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�شكر وتقدير
بادئ ذي بدء� ،أود �أن �أتقدم بخال�ص ال�شكر �إلى مركز جون د .جرهارت للعطاء االجتماعي
وامل�شاركة املدنية باجلامعة الأمريكية بالقاهرة .فقد �أتيحت يل الفر�صة لت�أليف هذا
الدليل بف�ضل منحة �إقامة باملركز عام  ،2008و�أخ�ص بال�شكر الأ�ستاذة دينا �شريف ود.
بربارة �إبراهيم.
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كما �أتوجه ب�شكري �إلى �أع�ضاء جمعية نه�ضة املحرو�سة على مدخالتهم القيمة ،و�أي�ضاً
�إلى �أمل �إح�سان ،ويا�سمني الرفاعي ،وه�شام الروبي ،و�أمين �إ�سماعيل ،وكاري جون�سون،
وجاكي كميل ،ودينا �شريف ،وحممود ح�سني على مراجعة هذا الدليل.
و�أخرياً� ،أتقدم بال�شكر �إلى جميع ال�شباب امل�صريني والعرب الذين �شاركوا باملجموعات
املحورية واالجتماعات و ،وجل�سات الع�صف الذهني ،والعرو�ض .حيث �أن هذا الدليل
نتاج تلك املناق�شات واحلوارات التي ُعقدت حيث �أنه يتناول االهتمامات واملدخالت التي
�أثاروها .و�شكر خا�ص لوفاء بخيت ونهى �س ّ
الم ملراجعة الن�سخة العربية.
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نبذة عن المؤلف ...رحلة رائد مجتمعى مصرى
�إيهاب عبده رائد جمتمعي �أم�ضى �أكرث من  15عام ًا يف العمل على �شحذ همم ال�شباب امل�صري للم�ساهمة يف تنمية بالدهم .وقد �شارك يف
ت�أ�سي�س جمعيتي فاحتة خري ونه�ضة املحرو�سة ( )www.nahdetmasr.orgكذلك �شارك يف ت�أ�سي�س االحتاد النوعي جلمعيات ال�شباب،
وكان �أول رئي�س له.
 عندما كان طالب ًا باجلامعة الأمريكية بالقاهرة �سنة � ،1992أ�صبح واحد ًا من ن�شطاء �أي�سك � -أكرب منظمة يديرها ال�شباب على م�ستوى العاملثم �أ�صبح رئي�س ًا لفرعها يف م�صر �سنة  .1995بعد تخرجه يف اجلامعة الأمريكية عمل بق�سم الت�سويق ب�شركة ن�ستلة للأغذية يف م�صر ،قبل
�أن يتحول �إلى جمال التنمية .ويف عام  1999ان�ضم �إلى مكتب م�ؤ�س�سة ال�شرق الأدنى الإقليمي بالقاهرة ،كما �شارك وقتها يف ت�أ�سي�س جمعية
فاحتة خري .بني عامي  2000و  ،2002عمل يف املكتب الإقليمي ملركز بحوث التنمية الكندي الدويل بالقاهرة ،مدير ًا لل�شراكات الإقليمية وتنمية
الأعمال.
 يف  2004ح�صل �إيهاب على درجة املاجي�ستري يف التنمية الدولية من جامعة بيت�سربج يف بن�سيلفانيا .وقد ركز يف �أطروحته على العطاء الإن�سايناملحلي ،والتجارة العادلة ،والدور التنموي للمنظمات غري احلكومية.
 عند عودته �إلى م�صر قام �إيهاب بت�صميم منهاج درا�سي يف �إدارة املنظمات غري احلكومية يف اجلامعة الأمريكية بالقاهرة و�شارك يف تدري�سهلأول مرة ،وكان ذلك يف  .2006ويف ال�سنة نف�سها قاد جهود ت�أ�سي�س االحتاد النوعي جلمعيات ال�شباب ،الذي يعترب املظلة امل�صرية الر�سمية
جلمعيات ال�شباب الأهلية ،وكان �أول رئي�س له.
 �أثناء درا�سته يف الواليات املتحدة ا�ستفاد �إيهاب من خربته يف فاحتة خري ،فركز درا�ساته على التعلم من جتارب الدول الأخرى والتفكري يفخطة ا�سرتاتيجية لتعبئة ال�شباب .وقد �ساهم مع �أ�صدقائه وزمالئه يف م�صر يف �إن�شاء جمعية نه�ضة املحرو�سة.
 ويف  2004ح�صل �إيهاب على لقب “رائد جمتمعي” من م�ؤ�س�سة �أ�شوكا ،وهي منظمة عاملية رائدة يف تقدمي الدعم للرواد املجتمعيني علىاملقدمني من �أ�شوكا العامل العربي ،بني  2004و� ،2007أن يكر�س اهتمامه لنمو نه�ضة
م�ستوى العامل .وقد �أتاحت له املنحة والدعم الفني
َ
املحرو�سة .بعد ذلك �شغل �إيهاب من�صب املدير الإداري لنه�ضة املحرو�سة حتى عام  2009حينما ان�ضم �إلى مبادرة �شباب ال�شرق الأو�سط .وهو
الآن ع�ضو نا�شط يف جمل�س �إدارة نه�ضة املحرو�سة.
 �إيهاب عبده ،ف�ض ًال عن ذلك ،فهو مغني وكاتب �أغاين �شارك يف �إن�شاء فرقة “�أنا م�صري” الغنائية �سنة  2007والتي ي�سعى من خاللها �إلىا�ستخدام املو�سيقى و�سيط ًا لرتويج قيم الفخر بالهوية امل�صرية ،الت�سامح ،والتنوع ،والوحدة الوطنية ،واحلوار بني الأديان
( .)www.ehaab.net & www.ana-masry.orgوقد �صدر له عام � 2009أول �ألبوم غنائي بعنوان “جوايا حاجات” مب�شاركة �إنتاجية
من �سل�سلة مقاهي �سيلنرتو.

 يذخر هذا الدليل بالكثري من الإ�شارات والأمثلة امل�أخوذة والدرو�س امل�ستفادة عن فاحتة خري ونه�ضة املحرو�سة ،فجدير بنا �أن ن�ستعر�ض تعريفخمت�صر باجلمعيتني:
• نبذة عن فاحتة خري:
قام بت�أ�سي�سها جمموعة من خريجي اجلامعات امل�صرية �سنة  ،1999فكانت �أول منظمة غري حكومية م�صرية تقدم قرو�ض ًا بدون فوائد ،معتمدة
على متويل م�صري  ،%100وفريق فاعل من املتطوعني بن�سبة  .%100تولت اجلمعية العديد من امل�شروعات الناجحة يف جماالت التعليم ،والتنمية
االقت�صادية التي خدمت ،ب�شكل �أ�سا�سي� ،سكان منطقة اله�ضبة الو�سطى باملقطم .وتهدف اجلمعية �إلى خلق منوذج تنمية جمتمعية متكامل ميكن
ا�ستن�ساخه /تكراره يف جميع �أرجاء البالد.
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 وقد انتقل �إيهاب بخرباته و�شغفه للتنمية ال�شبابية واالبتكار والريادة املجتمعية �إلى امل�ستوى الإقليمي ،مع �شغله من�صب م�ست�شار مبادرة �شبابال�شرق الأو�سط التي �أطلقها مركز ولفن�سون للتنمية مبعهد بروكينجز ،وكلية دبي للإدارة احلكومية (. )www.shababinclusion.org
 وهو يقود حالي ًا �أجندة الريادة املجتمعية التي تهدف �إلى حتقيق فهم �أف�ضل لقدرات ريادة العمل االجتماعي وتعزيز االبتكار فى الدول العربية،وذلك من �أجل امل�ساهمة يف اال�ستجابة لتحديات التنمية باملنطقة العربية .وقد �شارك �إيهاب يف كتابة التقرير الأول للريادة املجتمعية يف ال�شرق
الأو�سط ”Social Entrepreneurship in the Middle East: Toward Sustainable Development for the Next Generation“ ،والذي
ن�شر يف �أبريل .2010
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• نبذة عن نه�ضة املحرو�سة:
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تا�س�ست �سنة  2002من قبل جمموعة من �شباب املهنيني امل�صريني ،لت�صري الآن واحدة من املنظمات غري احلكومية ال�شبابية الرائدة يف م�صر
واملنطقة .تعترب نه�ضة املحرو�سة مبثابة قبلة يتجه نحوها �شباب املهنيني امل�صريني� ،إذ تُعد �أول حا�ضنة للم�شروعات وامل�ؤ�س�سات املجتمعية
املبتكرة يف م�صر و املنطقة؛ وقد نفذت العديد من امل�شروعات الناجحة ،وخلقت �شراكات فاعلة .هذا وحتت�ضن جمعية نه�ضة املحرو�سة العديد
من امل�شروعات االجتماعية الرائدة ومن بينها مكتب تنمية املهارات وريادية الأعمال بجامعة القاهرة والذي ُيعد الأول من نوعه باجلامعات
امل�صرية احلكومية ،وبرنامج جوائز املبتكر ال�شاب الذي يدعم ثقافة البحث والتطوير يف اجلامعات احلكومية امل�صرية .وقد احت�ضنت اجلمعية
العديد من امل�شروعات االجتماعية وال�شراكات مع منظمات متعددة ،تناولت العديد من املو�ضوعات مثال امل�شاركة املدنية ،ال�صحة العامة
والت�سامح ،وتعليم ال�سالم ،الخ.
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المقدمة ...وكيفية استخدام الدليل
يطرح هذا الدليل جمموعة من الأفكار والن�صائح لكل �شخ�ص يطمح يف البدء يف م�شروع تنموي �أو اجتماعي جديد .وعلى الرغم من �أنه قد
تت�شابه بع�ض التحديات يف مناطق خمتلفة حول العامل� ،إال �أن �إيهاب عبده يطرح خالل هذا الدليل ،العديد من التوجهات التي من �ش�أنها �أن
تف�ضي �إلى حتقيق النجاح يف ظل ال�سياق االجتماعي واالقت�صادي وال�سيا�سي امل�صرى والعربي املعا�صر .وقد ظهرت الن�سخة الإجنليزية من هذا
الدليل منذ فرتة وجيزة فى �أكتوبر  ،2010وها نحن نقدم للقارئ الن�سخة العربية منه .حررت الن�سخة العربية فى يونيو  2011وتت�ضمن بع�ض
التعديالت والإ�ضافات على الن�سخة الإجنليزية.
نعني مب�صطلح “م�شروع اجتماعي”� :أي كيان� ،سواء كان منظمة غري حكومية (جمعية �أهلية) �أو �شركة ،ت�ستهدف حتقيق ت�أثري اجتماعي،
معتمد ًة على منوذج الأعمال الذي يوفر لها القدرة املالية لتحقيق اال�ستمرارية واال�ستدامة.
اعتمد هذا الدليل على التجربة ال�شخ�صية ،كما اعتمد على املناق�شات التي مت عقدها مع �شباب املبتكرين ورواد العمل االجتماعي يف م�صر
وبع�ض البلدان العربية.
كيفية ا�ستخدام هذا الدليل :ينق�سم هذا الدليل �إلى �أربعة �أق�سام رئي�سية .يف الق�سم الأول نحث القارئ على الرتكيز على فهم ذاته،
ور�ؤيته اخلا�صة ودوافعه .ثم ينتقل الدليل يف الق�سم الثاين �إلى عر�ض بع�ض الن�صائح والر�ؤى فيما يتعلق بالتعامل مع الفاعلني الآخرين ،مع
الرتكيز على طرفني �أ�سا�سيني ،وهما :املتطوعون واملجتمع .ويركز الق�سم الثالث على كيفية البدء يف حتويل فكرة �أولية ما �إلى تطبيق ناجح� .أما
الق�سم الرابع والأخري ،فريتبط ارتباط ًا وثيق ًا بالق�سم الثالث ،حيث يركز على �أهمية االت�صاالت الفعالة – وهو مو�ضوع �سيتكرر يف العديد من
موا�ضع هذا الدليل – وذلك من خالل طرح ر�ؤى عميقة ون�صائح حمورية.
مت ت�صميم هذا الدليل ليتناول خمتلف اجلوانب التي يحتاجها م�شروع �أو منظمة تنموية ناجحة بالذات فى مرحلة البدء والت�أ�سي�س .ف�ض ًال عن
ذلك ،فهو مالئم لالرتقاء بحجم امل�شروعات االجتماعية القائمة بالفعل والتي م�ضى على �إن�شائها فرتة �أطول .وهو مفيد ،وبوجه خا�ص ملن
ي�سعون �إلى تطوير مبادراتهم لت�صبح م�شروعات اجتماعية م�ؤثرة ،مع النجاح يف �إدرار دخل مثال مما ي�ضمن ا�ستقالليتها املالية وا�ستدامتها.
يفرت�ض هذا الدليل �أن لديك الدوافع للبدء يف مبادرتك التنموية اخلا�صة� ،أو �أنك يف املراحل الأولى من تنفيذها على �أر�ض الواقع� .أما �أولئك
الذين مل يتخذوا القرار بعد لاللتزام مببادرة من هذا النوع،
فن�سوق لهم بع�ض املكا�سب التي �سيجنونها عند االنخراط يف مثل هذا الن�شاط:
• �إ�ضفاء معنى جديد على حياتك وحتقيق الر�ضا عن الذات.
• التعرف على جمتمعك املحلى ووطنك مبعناه الوا�سع ،وبكل ما فيهما من تنوع.
• اكت�ساب معارف وخربات جديدة.
• تطوير مهارات جديدة ،اجتماعي ًة كانت �أو غري ذلك.
• بناء �شبكة عالقات جديدة.
• غني عن البيان �أن هذا النوع من الن�شاط مُيثل ا�ستثمار يف م�ستقبل جمتمعك ووطنك.

