـــي 
والتقنـــي فـــي المجتمـــع بعمـــل المحاضـــرات والدورات 
ـــة ونشـــر  ـــدوات والمســـابقات والنشـــرات الثقافي والن
ـــة  ـــج توعوي ـــام ببرام ـــة. والقي ـــب النافع ـــض الكت بع
بالتعـــاون مـــع األقســـام المتخصصـــة فـــي المؤسســـة 
والقســـم  التعليمـــي  والقســـم  الطبـــي  كالقســـم 
ــنوية  ــة السـ ــع الخطـ ــم رفـ ــا. يتـ ــادي وغيرهـ االقتصـ
لمجلـــس اإلدارة لإقـــرار عليهـــا ومتابعتهـــا بعـــد 
ــرق  ــن فـ ــدد مـ ــم عـ ــذه القسـ ــع هـ ــة ، ويتبـ الموافقـ

العمـــل:

فريق اللقاءات الثقافية.  •
المسابقات الثقافية المتنوعة.  •

النشرات والدوريات.  •
الفريق العلمي والتقني.  •

فريـــق تأهيـــل المجتمـــع وتدريبهـــم ثقافيـــًا   •
الكفـــاءات  تطويـــر  قســـم  مـــع  )بالتنســـيق 

اإلداريـــة(.
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القسم االجتماعي والتربوي: 

ـــة  ـــاءة االجتماعي ـــع الكف ـــى رف ـــل عل ـــوم بالعم ويق
والتربويـــة للمجتمـــع غيـــر الـــدورات واالستشـــارات 
االجتماعيـــة والتربويـــة وحـــل المشـــكالت. وتنميـــة 
بالتعـــاون  واالهتمـــام  للمجتمـــع.  االنتمـــاء  روح 
والتكافـــل االجتماعـــي. ويمكـــن أن يتفـــرع عـــدد مـــن 

فـــرق العمـــل مـــن هـــذه القســـم مثـــل:

فريق التوعية االجتماعية والبناء األسري.  •
فريق رعاية األسر الفقيرة.  •

فريق رعاية األيتام والمعاقين.  •
الزيــارات والرحــــالت: بالتنســــيق مــــع القســـم   •

االجتماعـي أو العـــالقات العامـة.

القسم الرياضي: 

يقـــوم هـــذا القســـم بعمـــل خطـــة لبرامـــج رياضيـــة 
لجميـــع المجتمـــع. الهـــدف الرئيســـي للقســـم هـــو 
صناعـــة العالقـــات بيـــن أفـــراد المجتمـــع. يتـــم رفـــع 
الخطـــة الســـنوية بالبرامـــج ومكانهـــا لمجلـــس 

ــة. ــد الموافقـ ــا بعـ ــة ومتابعتهـ إدارة المؤسسـ
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قسم تدريب المجتمع: 

وهـــو قســــــم يهــــــتم بتدريـــب المجـــــتمع لرفـــع 
كفاءتهـــم. ويمكـــن دمـــج هـــذا القســـم بقســـم 

التطويـــر لكفـــاءة اإلداريـــة.

األقسام الخاصة بفئات المجتمع:

)يقـــوم كل قســـم بإعـــداد الخطـــط بالتنســـيق مـــع 
األقســـام اإلداريـــة وأقســـام األنشـــطة المختصـــة(:

قسم االبتكار: 

ــراع  ــاعد علـــى دعـــم الشـــباب لالبتـــكار واالختـ يسـ
يخـــدم  بمـــا  لهـــم  العقبـــات  جميـــع  وتســـهيل 

المجتمـــع.

قسم الشباب:

ــا  ــهم لم ــباب وتوجيهــــ ــاية الش ــى رعـــ ــوم عل يق
اإلنحرافــات  لتجنيبهــم  ينفعهــم وبــذل األســباب 
متابعتهــم  علــى  ويقــوم  واألخالقيــة.  الفكريــة 
وتطويــر مهاراتهــم العقلــة واألخالقيــة والجســدية.
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قسم البراعم:

يقـــوم هـــذا القســـم برعايـــة البراعـــم وتوجيههـــم 
ــي  ــع الثقافـ ــن والنفـ ــه اآلمـ ــباب الترفيـ ــر أسـ وتوفيـ

واالجتماعـــي لهـــم.

القسم النسائي: 

ــع  ــرأة بجميـ ــات المـ ــى حاجـ ــرف علـ ــوم بالتعـ ويقـ
هـــذه  تلبيـــة  علـــى  والعمـــل  العمريـــة  فئاتهـــا 
الحاجـــات لهـــن حســـب تخصـــص المؤسســـة. يحتـــوي 
هـــذا القســـم علـــى جميـــع األقســـام الممكنـــة للقيـــام 

ــة. ــات المطلوبـ ــل بالحاجـ بالعمـ

األقسام المتخصصة: 

وهـــي أقســـام تجمـــع المتخصصيـــن فـــي علـــم 
ــوم إدارة  ــدد وتقـ ــص وظيفـــي محـ ــن أو تخصـ معيـ
المؤسســـة بالبحـــث معهـــم عـــن الوســـائل المناســـبة 
لنفـــع المجتمـــع مـــن خاللهـــم مـــن هـــذه المجالـــس:

قســـم األطــــــباء والصحـــة: تجــــــمع ممــــــثلو   •
المنطــــــقة. فـــي  الصــــحة 
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االقتصـــــــاديين  تجمـــع  االقتصـــادي:  القســـم   •
والتجـــار.

