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شكر و عرفان
مت  برنامج  وهو  الفاعل«  »جمتمعنا  برنامج  وخامتة  ثمرة  هو  الدليل  هذا 
نوفمرب 2009م، وكان يهدف  وا�ستمر حتى 15  نوفمرب 2008م  اإطالقه يف 22 
اإىل تطوير العملية الإدارية ملنظمات املجتمع املدين يف مملكة البحرين، وزيادة 
م�ستوى تاأثريها الجتماعي، وال�ستفادة ب�سورة اأف�سل من املوارد املتاحة لعملها 

يف املجتمع. 
التالية:  املحاور  بتغطية  قامت  رئي�سية  عمل  ور�س   8 الربنامج  احتوى  وقد 
ا�سرتاتيجيات العمل التطوعي، واملوارد الب�سرية يف العمل التطوعي، والعمليات 
الإدارية يف منظمات املجتمع املدين، واإدارة احلمالت املجتمعية وامل�ساريع غري 

الربحية.
ويود املكتب ال�ست�ساري لرعاية الأعمال التقدم بال�سكر لكل من �ساهم يف 
جناح الربنامج ويف خروج هذا الدليل اإىل النور، وعلى راأ�سهم مبادرة ال�سراكة 

ال�سرق اأو�سطية MEPI والتي قامت برعاية ومتويل الربنامج.
كذلك ال�سكر يتوجه اإىل املنظمات الأهلية التي �ساركت يف ور�س الربنامج 
الدليل،  مادة هذا  بع�سها  ي�سكل  والتي  واأفكارها  ومداولتها  بتجاربها  واأغنتها 
وهي اجلمعية الأهلية لدعم التعليم والتدريب، واجلمعية البحرينية لتنمية املراأة، 
وجمعية البحرين ال�سبابية، وجمعية اأطباء الفم والأ�سنان البحرينية، وجمعية 
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اأولياء اأمور املعاقني واأ�سدقائهم، وجمعية العمل الإ�سالمي.
بع�س  تغطية  �ساهمت يف  التي  الإعالمية  املوؤ�س�سات  ن�سكر  كما 
للربنامج  الإعالميان  ال�سريكان  مقدمتها  ويف  الربنامج  فعاليات 
�سحيفتا الوقت واأخبار اخلليج املحليتان، وكذلك املوؤ�س�سات الأهلية 
كاجلمعية  الربنامج  فعاليات  بع�س  ا�ست�سافت  التي  والوطنية 
واملركز  البحرينية،  الأطباء  وجمعية  املراأة،  لتنمية  البحرينية 

الوطني لدعم املنظمات الأهلية، وجمعية املهند�سني البحرينية.
الإعالمية   12/5 موؤ�س�سة  اأداء  تقدير  من  لبد  ذلك  كل  وبعد 
الأ�ستاذ  وكذلك  النهائية،  ب�سورته  الدليل  باإخراج  قامت  والتي 
للن�سخة  النهائية  اللغوية  باملراجعة  قام  والذي  املبارك  علي  ح�سن 

النهائية املعدة للطباعة. 
واأخريًا ل يفوتنا �سكر الفريق التنفيذي للربنامج وعلى راأ�سهم 
املن�سقة الإدارية للربنامج الأ�ستاذة اأمينة ح�سن، والتي كان لها دور 

كبري يف جناح عمليات الربنامج من انطالقته وحتى ختامه.

      �سادق جعفر
رئي�س املكتب ال�ست�ساري لرعاية الأعمال
     مايو 2010م - مملكة البحرين
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مدخل
تعي�س العديد من منظمات املجتمع املدين يف وطننا احلبيب حتديات تتعلق 
باأ�سلوب وبنتائج عملها، فاأ�سلوب العمل يواجه عقبات عديدة بع�سها يتولد من 
لهذه  الداخلية  الأو�ساع  عن  ناجت  والآخر  فيها،  تن�سط  التي  اخلارجية  البيئة 

املنظمات، وباخل�سو�س الأو�ساع الإدارية. 
لذا جاءت فكرة هذا الدليل، والذي يتعر�س لأف�سل املمار�سات العملية والتي 
متت جتربتها بنجاح يف اأو�ساط العمل التطوعي وغري الربحي، �سواًء يف مملكة 
على  الدليل  يركز  حيث  العامل،  مناطق  خمتلف  يف  عامة  ب�سورة  اأو  البحرين 
التطوعي  العمل  اأ�سا�سية من  اأربعة حقول  الإدارية يف  املمار�سات  اأف�سل  عر�س 
والأهلي، وهي: كيفية الو�سول اإىل نتائج اأف�سل يف العمل التطوعي، وكيفية دمج 
كتابة  وكيفية  الربحية،  وغري  الأهلية  والأعمال  الأن�سطة  يف  اجلدد  املتطوعني 
طلبات الدعم وامل�ساندة املالية للم�ساريع املجتمعية، وكيفية التوا�سل الإعالمي 

الناجح مع جمهور هذه املنظمات.
يبداأ الدليل بتعريف »اأف�سل املمار�سات« طبقًا ملفهومني، هما حتديد اأف�سل 
املمار�سات يف جمال ما وفقًا لأداء اأف�سل املوؤ�س�سات يف ذلك املجال، اأو حتديد 
بها يف  لال�سرت�ساد  �سليمًا  تعترب منوذجًا  التي  للمعايري  وفقًا  املمار�سات  اأف�سل 

ذلك احلقل.
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الأف�سل  املمار�سات  الدليل  يعر�س  ف�سول  اأربعة  خالل  ومن 
الأول  الف�سل  يف  فيتعر�س  للمنظمات،  الإداري  الأداء  لتح�سني 
التفريق بني املخرجات الأولية والنتائج احلقيقية لأي  اإىل �سرورة 
التي  الغاية  هي  وامللمو�سة  الإيجابية  الجتماعية  فالآثار  م�سروع، 
بتحديد  يكون  وذلك  جمتمعي،  ن�ساط  اأي  يف  العاملون  ين�سدها 
منوذج ا�سرتاتيجي �سحيح للم�ساريع التي يتم اإطالقها، ومن خالل 
يف  بها  ال�سرت�ساد  �سيتم  التي  النظرية  تو�سيح  يتم  النموذج  ذلك 
العمليات التنفيذية، والربامج واأدوات العمل والأدوار التي �ستنّفذ، 
وطبيعة املخرجات والنتائج املتوقعة من كل عمل – مع �سرورة عدم 
هذا  يف  واقعي  مثال  اإىل  باإيجاز  الإ�سارة  و�ستتم  بينهما-،  اخللط 
املجال حول م�سروع حملة مت اإطالقه يف وقت �سابق، للتوعية باأهمية 
اأحكام  مع  متوافقًا  يكون  ال�سخ�سية  لالأحوال  مدون  قانون  وجود 

ال�سريعة الإ�سالمية.
دمج  وهو  مهم  مو�سوع  اإىل  الدليل  يتطرق  الثاين  الف�سل  يف 
املتطوعني اجلدد يف الأن�سطة والربامج التطوعية اأو غري الربحية، 
فامل�سكلة هنا قد تكون ذات وجهني، الأول هو نق�س عدد املتطوعني 
– هو وفرة املتطوعني بحيث يتم دجمهم  – الثاين  اأو  مل�سروع ما، 
يركز  ما  هو  الثاين  وال�سق  �سحيحة،  عمل  اآليات  اأو  �سوابط  بال 
لأي  متطوعني  وجود  بفوائد  الطرح  يبداأ  حيث  الف�سل،  هذا  عليه 
واملواظب(،  )املو�سمي،  للمتطوعني  الرئي�سيان  والنمطان  م�سروع، 
اجلدد  املتطوعني  لختيار  الثالثة  الأ�س�س  اإىل  التطرق  يتم  ثم 
يف  اجلدد  املتطوعني  اإدماج  ونظام  والوقت(،  والأهلية،  )احلاجة، 
والتدريب،  للمهمات،  اجليد  التو�سيف  خالل  من  وذلك  عمل  اأي 
والتفوي�س الوا�سح، والتكرمي العام اأو اخلا�س لهم، مع الإ�سارة اإىل 
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مثال موجز حول اإدماج متطوعي برنامج ملناه�سة العنف الأ�سري، واأخريًا يتم 
التعر�س اإىل اآلية مهمة يف هذا النظام وهي وجود ا�ستبيان عملي ي�ساعد على 

ت�سنيف املتطوعني اجلدد مبا يالئمهم ويالئم برنامج العمل.
الف�سل الثالث يتعر�س لق�سية ح�سا�سة وحيوية وهي متويل امل�ساريع، وذلك 
غري  املدين  املجتمع  منظمات  ترفعها  التي  وامل�ساندة  الدعم  طلبات  باب  من 
الربحية اإىل املمولني واملانحني واملح�سنني رجاء دعمهم ورفدهم لالأعمال التي 
ت�سب يف خدمة املجتمع، فيبداأ املو�سوع بعر�س الهيكل الأ�سا�سي لكتابة اأي طلب 
فكرة  موجز  تو�سيح  هي  طلب  اأي  يف  البداية  نقطة  تكون  حيث  املايل،  للدعم 
امل�سروع، ومن ثم عر�س مربرات هذه الفكرة اأي فوائدها والنتائج الجتماعية 
املوؤّملة منها، وتفا�سيل العمليات والربامج التي �سيتم تفعيلها للو�سول اإىل تلك 
وامليزانيات  املالية  البيانات  ثم  ومن  امل�سروع،  على  القائمني  وطبيعة  النتائج، 
لبيانات ميزانية منوذجية،  اأويل  لتحقيق ذلك كله، مع عر�س منوذج  املطلوبة 
الف�سل  ويختم  �سالفًا.  ذكر  ما  لكل  عامة  بخال�سة  الطلب  اختتام  ثم  ومن 

بتو�سيات حول اأ�س�س الكتابة اجليدة ملثل هذه الطلبات.
اأما الف�سل الرابع والأخري فيتطرق اإىل كيفية توظيف امل�ستجدات الإعالمية 
الع�سرية للو�سول اإىل جمهور هذه املنظمات، حيث يبداأ بالإجابة على �سوؤال: 
ذلك من خالل  يتم  ذلك؟  يتم  كيف  ولكن  بالق�سايا.  للتعريف  نتوا�سل؟  ملاذا 
حتديد وا�سح للق�سايا، وللجمهور امل�ستهدف، والذي بدوره ينق�سم اإىل �سنفني: 
موؤثر وقد ي�سعب اجتذابه، وغري فاعل ولكن ي�سهل اجتذابه. اإ�سافة اإىل ذلك 
لبد من الهتمام بالر�سالة الإعالمية، ول ميكن اعتبار ر�سالة اأي م�سروع قوية 
اإل اإذا كان الهدف من ورائها وا�سحًا، وتعك�س اإ�سرتاتيجية العمل فيه، واأن تكون 
لغتها منا�سبة للجمهور امل�ستهدف، واأن تكون قوية اأمام النقد. اأما الركن الأخري 
يف مو�سوع الإعالم فهو الو�سيلة الإعالمية، فاختيار الو�سيلة الإعالمية املنا�سبة 
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طبيعة  مع  تتوافق  واأن  لبد  فهي  ال�سورة،  تكّمل  التي  القطعة  هو 
اجلمهور امل�ستهدف، وت�ساهم يف تقلي�س اجلهود، و�سرعة التاأثري، 

وخف�س النفقات.
لرفع  الأ�س�س  هذه  مبثل  ال�سرت�ساد  ب�سرورة  الدليل  ويختم 
م�ستوى الأداء الإداري والتنظيمي ملنظمات املجتمع املدين، وحت�سني 

م�ستوى الآثار والنتائج التي ترتكها يف جمتمعاتها.