• املثابرة ،املثابرة ،املثابرة!
• ال ت�ست�سلم �أبد ّا؛ واعترب الإخفاق جترب ًة وفر�صة للتعلم
• ليكن طموحك كبري ًا ولت�صل �أهدافك لعنان ال�سماء
• كرثة التحليل تف�ضي �إلى ال�شلل .فكر وابحث ولكن البد �أن تبد�أ عند نقط ٍة ما!
• ال تقلق �إذا افتقرت �إلى و�ضوح الر�ؤية يف البداية �أو �إذا كان ما لديك من �أ�سئلة يفوق ما بحوزتك من �إجابات – فحدوث ذلك يف البداية
م�ؤ�شر �صحي.
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• ا�صرب على النتائج .تذكر �أن التنمية االجتماعية عملية معقدة ال ت�سري يف خط م�ستقيم .فاملهم يف نهاية املطاف �أن تكون قد بذلت ق�صارى
جهدك ،و�أبليت قدر ا�ستطاعتك يف البحث والدرا�سة والتعامل مع ق�ضيتك.
• ال ت�ستنفذ نف�سك �أو فريقك يف الكد للح�صول على نتائج �سريعة .ولتتذكر دائم ًا �أن جهدك لو كان يدور حول الأ�سباب اجلذرية مل�شكلة ما،
ف�إن التغريات العميقة رمبا ال ت�أتي حتى �أثناء حياتك.
• عليك �أن حتتفي ب�أى خطوات �إيجابية �أو �إجنازات مهما كانت ب�ساطتها �أثناء م�سريتك!
�سوف يجد القارئ بع�ض اال�ستمارات ،واجلداول ،والو�صالت املفيدة يف امللحق يف نهاية الدليل.
الإطار الفكري للدليل وت�سل�سل العر�ض:
لكل منا جتربته ال�شخ�صية
�أملنا �أن يوفر هذا الدليل �أدا ًة مفيدة تطرح املزيج املنا�سب من الر�ؤى العميقة والن�صائح والإلهامات .هذا و�ستظل ٍ
الفريدة ،كما �سيتولى كل منا تطوير فكره اخلا�ص و�أ�سلوبه و�أدواته؛ غري �أنه يظل دائما من املفيد ،كما �أنه ومن احلكمة� ،أن يطلع املرء على
جتارب الآخرين ،في�سعى لتحا�شي بع�ض �أخطائهم ويبني على جناحاتهم .ون�أمل �أن ي�ساعد هذا الدليل على حتقيق ذلك ،فينعم �شباب املجددين
اجتماعي ًا ورواد امل�شروعات االجتماعية يف م�صر وبقية بلدان املنطقة بتجربة مثمرة وهم يعملون لتطوير �أنف�سهم ،والآخرين� .أملنا �أي�ضا �أن
يكون هذا الدليل طبع ًة �أولى ،ت�صدر لها طبعات �أخرى حتمل يف طياتها جتارب ور�ؤى عميقة من جمددين اجتماعيني �آخرين من م�صر ،ومن
كافة بلدان املنطقة.
ينق�سم هذا الدليل �إلى �أربعة �أق�سام رئي�سية .يبد�أ الق�سم الأول بالرتكيز على فهم املرء لذاته ،ولر�ؤيته اخلا�صة ودوافعه .ثم ينتقل الدليل يف
الق�سم الثاين �إلى البناء على هذا الفهم ،وذلك من خالل عر�ض بع�ض الن�صائح والر�ؤى العميقة الأ�سا�سية فيما يتعلق بالتعامل مع الآخرين،
ُم َر ِّكز ًا على طرفني �أ�سا�سيني ،وهما :املتطوعني واملجتمع .ويركز الق�سم الثالث على كيفية البدء يف العمل على فكرة املرء الأ�سا�سية وخمتلف
اجلوانب املتعلقة بذلك� .أما الق�سم الرابع والأخري ،فريتبط ارتباط ًا وثيق ًا بالق�سم الثالث ،حيث يركز على �أهمية االت�صاالت الفعالة – وهو
مو�ضوع �سيتكرر يف العديد من موا�ضع هذا الدليل – وذلك من خالل طرح ر�ؤى عميقة ون�صائح حمورية.
 .1العمل على تطوير الذات
حول هذا الق�سم :يطرح هذا الق�سم بع�ض الن�صائح التي ت�ساعدك للعمل على تطوير ذاتك .وقد ق�سمنا هذا الق�سم �إلى �أربعة �أجزاء فرعية.
يقدم اجلزء الفرعي الأول “ر�سالتك يف احلياة” ن�صائح ور�ؤى عميقة ت�ساعدك على التعرف على ر�سالتك يف احلياة ،كما تتجلى يف انخراطك
املدين ودورك يف التنمية املجتمعية� .أما اجلزء الفرعي الثاين “التخطيط ال�شخ�صي” في�سوق بع�ض الن�صائح املتعلقة بتحديد الر�سالة وكذلك
اال�ستخدام الأمثل للوقت� ،إلى جانب بع�ض الأمور الأخرى .ويركز اجلزء الفرعي الثالث “تكري�س نف�سك للق�ضية” على بع�ض الن�صائح،
وكذلك التحذيرات من االن�سياق وراء بع�ض املقوالت ال�شائعة املتعلقة مثال بكيفية �إدارة املرء مل�سلكه و�سلوكياته جتاه نف�سه وجتاه الآخرين� .أما
اجلزء الفرعي الرابع والأخري فيتم تخ�صي�صه لأحد العوامل الأ�سا�سية التي حتدد جناح �أو ف�شل العديد من املبادرات ال�شابة وهو :احلفاظ على
احلما�س.
دليل الممارس ..لرواد العمل االجتماعى
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حتديد الر�سالة و�أق�صى م�ساهمة ممكنة :لي�س التو�صل �إلى ر�سالتك احلقيقية يف احلياة بالأمر الهني الذي قد يبدو عليه ،بل قد ي�ستغرق
الأمر احلياة بطولها .ومن ثم فال�سعي للتو�صل لتلك الر�سالة مبكر ًا يزيد من فر�صك يف العثور عليها! ومن املناطق التي يح�سن البدء يف التطلع
�إليها ،تلك الق�ضايا التي تثري قلقك �أو ت�ؤرقك .كما قد جتد لر�سالتك �إ�شارات يف مهاراتك� ،أو تعليمك� ،أو العالقات التي كونتها� ،أو من �ألتقيتهم
من �أنا�س .كما �أنها عملية م�ستمرة! فالأمور تتغري وتتبدل ،مبا يف ذلك مواطن �شغفك واهتماماتك ..بل حتى ر�سالتك و�أدوارك يف احلياة.
•• نصيحة :عندما تبد�أ يف تعداد مهاراتك ،من الأف�ضل �أن تفكر خارج الأطر ال�شائعة!
باال�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن مواطن قوتك ومهاراتك قد ت�شتمل �أي�ضا ما متتلكه من مواهب ،كالقدرات الفنية على �سبيل املثال .فقد تغدو قدرتك
على الكتاب �أو العزف على �آلة مو�سيقية� ،أو الرق�ص� ،أو الغناء� ،أف�ضل و�سيلة ت�ستطيع ا�ستغاللها لتحقيق ر�سالتك.
الأهم فاملهم :من �أنا؟ وما هي ر�سالتي يف احلياة؟ قد يرى البع�ض فائدة كبرية يف النظر �إلى �أنف�سهم بو�صفهم «ماركة م�سجلة» .فلكل
ماركة �صفاتها وخ�صائ�صها وقيمتها اخلا�صة املقرتنة بها .فكر يف نف�سك على �أنك «ماركة» ،وا�س�أل نف�سك :ما ال�صفات واخل�صائ�ص التي
ين�سبها النا�س �إيل؟ ما �أوجه التفرد يف ماركتي؟ وما قيمتي امل�ضافة؟ ا�س�أل نف�سك با�ستمرار :ملاذا �أنا هنا فى هذه احلياه؟ ماذا �أفعل؟ ولتخ�ص�ص

وقت ًا كل يوم تنفرد فيه بنف�سك وتتدبر حالك .قد ميار�س البع�ض ذلك بالت�أمل يف �صمت ،بينما يلج�أ �آخرون لتدوين مذكراتهم ب�شكل يومي� .أي ًا
كان الأ�سلوب ،فهي تُعد فر�صة متميزة تتعرف خاللها على توجهاتك ومفاتيح ذاتك ،وت�ضفي فيها املعنى على الأ�شياء.
• اعرف �شغفك :ما الق�ضايا التي تثريك؟ بادر ب�س�ؤال نف�سك :ما الأمور التي �أ�شغف بها؟ وما هي مهاراتي /قدراتي لأدرك تلك الأمور؟
فكالهما على الدرجة نف�سها من الأهمية ،ولو ا�ستطعت العثور على نقطة التقاطع بينهما تكون قد تو�صلت �إلى نقطة قد يفني الكثري حياته
للتو�صل �إليها! يف بع�ض احلاالت يكون التو�صل �إلى املو�ضوع الذي ت�شغف به كافي ًا؛ حيث قد يحفزك هذا لتنمية املهارات التي حتتاجها .ف�ض ًال عن
ذلك ،ف�إن النظر فيما متلكه من مهارات وما ح�صلته من تعليم ُيعد بالأمر املهم لتحديد املجاالت التي ت�ستطيع امل�ساهمة فيها .كما �أنه ومن املهم
�أي�ضا �أن حتر�ص على حتقيق �أق�صى ما ميكنك من م�ساهمة ،والت�أكد من �أنك ت�ضيف قيمة حقيقية لأية ق�ضية تختار االنخراط فيها .فالأمر ال
يتعلق مبجرد تقدمي اخلري للمجتمع ،بل ميتد �إلى التعرف �إلى الأمر الذي ي�شبع �شغفك مع ا�ستغالل مهاراتك وتعليمك على النحو الأمثل.
من الأ�سئلة التي ميكن �أن ت�ساعدك على التعرف على «ق�ضيتك»:
�شغفي؟ ما الأمر الذي ُي�شعرين بال�سعادة والر�ضا؟
• ما الأمر الذي يثري ً
• ما الق�ضايا التي ت�ؤرقنى؟ ما الأمور التي لو ر�أيتها يف ال�شارع� ،أو قر�أت عنها يف ال�صحف� ،أو �شاهدتها يف التليفزيون �أثارت يف القلق
والرغبة العارمة يف �أن �أفعل �شيئ ًا حيالها؟
• ما الأمور التي �أود �أن �أجنزها؟ ما الأمر الذي قد ي�ضفي معنى على حياتي؟
ماذا لو كانت مواهبي متعددة ومواطن �شغفي متنوعة؟ قد يكون دورك هو الت�شبيك بني تلك اجلزر املنعزلة! عندئذ حاول �أن تبذل
ق�صارى جهدك يف كل �شيء تعمله وفى كل جمال تن�شط فيه ،ومع تطور اهتماماتك �سوف تتمكن من العثور على امليدان املنا�سب الذي حتتاج �إلى
الرتكيز عليه� ،إن وجد .هذا وقد تتبلور ر�سالة البع�ض يف كونهم “م�شبكني” ،يعملون عرب العديد من القطاعات .ورغم �أنهم قد يفتقدون القدرة
على الرتكيز والتميز يف ميدان �أو قطاع واحد �أو قد يفتقرون القدرة على حتقيق قدر من الإجناز يعادل ما قد يحققه من كر�س نف�سه لق�ضية
واحدة� ،إال �أن هذا ال يقلل من �أهميتهم� ،إذ �أنهم بدورهم هذا ينجحون يف تطوير ال�شبكات ونقل املعارف بني خمتلف اجلماعات .لذا و�إن كنت
ً
فلتدرك �أن هناك م�سئولية كبرية تقع على كاهلك تتمثل يف حماولة القيام بتكوين ال�شبكات والت�شبيك؛ وبحكم دورك رمبا تكون يف
�ضمن ه�ؤالء
مو�ضع متفرد بني خمتلف القطاعات واملوا�ضع ،الأمر الذي قد ي�سمح لك ب�أن ت�ضطلع بتلك املهمة.
التقييم الذاتي :هناك عدد من الأ�سئلة املهمة التي �ستتمكن من الإجابة عليها مبجرد البدء يف ممار�سة الن�شاط ،غري �أنه من املهم �أن تدركها
من البداية حيث �ست�ساعدك على �إمعان النظر والت�أمل عند �إجراء عملية التقييم الذاتي؛ وفيما يلي بع�ض هذه الأ�سئلة:
• �أي الأدوار �أن�سب يل :دور القائد �أم دور ع�ضو /العب يف الفريق ؟
• ماذا لو مل تكن لدي �أفكار مبتكرة؟ ماذا �سيكون دوري حينئذ؟
• كيف �أمتكن من حتفيز الآخرين؟
• كيف �أ�ستطيع اال�ستمرار واحلفاظ على حما�سى عندما يكون من املتوقع مني �أن �أكون “املحفز وم�صدر الإلهام الدائم”؟ النه فى كثري
من الأحيان الوحدة ُت َغلف تلك القمة!
• لو كان لدي فكرة عظيمة فمن �أين �أبد�أ؟
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• كيف �أحقق التوازن بني �أن �أكون مثاليا وفى الوقت ذاته عمليا �أو براجماتيا ؟
�أنت .منوذج ًا :هل تعي�ش وتطبق ر�سالتك وقيمك وما تدعو �إليه خالل حياتك اليومية؟ يف واقع الأمرُ ،يعد هذا بنقطة االنطالق املُثلى التي من
�ش�أنها �أن متنحك امل�صداقية عند ح�شد الأفراد وتعبئة املوارد الأخرى .هذا وينبغي �أن تلتزم بالعي�ش وفق ًا للقيم التي تدعو �إليها و�أن “ت�صدق
�أفعا ُلك �أقوا َلك”! ف�أي ًا كان اجلهد الذي تبذله يف الدعوة لر�سالتك ،لن تتمكن من حتقيق امل�صداقية �إال �إذا ج�سدت حياتك ما تدعو �إليه .والعك�س
�شخ�ص �أخر� ،أو دون �أن يكون لديك اقتناع حقيقي
�صحيح ف�أي ُا كان اجلهد الذي تبذله ،لن تتمكن من حتقيق ما تطمح �إليه �إذا كنت تعي�ش حلم
ً
مبا تدعو �إليه.
�أبذل املزيد من اجلهد لتطوير نف�سك قبل فوات الأوان! ُيحكى �أن رج ًال م�سن ًا كان على فرا�ش املوت وقد �أحاط به الأهل والأحباب.
ف�س�ألوه عن �أكرث الأمور التي ندم عليها ،ف�أجاب على الفور �إنه قد �أنفق الكثري من الوقت حماو ًال تغيري �أمور لي�س بيده تغيريها .فقد حاول تغيري
العامل فوجد �أن الأمر �أكرب من قدرته ،فقرر �أن يركز على حماولة تغيري وطنه ،ثم قريته ،ثم �أ�سرته .غري �أنه قد �أدرك م�ؤخر ًا �أنه كان عليه �أن
ي�ستثمر كل هذا الوقت ليبد�أ بنف�سه ،باذ ًال اجلهد لتطوير ذاته لي�صري �شخ�ص ًا �أف�ضل� -إال �أن الوقت كان قد �أدركه.
هل �أنت جمدد اجتماعي  /رائد عمل اجتماعي؟ فور �أن تتعرف متام ًا على مهاراتك و�شغفك ،وكذلك �أولويات جمتمعك واحتياجاته،
انظر حولك ،وت�ساءل؛ �أمل يتناول �أحد بعد تلك الق�ضية  -حمور اهتمامك؟ �ألي�ست هناك منظمات �أو برامج قد ت�أ�س�ست لهذا الغر�ض؟ لو وجدت
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فجوة وكانت لديك الرغبة يف بذل الوقت واجلهد واملوارد مللئها ،فقد تكون بالفعل جمدد ًا اجتماعي ًا �أو رائد عمل اجتماعي.
“وظيفة رائد العمل االجتماعي يف �أن ي�ستك�شف املوا�ضع التي رَّ
تعث فيها جزء من املجتمع �أو علِق بها ،حماو ًال �أن يقدم ما ميكنه للفكاك من
هذا الو�ضع� .إن رائد العمل االجتماعي هو ذلك ال�شخ�ص الذي يتعرف على مواطن اخللل ،حماو ًال �إيجاد حلول للم�شكالت من خالل تغيري
الأنظمة� ،أو ن�شر احللول عام ً
ال على �إقناع املجتمع ب�أ�سره للقيام بوثبات جديدة .وال ير�ضى رائد العمل االجتماعي مبجرد تقدمي ال�سمكة
�أو تعليم ال�صيد؛ �إذ ال يهد�أ له بال حتى يحدث ثورة يف �صناعة ال�صيد ب�أ�سرها”.من موقع �أ�شوكا )www.ashoka.org( Ashoka
عندي حلم .فهل �أبد�أ مبا�شر ًة �أم ُيف�ضل �أن �أن�ضم مل�ؤ�س�سة قائمة بالفعل؟ الغالبية العظمى من املجددين املجتمعيني ورواد العمل
االجتماعي – با�ستثناءات قليلة – ق�ضوا بع�ض الوقت يف العمل التطوعي مع منظمة �أو م�ؤ�س�سة قائمة بالفعل .ولهذا امل�سلك مميزات عديدة،
وت�شمل:
• البدء من حيث انتهى الآخرون .العمل يف منظمة م�ستقرة مينحك فر�صة التعلم من النظم القائمة ،والبناء على النجاحات وحتا�شي
الأخطاء.
• لو كان العمل مع تلك امل�ؤ�س�سة مدفوع الأجر ،ف�سيوفر لك دخ ًال ثابت ًا يتيح لك الفر�صة الالزمة للرتوى والتخطيط والبناء ،بد ًال من
االندفاع لبناء �شراكات غري ا�سرتاتيجية -على �سبيل املثال.
• ُيعترب فر�صة رائعة للم�ساهمة يف املكان الذي تن�ضم �إليه مع حتقيق الفائدة املرجوة مثل تطوير مهاراتك ال�شخ�صية ،وبناء �شبكة عالقات،
�إلخ.
كيف �أقدم م�ساهمة لوطني �أو جمتمعى و�أنا بعيد عنهما؟ قد يقع البع�ض يف وهم االعتقاد ب�أن الوقت الذي يق�ضيه بعيد ًا عن وطنه �أو
جمتمعه مبثابة وقت �ضائع .غري �أنه ويف واقع الأمر ،عند ا�ستخدامك لهذا الوقت بحكمة ميكنك ا�ستثماره على النحو الأمثل لتق�ضيه يف بناء
�أفكارك �أو التوا�صل مع �أنا�س �آخرين رمبا ينتمون �إلى جمتمعك �أو جمتمعات خمتلفة ،حيث �سيمكنك هذا من التعرف على التجارب الآخرى ور�ؤية
الآخرين ملجتمعك وما يقولون عنها وتت�أمله وتتدبره .كما �أنه ُيعد مبثابة فر�صة لتنتهزها للتطوع يف برامج م�شابهة والتعلم منها.
�سائر مع القطيع! مثال ،قبل �أن تندفع للتطوع للعمل
احذر الهو�س امل�ؤقت وامل�صطلحات اخلا�صة :عليك �أن تعرث على �شغفك اخلا�ص ،غري ٍ
مبلج�أ للأيتام ا�س�أل نف�سك عن �شغفك احلقيقي واهتماماتك ،مدرك ُا �أن عامل التنمية يعج بامل�صطلحات الرنانة واخلا�صة التي يرددها الكثريون
دون �أن يدركوا معانيها احلقيقية .ويف ظل ثقافة ت�شتد فيها �سيطرة اجلهات املانحة قد يكون من ال�صعب �أال تقع يف فخ الهو�س بتلك امل�صطلحات.
•• نصيحة :رمبا تكون ر�سالتك ،بو�صفك جمدد جمتمعي� ،أن حتدث تغيري ًا من الداخل يف منظمة قائمة.
رمبا تكون ر�سالتك �أو دورك �أن حتدث جتديد �أو تغيري داخل املنظمة التي تعمل بها .فالرائد االجتماعي لي�س بال�ضرورة �أن يبد�أ م�ؤ�س�سة جديدة
ولكن فى كثري من الأحيان ي�ستطيع �أن يحدث نقل ًة ما تقود مبنظمة قائمة بالفعل �إلى وجهة جديدة� ،أو ت�ساعدها لت�صبح �أكرث فاعلية �أو لتت�سع يف
نطاق عملها� ،إلخ .و�أحيان ًا ما ي�شار �إلى ه�ؤالء الرواد بتعبري “رواد الأعمال  -من الداخل .”Intrapreneurs