ــدارس  ــري المـ ــع مديـ ــي: تجمـ ــم التعليمـ القسـ  •
المتميزيـــن. المعلميـــن  وبعـــض  والمشـــرفون 

مستويات الوصول إلى المستهدفين:

ــد  ــا للتأكـ خمـــس مســـتويات ينبغـــي المـــرور بهـ
مـــن نجـــاح الوصـــول إلـــى الفئـــة المســـتهدفة:

ـــال  ـــم إيص ـــن المه ـــة: م ـــم المؤسس ـــة اس معرف  )1
اســـم المؤسســـة لعمـــوم المجتمـــع. وصـــول 
ـــب  ـــول المناس ـــيعطي الفض ـــة س ـــم المؤسس اس
للبحـــث عـــن طبيعـــة عملهـــا وكيفيـــة االســـتفادة 

منهـــا. 

معرفـــة طبيعـــة عمـــل المؤسســـة: ينبغـــي أن   )2
تكـــون األهـــداف وصـــورة مـــن األنشـــطة التـــي 
ـــن  ـــة. يمك ـــع واضح ـــي المجتم ـــا ف ـــن عمله يمك
األنشـــطة  عبـــر  األفـــكار  نشـــر بعـــض هـــذه 
ــتهدف. ــور المسـ ــات الجمهـ ــن تجمعـ ــة مـ القريبـ

مرحلـة  المؤسسـة:  أهـداف  بصحـة  االقتنـاع   )3
المؤسسـة واألنشـطة  أهـداف  االقتنـاع بصحـة 
إيصـال  اإلدارة  اسـتطاعت  إن  سـهلة  مرحلـة 
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األنشـطة إلى الجماهير المسـتهدفة للمؤسسة 
المؤسسـات  فأهـداف  ونافـع.  جيـد  بشـكل 
وجماهيـري. ونفسـي  شـرعي  مطلـب  االجتماعيـة 

التفاعـــل مـــع المؤسســـة: مـــن المهـــم أن نعلـــم   )4
الجماهيـــر  مشـــاركة  علـــى  اإلدارة  قـــدرة  أن 
همومهـــم وفســـح المجـــال لمشـــاركتهم بـــاآلراء 
والجهـــد والبـــذل هـــو الســـبيل للتفاعـــل مـــع 

المؤسســـة.

ــن  ــة يمكـ ــر مهمـ ــذ أكبـ ــة: هـ ــي المؤسسـ تبنـ  )5
الوصـــول اليهـــا فـــي التعريـــف بالمؤسســـة. 
ويمكـــن أن تتبنـــى جماهيـــر المجتمـــع وقيادتـــه 
المؤسســـة عندمـــا تحـــس بالثقـــة فيهـــا وفـــي 
عبـــر  وصـــادرة  جيـــدة  أعمالهـــا  وأن  ادارتهـــا 

اهتماماتهـــا.

مختصر الخطوات األساسية األولى: 

ـــاه لهـــا يمكـــن  ـــي يجـــب االنتب الختصـــار األمـــور الت
ـــة: ـــار الخطـــوات األساســـية التالي اختي

وضـــع الـــرؤى واألهـــداف األساســـية الخاصـــة   •
سســـة لمؤ با
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ايجـــاد واســـتقطاب الفريـــق اإلداري التنفيـــذي   •
الـــذي ســـيدير المؤسســـة.

المجتمـــع  وجهـــاء  علـــى  والتعـــرف  البحـــث   •
ـــب مناســـب  ـــم فكـــرة المؤسســـة فـــي قال وتقدي

لكســـبهم إلـــى صـــف المؤسســـة.
إيجـــاد مقـــر يحتـــوي علـــى األمـــور األساســـية   •

. سســـة للمؤ
وضـــع البرامـــج االجتماعيـــة التـــي تخـــدم أهـــداف   •

المؤسســـة.
التخطيط.  •

إعداد برامج ومشاريع اجتماعية عامة للتعريف   •
بالمركز ودمج المجتمع به.
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مقر المؤسسة
»ال مؤسسة دون مقر«
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أفكار في مقر المؤسسة

مقـــر المؤسســـة هـــو االنطالقـــة لعمـــل، إذ ال مجـــال 
إلقامـــة مؤسســـة دون مقـــر. ومـــن خـــالل اإلمكانيـــات 
الموجـــودة فـــي المقـــر يمكـــن أن يتـــم تطويـــر 
قـــدرات األنشـــطة والبرامـــج االجتماعيـــة وإدارتهـــا أو 
ـــي  ـــطة. ينبغ ـــذه األنش ـــف ه ـــي ضع ـــببًا ف ـــون س تك
االهتمـــام بمقـــر المؤسســـة وتوافـــر عـــدد مـــن االمـــور 

ـــل: ـــه مث في

ــًا مـــن الجمهـــور  يجـــب أن يكـــون المقـــر قريبـ  •
وواضحـــاً لهـــم.

ينبغي االهتمام بمواقف السيارات.  •
أهمية القبول االجتماعي لشكل المقر.  •

أن يكون واسعًا ما أمكن.  •
قدرته على احتواء األنشطة المتوقعة.  •

المكاتب اإلدارية: 

ومنهـــا مكتـــب االســـتقبال، ومكاتـــب األقســـام 
ـــق منهـــا إدارة المؤسســـة. واألفضـــل فـــي  لكـــي تطل
ــة  ــة مفتوحـ ــي بيئـ ــون فـ ــام أن تكـ ــب األقسـ مكاتـ
ـــن األقســـام.  ـــام والتعـــاون بي ـــد الوئ ومشـــتركة ليزي
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غرفة االجتماعات: 

ينبغـــي تجهيـــز غرفـــة االجتماعـــات بالوســـائل 
ـــي  ـــا ف ـــوى منه ـــتفادة القص ـــم االس ـــى تت ـــة حت الالزم

ــب.  ــي التدريـ ــات وفـ االجتماعـ

مكتبة كتب ومجالت: 