 

�أف�ضل 
�ملمار�ضات تعني 
�لتعرف على 
�أف�ضل �لطرق 
و�لو�ضائل 
لتحقيق �أهد�ف 
عمل �ملنظمة
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مقدمة
ما هي »أفضل الممارسات«؟

مع تطور عمل منظمات املجتمع املدين يف العامل، حتتاج هذه املنظمات اإىل 
التكّيف والتاأقلم مع الظروف امل�ستجدة والعوامل املتغرية املواكبة لنمو عملها، 
اأو  الطرق«،  »اأف�سل  اأدوارها.  وتفعيل  اأدائها  لتطوير  الطرق  اأف�سل  اإتباع  واإىل 
»اأف�سل املمار�سات«، هي اأ�ساليب واأدوات عمل ثبت بالتجربة – جتربة املنظمة، 
وجتارب موؤ�س�سات اأخرى – اأنها اأجنع من غريها واأكرث مردودًا يف حقل النتائج، 
وبالتايل فاإن جتارب املوؤ�س�سات الناجحة تكون مدعاة اإىل تعّلم تلك املمار�سات 

ذات الأف�سلية وا�ستخدامها.

ماذا تعني »أفضل الممارسات«؟
اأف�سل املمار�سات تعني التعرف على اأف�سل الطرق والو�سائل لتحقيق اأهداف 
الو�سائل  اأحدث  على  التعرف  يعني  وهذا  الغاية،  لتلك  وتفعيلها  املنظمة،  عمل 
يف  اأو  منظمتك  عمل  قطاع  يف  – �سواء  جناحًا  املوؤ�س�سات  اأكرث  تعتمدها  التي 
قطاعات اأخرى – وقيا�س طريقة عمل منظمتك بالن�سبة ملا تقوم به املوؤ�س�سات 
حتديد  يتم  وقد  عملها،  جمال  يف  كرائدة  اإليها  ينظر  والتي  الأخرى  الناجحة 
اأو من  اأف�سل منها،  اأف�سل املمار�سات من خالل مقارنة عمل املنظمة مبنظمة 

خالل مقارنة عمل املنظمة باملعايري النموذجية ال�سائدة. 
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بالمنظمة  مقارنًة  الممارسات«  »أفضل 
األفضل:

يف  املوؤ�س�سات  اأف�سل  من  التعلم  يعني  املمار�سات  اأف�سل  تطبيق 
عملنا  طريقة  مقارنة  عرب  وذلك  بهم،  وال�سرت�ساد  العمل  ميدان 
بطريقة عملهم الأكرث جناحًا يف بع�س احلقول املت�سابهة، وتو�سيح 

امل�ساحات التي ميكن حت�سني عملنا فيها.

بالمعايير  مقارنًة  الممارسات«  »أفضل 
النموذجية:

املعايري هي موا�سفات ثابتة اأو ذات اأف�سلية، ويتم التوافق عليها 
من قبل موؤ�س�سات اأو اأطراف حملية اأو دولية تعنى بهذا ال�ساأن، وهي 
ت�سّكل منوذجًا لأف�سل ما ميكن تطبيقه يف �ساأن ما )كالإدارة مثاًل(. 
الو�سول  لها  يتيح  ما،  موؤ�س�سة  يف  النموذجية  املعايري  تطبيق  واإن 
خمتلف  يف  اجلودة  عالية  اجنازات  وحتقيق  املمار�سات،  لأف�سل 

حقول عملها.

ما هي منافع »أفضل الممارسات«؟
امل�ساريع  يقود  اأن  ميكن  العمل  يف  املمار�سات  باأف�سل  اللتزام 
واملزايا،  املنافع  من  العديد  اإىل  املدين  املجتمع  ومنظمات  الأهلية 

مثل:
•حت�سني جودة اأداء املنظمة والعاملني فيها. 	

تطبيق �أف�ضل 
�ملمار�ضات يعني 
�لتعلم من �أف�ضل 
�ملوؤ�ض�ضات يف 
ميد�ن �لعمل 
و�ل�ضرت�ضاد بهم
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•رفع م�ستوى تاأثري املنظمة يف بيئة عملها. 	
•ا�ستقطاب اكرب للم�ساندين وتفعيل اأف�سل لأداء املتطوعني. 	

•تقلي�س اخل�سائر والهدر يف موارد العمل وتكاليفه. 	
•ا�ستخدام اأف�سل لالأفكار وللتكنولوجيا. 	

•ال�ستجابة ب�سكل اأف�سل واأ�سرع للم�ساكل والتحديات املجتمعية. 	
هذا الدليل ي�سعى لإي�ساح »اأف�سل املمار�سات« التي ميكن ملنظمات املجتمع 
املدين واملوؤ�س�سات الأهلية اإتباعها والإفادة منها لتطوير اأدائها الإداري، وذلك 

من خالل التعر�س لعملها يف جمال:
•�سياغة امل�ساريع والربامج ب�سيغة توؤدي اإىل نتائج اأف�سل. 	

•دمج املتطوعني يف العمل الأهلي ب�سورة اأكرث فاعلية. 	
•كتابة طلبات الدعم املايل للم�ساريع القائمة واجلديدة. 	
•التوا�سل املثمر مع اجلمهور عرب و�سائل الإعالم املحلي. 	
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الفصل األول:

كيف نحقق نتائج أفضل؟

 - وب�سدق   - املدين  املجتمع  حقول  يف  العاملني  غالبية  ي�سعى 
اإىل حتقيق نتائج اإيجابية واآثار مثمرة وم�ستدمية لأعمالهم، اإل اأن 
ليت�ساءل عن  نهاية كل م�سروع  يقف متحريًا عند  قد  العديد منهم 

�سبب عدم حتقق النتائج املرجوة واملخطط لها �سلفًا.
حلظة  مع  تبداأ  امل�ساريع  هذه  يف  الرئي�سية  الإ�سكاليات  لعل 
التخطيط الأوىل، حيث يتعرث التخطيط ب�سبب اخللط بني امل�سميات، 
فلي�س كل ما هو قابل للتنفيذ ميكن اأن ي�سّمى خطة، ول كل ما يتم 
اإىل  الإ�سكاليات  ت�ستمر  وقد  للتنفيذ،  واقعي  اأمر  هو  له  التخطيط 
نهايات امل�سروع، حيث يتم اخللط بني املخرجات البديهية التي قد ل 

تكون موؤثرة، وبني النتائج التي تعترب ذات اأثر حقيقي يف املجتمع.
وهذا ما ي�ستدعي فهمًا للنموذج ال�سرتاتيجي ال�سحيح لت�سكيل 
اأ�سا�سها  على  ميكن  التي  املعايري  ولتحديد  ما،  مل�سروع  �سليمة  بنية 

اعتباره مثمرًا اأو غري مثمر.

لكل برنامج 
نظرية، �ضو�ء مت 
�لت�ضريح بذلك 
�أم ل
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النموذج االستراتيجي:
يق�سد بالنموذج ال�سرتاتيجي، طريقة تخطيط وتنفيذ م�سروع ما، اعتمادًا 
على تو�سيح النظرية العامة التي �سيتم العمل بها، والتي �ستحكم طبيعة الأدوات 
من  متنا�سقة  ككتلة  يظهر  لكي  امل�سروع،  يحتاجها  التي  والأدوار  واخلطوات 
الفعاليات التي تقودها روؤية اإ�سرتاتيجية حمددة بو�سوح، والتي توؤدي اإىل نتائج 

مثمرة وملمو�سة يف املجتمع. 

نظرية البرنامج:
من  تت�سح  والنظرية  ل.  اأم  بذلك  الت�سريح  مت  �سواء  نظرية،  برنامج  لكل 
والنموذج  النتائج.  اأو حتقيق  الفعاليات  لتنفيذ  بها  ن�سعى  التي  الطريقة  خالل 
يبداأ بتحديد النظرية التي �سيتم العمل على اأ�سا�سها اأوًل، فهل النظرية التي نريد 
العمل بها يف م�سروع مواجهة املخدرات مثاًل تقوم على اأ�سا�س وقائي )وبالتايل 
يتم الرتكيز على فئة ال�سباب التي مل ت�سقط يف فخ املخدرات، ولكنها معر�سة 
لذلك ب�سبب البيئة الجتماعية التي تعي�س فيها(؟ اأم �سيقوم على اأ�سا�س عالجي 
ال�ستهداف  اأ�سا�س  على  �ستقوم  وهل  امل�سابني(؟  فئة  على  الرتكيز  )وبالتايل 
ني لالإ�سابة(؟ اأم على اأ�سا�س  املبا�سر )الرتكيز على الأفراد امل�سابني اأو املعر�سّ
الدعم وامل�ساندة )الرتكيز على عائالتهم ومدار�سهم التي ميكن اأن توفر هذه 
امل�ساندة(؟ وهل �ستكون احلملة قائمة على التوجيه الذهني والعاطفي املبا�سر 
)ي�ستدعى توفري موارد واإمكانيات ت�سّهل عملية الإر�ساد الفردي وجهًا لوجه(؟ 
اأم على التوجيه التثقيفي والتوعوي العام )يتطلب موارد واإمكانيات تتنا�سب مع 

�سيغة الإعالم اجلماهريي(؟ 
البيئة  مع  تتالءم  بحيث  البداية،  منذ  للربنامج  عمل  نظرية  حتديد  اإن 
املتاحة  والتنفيذية  املالية  املوارد  ومع  فيها،  التحرك  يتم  التي  الجتماعية 
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للمنظمة، �سي�سّهل �سياغة برنامج عمل �سليم واأداء م�ستقر وفاعل، 
يوؤدي اإىل نتائج مثمرة و�سمن التوقعات املخطط لها.