دليل الممارس ..لرواد العمل االجتماعى

من �أين �أبد�أ؟ من �أي نقطة �أبد�أ؟ �إن من املهم بل من ال�ضروري �أن تبد�أ من نقطة ما – وب�إمكانك �أن تعدل امل�سار /الأمور فيما بعد (على �أن
تعمل على تطوير نف�سك بالتوازي) ،غري �أن تلك الن�صيحة ال تلغي الأ�ساليب العلمية املتعلقة بالقيام بالأبحاث املنا�سبة وتقييم الو�ضع با�ستخدام
مناهج و�أ�ساليب خمتلفة مثال “�شجرة امل�شكالت” للتعرف على فروع وجذور امل�شكلة .غري �أنه من ال�ضروري وطوال ن�شاطك ،بادر باتباع ما ميليه
عليك قلبك! ولتكن مرن ًا لتتمكن من تعديل وتطوير امل�سار .واحر�ص على التوا�صل مع جمموعتك و�أع�ضاء فريقك ،والأطراف املعنية وا�ستمع لهم؛
ف�سوف ي�ساعدونك كثري ًا يف الو�صول �إلى “م�سارك ال�صحيح”.
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�أبد�أ مبادرتك عند نقطة التقاء ال�شغف واملهارات :لو نظرت �إلى ن�شاط التجديد االجتماعي ف�ستجد �أن الكثري منه يدور حول حتديد
االحتياجات �أو املطالب ،والعثور على املوارد الالزمة �أو خلقها ،والو�صل فيما بينهما .لذلك عليك �أن ت�س�أل نف�سك :ما هو املطلب �أو االحتياج
التنموي القائم؟ ثم لتفكر يف املوارد �آخذ ًا يف االعتبار:
• �شغفك بالق�ضية
• �إمكانات اجلماعة
• املوارد الب�شرية املتوفرة

�أنت

مواطن ال�شغف ،املهارات ،املواهب،
ما الذى يحفزك �أو ي�ؤرقك يف حياتك
�أعرث على نقطة االلتقاء حتى
تعرث على الق�ضية املنا�سبة واملنظمة
املنا�سبة و دورك  /ر�سالتك

• املوارد املالية املتوفرة
• التجديد املتوافر

جمتمعك

�أولويات املجتمع واحتياجاته

 2. 1التخطيط ال�شخ�صي
حتى ت�ستطيع �إجناز ر�سالتك ال�شخ�صية عليك �أن تخطط على عدة م�ستويات ،وت�شمل خطط طويلة الأمد (لعام �أو اثنني)  ،بالإ�ضافة �إلى خطط
ق�صرية املدى على امل�ستوى اليومي �أو الأ�سبوعي.
•• نصيحة :حافظ على الرتكيز والتوازن!
 .1اكتب بيان ًا بر�سالتك ال�شخ�صية :وعلقه يف مكان ت�ستطيع ر�ؤيته فيه كل يوم حتى يذكرك ب�سبب وجودك يف هذا املكان وقيامك بهذا
الن�شاط( .على �أن تتكون الر�سالة من  5-4جمل ،وتُ�صاغ يف زمن امل�ضارع لت�صف املهمة التي تقوم بها والقيم التى تود احلفاظ عليها فى ن�شاطك
وتعامالتك)
 .2تذكر النهاية :احلفاظ على النهاية ماثلة دائم ًا �أمام عينيك ي�ساعدك كثري ًا على و�ضع الأمور يف ن�صابها .نعني بذلك �أن تفكر يف حياتك
ويف نهايتها؛ �إذ يدفعك ذلك �إلى التدبر يف الذكرى التي تريد �أن ترتكها للنا�س ،بالإ�ضافة �إلى املعني احلقيقي ملا تقوم به من ن�شاط� ،أو الأمور
املهمة حق ًا .فلو كان لك �أن تختار عبارة واحدة تود لو ُك ِت َبت على �شاهد قربك �أو ُذكرت يف نعيك ،فما هي تلك العبارة؟
(ا�سمك) عا�ش حياة مل�ؤها ( )...وا�ستطاع �أن ( )...من �أجل ( )...على الرغم من (( .)...املأ الفراغات).
 .3اعلم �أن املعوقات والعقبات جزء من التجربة الإن�سانية :فبدونها ت�صبح احلياة مملة! تقبلها وتعلم منها.
ُ .4كن نف�سك! ال يتوقف الإتقان عند التو�صل �إلى نقاط قوتك و�شغفك فقط ،بل يتطلب �أي�ض ًا �أن تكون نف�سك .وهو �أمر حيوي يف كل جوانب
�أ�سلوبك القيادي والإداري ،ف�ض ًال عن �أنه يك�سبك امل�صداقية واالحرتام .مرونتك وحماولتك امل�ستمرة لتح�سني نف�سك �أمور �إيجابية؛ �أما حماولة
�أن تكون �شخ�ص ًا �آخر فما هي �إلى م�ضيعة للوقت والطاقة.
فرق بني حياتك ال�شخ�صية وحياتك العملية� :إذا كانت معنوياتك منخف�ضة لأ�سباب �شخ�صية فمن املهم للغاية �أال تنتقل تلك احلالة
ِّ .5
�إلى زمالئك ،خا�ص ًة عندما تكون يف موقع قيادي .قد يكون من املفيد يف تلك احلالة �أال تتفاعل كثري ًا مع النا�س؛ فى بع�ض الأحوال من املمكن �أن
ت�شرك زمالئك فى م�شاكلك ولكن فى كل الأحوال� -سواء ف�ضلت �أن تبقى الأمور �سرية �أو �أن تف�صح عن تفا�صيلها  -من املهم �أن ت�شرك الزمالء
ب�شفافية ب�أنك متر بظروف راجي ًا تفهمهم.
 .6قوائم املهام وما “يجب �أن تفعله” :بادر ب�إعداد قوائم مهام.
• احتفظ مبفكرة �صغرية .على �أن يكون حجمها منا�سب ًا الحتياجاتك وا�ستخدامك .احتفظ بها معك يف كل وقت وكل حني ،وا�ستخدمها
لتدوين الأفكار� ،أو املالحظات التي ت�ستقيها �أثناء االجتماعات� ،أو لكتابة املهام التي قد يطر�أ على ذهنك وجوب القيام بها .تذكرنا هذه
املفكرة ب�أننا م�ستمرون يف التعلم طوال العمر ،ن�سعى دائم ًا للإم�ساك مبا نتعلمه �أثناء لقاءاتنا مع الآخرين� ،أو خالل املحا�ضرات �أو
الأحداث املختلفة للرجوع له فيما بعد.
• مربعات التحقق  : checkboxesفى مفكرتك ال�صغرية �أحيانا يكون من املفيد �أن ت�ضع �أمام كل عن�صر من عنا�صر قائمة
املهام مربع حتقق مثل هذا( ) .حيث �أن و�ضع عالمة ت�شري �إلى االنتهاء من املهمة �سيمنحك �شعور ًا رائع ًا بالر�ضا .ت�أكد من ت�ضمني
جميع العنا�صر بقائمة املهام مع و�ضع مربع التحقق �أمامها جميعا ،حتى ولو كانت �صغرية ،مثال� :أن تكتب ر�سالة بالربيد الإلكرتوين.
�س ُيمكنك هذا الأ�سلوب من التمييز بني املهام التي ينبغي �إجنازها يف مقابل الأمور التي تكتبها للرجوع �إليها يف امل�ستقبل كمعلومات مثال.
ي�ساعد هذه الأ�سلوب فى جذب انتباهك ب�سهولة فى و�سط مذكرات من اجتماع مثال حيث �أنها ت�ساعدك فى ادراك النقاط التى ت�ستوجب
منك املتابعة �أو عمل �شئ مت االتفاق عليه �أو وعدت به فى االجتماع حتى ال تفقدها �أو تن�ساها فى و�سط التفا�صيل الآخرى.

• جتاه الآخرين :هل توخيت االحرتام؟ هل مت�سكت بالقيم التي تريد احلفاظ عليها عند التعامل مع الآخرين والتزمت بها� ،سواء متثلت
تلك القيم يف االحرتام� ،أو التعاطف� ،أو التفهم� ،أو اال�ستثمار يف منوهم وتطورهم� ،إلخ؟
• تفادى جلد الذات :معنى ذلك هو حماولة حقيقية و�صادقة لتقييم نف�سك وتعامالتك ب�شكل واقعى ومو�ضوعى ملحاولة التطوير وتفادى
الأخطاء فى امل�ستقبل ولكن من املهم �أال ينقلب ذلك �أو يتطور �إلى جلد للذات �أو الق�سوة على النف�س ب�شكل زائد حيث �أن من املمكن �أن
ي�ؤدى ذلك �إلى نتائج عك�سية منها مثال �إ�ضعاف ثقتك بذاتك وقبولك لنف�سك والذى بدوره �سينعك�س على الآخرين من حولك حيث �ستبد�أ
بالق�سوة على الآخرين �أي�ضا� .أو من املمكن �أن ينتج عن ذلك �أن تتوقع من اجلميع الكمال وهو من امل�ستحيالت بالطبع.

دليل الممارس ..لرواد العمل االجتماعى

 .7قائمة “ما يجب �أن تكونه” :قد تبدو الت�سمية غريبة ،غري �أنه من املهم بالفعل �أن تكون لديك� ،إلى جانب قائمة املهام التى يجب
�إجنازها ،قائمة بال�سمات التي تود �أن تت�سم بها فى خالل حياتك وخالل عملك على حتقيق تلك املهام .نعني بذلك �سلوكياتك و�أمناطها.
فقد تكون عظيم الإجناز وتنجح يف حتقيق قائمة مهامك ،ولكن كيف كنتَ و�أنت تنجز هذه املهام؟ على �سبيل املثال:
• جتاه نف�سك :هل كنت متوازن ًا يف حياتك اليومية؟ هل ا�ستمتعت بالتجربة وحققت النمو والتطور الذاتى املرجو؟
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 .8اكتب قراراتك ال�سنوية :بادر باختيار منا�سبة ما  -لها لديك خ�صو�صية معينة� ،سواء كانت ر�أ�س ال�سنة� ،أو عيد ميالدك� ،أو �أي يوم
يتميز عندك بتلك اخل�صو�صية ،واتخذه منا�سبة للت�أمل يف ر�سالتك والرجوع ملا كتبته فى الأعوام املا�ضية ،والت�أمل وتقييم ما متكنت من �إجنازه،
والتخطيط للفرتة القادمة ،وجتديد التزامك بخططك ور�سالتك.
 .9هل �أنا يف املكان ال�صحيح؟ تنبه قبل فوات الأوان :حتى املجددين املجتمعيني �أو رواد العمل االجتماعي قد تنتابهم حلظات ت�شكك،
فيت�ساءلون عما �إذا كانوا يقومون بالن�شاط املنا�سب �أو موجودين يف املكان املنا�سب .ابد�أ ب�س�ؤال نف�سك هذا ال�س�ؤال الب�سيط :هل مازلت ت�ستمتع
مبا تفعل؟ هل ت�شعر ب�أنك تنمو وتتطور فيه؟ لو كانت الإجابة بنعم ف�أنت يف املكان ال�صحيح� .أما �إذا كانت بال ،فعليك �أن تفكر يف �أن�شطة �أخرى
رمبا تكون �أحب �إليك� ،أو رمبا تكون بحاجة �إلى تغيري �أ�سلوب قيامك بالن�شاط.
عالمات ت�شري ب�أنك يف املكان اخلط�أ� ،أو على الأقل حتتاج �إلى فرتة راحة:
• �صراعات �شخ�صية كثرية
• �إرهاق وافتقاد لطاقة العمل
• حتتاج �إلى فرتة طويلة لإعداد نف�سك نف�سي ًا للقيام بالعمل ،وال جتد �أنك تعمل ب�شكل تلقائي وحما�سى
• ت�شعر ب�أنه عمل يجب االنتهاء منه وال ت�شعر فيه باملتعة
• ت�شعر بالتعب وامللل من التحدث للنا�س عنه و�شرحه
• مل تعد ترى الدور احلقيقي الذي تلعبه يف هذا املكان
 .10ملاذا متار�س هذا الن�شاط :هل �أنت �صادق فيما ت�ؤمن به؟ غالب ًا ما يلقى من ينخرط يف جمال التنمية االجتماعية الكثري من
الإعجاب والت�شجيع والدعم .ولكنك قد تواجه مواقف ت�شعر فيها ب�أن كل ما ت�ؤمن به يهتز �أمامك ،فيدفعك ذلك �إلى الكثري من البحث داخل
نف�سك .والبحث يف داخل النف�س �أمر حممود جد ًا بطبيعة احلال ،لو كنت تقوم به طواعي ًة .ولكن حتى تتجنب �أية �صدمات� ،أو حتى ال ت�ستيقظ
فج�أة لتدرك �أن مكانك لي�س العمل يف التنمية االجتماعية ،عليك �أن تت�سلح بفهم ر�صني لهذا املجال ولأ�سباب قيامك مبا تقوم به من ن�شاط.
عليك �أن تتعرف جيد ًا ،يف مرحلة مبكرة ،على “ال�صورة الأ�شمل والأكرب” .وهو ما يعني:
• م�شهد التنمية املحلي :دور القطاعات املختلفة يف التنمية ،مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية (ومنظمات املجتمع املدين مبعناه
الأو�سع) ،واحلكومة ،واملانحني املحليني ،وقطاع الأعمال� ،إلخ.
• دور ال�شباب يف بلدك على مر الع�صور :تعرف على دور ال�شباب طوال الع�صور املختلفة.

دليل الممارس ..لرواد العمل االجتماعى

• دور ال�شباب يف البلدان الأخرى :تعرف على الدور الذي يلعبه �شباب البلدان الأخرى �سواء يف احلا�ضر واملا�ضي.
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• املعار�ضة القائمة جتاه املنظمات غري احلكومية وقطاع التنمية :تعرف على وجهات النظر املعار�ضة للمنظمات غري احلكومية
ولقطاع التنمية الأو�سع .بادر بالقراءة للتعرف على تلك احلجج وا�ستمع �إليها ،فالبع�ض منها يعار�ض جمرد وجود منظمات غري حكومية
من الأ�صل .وبع�ض املنتقدين يرون �أن التنمية االجتماعية–االقت�صادية ب�أ�سرها من واجبات احلكومة ،والبع�ض يرى �أن املنظمات غري
احلكومية �أدوات للتدخل الأجنبي �أو خلق تبعية و�إعتمادية وتواكل غري �صحيني .كما قد يرى �آخرون �أن ريادة العمل االجتماعي برتكيزها
على �شخ�ص القائد او املبدع االجتماعى فكرة تكر�س للثقافة الفردية وتنزع عن جموع النا�س وثقتها فى ذاتها لتحقيق التغيري والتنمية
�أو �أن تبقى دائما فى انتظار البطل املنقذ .فمن املهم �أن تتعرف على كل ذلك حتى يتوفر لك فهم �أف�ضل وتقدير �أعمق للم�شهد الأكرب،
وكذلك حتى تتمكن من حتديد دورك على نحو �أدق ،ومن ثم تكون على �أ�سا�س را�سخ مبا تقوم به.
•• نصيحة� :ضع الر�ؤية الأ�شمل وامل�شهد الأكرب ن�صب عينيك دائم ًا
حتى لو كنت ب�صدد القيام مب�شروع على نطاق �صغري جد ًا ،اجعل امل�شهد الأكرب ن�صب عينيك على الدوام .مبا �أنك قد تلقيت قدر ًا من التعليم
والفر�ص ،فمن واجبك �أن ت�ستغل مهاراتك التحليلية حتى تتمكن من ر�ؤية امل�شهد الأكرب ،ولتجعل �أحالمك �أكرب .قد يعني ذلك مث ًال �أن ت�س�أل
نف�سك عما �إذا كان عليك �أن تقر�ض بع�ض النا�س قرو�ض ًا �صغرية لت�ساعدهم على مواجهة الفقر من خالل القيام ب�أعمال وم�شروعات ب�سيطة،
حتى و�إن مل يكن من املمكن �ضمان ا�ستدامتها (نظر ًا مثال لأن ممار�سة البيع على نطاق �صغري ال ت�صدر لها ت�صاريح ،وميكن لل�شرطة �أو البلدية
�أن تق�ضي عليها يف �أي وقت) .رمبا يكون احلل الأمثل �أن ت�ساعدهم على الطعن يف هذا القانون الذي ال يتيح ترخي�ص عمليات التجارة ال�صغرية،
و�سبب كون هذا القانون غري داعم للفقراء .ورمبا يكون ال�سيناريو املثايل �أن تدعمهم بقرو�ض �صغرية مع ترقب فر�ص الطعن يف القانون ،وذلك
ب�إيجاد حلول بديلة تفي بالغر�ض دون �أن تكون لها مثالب خطرية.
•• نصيحة :احرت�س من ال�شخ�صيات العامة التي ت�سعى ال�ستغالل مبادرتك لتح�سني �صورتها!