كل المؤسســـات االجتماعيـــة تحتـــاج إلـــى توفيـــر 
مكتبـــة للقـــراءة يمكـــن االســـتفادة منهـــا عنـــد 
الحاجـــة أو عنـــد البحـــث عـــن مـــادة أو غيرهـــا تكـــون 
ينبغـــي  للطفـــل  ومكتبـــة  وإلكترونيـــة  ورقيـــة 
االهتمـــام بمكتبـــة الطفـــل ويتـــم اختيـــار بعـــض 

الكتـــب والكتيبـــات النافعـــة لهـــم.
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معمل الحاسب اآللي: 

ــه  ــن إغفالـ ــًا ال يمكـ ــي جانبـ ــب اآللـ ــح الحاسـ أصبـ
فـــي المؤسســـات لمـــا فيـــه مـــن قـــدرات للوصـــول إلـــى 
ـــم  ـــب والتصمي ـــة كالتدري ـــداف المهم ـــن األه ـــدد م ع
والمراســـلة وغيرهـــا. قـــد يحتـــاج المعمـــل إلـــى ايجـــاد 
شـــبكة لتســـهيل التدريـــب أو نقـــل البيانـــات بيـــن 
الحواســـيب. يمكـــن تدريـــب المجتمـــع علـــى برامـــج 
الحاســـب اآللـــي وصيانتـــه وعمـــل الشـــبكات الســـلكية 

والالســـلكية ودورات اإللكترونيـــات وغيرهـــا.

قاعات للتدريب: 

وذلـــك الســـتخدامها إلقامـــة دورات وورش عمـــل. 
وفيـــه اإلمكانيـــة لتحويـــل الطـــاوالت إلـــى أشـــكال 
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مختلفـــة حتـــى يتـــم تطبيـــق أكثـــر مـــن وســـيلة 
تدريبيـــة فـــي موقـــع واحـــد.

مقر لألشبال والبراعم: 

ويتـــم فـــي هـــذا المقـــر توفيـــر كل مـــا يخـــدم 
ويطـــوره.. الطفـــل 

قسم خاص بالنساء: 

ينبغـــي عنـــد العمـــل علـــى إنشـــاء أنشـــطة نســـائية 
فـــي المؤسســـة أن يتـــم االهتمـــام بتجهيـــز قســـم 

خـــاص بالنســـاء والنشـــاط النســـائي. 

صالة متعددة األغراض: 

ومـــن المهـــم أن تكـــون هنـــاك صالـــة كبيـــرة 
لالجتماعـــات العامـــة فـــي األعيـــاد أو غيرهـــا أو لعمـــل 
والمســـرحيات  والملتقيـــات  والبرامـــج  العـــروض 
والتـــي يمكـــن أن تحتـــوي علـــى عـــدد كبيـــر مـــن 

الحضـــور.

مستودع تخزين: 

مـــن أهـــم األمـــور التـــي يغفـــل عنهـــا الكثيـــر 
لجمـــع  بالمؤسســـة  خاصـــة  مســـتودعات  توفيـــر 
ــة  ــة مرتبـ ــا بطريقـ ــة بهـ ــراض الخاصـ األدوات واألغـ
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ومناســـبة 

مالعب وساحات خارجية: 

مـــن األمـــور التـــي تعيـــن علـــى جـــذب فئـــة مـــن 
المجتمـــع وإشـــغالهم كمـــا توفـــر بيئـــة اجتماعيـــة 

ــبة. مناسـ

إضافات: 

مـــن المهـــم أن يتنبـــه المشـــرفون علـــى مثـــل هـــذه 
ـــم  ـــع حوله ـــة المجتم ـــة لحاج ـــات االجتماعي المؤسس
واألولويـــات التـــي ينبغـــي االهتمـــام بهـــا. فبعـــض 
المجتمعـــات تهتـــم بوســـائل الصحـــة الجســـمية 
ـــات اللياقـــة والمســـابح أو  ـــة لتدريب ـــى صال ـــاج إل فتحت
ـــة  ـــى بيئ ـــاج إل غيرهـــا مـــن األدوات المســـاندة. ويحت
ـــب والمحاضـــرات  ـــن وأخـــرى بالتدري ـــم بالمعوقي تهت
التعليميـــة وغيـــر ذلـــك.. والمســـألة متروكـــة لـــذكاء 

المشـــرفين علـــى المؤسســـة واجتهاداتهـــم.

مـــن  مـــن فكـــرة  أكثـــر  تنبيـــه: يمكـــن دمـــج 
أفـــكار المقـــر مـــع بعضهـــا ويمكـــن أيضـــًا أن يكـــون 
هنـــاك أكثـــر مـــن مقـــر لتخصـــص واحـــد حســـب 
ـــن  ـــى حس ـــه إل ـــع أو المؤسســـة. وينتب ـــة المجتم حاج
التقســـيم لكـــي يمكـــن اســـتخدام المؤسســـة مـــن 

ــع. ــل الجميـ قبـ
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من أسباب النجاحات في 
المؤسسات االجتماعية

اجعل عملك خالصاً هلل عز وجل: 

فـــاهلل ســـبحانه وتعالـــى هـــو القـــادر علـــى زرع 
محبتـــك فـــي القلـــوب. يغفـــل كثيـــر مـــن العامليـــن 
عـــن هـــذا المفهـــوم المهـــم وقـــد يبذلـــون جهدهـــم 
ـــن  ـــوب اآلخري ـــر شـــرعية لكســـب قل فـــي محـــاوالت غي
أو لصـــرف النظـــر إليهـــم. اجعـــل عملـــك هلل وحـــده وال 
تنســـى أن ذلـــك ال يمنـــع مـــن أخـــذ األســـباب الشـــرعية 