الخطوات، واألدوات، واألدوار: 
اخلطوات تعني ما �سيتم اتخاذه من مبادرات عملية، والأدوات 
تعني الو�سائل التي �سيتم ال�ستعانة بها، والأدوار تعني الأعمال التي 

�سيتم توزيعها على العاملني يف امل�سروع.
اإن ال�سرت�ساد بنظرية حمددة مل�سروع ما، �سيقودنا بو�سوح اإىل 
نحن  فهل  النظرية،  �سياق  يف  تندرج  التي  اخلطوات  من  جمموعة 
اإ�سدارات ثقافية تنّبه اإىل خطر املخدرات مثاًل؟  اإىل ن�سر  بحاجة 
اأم اإىل  اأم اإىل تدريب وتعيني مر�سدين لكل جمموعة من ال�سباب؟ 
مواجهة  اإىل  اأم  �سحّية؟  مراكز  اإىل  اأم  وتوجيه؟  تدريب  خميمات 
قوانني  ل�سن  �سيا�سية  حملة  اإىل  اأم  املخدرات؟  م�سادر  مع  اأمنية 

رادعة؟ ...الخ.
العملية والربامج املتفرعة عن امل�سروع �ستحدد  هذه اخلطوات 
اإعالمية؟  العمل  اأدوات  �ستكون  )هل  الرئي�سية  الأدوات  طبيعة 
لنجاح  توفريها  اإىل  نحتاج  التي  ...الخ(  ثقافية؟  اأو  �سيا�سية؟  اأو 
الربنامج، و�ستحدد اأي�سًا طبيعة الأدوار الإ�سرتاتيجية )من �سيقوم 
اأو  الربملان،  ع�سو  كان  اإذا  ما  نحدد  اأن  ميكننا  وحينها  مباذا؟(، 
اأو �سابط  اأو الطبيب املعالج،  اأو املعلم يف املدر�سة،  موؤلف الكتاب، 
الأمن هو من �سيتحّمل دورًا حموريًا يف قلب هذا الربنامج )اأو اأي 
�سخ�س اآخر(، بحيث نقوم بدعوته واإقناعه بامل�ساركة معنا يف هذا 

امل�سروع.

ما يهم فعاًل 
هو �لنتائج 
و�لثمار و�لآثار 
�ملبا�ضرة �أو 
�ملتو�ضطة �أو 
بعيدة �ملدى
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المخرجات والنتائج:
اأنها هي  امل�سروع على  اإىل خمرجات  الأخرى تربز عندما ننظر  الإ�سكالية 
خماطر  مواجهة  على  للتدريب  اأو  للتوعية  ور�سة  نقيم  عندما  فمثاًل  النتائج. 
فيها،  وّزعت  التي  الن�سرات  وعدد  الور�سة،  يف  احل�سور  عدد  فاإن  املخدرات، 
وحجم التغطية الإعالمية لها، ل ت�سّكل �سيئًا من نتائجها، فهذه كلها خمرجات 
)ح�سيلة( ملا جرى، فنحن و�سعنا موارد ومدخالت تفاعلت يف الور�سة )الوعاء 
الذي مت فيه التفاعل بني هذه املدخالت( واأدت يف النهاية اإىل احل�سول على 

خمرجات جيدة، ولكن هذه لي�ست نهاية الق�سة. 
اأقلعوا  الذين  فعدد  ذلك،  بعد  مبا�سرة(  غري  )اأو  مبا�سرة  تاأتي  فالنتائج 
نوا منها ب�سبب هذه الور�سة، اأو اأدركوا حجم خطورتها  عن املخدرات، اأو حت�سّ
اأن  كما  العمل،  لهذا  موؤثرة  نتائج  نعتربه  اأن  ميكن  ما  هو  جتّنبوها،  وبالتايل 
املردود الإيجابي لذلك العمل على امل�ستوى النف�سي والجتماعي واملايل للعائالت 
ميزانية  على  املايل  والأثر  املجتمع،  على  والقيمي  ال�سلوكي  واملردود  والأفراد، 
اأو بعيدة  اإيجابية متو�سطة  اإليه كنتائج  ال�سحة والعالج يف البلد، هو ما ينظر 

املدى.
التي  بالأ�سواء  اأو  اآلية عمل ما،  املتولدة من  باملخرجات  نكتفي  اأن ل  علينا 
اأو  اأو املتو�سطة  ت�سّلط عليه، فما يهم فعاًل هو النتائج والثمار والآثار املبا�سرة 

بعيدة املدى، وهذا ما يجب اأن يقا�س فعاًل يف اأعمالنا.

مثال:
مشروع التوعية بقانون األحوال الشخصية:

فئات  خمتلف  بني  الوعي  ن�سر  اإىل  يهدف  برنامج  عن  عبارة  امل�سروع  هذا 
املجتمع باأهمية اإ�سدار قانون مدّون لالأحوال ال�سخ�سية، واإىل التاأكيد على اأن 
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القانون،  لهذا  الدينية  ال�سرعية  مع  التعار�س  تعني  ل  الدعوة  هذه 
واإمنا تتوافق متام التوافق مع فكرة اإ�سدار هذا القانون ا�ستنادًا اإىل 
حتوي  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأن  باعتبار  الإ�سالمية،  ال�سريعة  اأحكام 
الن�سو�س  تلك  ولكن  ومن�سفة،  عادلة  ت�سريعية  ون�سو�سًا  اأحكامًا 
التف�سري،  يف  اأو  الفهم  يف  اأو  التطبيق  يف  وق�سور  �سوء  من  تعاين 
كما تعاين من عدم وجود تدوين لها ب�سيغة قانونية معا�سرة متفق 
عليها ومفهومة ووا�سحة، بحيث ي�ستطيع كل من ي�ساء الرجوع اإليها 

ب�سورة �سهلة وطبيعية.
نظرية العمل في المشروع: 

هي:  اأعمدة  اأربعة  على  امل�سروع  هذا  يف  العمل  نظرية  تقوم 
من  وذلك  الت�سامن،  وبناء  املالئم،  واخلطاب  والإر�ساد،  التوعية، 

خالل ال�سيغة التالية:
)1( اإن تنبيه اجلمهور العام اإىل اأهمية اإ�سدار قانون لالأحوال 
اأف�سل  اإىل  احلقل  هذا  يف  النا�سطني  واإر�ساد   )2( ال�سخ�سية، 
ت�سادمي  غري  توافقي  خطاب  وتبّني   )3( التوعوية،  املمار�سات 
بتاأن،  املجتمعي  الت�سامن  وبناء   )4( ال�سريعة،  ل�سان  اإىل  وم�ستند 
من خالل ك�سب تعاون النخبة الدينية، و�سلطات القرار الت�سريعي، 
وقادة الراأي يف املجتمع، واجلمهور العام.. �سيوؤدي اإىل نتيجة اإيجابية 
على امل�ستوى املجتمعي مفادها، عدم التحرج من املطالبة بالقانون، 

وتقّبل فكرة اإ�سداره.
أدوات العمل في المشروع:

فعاليات  لتنفيذ  ا�ستخدامها  يتم  التي  الو�سائل  تعني  الأدوات 
تاأثريًا رئي�سيًا يف حتقيق  اأن لها  امل�سروع، وكونها ا�سرتاتيجية يعني 

�لأدو�ت تعني 
�لو�ضائل �لتي 
يتم ��ضتخد�مها 
لتنفيذ فعاليات 
�مل�ضروع
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نتائج احلملة الأ�سا�سية. وقد اعتمد امل�سروع جمموعة من الو�سائل واآليات العمل 
التالية:

- �للقاء�ت �لتاأهيلية: هي لقاءات متنوعة بني القائمني على امل�سروع 
وبني اأطراف متنوعة ذات اهتمام و�سلة مبو�سوعه، وتهدف هذه اللقاءات 
لالأحوال  قانون  وجود  باأهمية  الأطراف  تلك  اإدراك  م�ستوى  تعزيز  اإىل 
ال�سخ�سية، وتداول الأفكار معهم، وال�ستماع اإىل جتاربهم ووجهات نظرهم، 
من اأجل الرتقاء باأداء برنامج العمل، وحتا�سي العرثات يف م�سريته. كما 
اأنها – اأي اللقاءات - اأخذت طابعًا متهيديًا لأن�سطة الربنامج الأخرى التي 
تلتها، واأحدثت نوعًا من التموج والرتدادات الإعالمية التي هّياأت الطريق 
لإطالق فعاليات امل�سروع ب�سورة اأو�سع. وبالرغم من اأنها ا�ستهدفت غالبًا 
والأكادمييني،  والقانونيني،  احلقوقيني،  النا�سطني  )من  نخبوية  �سرائح 

وعلماء ال�سريعة( اإَل اأنها حوت بع�س احل�سور من اجلمهور العام.
منتظمة،  عمل  وفرق  وجلان  اأطر  ت�سكيل  �مل�ضاندة:  �لعمل  �أطر   -
ب�سورة موؤقتة )ملهمة حمددة(، اأو دائمة )لدور م�ستمر(، بحيث تت�سّكل هذه 
الأطر من خمت�سني يف ال�سريعة اأو القانون، يحملون �سبغة متثيلية مقبولة 
اأن يكونوا ممثلني عنهم،  اأن النا�س يقبلون بهم  اأي   ، لدى اجلمهور العام 
الجتماعية  منزلتهم  اأن  حيث  قبلهم،  من  ر�سميًا  معينني  غري  كانوا  واإن 
واملهنية ت�سمح لهم بذلك، وهذه الو�سيلة ت�ساعد على دفع الربنامج قدمًا 

نحو الأمام.
والأفكار  والتو�سيحات  الآراء  اإي�سال  هو  �لت�ضال �جلماهريي:   -
امل�ساندة، املتعلقة بقوانني الأحوال ال�سخ�سية، للجمهور العام من النا�س، 
واملنابر  واملجالت  اليومية  كال�سحف  اجلماهريي،  الت�سال  و�سائل  عرب 

الدينية والقنوات التلفزيونية وما �سابهها.
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اأو  مقروءة،  اإ�سدارات  هي  �لتوعوية:  �لإ�ضد�ر�ت   -
والآراء،  والأفكار،  وال�سور،  الوعي،  نقل  يف  ت�ساهم  مرئية، 
عموم  اأذهان  اإىل  املتخ�س�سة،  النخبة  اأذهان  يف  املوجودة 
النا�س، عرب تو�سيل ون�سر احلقائق واملعارف والروؤى اخلا�سة، 

وحتويلها اإىل عامة يف متناول اجلميع.
األدوار اإلستراتيجية في المشروع:

الدور هو الوظيفة اأو الأداء الذي يلتزم به فرد ما اأو موؤ�س�سة ما 
يف برنامج العمل، وكونه ا�سرتاتيجيًا يعني اأن اللتزام به يحقق غاية 
اأدائه، وقد �ساهمت  اأ�سا�سية لنجاح الربنامج وي�سد ثغرة كبرية يف 
الأدوار  من  جمموعة  تبّني  يف  واملوؤ�س�سات  الأفراد  من  جمموعة 
الأ�سا�سية التي يحتاج الربنامج اإىل من يلتزم بها ويحققها، وكانت 