احر�ص على عدم ا�ستغالل �شخ�صية عامة ما ملبادرتك من �أجل حت�سني �صورتها �أو �إحراز نقاط ل�صاحلها مع اجلماهري.
 .3. 1تكري�س حياتك لق�ضية ما؟
لو قررت تكري�س حياتك لق�ضية ما ،فلن يكون الأمر �سه ًال يف البداية! �إن القيام بعمل تطوعي جانبي ،ت�ستطيع املوازنة بينه وبني
درا�ستك �أو عملك �شيء ،و�أن تقرر تكري�س حياتك لق�ضية ما جتعلها �شغلك ال�شاغل �شيء �آخر متام ًا .يف كثري من الأحيان �ستجد �أ�شد النا�س
معار�ض ًة لك يف هذا التوجه هم �أقرب النا�س �إليك؛ غري �أنه لو مت�سكت مبا تريد وبذلت فيه ق�صارى جهدك ،ف�ستجدهم� ،شيئ ًا ف�شيئ ًا� ،أكرث النا�س
دعم ًا لك وت�أييد ًا .فمن الطبيعي �أن ي�صعب على النا�س تفهم ما تريد �أن تفعل على حقيقته ،وعلى وجه اخل�صو�ص يف مثل هذا القطاع ال�شديد
العمومية بطبيعته ،والذي ال تت�ضح معامل م�ساره الوظيفي ب�شكل دقيق ،يف كثري من احلاالت .لذلك عاد ًة ما مييل من يحبونك ويريدون لك النجاح
يف ال�سلك الوظيفي �إلى اعتبار م�شاركتك يف هذا الن�شاط �أمر ينبغي �أن يقف عند حدود الهواية �أو العمل اجلانبي .ولكن ال�س�ؤال هو :هل تف�ضل
�سجن وظيفة ال حتبها وبالتالى لن تتميز وتبدع فيها بحال من الأحوال� ،أم �أن تعمل �شيئ ًا حتبه ،و�ست�ستطيع ،بطبيعة احلال� ،أن تبني لنف�سك فيه
مهنة دائمة؟
احذر من وهم �أن التنمية ال ميكن �أن تكون ِم َهنة :يرى البع�ض �أن العمل يف قطاع التنمية مهنة ،بينما يراه �آخرون ق�ضية و�أ�سلوب حياة.
و�سواء كان االرتزاق من قطاع التنمية واتخاذه مهنة �أمر ًا ح�سن ًا �أم �سيئ ًا ،ورغم كون هذا العمل غري وا�ضح املعامل كما هي حال القطاعات
الأخرى ،فلكل من الفريقني مهن وم�سار وظيفي يف قطاع التنمية .فرغم �أن املنظمات غري احلكومية ال�صغرية لي�س لديها بال�ضرورة م�سارات
وظيفية وا�ضحة ،وال �أنظمة موارد ب�شرية م�ستقرة� ،إال �أن العديد من املنظمات غري احلكومية الدولية ،ووكاالت الأمم املتحدة ،والهيئات املانحة
املتعددة الأطراف ،وثنائية الأطراف ،لديها مثل تلك امل�سارات والأنظمة .هذا ف�ض ًال عن تزايد فر�ص العمل يف ال�شركات التي �أن�ش�أت برامج
للم�س�ؤولية االجتماعية ،وامل�ؤ�س�سات ،واملنظمات غري احلكومية املحلية املحرتفة� ،إلخ .هذا ويتطلب بناء م�ستقبل وظيفي مع � ٍأي من تلك امل�ؤ�س�سات
�أن تكون حا�ص ًال على درا�سات جامعية ،ومن املفيد �أن يكون لديك خربة مع منظمات غري حكومية .كذلك عليك ،بو�صفك جمدد ًا �أو رائد �أعمال
اجتماعي� ،أن تتعلم من �أنظمة �إدارة املوارد الب�شرية يف قطاع ال�شركات ،حتى ت�ستطيع اجتذاب موظفني على �أف�ضل م�ستوى من املهارات .فمن
املهم ،و�أنت تعد مبادرتك� ،أن تن�شئ نظام موارد ب�شرية مجُ دي ًا ،يقدم �أنظمة �أجور وحوافز جمزية حتى ت�ستطيع اجتذاب النوعيات التي تطمح
�أن ت�ضمها �إلى فريقك ،وحتافظ على ا�ستمرارها معك.
تغيري االجتاه املهني :ترك وظيفة �آمنة (يف قطاع ال�شركات مث ًال) ملمار�سة الن�شاط الذي ت�شغف به� :إن كنت �ستقدم على تلك
اخلطوة فمن الأف�ضل �أن يحدث ذلك مبكر ًا ،حيث تقل املخاطر .علم ًا ب�أن قدومك �إلى عامل التنمية من عامل ال�شركات ،حتى و�إن مل تزد خربتك
عن �سنة �أو اثنتني �أمر له فوائد كثرية .ففي قطاع ال�شركات تتعلم مهارات تنظيمية و�إدارية ممتازة ،ميكن �أن تطبقها يف املنظمات غري احلكومية
�أو جماالت التنمية املختلفة .فرغم �أن منظمات التنمية حتفل بالكثري من �أ�صحاب النوايا احل�سنة ف�إن بع�ضها -ولي�س كلها بالطبع ،يفتقر �إلى
املهنية والأنظمة الإدارية ،وبالتايل الفاعلية والكفاءة اللتني يوفرهما قطاع ال�شركات .كما ينبغي �أن تكون على دراية ووعي بالنقا�شات املتعلقة
مبجال التنمية وما ميكن حتقيقه ،هذا �إلى جانب مميزات وعيوب القطاع ككل.
•• نصيحة :احذر عقدة “املنقذ”

كن َمو ِرد ًا جيد ًا ومقيم �شبكات جيد ًا� :إجادة تكوين ال�شبكات ال تعني جمرد �إجادة الو�صول �إلى الأطراف املهمة والعثور على الفر�ص
املالئمة ملبادرتك؛ ولكنها تعني �أي�ض ًا �أن تكون مفيد ًا للآخرين وتقدم لهم يد العون دائم ًا .و�إليك يف هذا ال�صدد ن�صيحتني:
• لو ُطلبت منك اقرتاحات� ،أو مرجعيات� ،أو تو�صيات� ،أو �أ�سماء قد تكون مفيدة يف مو�ضوع �أو ن�شاط معني ،اهتم بتوفريها ،وخ�ص�ص من
وقتك م�ساحة منا�سبة لال�ستجابة لتلك الطلبات.
• ال متانع من �إ�شراك الآخرين يف املعلومات ،طاملا كانت غري �سرية.
�إن هذا ال�سلوك ال يفيد فقط يف دعم املجتمع املدين وتعزيزه ،بل �ستفاج�أ ب�أن م�ساعدتك ودعمك التطوعي واقت�سامك للمعلومات تعود جميع ًا،
مبرور ال�شهور وال�سنني ،بفوائد جمة عليك وعلى مبادرتك .فهذا امل�سلك لن ي�ساعد على ن�شر الروح الإيجابية الت�شاركية والتعاونية فح�سب ،بل
و�سي�ساعدك ومنظمتك على الظهور و�إثبات الذات بو�صفكما من امل�صادر املهمة ،وبكل ت�أكيد �شركاء حمتملني جد ًا! وال تن�سى �أي�ضا �أنه من الوارد
�أن جتد نف�سك يف الو�ضع نف�سه ،حمتاج ًا مل�ساعدة ه�ؤالء بالأ�سماء والأفكار واالقرتاحات.

دليل الممارس ..لرواد العمل االجتماعى

ري ممن يرتكون قطاع ال�شركات للعمل يف التنمية يتملكهم �شعور �ساذج ب�أنهم تركوا عامل “ال�شر” لي�ساعدوا العامل الأو�سع ،من �صفوف
كث ٌ
“الأخيار” .فمن املهم جد ًا �أن يكون لديك تقييم متوازن ور�صني للمجال الذي كنت تعمل فيه ،ولذلك الذي �أنت على و�شك دخوله؛ �إذ لكل قطاع
جوانب �إيجابية و�أخرى �سلبية .وواقع احلال �أن قطاع التنمية ال يزال �أمامه الكثري الذي يحتاج لتعلمه من قطاع ال�شركات .فلو قررت �أن حتدث
هذا التحول يف م�سارك املهني ،يجدر بك �أن جتلب معك �أكرب قدر ممكن من الدرو�س التي تعلمتها ،والأنظمة والتقنيات التي ميكن �أن ت�ساهم بها
يف املجال اجلديد الذي �أنت ب�صدد الدخول �إليه.
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 4. 1احلفاظ على احلما�س
كيف �أحتا�شى انطفاء اجلذوة؟ من �أكرب التحديات التي تواجه �شباب قيادات العمل االجتماعي وجمدديه ال�صادقني يف م�سعاهم ،عامل
انطفاء اجلذوة! وهنا ن�سوق �إليك بع�ض الن�صائح التي ت�ساعدك على احلفاظ على الطاقة و�صفاء الذهن:
 .1ال تن�شغل فقط بالنتائج :م�سريتك وتفا�صيلها وخطواتها لها نف�س �أهمية النتائج التى ت�أمل الو�صول لها.
 .2حافظ على تركيزك :ركز على ر�سالتك يف احلياة وعلى الأهمية الكبرية ملا تقوم به من ن�شاط .من الأ�ساليب التي ت�ساعدك على ذلك:
• الت�أمل� ،سواء من خالل طق�س ديني معني اعتدت عليه� ،أو جمرد الت�أمل ال�صامت� ،أو اخلروج �إلى الطبيعة للتم�شية .لو كانت لديك رفاهية
ق�ضاء بع�ض الأيام فى مكان هادئ بني احلني والآخر ،ف�سي�ساعدك ذلك على جتديد ن�شاطك وطاقتك ،وجتديد التزامك.
• االحتفاظ مبذكرات يومية ،ثم العودة �إليها كل فرتة للتعرف على التغريات فى ر�ؤيتك �أو توجهاتك وامل�ؤ�شرات والعالمات فى حياتك.
جمرد ك�شكول ب�سيط تدون فيه مذكراتك كل يوم� ،أو �أ�سبوع� ،أو حتى كل �شهر .ولكن طاملا داومت على التدوين فيه ،ف�ستجد له فائدة
عظيمة .من املهم �أال تقت�صر على تدوين احلقائق وما �أجنزت ،ولكن د ّون �أي�ض ًا م�شاعرك ،وما �أثار قلقك� ،أو خماوفك ،وما طمحت �إليه.
• كتابة قائمة مبا تتمتع به من نعم وعطايا �سيفيدك دائم ًا عند انخفا�ض معنوياتك!
 .3حاول احلفاظ على توازن جيد بني العمل واحلياة :حتذير! �إذا ما �شعرت باملرارة �أو ب�أنك بذلت ت�ضحيات فى عملك العام والأهلى
�أكرث مما يجب �أو مثال �أن النا�س ال تقدرك ب�شكل كاف ،ف�أنت بحاجة �إلى التوقف لبع�ض الوقت �أو اتخاذ قرار حازم .ال تدع هذا ال�شعور يتطور
ويزداد ،فهو خطري جد ًا وميكن �أن يحولك �إلى �شخ�ص حاد املزاج� ،صعب املرا�س ،ميل�ؤه �شعور باملرارة وب�أنه ي�ستحق �أكرث مما جنى� .إليك بع�ض
الأ�ساليب للتعامل مع هذا الو�ضع:
• �أنت حتتاج �إلى ال�شعور ب�سعادة �شخ�صية فيما تقوم به! لو توقف ن�شاطك عن توفري تلك ال�سعادة والر�ضا ،فرمبا يكون قد �آن الأوان بالفعل
لالنتقال �إلى ن�شاط �آخر والغو�ص مرة �أخرى بداخل ذاتك ملراجعة �أفكارك وميولك و�شغفك.
• ذ ِّكر نف�سك ب�أنك ت�ستفيد مما تفعل على امل�ستوى ال�شخ�صي (وت�أكد من �أنك ت�ستفيد بالفعل!) .ف�أنت على الأقل ،تتطور ،وتنمو ،وتتعلم،
وت�شعر بالر�ضا ،وت�ضفي على حياتك معنى.
• حاول التو�صل �إلى موازنة بني الت�ضحيات التي تبذلها واملكا�سب التي جتنيها من وراء م�شاركتك.
 .4الإطالع على �أحدث جمريات التنمية وتطوراتها :التنمية علم متداخل ومت�شابك مع علوم كثرية .وبالتايل ،فحتى تظل م�ساهمتك
مهمة و�إيجابية ،عليك �أن تظل دائم ًا على �إطالع ب�أحدث الأبحاث واملناظرات والتطورات يف هذا امليدان .وميكنك �أن تفعل ذلك عن طريق:
• ح�ضور امل�ؤمترات ،وور�ش العمل ،والدورات ذات ال�صلة� ،سواء تلك التي تنظمها املنظمات غري احلكومية� ،أو الهيئات املانحة� ،أو امل�ؤ�س�سات
البحثية �أو التعليمية.
• القراءة (الكتب بطبيعة احلال ،ولكن تابع �أي�ض ًا الإعالم ،وال�صحف� ،إلخ)
• اال�شرتاك يف الن�شرات الدورية والدوريات والبودكا�ست على الإنرتنت (كثري منها جماين).

دليل الممارس ..لرواد العمل االجتماعى
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اقرتاحات للتغلب عليها
�أمثلة من «املثبطات»
ال جتعل النتائج الكبرية هي املحفز الأ�سا�سي ،وابحث عن حمفز بديل ،حتى وان كانت النجاحات
عدم ال�صرب وا�ستعجال النتائج
واالجنازات ال�صغرية �أو كان حتى الرغبة «الأنانية» يف �إر�ضاء الذات مثال.
ال�صراعات واخلالفات ال�شخ�صية حاول �أن ت�ساهم فى حلها وبعد �أن ت�شعر �أنك قمت مبا ميكن �أن تفعله ابعد نف�سك عنها .وتذكر دائم ًا �أن
الأمور لي�ست كلها يف يديك .كل ما ت�ستطيع فعله هو حماولة الإ�صالح بني النا�س؛ ولكن حل اخلالفات
بالفعل يبقى دائم ًا يف يد ه�ؤالء الذين يفرت�ض �أنهم نا�ضجون .ويجب �أن ت�شعر بالر�ضا �إذا بذلت كل ما
يف و�سعك .وال حتمل نف�سك فوق طاقتها وال تدع خالفاتهم ت�ؤثر عليك.
تذكر دائم ًا ،وذ ِّكر الآخرين ،بامل�شهد الأكرب ،ومبا �أجنزمتوه حتى اللحظة ،حتى و�إن كانت اجنازات
الغرق يف التفا�صيل
وخطوات �صغرية.

. 6احلفاظ على اجتاه البو�صلة :يف جمتمع يواجه الكثري من التحديات والأولويات التي قد تكون على نف�س القدر من �أهمية ق�ضيتك� ،أو
رمبا �أهم منها ،حافظ على اجتاه بو�صلتك باحلر�ص على ما يلي:
	•ذ ّكر نف�سك مبا مل�شروعك من عالقات مع ق�ضايا �أخرى قائمة بذاتها� ،أو تلك التي قد تطر�أ ،ويكون لك ميل �إلى العمل عليها �أي�ضا.
حاول �أن تتبني طبيعة تلك العالقات و�أن تفكر يف �إمكانية العمل مع منظمات �أخرى للتعامل مع تلك الق�ضايا .ولكن التخ�ص�ص
والرتكيز مهمني ،فال تن�سى �أبد ًا �أنك لو حاولت �أن تكون كل �شيء لكل �أحد � ...سينتهي بك احلال �إلى �أن تكون ال �شيء لأي �أحد!
	•الرجوع دائما لر�ؤيتك ومذكراتك ال�شخ�صية القدمية
•• نصيحة :ال تقلل �أبدا من قدرتك على حتقيق حلمك!
�أي �إجناز �أو اخرتاع �أو ابتكار يف العامل بد�أ بر�ؤية وحلم .وبالعمل اجلاد والإخال�ص واملثابرة �ست�صل �إلى مبتغاك! وهناك العديد من الأمثلة على
ذلك يف جماالت التجديد االجتماعي والتنمية االجتماعية .انظر مث ًال �إلى بنك جرامني الذي بد�أه د .حممد يون�س احلا�صل على جائزة نوبل،
وكان يقدم ب�ضع دوالرات لعدد قليل من الن�ساء ،و�أ�صبح الآن يدعم املاليني من الأُ َ�سر يف بنجالدي�ش ،وميثل نقطة �إلهام للماليني حول العامل
الذين يطبقون منوذجه فى بالدهم املختلفة.
 .7دور املجدد :الر�ؤية وح�شد املوارد للو�صول �إلى الهدف :لو ا�ست�سلمت لقيود املوارد املتوفرة فلن ت�صل �إلى نتيجة جمدية! �إذ ينبغي
�أن تكون لديك ر�ؤية و�أن تُق ِبل على املخاطرة! كما ينبغي �أن تعتمد على ر�ؤيتك وحلمك ،وحتدد املوارد التي حتتاج حل�شدها لتحقيق هدفك ،ولي�س
على املوارد القائمة ومدى ما ميكن �أن حتققه بها!