ـــاح. ـــى النج ـــول إل ـــة للوص والدنيوي

اعمل دائماً بأسلوب إيجابي: 

ـــن  ـــو أحس ـــي ه ـــع الذات ـــي والداف ـــل اإليجاب فالعم
ـــر  ـــن. كثي ـــد اآلخري ـــد النفـــس وعن ـــم النجـــاح عن معال
مـــن أســـباب الفشـــل هـــو التـــردد والخـــوف مـــن عـــدم 

ـــر ســـلمية. ـــذات بطريقـــة غي النجـــاح ونقـــد ال
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قسم إدارتك حسب العمل اإلداري:

مـــن أســـرار النجـــاح العمـــل مـــن األشـــخاص الذيـــن 
المطلـــوب  اإلدارة، كل حســـب تخصصـــه  يمثلـــون 

منـــه.

مدير للوجهاء: 

وهـــو يقـــوم بالعمـــل علـــى التواصـــل مـــع الوجهـــاء 
ـــب تفاعلهـــم  وإيصـــال أفـــكار المؤسســـة إليهـــم وطل

ومشـــاركتهم.

مدير تخطيطي:

والتفكيـــر  التخطيـــط  علـــى  بالعمـــل  يقـــوم 
والدراســـة. 

مدير موجه ومربي: 

ــادة  ــاءات وزيـ ــع الكفـ ــه ورفـ ــدور التوجيـ ــوم بـ يقـ
اإليجابيـــة وتصحيـــح الســـلوكيات واألخطـــاء.

مدير تنفيذي: 

ـــة  ـــة ومتابع ـــام التنفيذي ـــة األقس ـــه دور متابع علي
ـــل. العم
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المديـــر مبكـــرًا ويتـــم  نائـــب  اختيـــار  ينبغـــي 
تدريبـــه: بعـــد  الصالحيـــات  إعطـــاؤه 

مـــن المهـــم أن يتـــم اتخـــاذ النائـــب حتـــى يســـتمر 
العمـــل عندمـــا يكـــون المديـــر منشـــغاًل أو غائبـــًا. 
يجـــب أن يكـــون بيـــن المديـــر والنائـــب توافـــق 
ــر. مـــن  ــارب فـــي طريقـــة اإلدارة والتفكيـ جيـــد وتقـ
ونائبـــه  المديـــر  بيـــن  األدوار  تبـــادل  المناســـب 
بمـــا يســـمى إداريـــًا » المديـــر الطيـــب« و »المديـــر 

الصعـــب«.

ـــي  ادع اآلخريـــن وادعـــم مشـــاريعهم القائمـــة الت
تخـــدم هـــدف المؤسســـة: 

ادع  ومتخصصـة  إيجابيـة  نتائـج  إلـى  للوصـول 
اآلخريـن الذيـن يرغبـون العمل من خالل المؤسسـة 
ال  مشـاريعهم.  وادعـم  والقـدرة  الطمـوح  ولديهـم 
مـن  الطريـق  اختصـرت  الطريقـة  بهـذه  أنـك  شـك 
أداء هـذا العمـل مـن البدايـة إلـى النهايـة ، وأيضـًا 
اسـتطعت كسـب قلـوب الذيـن شـاركتهم همهـم 

واهتماماتهـم.
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الجديـدة  االجتماعيـة  اآلخريـن  أفـكار  تقبـل 
نفذهـا:  أو  وأنشـرها 

أكثـــر الجمهـــور ســـيكون أكثـــر تفاعـــاًل معـــك 
ومـــع مشـــروعك عندمـــا تكـــون أفـــكاره هـــي التـــي 

يتـــم قبولهـــا وتنفيذهـــا.

وذكــر  وامتدحهــا  العامليــن  إنتــاج  أعلــن 
هــم  د بجهو

عليهـــم  يؤثـــر  بشـــر  بالمؤسســـة  العاملـــون 
ــلبياً. يجـــب شـــكر العامليـــن  ــًا وسـ التوجيـــه إيجابيـ
الفضـــل  وإرجـــاع  وانتاجاتهـــم  بذكـــر جهودهـــم 
ألهلـــه كمـــا قـــال رســـول اهلل صلـــى اهلل عليـــه وســـلم: 

»ال يشـــكر اهلل مـــن ال يشـــكر النـــاس«.

اصنع عالقة شخصيه مع الموظفين:

إلـــى قلـــوب العامليـــن يمكـــن عمـــل  للوصـــول 
لقـــاءات خاصـــة بهـــم مـــع المديـــر وتـــدار فيهـــا 
ـــوب  ـــف القل ـــي تؤل ـــة الت ـــات االجتماعي ـــض النقاش بع
، يمكـــن أن تكـــون علـــى شـــاطئ البحـــر أو فـــي 

اســـتراحة أو حديقـــة جميلـــة.
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درب العامليـــن عـــى مـــا ســـيقومون بـــه وأشـــعرهم 
بـــدور المؤسســـة فـــي تطويـــر مهاراتهـــم: 

ــة  ــي المؤسسـ ــون فـ ــتمر العاملـ ال يمكـــن أن يسـ
ــم  ــدم لهـ ــون وال يقـ ــم يقدمـ ــة وهـ ــي أي جهـ أو فـ

شـــيئًا.

تطوير الموارد المالية للمؤسسة: 

جـــزء مـــن عمـــل المؤسســـة هـــي البحـــث عـــن 
طـــرق ومصـــادر تمويـــل ترفـــع مـــن عمـــل المؤسســـة.