كالتايل:
يتم  اأن  املهم  من  كان  �ملدين:  �ملجتمع  موؤ�ض�ضات   -
املجتمع  موؤ�س�سات  اإحدى  قبل  من  امل�سروع  مل�سئولية  الت�سدي 
وتبّني  اإطالقه،  اإىل  واملبادرة  واجهته،  تكون  واأن  املدين، 
جوانبها،  اأكرث  يف  املراأة  مت�س  الق�سية  اأن  وحيث  فعالياته، 
فقد كان من الأن�سب اختيار منظمات اأهلية ن�سائية. واملجتمع 
القانون  لغياب  الأبرز  ال�سحية  ميّثل  من  اأن�سب  هو  املدين 
)املراأة، وباخل�سو�س الزوجة(، فاحلكومة والق�ساء واجلهات 
�سياغة  اآلية  يف  طرف  كّلها  والقانونية  وال�سيا�سية  الت�سريعية 
واإ�سدار القانون، بينما ميكن النظر اإىل املجتمع املدين كجهة 

حيادية مدافعة عن حقوق املواطن العادي، وممثلة عنه.
- علماء �ل�ضريعة: حيث اأن القانون مل ي�سدر، وب�سبب 

نحن بحاجة 
�إىل �ضياغة 
�مل�ضاريع و�لرب�مج 
ب�ضورة دقيقة 
منذ �للحظة 
�لأوىل لعملية 
ت�ضكيلها، وذلك 
من خالل منوذج 
عمل ��ضرت�تيجي 
و��ضح
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من  موافقة  اإىل  يحتاج  ال�ساأن  هذا  يف  البت  فاإن  الق�سية،  هذه  ح�سا�سية 
اأو  القانون،  ال�سماح ب�سدور  �سواء كان على م�ستوى  ال�سريعة،  قبل علماء 
ال�سيغة التي �سي�سدر بها القانون، اأو اجلهات التي �سيكون من املقبول اأن 
ت�سارك يف �سياغة القانون. لذا كان من املهم ك�سب تعاون هذه ال�سريحة، 
خالل  من  لها،  ووا�سح  معنّي  دور  واإبراز  الربنامج،  واجهة  يف  واإقحامها 
لدى  احلرج  يرتفع  بحيث  املوؤثرة،  والآليات  الأ�سا�سية  الفعاليات  بع�س 
بهم  نعني  اأن  ال�سريعة ميكن  وعلماء  للربنامج.  دعمه  العادي يف  املواطن 
اأو وكالئهم املحليني، وق�ساة املحاكم ال�سرعية، وخطباء املنابر  الفقهاء، 
هوؤلء  مثل  حتوي  التي  الدينية  واملوؤ�س�سات  ال�سريعة،  واأ�ساتذة  الدينية، 

وتنّظم ن�ساطاتهم.

الخالصة: كيف نحقق نتائج أفضل؟
اللحظة  منذ  دقيقة  ب�سورة  والربامج  امل�ساريع  �سياغة  اإىل  بحاجة  نحن 
لكي  وا�سح،  ا�سرتاتيجي  وذلك من خالل منوذج عمل  ت�سكيلها،  لعملية  الأوىل 

ي�سهل علينا تنفيذها و�سبطها وتقييمها ور�سد نتائجها.
واأن ت�سميم منوذج ا�سرتاتيجي للم�سروع، يعني التايل:

وجود ت�سور وا�سح للنظرية التي �سيبنى عليها برنامج العمل. 1 .
حتديد طبيعة اأدوات وو�سائل العمل التي �سيتم ا�ستخدامها والتي تتوافق  2 .

مع نظرية العمل.
على  وتوزيعها  العمل،  برنامج  يف  الإ�سرتاتيجية  الأدوار  طبيعة  تعيني  3 .

اجلهات املنا�سبة للقيام بها.
حتديد النتائج امل�ستهدفة املبا�سرة وغري املبا�سرة للم�سروع، والتي تتمّثل  4 .
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يف الآثار الإيجابية الذي يرتكها امل�سروع يف املجتمع، وعدم 
برنامج  فعاليات  تفرزها  التي  الآنية  باملخرجات  خلطها 

العمل.
 

ميكن 
للمتطوعني �أن 
يرثو� �آليات 
�لعمل بخرب�تهم 
�لعملية 
وبكفاء�تهم 
�لعلمية
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الفصل الثاني:

كيف ندمج المتطوعين
الجدد في األنشطة و البرامج؟

املتطوعون هم اأ�سخا�س يرغبون يف تقدمي الدعم، وقد ي�سبحون قوة عاملة 
موؤثرة يف اأي م�سروع، وهم قد يكونون طالًبا، اأو متقاعدين، اأو اأ�سخا�سا عاطلني 
ا ي�سعون لإحداث متيز يف العامل، ول يحتاجون اإىل  عن العمل حاليًّا، اأو اأ�سخا�سً
مقابل مادي عن هذا العمل، كما اأنهم اأ�سخا�س ميكنهم التربع بوقتهم للعمل يف 
امل�سروع اخلا�س مبنظمتك، ومع اأنه ل يهم مقدار الوقت الذي ميكن للمتطوعني 

التربع به، فاإنهم قادرون على جعل م�ساعدتهم ذات اأثر ملمو�س.

لماذا نحتاج إلى متطوعين؟
وبكفاءاتهم  العملية  بخرباتهم  العمل  اآليات  يرثوا  اأن  للمتطوعني  ميكن 
العلمية، وبالتايل  يقللون من اإرهاق العاملني الأ�سا�سيني يف م�سروع ما وتخفيف 
ال�سغط عنهم، كما ميكنهم تويّل مهمات تكميلية ل تتطلب الكثري من اخلربة، 
وبالتايل يتيحون لطاقم العمل الرتكيز على الوظائف الرئي�سية، كما باإمكانهم 
اأو  باحل�سور  كالرتحيب  الإجرائية  املقدمات  اأو  الربوتوكولية  للمهام  الت�سدي 
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توزيع الن�سرات اأو اإعداد القاعات اأو اإجراء الت�سالت اأو امل�ساعدة 
يف عمليات الن�سخ اأو يف املهام الإدارية الأخرى، وغري ذلك كثري. 

وهنا ن�سري اإىل اأن هناك نوعني من املتطوعني: 
- �ملتطوع �ملو�ضمي: اأي الذي يربز للتطوع يف موا�سم اأو 
من  يقدم  )كاأن  حمدودة  وب�سورة  معينة  منا�سبات  اأو  اأوقات 
وقته �ساعتني يف الأ�سبوع مثاًل للطباعة اأو للطبابة اأو ما اأ�سبه 

ذلك(.
لتوفري  م�ستعدًا  يكون  الذي  اأي  �ملو�ظب:  �ملتطوع   -
من  العديد  ويف  طويلة  لفرتات  التطوعية  وم�ساهماته  خدماته 

املنا�سبات وامل�ساريع، وقد يكون ع�سوًا دائمًا يف جلنة ما.

اختيار المتطوعين الجدد:
هل كل متطوع هو مك�سب منا�سب للعمل؟ تتعامل بع�س املنظمات 
املتطوعني يف  عدد  كقلة  ملحة،  تراها  قد  )ولأ�سباب  املتطوعني  مع 
جمتمع ما( على اأ�سا�س اإدماج كل من يتقدم للتطوع يف م�ساريعها، 
التجربة  اأن  اإل  املتطوع.  هذا  كان  واأيًا  امل�ساريع،  هذه  كانت  اأيًا 
واخلربة علمتنا اأن بع�س املتطوعني )ذوو النية ال�سادقة يف العمل( 
قد يكونون عبئًا ل �سندًا للعمل، وهذا لي�س خطاأهم بالدرجة الأوىل، 
لي�سوا  واأدوار  م�ساريع  باإدماجهم يف  يقوم  من  يكون خطاأ  قد  واإمنا 
موؤهلني لها ول ميتلكون املعرفة، اأو النموذج ال�سلوكي، اأو املهارات، اأو 
اخلربة املالئمة لها، وبالتايل فاإنهم من حيث ل يق�سدون يت�سببون 
يف هدر املوارد والوقت واجلهد، ال�سيء الذي قد يقود يف النهاية اإىل 

ف�سل امل�سروع.

�إن �لتو�جد 
وقت �لتنفيذ 
هو �ضرط �أ�ضا�س 
لنجاح �أية 
ممار�ضة تطوعية
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أسس اختيار المتطوعين الجدد:
1- �حلاجة: لبد من معرفة الأدوار والعمليات التي يت�سّكل منها كل 
ح ما اإذا كنا بحاجة اإىل  م�سروع، والتي متّثل حاجاته الأ�سا�سية، والتي تو�سّ
متطّوع يف جمال الهند�سة، اأم التمري�س، اأم الرتفيه، اأم الت�سميم، اأم غري 

ذلك. 
2- �لأهلية: و�سوح احلاجات يوؤدي اإىل و�سوح الكفاءات والقدرات 
والإمكانيات واملوارد املطلوبة لتنفيذ امل�سروع، وبالتايل فاإننا �سنبحث عن 
متطوعني يلبون احتياجات امل�سروع، وي�ساهمون فيه بكفاءاتهم اأو بخرباتهم 

اأو ب�سخ�سياتهم الجتماعية املالئمة.
اأو  دور  م�سئولية  لتحمل  املالئم  ال�سخ�س  لنا  توافر  اإذا  �لوقت:   -3
وقت  يكن  مل  اإذا  �سيئًا  يعني  ل  ذلك  فاإن  ما،  م�سروع  يف  حاجة  اأو  عملية 
احلاجة اإليه متاحًا للقيام بذلك الدور، وبالتايل فاإن التواجد وقت التنفيذ 

هو �سرط اأ�سا�س لنجاح اأية ممار�سة تطوعية.