ملخص /خالصة:

بعد حتقيق املزيج املالئم من الر�ؤية  /الر�سالة ال�شخ�صية ،وال�سلوك ،والت�سلح مبا يالئمك من ن�صائح �سقناها يف
هذا الق�سم ،ت�صبح جاهزاً للنظر خارج ذاتك ،للنظر يف طرفني �أ�سا�سيني �سيتعني عليك العمل معهما .هذا و�سرنكز يف
الق�سم التايل على العمل مع املتطوعني  /املوارد الب�شرية ب�شكل عام ،املجتمع الذي قررت العمل معه  ،وذلك على �أ�سا�س
ما حددته لنف�سك يف هذا الق�سم.

دليل الممارس ..لرواد العمل االجتماعى
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 .2العمل مع اآلخرين
حول هذا الق�سم :ن�أمل �أن تكون قد تعرفت ب�شكل �أو�ضح يف الق�سم الأول ،على مواطن �شغفك وحمفزاتك احلقيقية ،ور�سالتك يف احلياة،
ومهاراتك ،فا�ستطعت باجتماعها لديك �أن حتدد نوعية الأفراد الذين تريد اجتذابهم للعمل معك يف الفريق ،وكذلك الق�ضية واجلماعة التي
ت�شعر ب�شغف �أكرب للتعامل معها وخدمتها.
ولكن� ،أي ًا كانت عظمة الفكرة التي لديك وحجم اجلهد التي بذلته مع نف�سك ،كما اقرتحنا يف الق�سم ال�سابق ،فلو مل ت�ستطع �أن تعمل مع اجلماعة
التي قررت االنخراط معها ،ولو مل ت�ستطع ح�شد املوارد الب�شرية – �سواء كموظفني �أو متطوعني – التي متتلك ما يلزم من مهارات وم�ؤهالت
ووقت ،ف�سيبقى احللم جمرد حلم فقط! لذلك فقد خ�ص�صنا هذا الق�سم لطرح بع�ض الدرو�س الأ�سا�سية يف اجتذاب املوارد الب�شرية الالزمة
لنجاح امل�شروع ،وتعبئتها ،و�إ�شراكها ،واحلفاظ عليها ،وكذلك التعامل مع اجلماعة التي اخرتتها .يركز هذا الق�سم على طرفني رئي�سيني ،وهما
حتديد ًا :املتطوعون(املوارد الب�شرية) ،واملجتمع �أو الفئة التي قررت خدمتها �أو العمل معها .ومن ثم ينق�سم هذا الق�سم �إلى ق�سمني فرعيني
رئي�سيني ،يركز الأول على العمل مع املتطوعني واملوارد الب�شرية ب�شكل �أعم؛ بينما ين�صب الثاين على العمل مع املجتمع.
 102العمل مع املتطوعني واملوارد الب�شرية
تكوين فريق وبنا�ؤه :تكمن �أهمية ذلك بالذات للرواد االجتماعيني حيث �أنه من املتوقع �أن يكون لدى القائد الر�ؤية التنموية و�أي�ضا القدرة على
االدارة املحرتفة ونادرا جدا ما جند هذان املكونان فى نف�س ال�شخ�ص وهنا تكمن �أهمية التعرف على نقاط قوتك و�ضعفك والت�أكد من العمل مع
�أع�ضاء فريق ي�شاركونك احللم والر�ؤية وفى الوقت ذاته يكملون نواق�صك ونقاط �ضعفك وبالعك�س .وال ينطبق ذلك فقط على املهارات ولكن على
دور كل �شخ�ص فى مراحل منو املبادرة .فمثال مع اخلربة واالحتكاك ي�ستطيع ال�شخ�ص التعرف على �أى مرحلة يكون دوره �أكرث �أهمية حيث مثال
هناك �أ�شخا�ص يكون دورهم �أهم فى مرحلة ن�ش�أة الفكرة والبداية بينما �آخرون لهم براعة �أكرب فى املراحل التالية من بناء نظم واال�ستمرارية
واال�ستدامة .فالتوا�ضع الكافى ومعرفة نقاط قوتك و�ضعفك ودورك فى املراحل املختلفة والت�أكد من العمل مع �آخرين لتكملة نواق�صك وال�صورة
فى غاية الأهمية لنجاح العمل والو�صول للر�ؤية.
خلق ر�ؤية واالحت�شاد حولها :الر�ؤية هي احللم الذي تود حتقيقه .وكلما كان احللم وا�ضح ًا يف ذهنك كلما ا�ستطعت �أن تراه حتى و�أنت
مغم�ض العينني ،وت�شعر به ،وت�شم رائحته ،وبالتايل فغالب ًا ما �سيتحول �إلى حقيقة .وحتى لو كانت الر�ؤية فى بدايتها عامة وغري حمددة فان لذلك
مزايا ومنها مثال �أن ذلك ي�ضمن �أن ي�ساهم الآخرين فى �صياغتها واثراءها ب�أفكارهم و�أي�ضا اعطاءهم �شعور بامل�ساهمة يف �صياغتها وحت�سينها،
وبالتايل ملكيتهم لتلك الر�ؤية واملبادرة من بدايته ًا.
•• نصيحة :ابد�أ بتكليف املتطوعني مبهام ب�سيطة
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يف بداية انخراط املتطوعني واملتدربني معك بادر بتكليفهم مبهام ب�سيطة ،ثم انتقل بهم �إلى مهام �أكرب �شيئ ًا ف�شيئ ًا ،على �أ�سا�س تقييمك لأدائهم
و�أي�ضا ميولهم واهتماماتهم .من �ش�أن هذا الأ�سلوب �أن يكفل تدرجهم يف امل�شاركة ،كما �أنه يتيح لك ولهم اختبار قدراتهم ومناطق �شغفهم
واهتمامهم قبل تكليفهم مبهام كبرية قد يرتتب على عدم تنفيذها على امل�ستوى املطلوب نتائج وعواقب وخيمة.
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ابد�أ مبجموعة �صغريةُ :يف�ضل �أن تبد�أ مبجموعة �صغرية رئي�سية ،حتى لو تراوح عددها بني ثالثة وخم�سة �أفراد .و�أهم ما يجب �أن يتميزوا
به هو �أن ي�سود االن�سجام والتفاهم فيما بينهم ،وقدرة كل منهم على العمل مع الآخرين كفريق ،والأهم قدرتهم على قبول االختالف يف الر�أي
وعلى �إدارة النزاع فيما بينهم.
•• نصيحة :اهتم ببناء روح الفريق والتغلب على التوترات الأولى املحتملة
• �أطلعهم على الفكرة والر�ؤية بو�ضوح حتى جتتذب املهتمني بالفعل وتتحا�شى �أي �سوء فهم.
• عادة ما يكون لديك ،يف البداية� ،أفكار �أكرث عمومية ،وبع�ض الأ�سئلة ،ولكن لي�س بال�ضرورة الإجابات ال�صحيحة .وهو �أمر �صحي متام ًا،
طامل ًا كانت لديك املرونة الالزمة والرغبة يف اال�ستماع للآخرين والبناء على �أفكارهم ومالحظاتهم وادرجها فى حتديد الر�ؤية والأهداف.
كيف تكون متطوعا فعاال :كما ذكرنا ،فكثري من الرواد املجتمعيني يبد�أون من خالل العمل والتطوع فى م�ؤ�س�سات �أخرى قبل ال�شروع فى
�إن�شاء م�ؤ�س�سات م�ستقلة فيما بعد .ومن املهم كمتطوع �أي�ضا �أن تتحلى بروح املبادرة فى حماولة جعل جتربتك مثمرة:
• املرونة :من املهم بالطبع التخ�ص�ص واملطالبة مبهام وم�س�ؤوليات وا�ضحة ولكن فى العمل الأهلى والتنموى تعترب املرونة فى قبول مهام
ا�ضافية �أو خمتلفة هامة جدا حيث �أن ذلك من �ش�أنه �أي�ضا �إك�سابك مهارات جديدة ومفيدة ومتنوعة.

• التفاعل مع الآخرين :التعامل مع القائمني على امل�ؤ�س�سة �أو املبادرة واملتطوعني الآخرين من �أهم ما ميكن للمتطوع �أن يخرج به من
جتربة التطوع وبناء �شبكة عالقات جيدة .ممكن �أي�ضا ايجاد قدوة لك �أو عدة مناذج تود ان تتعلم منها وحتذو حذوها .ت�أكد على �أن
تق�ضى مع ه�ؤالء الوقت الكافى لال�ستماع لهم ومراقبة ت�صرفاتهم ،الخ.
• تبادل اخلربات والتجارب :من �أهم ما ميكن �أن ت�ساعد فى عمله واال�ستفادة منه كمتطوع هو اقرتاح عمل جل�سات لتبادل اخلربات
حيث �أنه من املمكن �أن يكون القائمني فى امل�شروع من�شغلني بتفا�صيل كثرية وت�ساعدهم تلك اجلل�سات على الت�أمل وتبادل اخلربات
الدرو�س امل�ستفادة.
تكوين الفريق املنا�سب املتنوع :كيف ت�ضمن تنوع مبادرتك وت�ضمينها خمتلف االجتاهات :منر يف م�صر ،ويف املنطقة ،مبرحلة ن�شهد فيها
تهديد ًا خطري ًا للتنوع .فنحن منطقة من العامل ات�سمت طوال تاريخها بالتنوع وقبول الآخر والتعاي�ش مع االختالف ،عا�ش فيها جنب ًا �إلى جنب
أنا�س خمتلفو االنتماءات والأ�صول العرقية ،والدينية ،واالنتماءات الأخرى؛ وعلينا �أن ن�ضمن احلفاظ على هذا التنوع على م�ستوى مبادراتنا
� ٌ
ً
التنموية ،و�أن نروج له فيما يتخطاها �أي�ضا .على �أن التنوع والت�سامح لي�سا جمرد التزامني جتاه بالدنا وجمتمعاتنا ،بل �إن تنوع املجموعة يك�سبها
ثراء يف املواهب واملهارات واملوارد .وبالتايل ،فالفريق املتنوع – من زاوية عملية وبراجماتية بحتة – فريق �أقوى ُيب�شر بالفوز .ورغم �أنه من
املمكن �أن يكون حتقيق التنوع يف البداية �صعبا ،حيث يتطلب جهد ًا �إ�ضافي ًا جلمع �أنا�س من خلفيات خمتلفة مع ًا ،ف�إن هذا التنوع ي�ضمن – على
املدى املتو�سط والبعيد ،حتقيق النجاح ،طاملا �أُح�سنت �إدارة هذا التنوع وقيادته على نحو وظيفي �سليم .ممكن ت�شجيع هذا التنوع وتقويته من
خالل:
• ا�ستخدم لغة حمايدة ال ت�ؤدي �إلى �أن ي�شعر �أحدهم باال�ستبعاد
• حاول �أن حتافظ على التوازن بني �أفراد املتطوعني والعاملني ،من حيث املعتقدات الدينية واخللفيات الأخرى
• مواد العالقات العامة من مطبوعات ،ومن�شورات ،وغريها ينبغي �أن تكون ت�ضمينية من حيث ال�صور ،وكذلك اللغة لو كانت تقتب�س من
م�صادر دينية.
• فيما يتعلق بحيز العمل يف املكتب ،لو وددت جذب م�ستفيدين ومتطوعني من خمتلف الأديان مثال فيف�ضل حتا�شي ا�ستخدام الرموز
الدينية .ف�إن فعلت فلت�شمل االجتاهات كافة ،ك�أن ت�ضع �آيات من القر�آن و�صليب ًا ،على �سبيل املثال ،حتى ي�شعر اجلميع �أنه مرحبا به.
• تذكر :ال�صورة وال�سمعة �أمران مهمان .املعيار هنا لي�س ر�ؤيتك لنف�سك ،بل ر�ؤية املجتمع لك .فكثري من نوادي الطلبة واملنظمات غري
احلكومية تقول ب�أنها منفتحة على كل العقائد واخللفيات ،ولكن الآخرين يرونهم غري ت�ضمينيني� ،أو منحازين جتاه جماعة بعينها ،وذلك
ب�سبب الكيفية التي يتحدث بها متطوعوهم� ،أو تركيز مواقعهم الإلكرتونية على �صور �أو نوعيات حمددة من النا�س �أو لغة خطابية معينة.
• اجعل �أفعالك م�صداق ًا لأقوالك :لو كنت تتحدث عن امل�ساهمة يف تنمية املجتمع ،فت�أكد من �أن مبادرتك ت�ضم ممثلني عن خمتلف
االنتماءات الدينية والطبقات االجتماعية – االقت�صادية التي تخدمها .لو مل يكن للفريق مثل هذا التنوع ،ف�شكل جلنة يمُ ثل فيها اجلميع.
احلفاظ على الفريق:
ن�صائح عامة للحفاظ على الروح والر�ؤية:
• ت�أمل الإجنازات ووفر وقت ًا للت�أمل ولتمارين بناء الفريق
• اعقد جل�سات للتعرف على ما لدى �أع�ضاء الفريق ،حتى يطرح كل منهم ما يحفزه وما يثبطه.
احلفاظ على املنا�سب من �أع�ضاء الفريق /املتطوعني
• حافظ على مناخ ودود ،يتمتع بال�شفافية ،وي�ساعد على الإبداع
• اعقد لقاءات �أ�سبوعية ،على الأقل يف الأ�شهر القليلة الأولى!
• بالذات فى بداية الت�أ�سي�س ،ال متنح �أحد ًا منا�صب �أو �ألقاب  -مبا فيهم نف�سك كقائد او من�سق � -إال يف حاالت ال�ضرورة الق�صوى
• اعقد اجتماعاتك يف �أماكن متوا�ضعة �أو فى قلب املجتمع الذى ت�سعى خلدمته
• عرب عن ر�ؤيتك بو�ضوح تام من البداية حتى جتتذب من ي�ؤمنون بها بالفعل ويريدون العمل على حتقيقها
•• نصيحة :ت�أكد من عدم انطفاء اجلذوة لدى �أي فرد
طرحنا يف الق�سم الأول بع�ض الن�صائح التي ت�ساعدك على احلفاظ على توازنك وعلى جذوتك متقدة .بعد �أن تنجح يف ذلك مع نف�سك ،من
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• نظم نزهات لأع�ضاء الفريق
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املهم �أن ت�ضمن �أال تنطفئ جذوة � ٍأي ممن حولك! عادة ما يتحمل �أكرث املتطوعني �إخال�ص ًا والتزام ًا كم ًا �أكرب من امل�س�ؤوليات واملهام .كلنا ب�شر،
ولقدراتنا وطاقتنا حدودها .ومن الطبيعي �أن ُيحمل �أكرث الأفراد فاعلية و�شغفا و�إخال�ص ًا� ،سواء كان قائد ًا للفريق �أو ع�ضو ًا فيه ،املزيد من
امل�س�ؤوليات واملهام ،خا�ص ًة �إذا مل تكن لديه القدرة على الرف�ض �أو ترتيب الأولويات .فلو مل تتم �إدارة هذا الو�ضع ب�شكل جيد يف مرحلة مبكرة،
�سينتهي الأمر به�ؤالء �إلى �أن يتحولوا �إلى خطر على �أنف�سهم وعلى املبادرة ب�أ�سرها من خالل واحد من ال�سيناريوهني التاليني:
 .1تنطفئ جذوتهم ويرتكوا املنظمة ب�أ�سرها ،بعد �شجار كبري يف بع�ض احلاالت� ،أو
 .2يتحولوا �إلى �أ�شخا�ص ي�شعرون بتملك زائد عن احلد للمبادرة نف�سها ،فيتولد لديهم �شعور ب�أنهم ي�ستحقون �أكرث بكثري مما يجنون،
وميكن �أن يتحول هذا ال�شعور �إلى هو�س مر�ضي �أو �شعور باملرارة.
ال يرجو �أحد �أي ًا من ال�سيناريوهني ،لذلك يجب التعامل مع هذا الو�ضع قبل فوات الأوان.
ماذا ت�ستطيع �أن تفعل ل�ضمان عدم انطفاء جذوة �أحد؟
• راقب حجم العمل املكلف به هذا ال�شخ�ص وتدخل قبل �أن يبد�أ يف ال�شكوى .فعاد ًة ما يكون الوقت قد ت�أخر لو جهر بالفعل بال�شكوى .كن
ا�ستباقي ًا يف التوا�صل معه ،ويف مالحظة ما �إذا كان مكب ًال بالعمل والأعباء ،وا�س�أله عن ذلك ب�شكل مبا�شر.
• حاول �أن تفهم �سبب حتميله ب�أعباء زائدة .فقد يكون ذلك ب�سبب عدم حتمل املتطوعني الآخرين للم�س�ؤولية ،وتف�ضيل هذا ال�شخ�ص تويل
�أعباءهم حتى ي�ضمن تنفيذها على الوجه الأكمل ،في�ضيف �إلى ما لديه بالفعل �أعباء جديدة .ورمبا يكون ذلك ناجت عن افتقاده للحياة
ال�شخ�صية �أو االجتماعية� ،أو حماولة الهروب من م�شاكل يف احلياة ال�شخ�صية باالنغما�س يف العمل .ورمبا يكون ناجت ًا �أي�ض ًا عن عدم
القدرة على تكليف الآخرين مبهام معينة.
• اعتمد على ما تو�صلت �إليه ،ا�ستناد ًا للنقطتني ال�سابقتني ،حماو ًال م�ساعدة ال�شخ�ص ال�سابق على تفهم التحدي احلقيقي الذي يواجهه،
وم�ساعدته على تق�سيم املهام وامل�س�ؤوليات ب�شكل عادل حتى ال يتحمل فوق طاقته فتنطفئ جذوته يف النهاية.
• ا�ضرب بنف�سك املثل ،فتعلم �أن تقول “ال” ،و�أن تنقل املهام لآخرين ،و�أن ترتب الأولويات.
• ت�أكد من وجود تو�صيف ًا وا�ضح ًا لكل وظيفة ،وقوائم مبهام كل متطوع وكذلك كل موظف ،وت�أكد من توازن �أعباء العمل .اطلب ممن ت�شك
يف حتملهم �أعباء زائدة �أن يكتبوا قائمة باملهام املوكلة �إليهم ،وناق�شهم فيما ميكن �إلغا�ؤه �أو تكليف �شخ�ص �آخر به.
• ميكنك �أي�ض ًا �أن تبادر ب�أن تطلب منه �أن ي�ضع عالمة على املهام /امل�س�ؤوليات التي ي�ستمتع بها ،ثم ي�ضع قائمة منف�صلة بتلك التي ال
ي�ستمتع بها بالقدر نف�سه ،مرتب ًة ترتيب ًا تنازلي ًا.
ت�أكد من االلتزام الأويل� :شيء ب�سيط للغاية ،مثل �أن تطلب من الع�ضو /املتطوع املحتمل الراغب يف االن�ضمام �أن ير�سل لك ر�سالة بريد
�إلكرتوين حتى تر�سل له املزيد من املعلومات ،ميكن �أن يكون م�ؤ�شر ًا �أولي ًا تمُ َ ِّيز به بني اجلاد وغري اجلاد .فمجرد �أن تطلب منه �أن يقوم باخلطوة
الأولى� ،أو يعرب بدرجة �أكرب عن اهتمامه يتيح لك التخل�ص من الأ�شخا�ص غري اجلادين  ،ويوفر لك الوقت �أي�ض ًا.
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التعامل مع خمتلف �أنواع املتطوعني :من املهم جد ًا �أن تنظر �إلى كل الأو�ضاع وكل �أع�ضاء الفريق بو�صفهم ،جميع ًا ،م�صادر للتعلم والنمو
لكل فرد من امل�شاركني ،وكذلك للم�شروع /امل�ؤ�س�سة نف�سها .بع�ض الأمثلة:
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 .1املجادلون :املجادلون هم من يجادلون ملجرد اجلدال .وفيما يلي بع�ض الن�صائح للتعامل معهم:
• اطلب منهم تقدمي بع�ض االقرتاحات �أو اقرتاح �سيناريوهات خمتلفة
• يف بع�ض الأحيان يكون من املفيد فر�ض قاعدة “ال اعرتا�ضات دون تقدمي بدائل خيارات” ،حيث �سيجعل ذلك املجادلني يدركون �أنهم لن
ي�ستطيعوا االعرتا�ض ملجرد االعرتا�ض ،ويجربهم على التو�صل �إلى حلول �إيجابية وطرحها.
 .2منتجو الأفكار :ه�ؤالء هم من يقرتحون الأفكار ،وهو �أمر مهم للغاية .ولكن ،يف بع�ض الأحيان ي�شعر ال�شخ�ص الأكرث مي ًال للتحرك والعمل
بالإحباط عند التعامل معهم .كذلك يف كثري من الأحيان ال يكون من يقرتح الفكرة هو بال�ضرورة من يقوم بتنفيذها �أو تطبيقها .ميكن �أن ي�صبح
منتجو الأفكار �إ�ضافة ممتازة طاملا:
 .1كان مفهوم ًا لديهم ولدى اجلميع �أن هذا فقط هو دورهم ،و�أن �أحد ًا ال يتوقع منهم �شيئ ًا �آخر مثل القيام بتفيذ الفكرة.
 .2قام الآخرون بتبني �أفكارهم وتطبيقها.