متابعة تنفيذ الخطط – الرقابة -: 

ــط  ــاز الخطـ ــة إنجـ ــة متابعـ ــس اإلداريـ ــن االسـ مـ
والتعـــرف علـــى مـــا تـــم ومـــاال يتـــم منهـــا. وأســـباب 

ــاح والفشـــل  النجـ

متابعة تطوير قدرات العاملين: 

فـــي خضـــم الزحـــام وتوالـــي األزمـــات و » إدارة 
ــي  ــل المؤسسـ ــات العمـ ــة فـــي بدايـ ــات« خاصـ األزمـ
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ــم.  ــن وقدراتهـ ــر للعامليـ ــي أال ينـــس التطويـ ينبغـ
إن الطاقـــات العاملـــة هـــي رأســـمال المؤسســـة 
أســـاس  هـــي  قدراتهـــم  وتطويـــر  االجتماعيـــة. 

العاملـــة. المؤسســـة  تقويـــة 

عليهــا  يحصــل  ميــزات  فــي  جديــًا  التفكيــر 
المؤسســة: فــي  المشــاركون 

للعمـــل  متطـــوع  مليـــون   90 أمريكيـــا  فـــي   «
االجتماعـــي يشـــاركون بمعـــدل 4 ســـاعات أســـبوعية 
فـــي مجـــاالت اجتماعيـــة مختلفـــة، ومـــن امتيازاتهـــم 
التـــي  والضرائـــب  الرســـوم  مـــن  يعفـــون  أنهـــم 
تفرضهـــا الدولـــة علـــى األفـــراد، بـــل أن المؤسســـات 
ـــرع  ـــي تدعـــم العمـــل االجتماعـــي وتتب والشـــركات الت
الضرائـــب،  مـــن  تعفـــي  االجتماعيـــة  للمنظمـــات 

ــال«.  ــك األعمـ ــم تلـ ــجيعاً لدعـ تشـ

القراءة للجميع: 

وهـــو برنامـــج يتـــم تشـــجيع جميـــع العامليـــن 
فيـــه علـــى القـــراءة واالطـــالع بعـــدد مـــن الوســـائل 

التشـــجيعية.

مثل:   



73تأسيس المؤسسات االجتماعية

ـــاب فـــي  ـــم نشـــر اســـم الكت ـــهر: ويت ـــاب الش كت  -1
كل شـــهر ويتـــم التنبيـــه عليـــه علـــى فوائـــده. 
يقـــوم الموظفيـــن بالتنســـيق واالتفـــاق مـــع 
ـــي خـــاص ألعضـــاء  ـــى عمـــل خصـــم مال ـــة عل مكتب

ــة. المؤسسـ

المقالـــة النافعـــة: وذلـــك عبـــر التشـــجيع علـــى   -2
ــا لقســـم  ــاالت النافعـــة وتقديمهـ كتابـــة المقـ
الثقافـــي عبـــر دعـــوات أو مســـابقات أو تحفيزهـــم 
بنشـــرها فـــي النشـــرات الدوريـــة للمؤسســـة أو 
تســـهيل إيصالهـــا إلـــى الوســـائل اإلعالميـــة 

المشـــهورة.

انتـــاج ونشـــر النشـــرات العلميـــة والثقافيـــة   -3
النافعـــة: ومنهـــا النشـــرات الدوريـــة المنوعـــة 
محـــدد  علـــم  فـــي  المتخصصـــة  والنشـــرات 
كاالجتمـــاع والطـــب أو المـــرور أو المختصـــة فـــي 

ــع.  ــه المجتمـ ــر بـ ــدث يمـ حـ

مـــن  بعـــدد  النشـــرة  تمـــر  أن  كذلـــك  ينبغـــي 
ثـــم  عليهـــا  الموافقـــة  ثـــم  الكتابـــة  المراحـــل 
التنســـيق  ثـــم  واللغويـــة  العلميـــة  المراجعـــة 
واإلخـــراج ثـــم الطباعـــة والنشـــر. يجـــب أال تخلـــو 
النشـــرات مـــن الهـــدف األســـاس وهـــو تثقيـــف 
ــم  ــن رصيدهـ ــع مـ ــددة أو ترفـ ــور محـ ــع بأمـ المجتمـ
الثقافـــي ال أن تكـــون نموذجـــًا مكـــررًا مـــن النشـــرات 
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التـــي ال تقـــرأ.

مرتبطـــة  النشـــرة  تكـــون  أن  المناســـب  ومـــن 
بتوقيـــت محـــدد كالشـــهر مثـــاًل.

إيصال المجالت النافعة إلى البيوت: 

يمكـــن االتفـــاق مـــع مجلـــة بعمـــل تخفيـــض ألعضاء 
المؤسســـة بتوفيـــر أعـــداد مـــن المجلـــة للمؤسســـة 
ويقـــوم المركـــز بتزويـــد البيـــوت أو األعضـــاء بهـــذه 
المجـــالت النافعـــة. ينبغـــي أن تكـــون المجلـــة ذات 

ـــزل. ـــة ألهـــل المن نفـــع أســـري وثقافـــي وجذاب

المهـــارات  لبعـــض  المجتمـــع  أفـــراد  تدريـــب 
الهامـــة:  الثقافيـــة 

لتطويـــر المجتمـــع وأفـــراده عبـــر دورات متخصصـــة 
فـــي أمـــور تعتبـــر هامـــة لهـــم. 

تنشيط البحوث: 

ويمكـــن نشـــر ثقافـــة البحـــوث فـــي المجتمـــع 
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وتتضمـــن عـــدد مـــن الموضوعـــات التـــي تخـــدم هـــدف 
المؤسســـة فـــي المجتمـــع.