إدماج المتطوعين الجدد:
القائمة  �سواء  وم�ساريعها،  املنظمة  اأعمال  يف  اجلدد  املتطوعني  اإدماج  اإن 
�سلفًا اأم اجلديدة، هو اأحد اأهم املهارات يف اإدارة الأعمال التطوعية وامل�ساريع 
الأهلية غري الربحية، ولعل اخلطوة اجلدّية الأوىل تبداأ من تعيني وحدة اإدارية 
خا�سة بذلك )مثاًل جلنة خا�سة بربنامج املتطوعني اجلدد(، حيث تقوم هذه 

اجلهة بالأمور التالية:
1- تو�ضيف �لأدو�ر: لطاملا قيل باأن »املهمة تربط الفرد«، فو�سوح الدور 
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يوؤدي اأغرا�سا عديدة، على راأ�سها تزاوج الطاقات املالئمة مع الأدوار 
املتوافقة معها، وتوظيف الطاقات ب�سورة اأف�سل، والقدرة على �سبط 
عملية التقييم واملحا�سبة فيما بعد، وو�سوح النتائج املتوقعة، وغري 
ذلك. ويبدو اأن بع�س املتطوعني الذين يبادرون اإىل الن�سمام اإىل 
منظمات وفعاليات معينة، يبدوؤون يف الن�سحاب ب�سمت بعد اأن يروا 
باأنهم اإما مل تتم ال�ستفادة من قدراتهم ب�سورة مالئمة )فاملهند�س 
والوجيه قد يطلب  بدور اجتماعي قد ل يالئمه،  القيام  يطلب منه 
منه القيام بن�ساط تنفيذي غري لئق به، وهكذا(، اأو اأنهم – وبعد اأن 
�سربوا لفرتة من الوقت – ل زالوا ل يعرفون ماذا عليهم اأن يفعلوا 
بال�سبط )فهم ي�سمعون كلمة »افعلوا ما ترونه منا�سبًا«، دون اأن يقال 

لهم ما هو فعاًل العمل املجدي الذي ميكن اأن يقوموا به(. 
من  العديد  فيه  ميتلك  قد  الذي  الوقت  يف  �لتدريب:   -2
املتطوعني مهارات وقدرات متعددة، فاإن التدريب قد يكون الو�سيلة 
امل�ساريع  فبع�س  ما،  م�سروع  يف  للعمل  املتطوعني  لإعداد  الوحيدة 
حتتاج اإىل منهجية عمل خا�سة بها، اأو اإىل كفاءة غري متاحة لدى 
املتطوعني املتوافرين حاليًا، ول يق�سد هنا توفري املعلومات فقط، 
فعملية التدريب اأكرث اأهمية من املعلومات. ويف الوقت الذي يكون فيه 
هدف التدريب �سمان اإعداد املتطوعني ب�سكل مالئم لتاأدية اأدوارهم، 
فمن ال�سروري الهتمام اأي�سًا ببناء العالقات بني العاملني الدائمني 
يف امل�سروع واملتطوعني، بالإ�سافة اإىل بناء العالقات بني املتطوعني 
الذين  املدربني  اختيار  عملية  الأهمية  يف  ذلك  وي�ساوي  اأنف�سهم. 
يكونون على فهم ودراية ويوفرون بيئة التدريب املالئمة، اإذ باإمكان 
املدرب اجليد اإثارة حما�س املتطوعني، ومنحهم احلافز على تقدمي 
اخلدمات، يف حني قد يوؤدي املدرب ال�سعيف اإىل ابتعاد املر�سحني 

بع�س �مل�ضاريع 
حتتاج �إىل 
منهجية عمل 
خا�ضة بها، �أو 
�إىل كفاءة غري 
متاحة لدى 
�ملتطوعني
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من املتطوعني اجلديني. 
مثال: وكمثال ميكن الإ�سارة اإىل منوذج لربامج تدريب متطوعني مل�ساعدة 
�سحايا العنف الأ�سري، حيث يتنوع التدريب الفعلي بالن�سبة للمتطوعني تنوًعا 
كبرًيا يختلف من برنامج اإىل اآخر، فقد ي�ستغرق التدريب فرتة ق�سرية للغاية، 
تبلغ 8 �ساعات، بينما ي�سل تدريب البع�س الآخر اإىل فرتات طويلة قد ي�ستغرق 
ومقدار  املعلومات  بوا�سطة  تدريبي  برنامج  اأي  طول  حتديد  ويتم  �ساعة،   40
ل اأن يتلقاه كل متطوع قبل اأن يو�سع على جدول الأعمال يف  التدريب الذي يف�سّ

امل�سروع املخ�س�س له. اأما ف�سول التدريب املحتملة، فقد تكون كالتايل:
•ممار�سات العنف يف البيئة الأ�سرية. 	

•قوانني حماية الأ�سرة، وكيفية تق�سي احلقائق عن العنف الأ�سري.  	
•موا�سفات الذين ميار�سون العنف يف الأ�سرة. 	

•�سيا�سات املقا�ساة اجلنائية ملمار�سي العنف الأ�سري. 	
•كيفية ا�ستقبال طلبات احلماية املدنية ل�سحايا العنف الأ�سري. 	

•الآليات القانونية واملدنية ملنا�سرة �سحايا العنف الأ�سري. 	
•تقييم حجم اخلطر واآليات توفري الأمان ل�سحايا العنف الأ�سري. 	

•حتديد طبيعة ال�سرر والإ�سابات الناجمة عن العنف الأ�سري. 	
اأخرى(  جمتمعية  )موؤ�س�سات  املجتمع  �سركاء  مع  التن�سيق  •كيفية  	

واخلدمات التي يقدمونها يف هذا ال�ساأن.
•كيفية التعامل مع ال�سدمة النف�سية ال�سديدة والعوائق املهنية التي  	

يولدها العنف الأ�سري.
حوادث  من  الناجون  بها  ي�سارك  ق�س�سية  حلقات  يف  •امل�ساركة  	

العنف الأ�سري.
ويتم ت�سميم هذه الدورات التدريبية مل�ساعدة املتطوعني على فهم جتارب 
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وال�سبب  ال�سن،  كبار  �سوء معاملة  الأ�سري، و�سحايا  العنف  حالت 
وراء عدم �سرد ال�سحايا اأو الرتدد يف �سرد رواياتهم اإىل ال�سلطات، 

بالإ�سافة اإىل فهم اأدوار وم�سوؤوليات املخت�سني يف املركز. 
3- �لتفوي�س �لو��ضح: التفوي�س م�ساألة ذات اأهمية خا�سة، 
املكافاأة  عملية  وي�سّهل  نتائجه  وعن  العمل  عن  امل�سئول  يحدد  فهو 
تف�سل  اجليدة  وال�ستعدادات  الإجراءات  من  فالعديد  واملحا�سبة، 
ب�سبب �سعف عملية التفوي�س، فالتفوي�س اجليد يت�ّسكل من عوامل 

مرتابطة ل ي�ستغني اأحدها عن الآخر وهي:
تنفيذه،  املطلوب  للدور  اأو  للمهمة  جيد  تو�سيف  •وجود  	
وحدود  العمل،  اآلية  التو�سيف  هذا  يحوي  اأن  ويجب 
�سالحيات وم�سئوليات املفّو�س اإليه، ومن يعمل معه يف 

هذه املهمة.
•اأهلية املفّو�س اإليه لأداء ما فّو�س له، وهذه الأهلية قد  	

تكون موجودة م�سبقًا اأو مكت�سبة بالتدريب واخلربة.
•اإعالم جميع من لهم �سلة باملهمة مبن مت تفوي�س الأمر  	
اإليه، ومبا مت تفوي�سه له، ملنع اللتبا�سات اأو الت�سارب 

يف الأعمال اأو جتاوز امل�سئوليات.
املتطوعني  خ�سوع  يجب  و�لعام:  �ل�ضخ�ضي  �لتكرمي   -4
ا  اإىل الإ�سراف اجليد يف جميع الأوقات، فالإ�سراف يقدم لهم ح�سًّ
املتطوع  تلقي  امل�ساكل املحتملة، فبعد  الدعم واحلماية يف وجه  من 
مالئمة،  بطريقة  عليه  والإ�سراف  اإليه  العمل  وتفوي�س  التدريب 
ت�سبح اخلطوة الأكرث اأهمية هي تكرميه لتاأدية عمل جيد. وميكن 

اإظهار التقدير حيال املتطوعني بو�سائل عديدة منها:

بعد تلقي 
�ملتطوع �لتدريب 
وتفوي�س �لعمل 
�إليه و�لإ�ضر�ف 
عليه بطريقة 
مالئمة، ت�ضبح 
�خلطوة �لأكرث 
�أهمية هي 
تكرميه



أفضل الممارسات اإلدارية في العمل التطوعي

29

أفضل الممارسات اإلدارية في العمل التطوعي

•مكافاآت وقت اخلدمة )اأي عدد ال�ساعات اأو �سنوات اخلدمة(. 	
•ر�سالة اأو �سهادة اإ�سادة بامل�ساهمة الرائعة. 	

•اإقرارات تقدير �سهرية للمتطوع. 	
•جائزة ربع �سنوية للمتطوع. 	

•جائزة �سنوية للمتطوع. 	
•حفل التكرمي ال�سنوي للمتطوعني. 	

الأحوال  باأي حال من  يعني  اأّل  للمتطوعني، يجب  القيام مبنح اجلوائز  اإن 
اطالع  على  اإبقائهم  اجليد  من  بل  بامل�سروع،  للعالقة  بالن�سبة  املطاف  نهاية 
على  يجعلهم  فذلك  العمل،  تقدم  كلما  به  املتعلقة  والق�سايا  امل�سروع  بتطورات 

ات�سال م�ستمر، ويجعل احتمال تكرر م�ساهماتهم امل�ستقبلية اأمر اأكرث ورودًا. 

استبيان المتطوعين الجدد:
املتطوع  تدعو  التي  وال�ستف�سارات  الأ�سئلة  من  جمموعة  هو  ال�ستبيان 
لالإف�ساح بها عن نف�سه لكي يتم على �سوئها التعامل معه ب�سورة اأكرث فاعلية، 
اإىل  مييل  التي  والأدوار  ميتلكها،  التي  والكفايات  املواهب  حتديد  خالل  من 
اللتزام بها وتنفيذها، والأوقات التي ميكنه اأن ميار�س فيها ن�ساطه التطوعي، 

واملوارد ال�سخ�سية التي ميكنه توفريها للعمل التطوعي. 
وهذا ال�ستبيان يتم عر�سه على املتطوعني اجلدد مع تقدميهم لطلب التطوع 
للجهة التي يرغبون فيها. ويف حال وجود قاعدة بيانات وا�سحة لدى تلك اجلهة، 
فاعلة  اإدارية  اأداة  اإىل  �ستتحول  فيها  الواردة  واملعلومات  ال�ستبيانات  فاإن هذه 

ومفيدة لتن�سيق الأعمال وتوزيع الأدوار وتوظيف املوارد الأهلية املتاحة. 
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نموذج الستبيان المتطوعين الجدد:
اأهميته،  تو�سح  ق�سرية  مبقدمة  ا�ستبيان  كل  يبداأ  اأن  ل  يف�سّ
والهدف منه، وت�سكر مقدمًا الذين �سيجيبون عليه على تعاونهم، ثم 

ميكن البدء بطلب بيانات املتطوع اجلديد التالية:
•ال�سم، وال�سهرة. 	

•العنوان، واأرقام الت�سالت، والربيد اللكرتوين. 	
الأمثلة  اأن حتوي  والتي ميكن  الأ�سا�سية،  الأ�سئلة  يتم طرح  ثم 

التالية:
كيف تعرفت اأول مرة على منظمتنا؟ 1 .

ما الذي تاأمل يف ك�سبه من جتربة التطوع مع املنظمة؟ 2 .
عمل  يف  تطوعك  خالل  من  به  ت�ساهم  اأن  ترجو  الذي  ما  3 .

املنظمة؟
اجلواب  كان  اإذا  �سابقًا؟  اأخرى  ن�ساطات  يف  تطوعت  هل  4 .