قد يتطلب التعامل ،ب�شكل عام ،مع تلك املواقف ،وكذلك م�ساعدة �أع�ضاء الفريق على النمو والتغلب على نقاط �ضعفهم �أو �سلوكياتهم غري
املحمودة ،ب�أن متنحهم الفر�صة للتطور الذاتى للعب �أدوار مناق�ضة ل�سلوكهم املعتاد .فت�ستطيع مث ًال �أن تكلف “املجادل” بالقيام بدور مي�سر
املناق�شة ،و�أن حتث “منتج الأفكار” على امل�ضي مع فكرته وتنفيذها.
املوظفون واملتطوعون:
تتطلب �إدارة املتطوعني:
• �أدوار وم�س�ؤوليات وا�ضحة
• حتديث ًا م�ستمر ًا ومنتظم ًا
• جل�سات ملناق�شة املحفزات واملثبطات
حتافظ بع�ض املنظمات على التزام متطوعيها من خالل:
• تنظيم نزهات وجتمعات اجتماعية ب�شكل منتظم بهدف التفكري ،والت�أمل ،وتبادل الآراء.
• تنظيم جتمعات ترويحية .وهي مهمة للغاية حيث يجتمع فيها �أع�ضاء الفريق ويفكرون مع ًا ،في�شعرون بانتماء �أكرب للمبادرة نف�سها،
وبر�ؤية �أو�ضح للم�ستقبل.
• عر�ض بياين الر�سالة والر�ؤية يف �أماكن بارزة داخل املكتب.
• و�ضع قائمة بالقيم الأ�سا�سية وطلب توقيع كل فرد عليها .يف�ضل �أي�ض ًا �إبرام عقود مع املتطوعني.
• و�ضع َق َ�سم ميكن تالوته جهر ًا.
• �إتاحة الفر�صة لأحد احل�ضور يف االجتماعات الدورية ،قبل االنتهاء من جدول الأعمال �أو بعد الفراغ منه ،ليحكي عن �أحدث جتربة
�شخ�صية �أو حادثة مر بها يف امل�شروع.
• بدء االجتماعات بطرح �س�ؤال من قبيل “كيف تغريمت؟” �أو ببع�ض متارين الت�أمل.
للحفاظ على املتطوعني /املتدربني املنا�سبني :حتتاج �إلى:
• حتليل وا�ضح للمهام /امل�س�ؤوليات
• وعي باملوارد الالزمة  /املتاحة
• و�ضع �شروط مرجعية وا�ضحة وتو�صيف وا�ضح ملهام الوظائف (مبا يف ذلك ال�سلطات ،وامل�س�ؤوليات ،وامل�ساءلة ،وم�ؤ�شرات النجاح� ،إلخ)
• �ضمان وجود �شخ�ص ميثل نقطة االت�صال املحورية ،قادر على:
o

�إر�شادهم للطريق ال�صحيح

o

�ضمان توفري التدريب

• الت�أكد من وجود �إ�شراف عليهم
حتفيز املتطوعني واملوظفني:
ما الذي ي�شغفون به؟ من املهم �أن تتحدث معهم وتراقب �أداءهم لتتعرف على الأن�شطة التي يتميزون فيها والتي حتفزهم �أكرث من غريها .هل
مييلون �أكرث للتعامل مع النا�س� ،أم لأداء الأعمال املكتبية مثال؟
احلفاظ على املزيج املنا�سب من ال�صداقة واالحرتافية :ماذا لو ان�ضم �إلى املنظمة �أفراد ذوي ر�ؤية خاطئة (�أو خمتلفة) �أو�أرادوا
قادم
تغيري الر�ؤية الفعلية؟ كيف ت�ضمن /تعزيز �إح�سا�س املتطوعني اجلدد مبلكية تلك املبادرة ،مع �ضمان عدم تغري الر�ؤية �أو الر�سالة مع كل ٍ
جديد؟ا�سرتاتيجيات خمتلفة:
• لتكن لديك ر�سالة ور�ؤية وا�ضحتني ،على �أن يتم �صياغتهما بو�ضوح ،كما ينبغي ـ�أن �ستم االتفاق �أو الإجماع ً عليهما� .أما يف حالة �إعرتا�ض
فرد �أو جمموعة فرعية:
� oأ�شرك �آخرين يف مناق�شة االقرتاح� ،أو
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• الت�أكد من تقدير جهودهم (�إن �أمكن بتقدمي مكاف�أة مالية)
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ِّ � oأجل املناق�شة .ففي بع�ض الأحيان يكون االعرتا�ض جمرد ا�سرتاتيجية هذا الفرد اجلديد يف �إثبات وجوده� ،أو رمبا يكون ذلك �أ�سلوبه
يف “امل�ساهمة” فقط ال غري .اقرتح �أن تعيد فتح النقا�ش بعد �أن مير على ال�شخ�ص اجلديد ب�ضعة �شهور مع املجموعة؛ فمن �ش�أن هذا
الأ�سلوب �أن ي�ؤدي �إلى تنقيح االقرتاحات� ،إذ ي�ضمن انخراط ال�شخ�ص ب�شكل �أكرب يف العمل ،فيتوفر له فهم �أف�ضل للم�شروع وللفريق.
ولكن لو طفا االقرتاح على ال�سطح مرة �أخرى ،فمن املهم حينئذ �أن تناق�شه وحت�سم �أمره ،لأن ذلك يعني �أنه يف الغالب اقرتاح له وجاهته.
تعريف كل فرد بنف�سه لرت�سيخ الر�ؤية/الر�سالة وتعزيزهما :يف بداية كل اجتماع ،خا�ص ًة �إن كان يح�ضره قادمون جدد ،اطلب من
اجلميع �أن يعرف كل منهم نف�سه ،بحيث يعرف كل متطوع �أو موظف نف�سه ودوره يف املبادرة ،و�سبب ان�ضمامه �إليها ور�ؤيته للمجموعة ودورها
ور�سالتها .هذا الأمر مهم للغاية ،حيث ي�ساعد على ح�سن توجيه القادمني اجلدد والت�أثري فيهم ب�شكل غري مبا�شر .ال تغفل هذا الأمر .قد يبدو
لك هين ًا ،ولكنه على ب�ساطته من �أهم �أدوات حتفيز الفريق وجتان�سه و�ضمان �ضبط ر�ؤيته وتعميقها لدى الفريق.
التعامل مع خمتلف الر�ؤى واالهتمامات داخل املجموعة :هناك عدد من التحديات املعروفة التي �ستواجهها حتم ًا ،خا�ص ًة يف مرحلة
الت�أ�سي�س ،ومنها حماولة �أفراد خمتلفي النوعيات وامل�شارب �أن يعملوا مع ًا .فرغم �أن هذا االختالف يف الر�ؤى واملهارات ميكن �أن يكون ذا فائدة
عظيمة ،فقد يكون �أي�ض ًا مدمر ًا لو مل تتم �إدارته بال�شكل املنا�سب� .إليك بع�ض النقاط املتعلقة بهذا الأمر ،والتي يجب �أن ت�ضعها يف ذهنك دائما:
• التخطيط /بناء الر�سالة ،واختبار الواقع من خالل �أن�شطة جتريبية فى الوقت ذاته .ال ي�سري العمل يف هذا جمال
التنمية ب�شكل خطي �أو متتابع .وحتى ت�ستطيع التعامل مع نوعيتي الأفراد ،املخططني واملنفذين ،وكذلك مع جهود البناء التنظيمي وجهود
تنفيذ امل�شروع نف�سه ،يتعني عليك �أن تعمل مع النوعني يف احلالتني ب�شكل متوازٍ منذ اليوم الأول� .أقرتح �أن تبد�أ يف الأمرين مع ًا .كلنا
يختلف الواحد منا عن الآخر ،وهذا هو ما يك�سب املجموعة قوتها ،فبع�ضنا مييل للتنفيذ والعمل ،وبع�ضنا مييل �أكرث للتنظيم والتخطيط
املنهجي� .أنت يف حاجة �إلى �أن يعمل النوعان على نحو متوازٍ  ،و�إال �ستثبط عزمية من مييلون للعمل والتنفيذ �أو تخ�سر املخططني لإ�صابتهم
بالإحباط.
• لن تبد�أ الر�سالة �أو الر�ؤية يف التج�سد �إال مع بدء العمل والتنفيذ� .إنها عملية م�ستمرة ودائمة التطور .عاد ًة ما تكون هناك
ر�ؤية �أولى يف البداية ،ولكن من املفيد جد ًا �أن تكون هناك �أي�ض ًا بع�ض الأ�سئلة التي لن يجاب عنها �إال مب�شاركة الآخرين ،يف الوقت
املنا�سب .فقد كانت ر�ؤية جمعية نه�ضة املحرو�سة ،على �سبيل املثال ،يف البداية هي ح�شد جهود املهنيني ال�شباب نحو تنمية م�صر .ولكن
الأ�سئلة املتعلقة بكيفية حتقيق ذلك؟ ومن خالل ماذا؟ و�سري ًا على �أي منوذج؟ كل ذلك مل ُيجب عنه �إال رمبا بعد �سنة �أو �أكرث من عمر
امل�ؤ�س�سة ،من خالل جل�سات التخطيط ،والتفاعل والتنفيذ وتنقيح منوذج ّ
احل�ضانة� ،إلخ .بل مل تكن هناك ،يف البداية ،معايري وا�ضحة
النتقاء امل�شروعات التي يتم احت�ضانها .فقد اتبعت اجلمعية �أ�سلوب “البقاء للأ�صلح” ،لتتعرف منه على نوعيات امل�شروعات التي هناك
حاجة �إليها بالفعل واملقومات والعوامل التى تزيد من فر�صة م�شروع فى النجاح واال�ستمرار.
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• احلفاظ على العاملني :حتى حتافظ على فريق العاملني معك احر�ص على التوا�صل الدائم معهم ،و�إطالعهم على امل�ستجدات� .أر�سل
لهم تذكرة بالر�ؤية ،واربط بني ما يتحقق من �إجناز وبني االقرتاب من الر�ؤية التي عزمتم على حتقيقها مع ًا.
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• التغلب على النزاعات� /سوء التفاهم :من املهم للغاية �أن تتوخى احلكمة يف التعامل مع النزاعات و�سوء الفهم ،و�أن يروا فيك
القائد العادل واملو�ضوعي .ومن املهم �أي�ضا �أن ت�ستمع لكل الأطراف قبل �أن تتخذ �أية خطوة .حاول �أن تركز على امل�صدر الرئي�سي للنزاع،
ففي كثري من الأحيان ال يبدو على ال�سطح �سوى قمة جبل اجلليد ،وجمرد مظهر لل�سبب احلقيقي .ا�س�أل نف�سك دائم ًا“ :ما ال�سبب
احلقيقي للخالف؟”
التعامل مع حاالت التمرد! رمبا يكون هذا التعبري �صادم ًا للبع�ض ،خا�ص ًة �أولئك املثاليني الذين يرون يف عامل املنظمات التنموية غري الهادفة
للربح عامل ًا لي�س فيه �سوى الأخيار .ولكن الواقع لي�س كذلك دائم ًا� .أح�سن الظن بالنا�س ،ولكن ال ت�سقط من ح�ساباتك �أبد ًا �أ�سو�أ االحتماالت.
فبع�ض ممن �سيتقدمون للعمل معك �سي�أتون بنوايا �سيئة ،ولكنهم �سيتغريون لو �أح�سنت الظن بهم وعاملتهم على هذا الأ�سا�س.
ال حترق اجل�سور!مع ا�ستمرار عملك يف جمال التنمية وات�ساع ر�ؤيتك وم�شاركتك� ،سوف تكت�شف ،ورمبا قد يده�شك� ،أن هذا القطاع ،بل
والعامل ب�أ�سره� ،صغري جدا! فخدمة ب�سيطة قدمتها ل�شخ�ص ما منذ عدة �سنوات �ستعود �إليك ب�شكل �أو ب�آخر على �شكل فر�صة �أو �أمر �إيجابي!
حاول بقدر الإمكان احلفاظ على عالقات طيبة مع النا�س وامل�ؤ�س�سات .حاول �أال تفقد االت�صال �أو التوا�صل مع النا�س .حتى عندما يت�أزم الو�ضع
وي�صبح �إنهاء العالقة مع �شخ�ص ما �أو م�ؤ�س�سة �أمر ًا ال مفر منه ،اترك دائم ًا م�ساحة لأي حت�سن حمتمل يف امل�ستقبل .و�إذا كان عليك �أن تنهي
عالقة ما ،فلتفعل ذلك ب�شكل متح�ضر ،وال جتعلها �أمر ًا �شخ�صي ًا.