ديوانية المؤسسة: 

مقـــر  فـــي  ديوانيـــة  لحضـــور  األهالـــي  دعـــوة 
وللنســـاء. للرجـــال  المؤسســـة 

تدوير المناصب:

ــى  ــرى حتـ ــرة ألخـ ــن فتـ ــب مـ ــل المناصـ ــم تبديـ يتـ
ـــم  ـــو مل ـــن ه ـــاك م ـــون هن ـــخص يك ـــذر أي ش ـــو اعت ل

إلمامـــًا عامـــًا عـــن هـــذا المنصـــب: مثـــال :

ـــر  ـــب مدي ـــى منص ـــرية  إل ـــوارد البش ـــر الم ـــل مدي نق
ـــدودة. ـــرة مح ـــالء لفت ـــة العم خدم
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مكونات البناء المؤسسي 
األساسية

التصميـــم  الواضـــح  التنظيمـــي  البنـــاء  إيجـــاد   -1
واألعمـــال  األنشـــطة  حســـب  اإلدارات  لتقســـيم 

والواجبـــات. 

2- الكفـــاءة المؤسســـية فـــي اســـتخدام المـــوارد 
بشـــكل أمثـــل لتحقيـــق األهـــداف. وتشـــمل فاعليـــة 

التخطيـــط والتنفيـــذ والرقابـــة واالتصـــاالت.

3- فاعليـــة القيـــادة وقدرتهـــا علـــى ابتـــكار الـــرؤى 
وصياغـــة االســـتراتيجيات واألهـــداف وتحقيـــق 

ــات. ــز الطاقـ ــاون وتحفيـ التعـ

4- إدارة المـــوارد البشـــرية والماليـــة لتحقيـــق أهـــداف 
المؤسسة. 

5- التسويــــــق ألنشطـــــــة المنظــــــمة وتعـــــــــميق 
إيجـــاد  مـــع  والخارجيـــة  اإلنســـانية  العالقـــات 
قواعـــد بيانـــات عـــن المســـتهدفين والجهـــات 
وترتيبهـــم  المؤثـــرة  واالجتماعيـــة  الحكوميـــة 
ـــى مســـتوى للجـــودة  ـــة، وإيجـــاد أعل حســـب األهمي

مقارنـــة باآلخريـــن.
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ــد  ــات والقواعـ ــل كالسياسـ ــة العمـ ــود أنظمـ 6- وجـ
ــوات. ــراءات والخطـ والقـ

أين الخلل في العمل المؤسسي 

تمـــر األعمـــال المؤسســـية بمشـــكالت وضعـــف 
ألســـباب منهـــا:

قيام المؤسسة على عقلية الفرد الواحد.  •
ـــردات  ـــي مفــــ ـــن ف ـــل اإلداريي ـــزية وتدخ المركــــ  •

األعمـــال الصغـــرى.
عـــدم توافـــق المقـــرات مـــع األنشـــطة الخاصـــة   •

بالمؤسســـة. 
ضعـــف فـــي مجالـــس اإلدارة إمـــا فـــي قدراتهـــم   •
أو وجـــود التحزبـــات أو ســـيطرة أفـــراد علـــى 

القـــرارات. 
ضعف البرامج التدريبية لإداريين والقيادات.  •

عدم وجود أنظمة عمل وأسس واضحة.  •
تعقيد اإلجراءات.  •

كثـــرة تشـــكي العامليـــن وعـــدم الثقـــة بالقيـــادة   •
ـــا. ـــوالء له ـــف ال وضع

عـــدم االســـتفادة مـــن التقنيـــات الحديثـــة فـــي   •
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العمـــل المؤسســـي.
الضعف في دعم المجتمع في المؤسسة.  •

عـــدم تثقـــــــــيف المجــــــــتمع بأهــــــــمية األعمـــال   •
المؤسســـة االجتماعيـــة.

خطوات اتخاذ القرار السليم

من وسائل اتخاذ القرار السليم التالي:

ـــى المشـــكلة بشـــكل صحيـــح وواضـــح:  تعـــرف عل  -1
ينبغـــي أن تكتـــب جملـــة صياغـــة المشـــكلة أو 
المطلـــب بشـــكل دقيـــق ، كثيـــر مـــن قراراتنـــا 
الخاطئـــة تكـــون علـــى فهـــم المشـــكلة بشـــكل 
ســـريع وغيـــر صحيـــح. حتـــى يمكـــن التفكيـــر 
بحـــل المشـــكلة بشـــكل صحيـــح علينـــا اتخـــاذ 
أو  مظهرهـــا  ال  الحقيقيـــة  المشـــكلة  فهـــم 
شـــكل ال يمثلهـــا حقيقـــة ، يمكـــن اســـتخدام 
ـــباب  ـــاف أس ـــة« الكتش ـــة »الســـمكة الياباني طريق

المشـــكلة.

2- ابحـــث عـــن البدائـــل المناســـبة: بعـــد فهـــم 
المشـــكلة وصياغتهـــا بشـــكل صحيـــح ودقيـــق 
مناســـبة  حـــل  بدائـــل  عـــن  البحـــث  يجـــب 
ــع كل  ــم جمـ ــة يتـ ــذه المرحلـ ــي هـ ــكلة. فـ للمشـ
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البدائـــل الممكنـــة ولـــو كانـــت غيـــر جيـــدة. يمكـــن 
االســـتفادة مـــن »العصـــف الذهنـــي« كوســـيلة 

لجمـــع األفـــكار.