نعم، فاأين كان ذلك؟ وما هي الأعمال التي قمت بها؟
ما هي الأن�سطة التي ترغب يف التطوع من خاللها؟ 5 .

•الن�سرة اخلربية     	
•الإدارة الداخلية 	

•الفعاليات والندوات     	
•جمع الدعم املايل 	

•جمموعات الدعم وامل�ساندة     	
•تقدمي املعلومات وامل�ساندة عرب الهاتف 	

•الإ�سدارات املطبوعة    	

يكمن �لتحدي 
يف عملية 
�ل�ضتيعاب 
�ل�ضليم لهوؤلء 
�ملتطوعني
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•اأخرى 	
هل لديك اأفكار عن م�ساريع اأخرى تود مناق�ستها معنا؟ 6 .

ل العمل لوحدك اأم مع اآخرين؟ هل تف�سّ 7 .
يف اأي من الأوقات التالية ميكنك امل�ساركة يف الأدوار التطوعية؟ 8 .

•خالل وقت الدوام الر�سمي. 	
•يف اأي وقت من الأ�سبوع، ولكن بعد �ساعات الدوام الر�سمي. 	

•يف عطلة نهاية الأ�سبوع فقط. 	
•خالل العطالت الر�سمية للمدار�س والأعمال. 	

هل ترغب يف ا�ستالم ر�سائل الكرتونية منتظمة من املنظمة عن اأخبارها  9 .
واأن�سطتها امل�ستجدة؟

الخالصة:
كيف ندمج المتطوعين الجدد في األنشطة 

والبرامج؟
متطوعني  على  احل�سول  يف  م�سكلة  توجد  ل  املجتمعات  من  العديد  يف 
ال�سليم  ال�ستيعاب  عملية  يف  التحدي  يكمن  واإمنا  الأهلية،  املجتمعية  لالأعمال 

لهوؤلء املتطوعني. ولكي نقوم بذلك فنحن بحاجة اإىل:
تو�سيف وا�سح لالأدوار واملهمات التي على املتطوعني اجلدد القيام  1 .

بها.
تدريب املتطوعني اجلدد على كيفية اأداء هذه املهمات. 2 .

�سلة  له  من  كل  واإعالم  �سحيحة،  ب�سورة  اإليهم  املهمات  تفوي�س  3 .
بقرارات التفوي�س.

�سكرهم وتقدير اجنازاتهم وتكرميهم باأف�سل الو�سائل املتاحة. 4 .
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واحتياجات  اأن�سطة  عن  بيانات  بقاعدة  الحتفاظ  5 .
املنظمة، ت�سهل عملية ت�سنيف املتطوعني اجلدد.

اإعداد ا�ستبيان للمتطوعني اجلدد، لت�سهيل اإدارة عملية  6 .
التطّوع منذ اللحظة الأوىل.

 

طلب �لدعم 
�ملايل هو وثيقة 
ر�ضمية تكتب 
لطلب منحة 
مالية مل�ضاندة 
م�ضروع �أو
 برنامج ما
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الفصل الثالث:

كيف نكتب 

طلبات الدعم المالي؟

طلب الدعم املايل هو وثيقة ر�سمية تكتب لطلب منحة مالية مل�ساندة م�سروع 
اأو برنامج ما، والغر�س منه هو: 

1. اإبالغ القارئ )املانح املحتمل( مبا �ستقوم به املنظمة.
2. اإقناع القارئ باأهمية امل�سروع وبالتايل اأهمية م�ساندته ماليًا.

كيف نقدم طلبًا ماليًا مؤثرًا؟
التحدي الأ�سا�سي يكمن يف تقدمي طلبًا يرتك تاأثريًا يف نف�س وعقل القارئ، 
اإىل قبول م�ساندة امل�سروع مباله اخلا�س، ويتطلب ذلك اللتزام  بحيث يدفعه 

ببع�س املبادئ الأ�سا�سية يف كتابة طلبات املنح، وهي كالتايل:
1. موجز �لفكرة: يف هذه الفقرة والتي قد ت�ستغرق اأقل من �سفحة واحدة 
من الطلب، يتم التعريف بفكرة امل�سروع الأ�سا�سية، واأهميته، وموجز لالقرتاح 
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الباب  يكون  قد  اأنه  يف  املوجز  اأهمية  تكمن  التمويل.  لطلب  املقدم 
الذي يفتح اأو يغلق املو�سوع يف ذهن القارئ، فالعديد من املانحني 
هم رجال اأعمال اأو �سخ�سيات مهمة تهتم للوقت الذي ت�سرفه يف 
اأي عمل، لذا فهم يف الغالب لن يقروؤوا الطلب بكامله واإمنا املقدمة 
وقد  القراءة  ف�سيوا�سلون  الأمر  لهم  راق  فاإذا  البداية،  يف  فقط 
يقتنعون حينها بتقدمي امل�ساندة املالية، واإذا كانت املقدمة �سعيفة 

وغري وا�سحة اأو مثرية ف�سينتهي الأمر بالطلب اإىل �سلة املهمالت.
تهمي�س  م�سكلة  جمتمعنا  يف  تربز  موجزة:  لفكرة  مثال 
ال�سباب اجتماعيًا واقت�ساديًا و�سيا�سيًا، ومع ا�ستمرار عملية التعبئة 
الثقافية وال�سيا�سية من قبل اجلهات الر�سمية والأهلية املعنية بهذه 
يف  فاعلة  م�ساركة  لهم  يكون  اأن  يف  ال�سباب  رغبة  تزداد  ال�سوؤون، 
الأمر وجود قدرات  يتطّلب  الهدف  ولتحقيق ذلك  الأبعاد،  خمتلف 
ومهارات وا�ستعدادات ذاتية متنحهم التاأثري الذي ي�سبون اإليه. من 
هنا جاءت فكرة برنامج »القيادة باملمار�سة« والتي تهدف اإىل تاأهيل 
امليدانية  املمار�سات  القيادة من خالل  ال�سباب يف جمال  100 من 
عمل  بور�س  وبال�ستعانة  الواقع،  حتاكي  التي  التعليمية  والتجربة 

تدريبية.
يتم  واحدة(  )�سفحة  الفقرة  هذه  يف  �مل�ضروع:  مربر�ت   .2
امل�سروع  هذا  اإطالق  اإىل  تدفع  التي  الرئي�سية  الأ�سباب  عر�س 
منه،  امل�ستفيدة  الرئي�سة  والفئة  يعاجلها،  التي  الأ�سا�سية  وامل�سكلة 
املجتمع من خالله،  تعود على  اأن  التي ميكن  وامل�ساهمات  والنتائج 

مثاًل: 
خالل  من  بالتحديد  ال�سباب  �سيكت�سبها  التي  •املهارات  	

تكمن �أهمية 
�ملوجز يف �أنه قد 
يكون �لباب �لذي 
يفتح �أو يغلق 
�ملو�ضوع يف ذهن 
�لقارئ
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امل�ساركة يف برنامج »القيادة باملمار�سة«.
لتلك  اكت�سابهم  بعد  ال�سباب  بها  �سيقوم  التي  الجتماعية  •الأدوار  	

املهارات.
•اجلهات املختلفة يف املجتمع التي �ست�ستفيد من ذلك. 	

•امل�ساكل الجتماعية التي �ستعالج بذلك.  	
كما ل نن�سى هنا الإ�سارة بو�سوح اإىل املنافع التي �ستعود على املانح نف�سه، 
اأو ب�سورة  اأو غريها(،  اأو اقت�سادية،  اإعالمية،  �سواء ب�سورة مبا�سرة )منافع 

غري مبا�سرة )منافع اجتماعية، اأو بيئية، اأو غريها(.
3. مو��ضفات �مل�ضروع: يف هذه الفقرة )�سفحتان( يتم التعر�س لتفا�سيل 

عمليات امل�سروع واآلية العمل فيه، مثاًل: 
على  فيها  ال�سباب  تدريب  �سيتم  التي  العملية  امل�ساريع  •طبيعة  	

القيادة.
•طبيعة ور�س التدريب، والبيئة التدريبية التي �سيتم العمل فيها. 	

•اجلهات التي �ستوفر التدريب اأو �ست�سارك يف تلك العمليات، ومدى  	
كفاءتها.

•الوقت الذي �سي�ستغرقه العمل يف امل�سروع، اأو يف كل جزء منه على  	
حدة.

•الآلية التي �سيتم فيها تقييم اأثر الربنامج ونتائجه على املجتمع. 	
بو�سوح )ويف �سفحة  امل�سروع  يتم عر�س ميزانية  �مل�ضروع:  ميز�نية   .4
واحدة( بحيث ميكن للقارئ اأن يلتقط وبنظرة واحدة التفا�سيل املهمة لتكاليف 
العمليات الفرعية والرئي�سة. ويجب توّخي الدقة قدر الإمكان يف تقدير امليزانية، 

واإدراج جميع البنود التي تتطلب التمويل.



36

أفضل الممارسات اإلدارية في العمل التطوعيأفضل الممارسات اإلدارية في العمل التطوعي

مثال: منوذج مليزانية مرفقة يف طلب ملنحة مالية:
�لقيمةو�ضف تف�ضيليبند �مليز�نيةرقم

$$ دولر للور�سة x عدد ور�س عمل تدريبية1
الور�س )تكلفة املدرب واملكان 

وال�سيافة وطباعة املواد ومواد 
التدريب(

$$$

$$$حتليل الربنامج.قيا�س اأثر الربنامج2
كمبيوتر حممول لعرو�س جهاز كمبيوتر3

الور�س
$$$

$$$$$ دولر x عدد ال�سهور من�سق الربنامج4
�سكرترية للربنامج 5

)دوام جزئي(
$$$$$ دولر x عدد ال�سهور

$$$$$ دولر x عدد ال�سهوربدل اإيجار مكتب6
$$$$$ دولر x عدد ال�سهورات�سالت7
$$$$$ دولر x عدد ال�سهور قرطا�سية8

$$$$املجموع =

اأن يقدم  بيانات �ملنظمة: )�سفحة واحدة( كل من يريد   .5
ماله خلدمة ال�سالح العام، يريد اأن يتاأّكد من اأن ماله الذي �سعى 
من  مهم  ذلك  تاأكيد  فاإن  لذا  هدرًا،  يذهب  لن  وعناء  بجهد  اإليه 
خالل بيان قدرة املنظمة على ح�سن اإدارة املوارد املالية وتثمريها يف 
املجتمع، وذلك ميكن تو�سيحه من خالل عر�س موجز و�سريع لتاريخ 
املنظمة وامل�ساريع التي قامت بها ل�سالح املجتمع، والآثار اليجابية 
التي خلفتها تلك امل�ساريع. ويف هذا الق�سم من الطلب ميكن الإ�سارة 
اإدارتها،  جمل�س  وت�سّكل  املنظمة  تدير  التي  ال�سخ�سيات  اأهم  اإىل 

من يريد 
�أن يقدم ماله 
خلدمة �ل�ضالح 
�لعام، يريد �أن 
يتاأّكد من �أن ماله 
�لذي �ضعى �إليه 
بجهد وعناء لن 
يذهب هدرً�
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الدعم  لك�سب  اجليدة  الأبواب  اأحد  هو  احل�سنة  ال�سمعة  ذو  الإدارة  فمجل�س 
املايل.