 2.2العمل مع املجتمع
�سواء كانت جماعتك امل�ستهدفة هي طلبة اجلامعة �أو فقراء الفالحني يف قرية ما ،فامل�ستفيدون (يف�ضل �إطالق ت�سمية عمالء� /شركاء عليهم)
هم املجتمع الذي �ستعمل عل خدمته والعمل معه.
عوامل النجاح الرئي�سية للمنظمات  /املبادرات الفعالة القائمة على املجتمع:
• التواجد الفعلى يف املجتمع:
حتى و�إن كان ذلك يتمثل يف جمرد ا�ستئجار حجرة ب�سيطة يف ذلك املجتمع ،لت�ستخدمها مقر ًا ،فهي مهمة للغاية لأنها تعزز من روابطك
مع ذلك املجتمع ،وتذهب ب�أي �شعور بال�شك فى عدم جدية املبادرة ،وحتفظ لك وجود ًا وكيان ًا ملمو�سا بني �أفراده.
• دعم املجتمع املحلي:
�ستح�صل على هذا الدعم مع مرور الوقت ،وبعد �أن تبد�أ يف التوا�صل مع املجتمع .وي�أتي هذا الدعم يف عدة �صور و�أ�شكال .ومن �أمثلته �أن
جتد بع�ض �أع�ضاء هذا املجتمع ين�شرون احلديث عن مبادرتك يف املجتمع ،ويفتحون بيوتهم لعقد لقاءات مع �أفراد املجتمع .وهناك �أي�ض ًا
�أ�ساليب �أعمق للم�شاركة؛ فكلما �أ�شركت املجتمع كلما �أ�صبحت مبادرتك �أف�ضل و�أعمق جذور ًا.
• املثابرة ،والإميان ،واملرونة
• اال�ستماع �إلى احتياجات امل�ستفيدين /العمالء والتكيف معها .احر�ص على تنظيم الأفكار حتى ال تفوتك �أية ق�ضية مهمة ،وال
يت�شتت تركيزك يف �أحاديث جانبية �أو ردود فعل حما�سية.
• لو مل تتفق مع حمدثك ،احر�ص على التعبري عن هذا االختالف بتلطف وب�شكل �إيجابي� ،أو رمبا يكون من الأف�ضل �أال تعرب عن هذا
االختالف حتى يجري تباحث �أكرب حول الأفكار مع �أطراف �أخرى.
• ممار�سة تقنيات التوا�صل الفعالة:
� .1ضع نف�سك يف مو�ضع الآخرين وكن على ا�ستعداد للتعلم منهم.
 .2حتدث ب�شكل �إيجابي و�أظهر احرتامك للآخرين.
• البنية املرنة:
ت�ضمن لك اجتذاب الأفراد املنا�سبني واحلفاظ عليهم.
• مرونة التمويل  /التربعات الفردية املحلية:
�أحيانا يكون من املفيد �أن يتوفر لديك ،خا�ص ًة يف البداية ،موارد �أو متوي ًال ب�سيطا من جمموعة امل�ؤ�س�سني �أو من �آخرين ي�ؤمنون باملبادرة،
ولي�س من م�ؤ�س�سات كبرية؛ لأن ذلك مينحك مرونة التجريب ويعفيك من التقارير ،التي قد ت�شكل عبئ ًا ،خا�ص ًة يف املراحل الأولى .ففي
فاحتة خري ونه�ضة املحرو�سة ،على �سبيل املثال� ،ساهم طلب ر�سوم ع�ضوية من املتطوعني� ،أو تربعات من الأ�صدقاء و�أفراد العائلة يف
�إيجاد املوارد الأ�سا�سية الأولية الب�سيطة – بع�ضها عيني وبع�ضها مايل – الالزمة لبدء الن�شاط� .أي ًا كان حجم امل�ساهمة التي يقدمها كل
فرد ،ف�إن ذلك ي�ساعد على تعزيز ال�شعور باالنتماء وبامتالك الكل للمبادرة ،خا�ص ًة يف مراحلها الأولى.
• �شعور كل امل�شاركني (متطوعني وجمتمع) بامللكية
ابد�أ بالنظر فيها و�شجع املجتمع على اقت�سام ما لديه معك .ففي حالة فاحتة خري ،مل تكن اجلمعية لت�ستطيع �أن مت�ضي قدم ًا يف البداية
لو مل نكن قد حظينا مب�ساعدة �أحدى �سيدات املجتمع فتحت لنا بيتها لن�ستقبل فيه النا�س ويجتمعوا معنا .ومن ثم عند دخولك يف �شراكة
مع جمموعة معينة اطلب منهم تقدمي ولو جزء من الدعم عيني ًا� ،أو التربع بالوقت .فمن �ش�أن ذلك �أن ي�ؤكد االلتزام وامللكية ويوجد عالقة
حقيقية تتميز باالحرتام والندية ،مع حتا�شي االعتمادية املعتادة التي يخلقها التربع ال�سخي .هذا ف�ض ًال عن �أن و�ضع قائمة مف�صلة مبا
ي�ستطيع املجتمع �أن يقدم �أمر متكيني يف حد ذاته ،حيث ي�ضع املجتمع معك على قدم امل�ساواة.
• ما ي�أتي ب�سهولة ي�ضيع ب�سهولة:
مع املجتمع  /امل�ستفيدين :كنا يف فاحتة خري نعقد ثالثة لقاءات مع �أي فرد قبل منحه القر�ض .وهو ي�شابه ،على �سبيل املثال ،طلب
ر�سوم معينة ولو رمزية يف مقابل تقدمي تدريب ما� ،أو �إلزام ال�شخ�ص بالقيام مبهمة معينة خلدمة املجتمع مبجرد ح�صوله على خدمة
امل�ؤ�س�سة ،الخ� .إذ ينبغي �أن ي�شعر امل�ستفيد ب�أنه “بذل جمهود ًا للح�صول على اخلدمة” حتى يقدرها حق قدرها ويبذل كل ما يف و�سعه
لرعايتها.
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• الإمكانيات املتوفرة يف املجتمع (�إن وجدت):
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احذر متالزمة “�أنا من هنا �إذن �أنا خبري بهذا املجتمع” :انتما�ؤك لبلد ما �أو جمتمع ما ال يعني بال�ضرورة �أنك خبري ب�ش�ؤونه! ف�أنت نتاج
العديد من العوامل ،ومن بينها جتربتك ال�شخ�صية املحدودة ،وخلفيتك االجتماعية – االقت�صادية ،وتعليمك� ،إلخ .لذلك احذر الوقوع يف �شرك
�إغراء التحدث با�سم املجتمع �أو البلد .احر�ص على ح�سن اال�ستعداد وقراءة ما تلزم قراءته ،وا�ستمع جيد ًا لوجهات نظر النا�س واحتياجاتهم وما
�إلى ذلك .ف�سوف تت�ضرر كثري ًا لو مل َ
تتحل بالتوا�ضع والرغبة يف اال�ستماع وتعلم املزيد .وقد ي�ؤدي ذلك �أي�ض ًا �إلى �شعورك والأخرين بالإحباط.
مثال :مكتب توظيف جمعية فاحتة خري و�سبب عدم التزام ال�شباب! �أن�ش�أت جمعية فاحتة خري مكتب توظيف بتمويل م�ؤ�س�سي ،يهدف
�إلى تقدمي التدريب املهني ل�شباب املنطقة التى تعمل بها اجلمعية باملقطم .لكن مل يكن يح�ضر الكثريون �إلى التدريب ،ومن يكمل الدورة التدريبية
ال يح�ضر يف موعد �إجراء املقابالت للتوظف ،خمتلقني لذلك الكثري من الأعذار الواهية وامل�ستفزة فى بع�ض الأحيان ،التي من بينها �أن موعد
اللقاء كان مبكر ًا جد ًا فلم يتمكنوا من اال�ستيقاظ واحل�ضور مثال .قد تدفع مثل تلك املواقف البع�ض �إلى تكرار مقولة �أن “الفقري ي�ستحق فقره
لأنه اكت�سبه لعدم جديته فى العمل ”.ولكننا عندما بحثنا ب�شكل �أعمق يف املو�ضوع تبني لنا �أن هناك العديد من اجلوانب الأخرى التي ينبغي
�أخذها يف االعتبار:
1.1تذكر �أن هناك الكثري من العوامل التي �شكلت جتربة تلك املجتمعات املهم�شة واملحرومة ،ومن بينها �إح�سا�سهم بعدم الثقة فى النف�س
�أو عدم �إحرتام الذات وتقديرها وامل�سائل الأخرى املتعلقة بنظرة املرء الدونية لذاته ،والتي عززتها م�ؤ�س�سات جمتمعية كربى مثل
الأعالم الذي ين�شر ر�سائل مثبطة للإنتاج فيما يتعلق ب�أخالقيات العمل �أو قيمة املهن اليدوية واحلرف مثال ،هذا ف�ض ًال عن القيم
املجتمعية العامة التي تروج للمك�سب ال�سريع وعدم االلتزام ،والفجوة ال�صارخة بني الطبقات� ،إلخ.
2.2يف بع�ض الأحيان يعزز هذا ال�شعور لديهم امل�سلك املتعايل لبع�ض املنظمات غري احلكومية �أو مبادرات التنمية التي تزيد من تلك
اجلوانب ال�سلبية .كذلك ت�ضر بع�ض املبادرات ح�سنة النية – مثل تقدمي الدورات التدريبية املجانية – باملجتمع لأنها ال متنحه
الإح�سا�س بامللكية وتعزز ثقافة املن والعطايا.
3.3بع�ض املنظمات غري احلكومية تخلق �شعور ًا �ضار ًا باالعتماد التام عليها يف املجتمعات التي �أرادت �أن تخدمها ومتكنها ،فرنى �أ�شخا�ص ًا
يجدون ميزة فى البقاء بدون عمل ل�ضمان ا�ستمرار ح�صولهم على الإعانات من تلك املنظمة ،حيث يرى البع�ض �أن تلك الإعانات �أكرث
ا�ستقرار ًا من التوظف.
4.4افتقاد الثقة يف الآخرين.
5.5افتقاد املثل احلي والقدوة.
التعلم من �أخطائنا:
• نادر ًا ما تقوم مبادرات التنمية بتقييم ن�شاطها ب�شكل احرتايف .لذلك يجب على الأقل تنظيم جل�سات نقا�شية مع امل�ستفيدين /العمالء.
• يف هذا ال�صدد ،من املهم �أي�ض ًا �أن تعقد مقابلة ترك عمل مع من يقرر من املتطوعني �أو املوظفني ترك العمل يف املنظمة �أو مع املجموعة.
ويجب �أن يت�سع �صدرك يف تلك اجلل�سة لتقبل �أي نقد.
العمل مع املجموعة امل�ستهدفة� :أ�سئلة يجب �أن تطرحها دائم ًا على نف�سك:
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• هل تفهمهم بالفعل ،وتفهم احتياجاتهم وطموحاتهم� ،إلخ؟

• بناء الثقة ور�أ�س املال االجتماعي �أمور جوهرية بني املجتمع واملتطوعني و�أي�ضا داخل املجتمع نف�سه
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• التغلب على فقدان الثقة هو التحدي الرئي�سي والعقبة الأكرب بني الفقراء :عاد ًة ما يخ�شون املخاطرة .فعلى �سبيل املثال ،ترددت الن�ساء

• هل ت�شركهم يف خمتلف م�ستويات الإدارة واتخاذ القرار؟
• هل هم ال�سبب الأول يف قيامك مبا تقوم به؟
• هل حترتمهم  /حتبهم �أم ت�شعر �أنهم عبء؟
• هل ت�شعر بالر�ضا وال�سعادة عندما يجيد �أحدهم القيام ب�شيء ما نتيج ًة للجهد الذي بذلته معه؟
كيف ت�ضمن امتالك املجتمع املحلي للمبادرة

امل�ستفيدات من م�شروع قرو�ض فاحتة خري لرتبية الأرانب تردد ًا كبري ًا يف البداية ،حتى ثبت لهن جناحه فبد�أن بعدها االقبال عليه.
• �أ�شركهم يف جمل�سك� ،أو كون جلنة ا�ست�شارية يمُ َ َّثلون فيها.
• احر�ص على ا�ست�شارتهم دائم ًا والتحاور معهم وتلقى تعليقاتهم ومقرتحاتهم.
اكت�ساب احرتام املجتمع وثقته:
• ال�شراكة والرغبة يف التعلم من املجتمع “واال�ستماع الحتياجاته” �أمور حيوية
• كن متوا�ضع ًا
• امل�ستفيدون لديهم كرامة وعزة نف�س �أي�ض ًا!
• كن م�ستمع ًا جيد ًا.
• التعامل مع جمتمع حمافظ :من املهم �أن حترتم قيم املجتمع املحلية.
• التحية :عليك �أن تتعلم كيف حتييهم بال�شكل الالئق عندهم ،بال�سالم باليد �أو ب�شكل �آخر� ،سالم ال ديني �أو ينم عن الديانة� ،إلخ .كل
ذلك ير�سل �إ�شارات مهمة.
• اللغة:
 oا�ستخدم لغة ب�سيطة ،و�إن ا�ستطعت بع�ض امل�صطلحات ال�شائعة عندهم .حتا�شى املعوقات اللفظية غري ال�ضرورية عند التوا�صل ،مثل:
ا�ستخدام كلمات �أجنبية �أو ا�ستخدام تعبريات معقدة.
 oحاول �أن تتحا�شى ا�ستخدام تعبريي “نحن” و”�أنتم” يف �أي �شيء يتعلق باملنظمة واملجتمع .عزز دائم ًا ر�سالة فحواها �أنك تنتمي �إلى
تلك املجموعة و�أنكم جميع ًا �أ�سرة واحدة كبرية تعمل يف هذا الأمر يد ًا واحدة.
• ا�ستخدام لغة اجل�سد املنا�سبة .وت�أكد من �أن توا�صلك غري اللفظي ال يلهي املتلقي عن ر�سالتك .وي�شمل ذلك:
 oلو كنت تعمل يف جمتمع �شديد الفقر واحلرمان ،ت�أكد من �أن لغتك اجل�سدية ،وتعبريات وجهك ،وتعليقاتك� ،إلخ ال توحي ب�أنك ت�شعر
بالت�ضرر �أو الت�أفف من املحيط الذي توجد فيه (�سواء كان ذلك ب�سبب القاذورات� ،أو الرائحة� ،أو الفقر �إلخ) .فمجرد التعليق بكلمات
من قبيل “ياه ،م�ساكني” كفيل ب�إ�شعارهم بالإ�ساءة وب�إقامة جدار يف�صل بينك وبينهم.
 oالزي املنا�سب :من املهم �أن تتوا�ضع يف ملب�سك ،و�أن تبتعد عن احللي �أو الكماليات (املوبايالت ،احلقائب� ،إلخ) الغالية الثمن ،واحر�ص
على ارتداء مالب�س مقبولة لدى �أفراد املجتمع الذي تعمل فيه (خا�صة بالن�سبة للفتيات).
 oال تتوقع من �إن�سان لديه بع�ض �شعور بالكرامة وعزة النف�س �أن يجل�س معك ليخربك عن حاجته املا�سة القرتا�ض  100جنيه وهو يرى يف
مع�صمك �ساعة ال يقل ثمنها عن  1000جنيه!
• احرتم تقدميهم طعام �أو �شراب �إليك .لو مل تكن ترده فليكن عذرك وجيه ًا وال ي�شعرهم باحلرج.