غيـــر  البدائـــل  كل  وحـــذف  أفضلهـــا  3- تحديـــد 
المناســـبة والضعيفـــة: والدمـــج بيـــن المناســـب 
منهـــا أو اختيـــار أجودهـــا. عندمـــا يكـــون هنـــاك 
بديليـــن أو ثالثـــة كلهـــا مناســـبة لحـــل المشـــكلة 
ـــرار يجـــب اتخـــاذ الوســـائل المناســـبة  واتخـــاذ الق
التخـــاذ أفضلهـــا. الدمـــج بينهـــا أو تقييـــم كل 
ــت  ــة أو التصويـ ــات مقبولـ ــا بتقييمـ ــدة منهـ واحـ
ـــرى  ـــبة األخ ـــل المناس ـــى البدائ ـــا وتبق ـــى أحده عل

ــة. ــدة احتياطيـ ــيلة جيـ كوسـ

4- اتخـــذ القـــرار: اتخـــاذ القـــرار يعنـــي االنطـــالق 
بـــدون تـــردد نحـــو بديـــل واحـــد فقـــط. ينبغـــي أال 
يكـــون هنـــاك تـــردد خـــالل العمـــل عـــن البديـــل 
الـــذي تـــم اتخـــاذه. يتـــم نشـــر القـــرار وطلـــب 
بأســـباب  إال  فيـــه  المراجعـــة  وعـــدم  التعامـــل 

ــه. ــال عنـ ــد االنتقـ ــدًا تؤكـ ــة جـ قويـ

ـــى اإلدارة متابعـــة اتخـــاذ  ـــرار: عل ـــع اتخـــاذ الق 5- تاب
القـــرار ووضـــع آليـــة للتأكـــد مـــن نشـــره والتعامـــل 

ـــى ورق. ـــرًا عل ـــى ال تكـــون القـــرارات حب معـــه حت
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غرفة العصف الذهني بالمؤسسة:

خطوات إلنجاح العصف الذهني 

لجميـــع  األفضـــل  الوســـيلة  الذهنـــي  العصـــف 
لقـــاءات  إدارة  فـــي  للنجـــاح  وابتكارهـــا  األفـــكار 
بالتالـــي: االهتمـــام  ينبغـــي  الذهنـــي  العصـــف 

مـــن األفضـــل أن يكـــون عـــدد المشـــاركين بيـــن   •
5 و 10 أشـــخاص.

ــة  ــتويات اإلداريـ ــون المسـ ــم أن تكـ ــن المهـ مـ  •
متقاربـــة.  للمشـــاركين 

ــبقاً بموضـــوع العصـــف  ــاركين مسـ ــم المشـ اعلـ  •
الذهنـــي. 

رتـــب المشـــاركين بطريقـــة يـــروا بعضهـــم   •
. بعضـــًا

ضـــع كاتبـــاً جيـــدًا يرصـــد كل فكـــرة وأســـماء   •
صـــوت. تســـجيل  أداة  اســـتخدم  أو  أصحابهـــا. 
شـــجع أن يكـــون اللقـــاء يســـوده المتعـــة وأبعـــد   •

ـــة. ـــه الكآب عن
ــوع  ــام اإلدارة بموضـ ــاركين باهتمـ ــر المشـ أخبـ  •

لمشـــاركتهم. لهـــم  وتقديرهـــا  اللقـــاء 
اهتم بطرق التفكير اإلبداعي والتخيل.  •
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ـــق المجـــال لهـــا وال  ـــر وأطل ـــة التفكي شـــجع حري  •
تســـتخدم طريقـــة التفكيـــر المنطقيـــة. 

ــف  ــرة العصـ ــالل فتـ ــكار خـ ــى األفـ ــم علـ ال تحكـ  •
الذهنـــي.

ال تسمح بنقد أي فكرة.  •
اســـمح حتـــى باألفـــكار غيـــر ذات الصلـــة بموضـــوع   •

ـــف. العص
اهتم بـ »الكم« قبل »الكيف«.  •

ـــرين  ـــناء علـــى أفـــكار اآلخـــــ ـــد مـــن البـــــ استفـــــ  •
منهـــا. واالســـتفادة 

ــف  ــكل مخالـ ــور بشـ ــن الظهـ ــوف مـ ــع الخـ امنـ  •
للجميـــع.

ابعد التسليم األعمى للقيود.  •
امنع األلفاظ القاتلة للتفكير كـ:  •

صعـــب- غيـــر ممكـــن - جربـــت مـــن قبـــل 
بالنســـبة  تافهـــة  فكـــرة   – غبيـــة  فكـــرة   –
مؤسســـتنا. علـــى  كبيـــرة  فكـــرة   – لمؤسســـتنا 

ال تسمح بوجود مراقبين للقاء.   •
التضـــع عـــددًا محـــددًا لألفـــكار. فكثـــرة األفـــكار   •
جـــزء مـــن نجـــاح وســـيلة العصـــف الذهنـــي، 
وربمـــا كانـــت الفكـــرة فـــي النهايـــة خيـــر مـــن 

ــابقة. ــكار السـ ــن األفـ ــر مـ كثيـ
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ال تحدد وقت نهائي للقاء العصف الذهني.  •
ــد اللقـــاء أن  ـــى قائـ ــكار عل ـــب األفـ ــا تنض عندمـ  •
يقـــدم فكـــرة أو أكثـــر لتكـــون فتـــرة إعـــادة 

لآلخريـــن. تفكيـــر 
عندمـــا تنضـــب األفـــكار يمكـــن اختيـــار بعـــض   •
األفـــكار غيـــر المناســـبة والغريبـــة والطلـــب مـــن 
ـــى أفـــكار  ـــل هـــذه الفكـــرة إل المشـــاركين تحوي

عمليـــة. 

فريق تقييم األفكار وكتابة التقرير النهائي:

بعد االنتهاء ضع فريقًا آخر لتقييم األفكار.  •
على الفريق دمج األفكار ببعضها البعض.  •

يتـــم وضـــع األفـــكار غيـــر المناســـبة فـــي ملـــف   •
. خارجـــي 

وزع نسخة من التقرير بعد التقييم للمشاركين   •
للتعديل واإلضافة. 