6. �خلال�ضة: يف هذه الفقرة )اأقل من ن�سف �سفحة( يتم تلخي�س كل ما 
مت ذكره وتاأكيد اأهمية املنحة املالية ودورها يف جناح امل�سروع. ويف ختام الطلب 
يتم تثبيت بيانات الت�سال باملنظمة، واأ�سماء الأ�سخا�س الذين ميكن الت�سال 

بهم لهذا الغر�س.

توصيات للكتابة الجيدة:
لغة وا�سحة وودودة وحمرتفة: من الأف�سل ا�ستخدام اأ�سلوب مبا�سر  1 .
ول  الأدبية  القدرات  ل�ستعرا�س  داعي  فال  الأفكار،  عر�س  يف 
الر�سمية  اللهجة  حتا�سي  الأف�سل  من  كما  الغام�سة،  امل�سطلحات 
الذي  الأ�سلوب  هو  اأ�سلوب  واأف�سل  املتزنة،  غري  العامية  اأو  اجلافة 
مياثل ما ُيخاطب به زميل عمل اأو �سخ�سية حمرتفة حول مو�سوع 

مهم.
على  الأفكار  عر�س  يقت�سر  ل  اأن  يجب  اجلديدة:  الأفكار  عر�س  2 .
املعروفة منها، واإمنا النتقال منها اإىل اجلديدة اأي�سًا، والتي متّثل 

القيمة امل�سافة الأخرى للم�سروع.
ا�ستخدام �سليم للقواعد والإمالء والعالمات والهوام�س والتنقيط:  3 .
اإن  يكتبون.  ما  مراجعة  عدم  هو  البع�س  لدى  ال�سيئة  العادات  من 
الر�سالة املليئة بالأخطاء الإمالئية والهفوات التعبريية توّلد انطباعًا 

بالإهمال، اأو بعدم اأهلية كاتبها، اأو بعدم اهتمامه بالقارئ.
للعناوين  اخلط،  لون  اأو  حجم  اأو  نوع  من  مالئم  منط  ا�ستعمال  4 .
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الرئي�سية، اأو اجلانبية، اأو التفريعات: هذه ال�ستعمالت 
بنية  فهم  وتي�سر  لأخرى،  نقطة  من  النتقال  ت�سّهل 
الر�سالة وطريقة العر�س، وتريح عني القارئ، وت�ّسجعه 

على موا�سلة القراءة وفهم املو�سوع اأكرث.

الخالصة:
كيف نكتب طلبات الدعم المالي؟

طريقة كتابة طلبات الدعم املايل للم�ساريع املجتمعية تكون يف 
اأغلب الأحيان ال�سبب الرئي�سي لنجاح اأو لإخفاق امل�سروع يف احل�سول 
على الدعم وامل�ساندة املادية. ولكي ن�سمن النجاح ونتخطى الإخفاق 

ل اللتزام بالقواعد التالية لكتابة طلبات الدعم املوؤثرة: يف�سّ
املالية  امل�ساندة  طلب  واأ�سباب  الفكرة  مربرات  تو�سيح  1 .

للم�سروع.
تو�سيح اآليات العمل يف امل�سروع. 2 .

اأهلية املنظمة لإطالق مثل هذا امل�سروع،  تو�سيح مدى  3 .
وعوامل الثقة فيها.

اإدراج بيانات وميزانية مالية وا�سحة يف الطلب. 4 .
الكتابة باأ�سلوب �سليم وجذاب ُي�سعر القارئ بالحرتام،  5 .

وباهتمام مقدم الطلب.

�لق�ضايا 
�ملختلطة �أو غري 
و��ضحة �ملعامل ل 
جتذب �جلمهور 
ب�ضورة جيدة
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الفصل الرابع:

كيف نتواصل

إعالميًا بصورة مثمرة؟

اأ�سئلة، هي  اأنه عبارة عن اإجابة ل�ستة  اإحدى التعريفات التقليدية لالإعالم 
»من؟ ويقول ماذا؟ وملن؟ وملاذا؟ وعرب اأية قناة؟ وباأي اأثر؟«

لماذا نتواصل؟ التعريف بالقضايا: 
تقوم املنظمات با�ستخدام الإعالم للتوا�سل مع عموم جمهورها، اأو مع من 
اأو  وتعاجلها،  تهّمها،  التي  الق�سايا  تعّرف  لكي  لهم،  ر�سائلها  تو�سل  اأن  تريد 
فاإن  وبالتايل  املقا�سد.  من  ذلك  غري  اأو  �سررها،  تبنّي  اأو  التاأييد،  لها  حت�سد 

ا�ستخدام الإعالم ي�ستدعي: 
الإعالم،  لها يف  التعر�س  نريد  التي  امل�سكلة  اأو  للق�سية  وا�سح  •حتديد  	
ب�سورة  املعامل ل جتذب اجلمهور  وا�سحة  اأو غري  املختلطة  فالق�سايا 

جيدة. 
هذه  عن  �سلفًا  امل�ستهدف(  )اجلمهور  النا�س  يعرفه  الذي  ما  •معرفة  	
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امل�ساألة، وكيف ينظرون اإليها؟ هل ميتلكون الوعي ال�سيا�سي 
املجتمعية(  )تطبيقاتها  التقني  اأو  ال�سيا�سية(  )تفاعالتها 
اأو غري ذلك مما يتعلق  اأو القت�سادي )اآثارها وتكاليفها( 
منظار  من  اإليها  ينظرون  وهل  معار�ستها؟  اأو  مب�ساندتها 
غريها؟  اأم  القت�سادية  اأم  الدينية  اأم  ال�سيا�سية  امل�سلحة 
الزوايا  وتوكيد  التوا�سل  عملية  ي�سّهل  �سلفًا  ذلك  فاإدراك 

ذات الأهمية والتي حتتاج اإىل تركيز اأو اإىل تخفيف. 
الفكرة  تعر�س  اأن  يجب  الت�سال  عملية  فاإن  ذلك  جانب  اإىل 
الرئي�سية ملا يجب اأن يتم القيام به جتاه هذه الق�سية اأو تلك، وكيف 
يجب حت�سينها اأو معاجلتها اأو الت�سدي لها )اأي وجهة نظر املنظمة 
املهم عر�س �سوابية ما  ل�سياق من  املو�سوع(، ويف هذا  يف معاجلة 
اآراء اخلرباء يف  مع  روؤيتها  توافق  تو�سيح  املنظمة، من خالل  تراه 

ذات ال�ساأن.

الجمهور المستهدف: 
هناك نوعان من اجلمهور ميكن لأي منظمة اأن ت�ستهدفهما:

يف  املطلوب  بالتغيري  القيام  ميكنه  الذي  هو  �لأول  �لنوع   -
ق�سايا املنظمة التي تتبناها )وقد يكون جمهورًا ي�سعب اجتذابه(
- �لنوع �لثاين هو الذي لديه ال�ستعداد لال�ستماع للمنظمة. 

التغيري  ت�ستهدف  كانت  اإذا  ما  حتدد  اأن  املنظمات  فعلى  ولذا 
على  ترغب يف احل�سول  اأنها  اأم  الإعالمية،  اأطروحاتها  من خالل 

ا�ستجابة �سهلة من جمهور يوؤيدها لكنه ل ميتلك قدرة التغيري.

من �جليد 
�لنظر �إىل 
�لفئات 
�مل�ضتهدفة 
كبد�ية �ضل�ضلة 
بالن�ضبة لبع�س 
�لق�ضايا
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عند طرح اأي ق�سية يف الإعالم يجب حتديد الفئة من اجلمهور القادرة على 
اإحداث تغيري يف تلك الق�سية، وا�ستهدافها، فقد يكون من الأجدى يف حالة ما 
ا�ستهداف امل�سئولني احلكوميني، اأو النافذين يف جمال القت�ساد، اأو ال�سحة، اأو 
ال�سناعة )ح�سب طبيعة املو�سوع(، بدًل من ا�ستهداف املنا�سرين من ال�سباب، 

اأو من اأولياء الأمور، اأو العمال مثاًل.
لبع�س  بالن�سبة  �سل�سلة  كبداية  امل�ستهدفة  الفئات  اإىل  النظر  اجليد  ومن 
الق�سايا، فالتوّجه لأولياء الأمور يف مو�سوع يتعلق ب�سعوبات التعّلم مثاُل )وهم 
يدفعهم  قد  ال�ساأن(،  بهذا  الهتمام  لعدم  مبا�سرة  اأبناوؤها  يت�سرر  التي  الفئة 
وهوؤلء  املو�سوع(،  يف  التنفيذية  )الفئة  املدار�س  يف  املعّلمني  فئة  على  لل�سغط 
بدورهم قد يتحركون لل�سغط على م�سئويل املناهج يف وزارة الرتبية )الفئة ذات 
ال�سالحية اأو القرار(، كما اأن التتابع قد يكون عك�سّيًا فقد يبداأ التّوجه للتاأثري يف 

اأعلى ال�سل�سلة التعليمية يف الوزارة، وينتهي عند اآخرها اأي لدى اأولياء الأمور.
وقد يكون اجلمهور فئة و�سيطة، كالت�سريعيني الذين تتم خماطبتهم لك�سبهم 
واأخريًا  القوانني،  �سن  خالل  من  التنفيذية  الأطراف  على  ال�سغط  اأجل  من 
املخت�سة  ال�سركات  فدعوة  عر�سية،  ب�سورة  م�ستفيدة  فئة  اجلمهور  يكون  قد 
امل�سانع  يلزم  قانون  اإ�سدار  لدعم فكرة  ال�سحّية  الأجهزة  وا�سترياد  ب�سناعة 
اإىل  يوؤدي  قد  اخلا�سة،  الحتياجات  لذوي  مالئمة  عمل  بيئة  بتهيئة  الكبرية 
ك�سب دعم وم�ساندة ال�سركات املنتجة لالأجهزة، ف�سن قوانني كهذه �سيوؤدي اإىل  
طلب التجهيزات ال�سحية من قبل امل�سانع وبالتايل اإىل زيادة مبيعاتهم ب�سكل 
تلقائي، مما يكون فيه منفعة لل�سركات املنتجة ولذوي الحتياجات اخلا�سة على 

ال�سواء.
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الرسالة اإلعالمية:
يفرت�س باأية ر�سالة اإعالمية ناجحة اأن تنقل اجلمهور امل�ستهدف، 
من موقعه اأو راأيه اأو �سلوكه احلايل، اإىل موقع اأقرب واأف�سل لأهداف 
تطرحها  التي  الق�سية  ترجمة  يتطلب  وهذا  الإعالمية،  احلملة 
اإىل لغة وكلمات وقيم و�سيغ تدفع اجلمهور امل�ستهدف اإىل  املنظمة 

ه�سمها والهتمام بها.
�إن �ضياغة ر�ضالة �إعالمية جيدة تتطلب �لتايل:

•حتديد ما نريد من اجلمهور امل�ستهدف التفكري فيه، اأو  	
عمله، اأو اأن ي�سعر به من جراء عملية التوا�سل. 