ضع الشكل النهائي للتقرير.  •
ضـــع أســـماء المشـــاركين فـــي مقدمـــة التقريـــر   •

المرفـــوع.
أوصل نسخة من التقرير النهائي لعصف األفكار   •

لكل المشاركين كنوع من المشاركة معهم.
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عنـــد عـــدم وجـــود كفايـــة أفـــكار يمكـــن اللجـــوء   •
إلـــى قائـــد وفريـــق جديديـــن إلعـــادة العصـــف.
ــك  ــإن ذلـ ــكار فـ ــود أفـ ــدم وجـ ــتمرار عـ ــد اسـ عنـ  •
ــد  ــه ال يوجـ ــاً بأنـ ــرًا هامـ ــإدارة مؤشـ ــي لـ يعطـ
بدائـــل جديـــدة غيـــر األفـــكار القليلـــة الســـابقة.

صناعة فريق العمل:

هنـــاك عـــدد مـــن األســـئلة يمكـــن ســـؤالها مـــن 
أجـــل إنشـــاء فريـــق عمـــل:

الخطوة في حالة النفي:

هل الهدف المطلوب واضح لصناع الفريق؟
اصنع هدفًا واضحًا لبدء العمل.  •

هل يوجد قائد للفريق؟ 
ابحث عن قائد يجيد المهمة  •

أو ينتخب الفريق قائدًا عند وجود الفريق  •
هل الفريق موجود؟

اكتشف القدرات  •
استقطب الطاقات  •

هل الهدف واضح لكل فرد في الفريق ؟
يتـــم التعريـــف بالهـــدف والتأكـــد مـــن وضـــوح   •

ــق ــي الفريـ ــرد فـ ــكل فـ ــدف لـ الهـ



85تأسيس المؤسسات االجتماعية

هل تم وضع خطة عمل؟

يدرب الفريق على التخطيط   •

هل تم توزيع األدوار؟

وزع األدوار على الفريق  •

هل يستطيع الفريق اداء المهام؟

درب من يحتاج إلى تطوير المهارات  •

هل الفريق متجانس؟

يدرب الفريق على مفهوم الفريق الفعال  •

هل الفريق مبدع؟

شجع على االبداع واشكره على ذلك  •

هل تم تقويم األداء؟

قم بتقييم األداء  •
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كيف تكون مستمعًا جيدًا ) وخاصة في المؤسسة 
االجتماعية (:

كثيـــر منـــا يحتـــاج إلـــى فـــن االســـتماع حتـــى 
يســـتطيع أن يفهـــم اآلخريـــن عنـــد مناقشـــتهم فـــي 
ــة.  ــرة للمؤسسـ ــراح أي فكـ ــد اقتـ ــات أو عنـ االجتماعـ
لتطويـــر مهـــارة فـــن االســـتماع يمكـــن التـــدرب 
والتعـــاون علـــى التـــدرب- علـــى أفـــكار تـــم اختصارهـــا 

ــا: مـــن أفـــكار ســـتيفن كوفـــي. منهـ

انصت لمحدثك بهدف االستيعاب واالستماع.  •
ال تسمع بطريقة البحث عن األخطاء والعثرات.   •
مـن الخطـأ الوقـوع علـى أسـواء الكلمـات وعـدم 

االسـتفادة مـن أفضلها.
توجـــه بكاملـــك باتجـــاه المتحـــدث أو بوجهـــك.   •
مـــن ســـوء التعامـــل أال تنظـــر إلـــى محدثـــك 

ــه. ــاء حديثـ أثنـ
ال تجهـــز الـــرد قبـــل االســـتماع لـــكل الحديـــث.   •
فقـــد يكـــون فـــي تتمـــة حديثـــه مـــا ينافـــي 

لكالمـــه. المتعجـــل  الفهـــم 
ــر الـــردود حتـــى يمكـــن  ال تســـتعجل الـــرد ، أخـ  •

أفضـــل. صياغتهـــا بشـــكل 
نبـه محدثـك بأنـك تسـتمع لـه، ليـس المقصود   •

باالسـتماع. تتظاهـر  بـأن 
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ــث. ــال الحديـ ــو أطـ ــدًا ولـ ــه أبـ ــع حديثـ ال تقاطـ  •
كثيـــر مـــن المتحدثيـــن ســـتختفي مشـــاكلهم 
ــكالتهم  ــن مشـ ــون عـ ــا يتحدثـ ــرة عندمـ مباشـ

)خاصـــة بيـــن األزواج أو اآلبـــاء وأبنائهـــم (.
ــارة ) أنـــت  لخـــص حديثـــه بعـــد انتهائـــه بعبـ  •
ـــب  ـــدث وإال فأطل ـــق فتح ـــإن واف ـــذا ( ف ـــد ك تقص

ــول. ــدث أطـ ــه التحـ منـ
ـــم مـــن وجهـــة نظـــره هـــو  ـــث المتكل فســـر حدي  •
وتقمـــص شـــخصيته. ال تفســـره مـــن وجهـــة 

ــط. ــرك فقـ نظـ
توافـــق مـــع نفســـية المتحـــدث إن كان غاضبـــًا   •

أو حزينـــاً وتعامـــل معهـــا بجديـــة .
حاســـب نفســـك عندمـــا تســـتخدم أســـلوبًا غيـــر   •

مناســـب فـــي االســـتماع.
القـــدرة  لديهـــم  الذيـــن  فـــي  النظـــر  حـــاول   •
ـــم أن  ـــف أمكنه ـــتماع وكي ـــات واالس ـــى اإلنص عل

يديـــروا نقاشـــاتهم بشـــكل جيـــد.
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