املطروحة،  الق�سية  يف  العمل  اإ�سرتاتيجية  تعك�س  •اأن  	
اجلمهور  ولراأي  العام،  للراأي  املنظمة  اإدراك  وتعك�س 

امل�ستهدف يف هذه الق�سية. 
امل�ستهدف  اجلمهور  تخاطب  اأن  اجليدة  الر�سالة  •على  	
من  جمهور  هو  )هل  الثقايف  م�ستواه  مع  تتنا�سب  بلغة 
النا�س؟(،  عامة  من  اأم  الق�سية،  هذه  يف  اخلرباء 
للتو  اأم  اأم حمايد؟  اأم معار�س؟  الآين )موؤيد؟  وموقفه 
جتاهها؟(،  موقفه  وي�سّكل  الق�سية  على  يتعرف  بداأ 
�سي�ستعني  التي  املجتمعية  اأو  الثقافية  اأو  الدينية  وقيمه 

بها للتمو�سع بالن�سبة الق�سية. 
الإعالمية  الر�سالة  قوة  مدى  اإدراك  من  لبد  •واأخريًا  	
وحتّملها للنقد والنق�س، فالر�سالة غري املدرو�سة جيدًا 
بالرغم من  ت�سبب ف�سل احلملة برمتها،  الهزيلة قد  اأو 
حجم التكاليف وال�ستعدادات التي قد تكون اتخذت يف 

جوانب اأخرى من احلملة.

�لإعالم 
�جلماهريي �أد�ة 
متاحة و�ضهلة 
�ل�ضتخد�م 
لعموم منظمات 
�ملجتمع �ملدين
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الوسيلة اإلعالمية:
ال�سورة،  تكّمل  التي  القطعة  هو  املالئمة  الإعالمية  الو�سيلة  اختيار  اإن 
اأجدى  يكون  قد  لل�سباب  موجهة  اإعالمية  حلملة  كو�سيلة  النرتنت  فا�ستخدام 
من الراديو اأو التلفزيون اللذين قد ينا�سبان ربات البيوت والبيئة املنزلية التي 
الفئات  التخ�س�سية تتالقى مع طبيعة  اأن املجالت  ميار�سن عملهن فيها، كما 
ال�سيء  وذات  العام،  للجمهور  تتوجه  التي  اليومية  اجلرائد  بعك�س  املحرتفة، 
ينطبق على الر�سائل الهاتفية، ولفتات ال�سوارع، والن�سرات املطبوعة، وغريها 

من الو�سائل. 
وحتديد الو�سيلة املالئمة للحملة وجلمهورها امل�ستهدف ي�ساهم يف تقلي�س 
فطنة  اإىل  بو�سوح  ي�سري  اأنه  كما  النفقات،  وخف�س  التاأثري،  و�سرعة  اجلهود، 

القائمني على احلملة.
�سهلة  اأبوابًا  فتح  الإعالمية  التقنيات  الثوري احلا�سل يف جمال  التطور  اإن 
التغيري  يف  الراغبة  املدين  املجتمع  منظمات  اأمام  مو�سدة  كانت  وعديدة 
والتطوير، وما على هذه املنظمات الآن اإل اأن تبادر بذكائها املعتاد اإىل توظيف 

هذه التطورات، وت�سخريها بفعالية خلدمة اأغرا�سها وحتقيق اأهدافها.

الخالصة:
كيف نتواصل إعالميا بصورة مثمرة؟

اإن التطورات التقنية واملعلوماتية العاملية الهائلة يف ع�سرنا احلا�سر جعلت 
من الإعالم اجلماهريي اأداة متاحة و�سهلة ال�ستخدام لعموم منظمات املجتمع 
املدين، ولكن النجاح يف التوا�سل اجلماهريي عرب الإعالم ل يتم ب�سورة تلقائية، 

واإمنا يتطلب جمموعة من العوامل هي:
فالق�سايا  للجمهور،  و�سليمة  وا�سحة  ب�سورة  الق�سايا  تعريف  1 .
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الغام�سة ل ت�سّكل جاذبية للنا�س.
ا�ستهداف اجلمهور الذي ي�سّكل فائدة للق�سية املطروحة  2 .
ا�ستهدافه  ولي�س  عليها،  ايجابي  تاأثري  اإ�سفاء  وميكنه 

فقط لأنه جمهور �سهل الو�سول اإليه.
املنظمة،  ا�سرتاتيجية  تعك�س  اإعالمية  ر�سالة  ا�ستخدام  3 .
وتخاطب اجلمهور امل�ستهدف بلغة ومفاهيم ي�ستوعبها، 

واأن تكون قوية اأمام النقد والتقييم.
مع  للتوا�سل  املالئمة  الإعالمية  الو�سيلة  ا�ستخدام  4 .
اأو  الجتماعية  اأو  التقنية  الناحية  من  �سواء  اجلمهور، 

الثقافية، اأو من ناحية �سهولة الو�سول اإليها.

 
يتعرث 
�لتخطيط ب�ضبب 
�خللط بني 
�مل�ضميات، فلي�س 
كل ما هو قابل 
للتنفيذ ميكن �أن 
ي�ضّمى خطة
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خاتمة:

تطوير األداء 

و تحسين األثر االجتماعي 

لمنظمات المجتمع المدني

اأجنع  اأنها  بالتجربة  ثبت  عمل  واأدوات  اأ�ساليب  هي  املمار�سات«،  »اأف�سل 
املمار�سات  اأف�سل  يتم حتديد  وقد  النتائج،  مردودًا يف حقل  واأكرث  من غريها 
من خالل مقارنة عمل املنظمة مبنظمة اأف�سل منها، اأو من خالل مقارنة عمل 

املنظمة باملعايري النموذجية ال�سائدة.
اإن العديد من الإ�سكاليات الرئي�سية يف امل�ساريع التطوعية واخلريية وغري 
الربحية تبداأ مع حلظة التخطيط الأوىل، حيث يتعرث التخطيط ب�سبب اخللط 
بني امل�سميات، فلي�س كل ما هو قابل للتنفيذ ميكن اأن ي�سّمى خطة، ول كل ما يتم 
التخطيط له هو اأمر واقعي للتنفيذ، وقد ت�ستمر الإ�سكاليات بحيث يتم اخللط 
احلقيقي  الأثر  هي  تعترب  التي  النتائج  وبني  للم�سروع،  الأولية  املخرجات  بني 

للم�سروع يف املجتمع.
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واإن ت�سميم منوذج ا�سرتاتيجي فاعل لأي م�سروع، يعني وجود 
وحتديد  عمله،  برنامج  عليها  �سيبنى  التي  للنظرية  وا�سح  ت�سور 
لطبيعة اأدوات وو�سائل العمل التي �سيتم ا�ستخدامها، وتعيني طبيعة 
الأدوار الأ�سا�سية يف امل�سروع وتوزيعها على اجلهات املوؤهلة لتنفيذها، 

بالإ�سافة اإىل حتديد الآثار والنتائج املطلوب توليدها يف املجتمع.
اأما على �سعيد املتطوعني فاإن التحدي يكمن يف عملية ال�ستيعاب 
نقوم  ولكي  بكرثة،  يتوافرون  قد  والذين  اجلدد  للمتطوعني  ال�سليم 
بذلك فنحن بحاجة اإىل تو�سيف وا�سح لالأدوار واملهمات التي عليهم 
القيام بها وتدريبهم عليها، وتفوي�سها لهم ب�سورة �سحيحة، ومن ثم 
�سكرهم وتقدير اجنازاتهم وتكرميهم باأف�سل الو�سائل املتاحة. كما 
لبد من الحتفاظ بقاعدة بيانات عن اأن�سطة واحتياجات املنظمة، 
ي�سّهل  ا�ستبيان  واإعداد  اجلدد،  املتطوعني  ت�سنيف  عملية  ت�سهل 

اإدارة عملية التطّوع منذ اللحظة الأوىل.
العمل  اأركان  اأهم  اأحد  هو  والذي  املايل  الدعم  �سعيد  وعلى 
التطوعي، فاإن طريقة كتابة طلبات الدعم املايل قد تكون يف اأغلب 
الأحيان ال�سبب الرئي�س للنجاح اأو الإخفاق يف احل�سول على الدعم 
مربرات  تو�سيح  من  لبد  طلب  اأي  جناح  ن�سمن  ولكي  املنا�سب. 
اأهلية  مدى  وتو�سيح  امل�سروع،  يف  العمل  اآليات  وتو�سيح  الفكرة، 
مالية  وميزانية  بيانات  واإدراج  امل�سروع،  هذا  مثل  لإطالق  املنظمة 

وا�سحة يف الطلب، واأخريًا الكتابة باأ�سلوب �سليم وجذاب.
والتكنولوجيا  املعلومات  ثورة  فاإن  بالإعالم،  يتعلق  فيما  اأما 
و�سهلة  متاحة  اأداة  اجلماهريي  الإعالم  من  جعلت  الع�سرية 
يف  النجاح  ولكن  املدين،  املجتمع  منظمات  لعموم  ال�ستخدام 

�إن ت�ضميم 
منوذج 
��ضرت�تيجي 
فاعل لأي 
م�ضروع، يعني 
وجود ت�ضور 
و��ضح للنظرية 
�لتي �ضيبنى 
عليها برنامج 
عمله
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بتعريف  القيام  املنظمات  هذه  من  يتطلب  الإعالم  عرب  اجلماهريي  التوا�سل 
ي�سّكل  الذي  اجلمهور  وا�ستهداف  للجمهور،  و�سليمة  وا�سحة  ب�سورة  الق�سايا 
وا�ستخدام  عليها،  ايجابي  تاأثري  اإ�سفاء  وميكنه  املطروحة  للق�سية  فائدة 
بلغة  اإعالمية تعك�س ا�سرتاتيجية املنظمة وتخاطب اجلمهور امل�ستهدف  ر�سالة 
ومفاهيم ميكنه اأن ي�ستوعبها، وا�ستخدام الو�سيلة الإعالمية املالئمة للتوا�سل 

مع اجلمهور.
اإن ال�سرت�ساد مبثل هذه الأ�س�س ميكن اأن يكون له تاأثري كبري يف رفع م�ستوى 
الآثار  م�ستوى  وحت�سني  املدين،  املجتمع  ملنظمات  والتنظيمي  الإداري  الأداء 

والنتائج التي ترتكها يف جمتمعاتها. 
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