• كثري من ال�سيدات كانت لديهن بالفعل املهارات الالزمة
• وجود �شراكة وثيقة وتن�سيق م�ستمر مع كلية الزراعة
• وجود قنوات ت�سويق وا�ضحة والتزام الكلية بت�سويق الأرانب
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درو�س م�ستفادة من م�شروعات قائمة على املجتمع:
ملاذا جنح م�شروع الأرانب :كان هذا امل�شروع م�شروع ًا تعاوني ًا بني فاحتة خري ووحدة �إنتاج الأرانب بكلية الزراعة ،جامعة القاهرة .كانت
فاحتة خري تقوم بتمويل ال�سيدات للح�صول على بطاريات لرتبية الأرانب من كلية الزراعة ،والتي كانت توفر لهم �أي�ض ًا �أرانب �سليمة �صحي ًا،
ف�ض ًال عن قيام طلبتها ومعيديها بزيارات دورية لهن .كذلك التزمت الكلية بت�سويق وبيع الأرانب التي مت تربيتها من خالل منافذ البيع اخلا�صة
بها .وقد جنح هذا التعاون للأ�سباب التالية:
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ملاذا مل يحرز م�شروع عي�ش الغراب جناح ًا مماث ًال :مل يحرز التعاون مع وزارة الزراعة لإنتاج عي�ش الغراب جناح ًا مماث ًال للأ�سباب
التالية:
• عدم وجود متابعة عن قرب
• االفتقار �إلى الدراية التنفيذية حيث مل يح�صل متطوعو فاحتة خري وموظفوها على التدريب املنا�سب ،فلم يكن مبقدورهم �إال تقدمي
م�ساعدة حمدودة ال ت�ستند �إلى �أ�سا�س علمي حقيقي
• عدم وجود قنوات ت�سويق وا�ضحة

ملخص  /خالصة

دليل الممارس ..لرواد العمل االجتماعى

بعد اال�ستقرار على الر�ؤية /الر�سالة ال�شخ�صية ،وو�ضع ا�سرتاتيجية وا�ضحة تعتمد فيها على الق�سمني ال�سابقني ،ت�أتي
مرحلة العمل على فكرة م�شروعك نف�سها ،والتي ميكن �أن تبد�أ فيها بعد املرحلتني ال�سابقتني �أو بالتوازي معهما .يدور
الق�سم التايل (الثالث) حول مو�ضوع حموري وهو العمل على فكرة امل�شروع.
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 -3العمل على فكرة المشروع
حول هذا الق�سم :يبد�أ عملك على فكرة امل�شروع ،كما ذكرنا يف ال�سابق ،منذ البداية ،حيث يتداخل مع الأن�شطة التي ذكرناها يف الق�سمني
ال�سابقني .هذا و�سوف نركز يف هذا الق�سم على اجلوانب التقنية والعملية للعمل على فكرة امل�شروع ،فن�سوق لك فيها بع�ض الن�صائح .ينق�سم هذا
اجلزء �إلى � 7أق�سام فرعية يركز كل منها على جمال عملي حمدد ،وت�شمل :البحوث ،التخطيط ،بناء ال�شراكات ،ح�شد املوارد /التمويل ،حتديد
ال�شكل القانوين ،و�أخري ًا االت�ساع بحجم امل�شروع وتكراره يف مراحل تالية.
 1. 3الأبحاث
احذر مبد�أ �أن “حل واحد ينا�سب اجلميع” يف التنمية :ي�سري الكثريون على نهج تلك الفكرة ،غري �أن كل حالة تختلف عن غريها وكل
جمتمع يختلف عن الآخر .وعلينا �أن ننظر يف النموذج املقرتح ونرى كيف يالئم املجتمع مو�ضع االهتمام .ففي حالة فاحتة خري ،على �سبيل
املثال ،مل يقم امل�ؤ�س�سون بتطبيق منوذج “بنك جرامني” ببنجالدي�ش (�أو بنك الفقراء) بحذافريه ،ولكنهم نظروا �أي�ض ًا يف خيارات �أخرى ،مثل
جتربة م�ؤ�س�سة فينكا ومناذج �أخرى .ثم بد�أنا نتحدث مع �أفراد املجتمع ونعدل النموذج ليت�سق مع م�سائل مثل القيود الثقافية والدينية على فوائد
القرو�ض .وبعد فرتة من التنفيذ والتفاعل �أ�صبحنا على دراية مبا ينا�سب املجموعة امل�ستهدفة وما ال ينا�سبها.
ال تبحث عن “احلل الأوحد” لأن لي�س له وجود :ابحث عن حلول! فالتب�سيط الزائد ال يفيد �أبد ًا يف جمال التنمية .يف�ضل البع�ض
االعتقاد ب�أن هناك �أ�سلوب تدخل �أوحد و�أمثل ي�صلح كدواء لكل حاالت �إحتياجات املجتمع التنموية وم�شاكل العامل ككل .فقد حظيت القرو�ض
ال�صغرية ومتناهية ال�صغر ،على �سبيل املثال ،باهتمام كبري منذ ح�صول د .حممد يون�س على جائزة نوبل وقبلها .ولكن تلك القرو�ض ال�صغرية
ميكن �أن ت�ضر �أكرث مما تنفع لو مل تُ�ستكمل ب�أن�شطة �إ�ضافية مثل تعليم الفتيات ،ورفع الوعي بالتغذية والعادات ال�ضارة وخماطرها� ،إلخ .لذلك
عليك توخي املوازنة املالئمة والتوقعات ال�سليمة .كما ينبغي �أن تتحلى بقدر منا�سب من املرونة ي�سمح لك مبراجعة النموذج وتعديله على نحو
م�ستمر.
التعرف على ما هو موجود بالفعل :و�ضع خريطة /بحوث ثانوية :من ا�سرتاتيجيات البدء املهمة :البدء من حيث انتهى الآخرون،
والبناء على جناحاتهم ،وحتا�شي مواطن الف�شل والأخطاء التي وقعوا فيها .لذلك ف�إنه من املهم �أن ت�ستثمر الكثري من الوقت واجلهد ،يف مراحل
امل�شروع الأولى بالذات ،لطرح الأ�سئلة واال�ستماع للآخرين.
ملحوظة� :أ�صبحت �شبكة الإنرتنت ،وب�شكل متزايد� ،أداة بحث مهمة ،خا�ص ًة فيما يتعلق بالو�صول �إلى �آخر و�أحدث املعلومات ،وهناك الكثري
من الأدلة التي ت�ساعدك على البحث بفاعلية خالل الإنرتنت .ت�أكد من تعلم اال�ستخدام الأمثل ملحركات البحث مثل جوجل وياهو ،وما �إليها.
�أدوات البحث :توايل امل�ؤ�س�سات البحثية ومراكز البحوث �إعداد ون�شر الكثري من الأبحاث املتميزة ،غري �أن رواد العمل االجتماعي ال يهتمون
لأو ال يخ�ص�صون الوقت الكافى لقراءتها ومتابعتها يف معظم الأحيان .لذا نن�صحك بو�صفك �أحد رواد العمل االجتماعي بقراءتها ،كما �أن دورك
بو�صفك ممار�س ًا للعمل االجتماعي قد يتخطى جمرد ا�ستخدام تلك الأبحاث ليمتد �إلى توفري النقد البناء ،و�إطالع القائمني عليها ب�آرائك �إذا ما
وجدت بع�ض الأمور التي ال ت�ستقيم مع جتربتك ال�شخ�صية �أو العملية على �أر�ض الواقع .فالباحثون دائم ًا ما يهتمون باال�ستماع �إلى �آراء العاملني
يف امليدان ويقدرون مقارنة نتائجهم البحثية بواقع الأمر.
فهم �أكرب وخلفية عامة عن ق�ضيتك :تع َّرف �أكرث على الق�ضية التي تنوي تناولها ،من خالل القراءة والإطالع على املطبوعات العامة.
ميكنك البدء بالإطالع على ن�شرات اجلهات التالية:
• تقارير التنمية الب�شرية العربي ال�صادرة عن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
• تقارير الوكاالت املتعددة الأطراف مثل البنك الدويل
• تقارير وكاالت الأمم املتحدة مثل اليون�سكو ،منظمة العمل الدولية ،برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،اليوني�سيف� ،إلخ.
• املجل�س القومي لل�شباب ،جمل�س ال�سكان الدولى ،مبادرة �شباب ال�شرق الأو�سط ،تقارير جامعة الدول العربية ،املراكز البحثية فى
اجلامعات مثل مركز البحوث االجتماعية باجلامعة الأمريكية واملراكز البحثية مثل مركز العقد االجتماعى ،الخ.
�أ�سئلة من املفيد �أن تطرحها على نف�سك يف مرحلة البحث الثانوية :ت�ستطيع �أن تبني على جهود الآخرين فال تعيد اخرتاع العجلة.
بع�ض النماذج حتتاج �إلى جمرد �ضبط ،بينما حتتاج بع�ض النماذج الأخرى �إلى مقاربة جديدة متام ًا .لذلك عليك �أن تنظر �إلى كل منوذج بعني
الرائد وعني امل�ستفيد على حد �سواء ،حتى ت�ستطيع �أن تتعلم من جتارب االثنني على �أر�ض الواقع.

دليل الممارس ..لرواد العمل االجتماعى

• تقارير التنمية الب�شرية امل�صرية ال�صادرة عن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
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• ما اجلماعة امل�ستهدفة ،على وجه التحديد؟
• ما النماذج الأخرى القائمة بالفعل يف م�صر ويف اخلارج؟
البحث الأويل :ا�س�أل املجموعة امل�ستهدفة  /امل�ستفيدين /العمالء ب�شكل مبا�شر :قمنا ،يف فاحتة خري ،على �سبيل املثال ،قبل ت�صميم الربامج
وبدء العمل بالتحدث مع جمموعة من ال�سيدات من املنطقة عن الكيفية التي ميكن للجمعية م�ساعدتهم بها .ومن هذا اللقاء تولدت فكرة توفري
ر�أ�س مال �صغري لل�سيدات املعيالت للأ�سر لتبد�أن به م�شروعاتهن ال�صغرية .قم بتنظيم جمموعات ب�ؤرية �صغرية ت�ضم امل�ستفيدين /العمالء
املحتملني ،وا�ست�شر ال�شركات التى تتخ�ص�ص فى عمل �أبحاث الت�سويق لل�شركات حيث �أن منها الكثري الذى يقدم دعم ًا لل�صالح العام دون مقابل
فى جمال �أبحاث ال�سوق واملجموعات الب�ؤرية .كما ميكنك ا�ست�شارة الأكادمييني والباحثني املتمر�سني يف التعامل مع خمتلف �أدوات البحث.
 2. 3التخطيط
�إذا كانت الر�ؤية هي “ما” تود حتقيقه ،فالر�سالة يف الغالب هي “كيف” �ستتمكن من حتقيق ر�ؤيتك .وعليك �أن تبد�أ بكتابة بيان الر�سالة الذي
يت�ضمن الكيفية التي تريد بها حتقيق ر�ؤيتك .حول بع�ض التفا�صيل الإ�ضافية عن التخطيط برجاء مراجعة ملحق .2
مكونات بيان الر�سالة اجليد :بيان الر�سالة اجليد ينبغي �أن يجيب على عدد من الأ�سئلة ،وت�شمل:
• من نحن؟ (�صفاتكم املميزة والرئي�سية والدائمة؛ من �أنتم يف مقابل ما تقومون به)
• ما هي االحتياجات التي نلبيها؟ (مربرات الوجود ،جمال االخت�صا�ص)
• كيف نتعرف على تلك االحتياجات ،ونتوقعها ،ون�ستجيب لها؟ (االت�صال مع املجتمع)
• كيف ن�ستجيب للأطراف املعنية؟ (دورهم)
• ما هي قيمنا �أو فل�سفتنا يف العمل؟
• ما الذي نتفرد به؟
•• نصيحة :مبجرد �أن ت�ستقر على القيم التي �ست�سري عليها منظمتك ،بادر بتذكري اجلميع بها على نحو م�ستمر ،وجعلها
واقع ًا حي ًا يف كل جوانب تعامالتك وعملك .وتذكر دائم ًا �أن تلك �أف�ضل و�سيلة ل�ضمان انت�شار القيم ال�صحيحة وخلق ن�شاط
يتخطى “املجموعة امل�ؤ�س�سة” لباقى الأع�ضاء وامل�شاركني .فبهذه الو�سيلة ت�ستطيع بلوغ الكتلة احلرجة القادرة على
�إحداث تنمية م�ستدامة وتغيري اجتماعي �إيجابي داخل وخارج امل�ؤ�س�سة.

دليل الممارس ..لرواد العمل االجتماعى

�صياغة الر�سالة ب�إيجابية :ب�شكل عام من املهم الرتكيز على الر�ؤية االيجابية وما تود املبادرة “دعمه” و”ن�شره” و”بنا�ؤه” ولي�س على ما
تود امل�ؤ�س�سة �أو املبادرة مثال “الق�ضاء عليه” �أو “هدمه” �أو “حموه” .تزداد �أهمية ذلك بالذات فيما يخ�ص املبادرات القائمة على حماولة
ن�شر قيم �أو فكر معني من املمكن �أن يكون له معار�ضني فى جمتمع ما .فمثال ملبادرة معنية مب�شاكل الهوية الوطنية والتنوع وقبول الآخر مثل
“فرقة �أنا م�صرى” ممكن لو و�ضعت ر�ؤيتها كالآتى “الق�ضاء على وحمو كل �أ�شكال التمييز والتطرف” باال�ضافة الى �أنها بهذا ال�شكل تر ّكز على
م�ؤ�شرات وظواهر امل�شكلة ولي�س جذورها و�أ�صولها فمن املمكن �أي�ضا �أن تثري احلفيظة واملقاومة من بع�ض الأ�شخا�ص واملجموعات التى �أنت فى
غنى عن مواجهاتها فى بداية الت�أ�سي�س على الأقل .ففى كل الأحوال من م�صلحة املبادرة �أو امل�ؤ�س�سة �أن تو�صل نف�س الر�سالة ب�شكل �أكرث ايجابية
و�أقل ت�صادمية كالآتى “العمل على تقوية الفخر بالهوية واالحتفاء بالتنوع ون�شر قيم الت�سامح وقبول الآخر” حيث �أن ذلك من �ش�أنه �أن ي�شجع
ويف�سح املجال ب�شكل �أف�ضل للحوار وامل�شاركة حتى مع املجموعات التى من املمكن �أن تقاوم ذلك الفكر �أو ت�صطدم معه.

• من خالل الآلية التي ت�ستخدمها لتقدمي اخلدمة  /املنتج
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• من خالل اجلمع بني الأمرين

خلق متيزك واالجتاه نحو التخ�ص�ص :ما الذي تتفرد به مبادرتك ،وما هي القيمة امل�ضافة التي تقدمها؟ مع تزايد �أعداد
املبادرات واملنظمات غري احلكومية التي يقودها ال�شباب �أو تلك التي تخدم ال�شباب ،ونوادي الطالب وجمعياتهم ،والتي “تتناف�س” جميع ًا على
املتطوعني والتمويل واملوارد الأخرى ،من املهم جد ًا �أن توجد لنف�سك متيز ُا .ميكنك حتقيق ذلك بعدة �سبل:
• من خالل اخلدمة /املنتج الذي تقدمه

�أمثلة:
 .1فاحتة خري� :أول برنامج قرو�ض �صغرية يعتمد على املتطوعني وبتمويل م�صري  .%100اجتماع تلك العوامل الثالث فى مبادرة
واحدة هو ما جعلها فريدة من نوعها.
 .2نه�ضة املحرو�سة� :أول ٌ
ح�ضانة للم�شروعات االجتماعية املبتكرة يف م�صر واملنطقة.
 .3االحتاد النوعي جلمعيات ال�شباب :املظلة الر�سمية الوحيدة جلمعيات ال�شباب امل�صرية.
• عاد ًة ما يتغري هذا التميز مبرور الوقت ،فهو عملية م�ستمرة من اال�ستكت�شاف وال�ضبط ،تظل منظمتك مبوجبها متفردة دائم ًا ،حمافظة
على قيمة م�ضافة متد بها املجتمع املدين .جدير بالذكر �أن التميز مهم للتخ�ص�ص ،ف�ض ًال عن �أنه ُي�سهل على ال�شركاء والآخرين التو�صل
�إليك.
• ينبغي �أن ت ُن َّ�ص على هذا التميز كتاب ًة يف خمتلف �أدوات توا�صلك مع الآخرين.
�أ�سئلة التقييم الذاتي ملبادرتك:
• ما الأمور التي حققت جناح ًا؟ ما الأمور الأكرث فاعلية؟ وما الأمور التي مل حتقق الفعالية املرجوة؟
• هل ي�صل امل�شروع �إلى امل�ستهدفني منه؟
• كيف يجعل امل�شروع من ال�سيا�سات مكون ًا من مكوناته ل�ضمان حتقيق تغيري �شامل ودائم على امل�ستوى القومى؟
• هل نبذل اجلهد املطلوب يف م�شروعنا؟
• هل نحن على الكفاءة والفاعلية التي ن�ستطيعها فعلي ًا؟
• هل نفكر ب�سعة �أفق �أم ننح�صر داخل �إطار حمدد؟
• هل نحن خمل�صون لر�سالتنا ونقوم بتعبئة و�إ�شراك املزيد من ال�شباب فيها؟
• هل نطلب من امل�ستفيدين من م�شروعنا �أن ي�ساهموا هم �أي�ض ًا يف جمتمعاتهم ،حتى تت�سع دائرة الت�أثري الإيجابي؟
• هل نتوخى التنوع يف جمموعاتنا� ،سواء داخل فرق العمل �أو امل�ستفيدين ،فن�شرك الرجال والن�ساء ،وامل�سلمني وامل�سيحيني ،والفقراء
والأغنياء ،من �أجل مواجهة اال�ستقطاب املتنامي يف جمتمعنا؟
• هل نن�شر ر�سالة الأمل ،والت�سامح ،والتنوع وكل ما ن�ؤمن به� ،أم �أننا يف حاجة �أن نتحلى بروح �أكرب من املبادرة النتهاج �أ�سلوب �أكرث فاعلية؟
• هل نتوخى املبادرة يف الو�صول �إلى ال�شركاء املحتملني �أم رد الفعل ،فنعمل مع من ي�أتوننا فقط مثال؟
• هل نقوم بتمكني امل�ستفيدين و�أع�ضاء الفريق؟
• ما مدى �شفافية اتخاذنا للقرار؟ ما مدى م�شاركة امل�ستفيدين يف اتخاذ القرارات املتعلقة بر�ؤية امل�شروع و�أن�شطته؟ كيف ي�شارك الأع�ضاء
الآخرون؟
• كيف تغريتَ وتطورت �شخ�صيا من خالل العمل؟

درو�س م�ستفادة :ا�ستهداف تكرار نه�ضة املحرو�سة مع �شباب م�صريني مهنيني:
• الهبوط مبظلة بفكرة ما على جمتمع �أو جماعة من املتطوعني ال ميلكون الفكرة بالفعل لن ينجح.
• منذ عدة �سنوات ،حاولت نه�ضة املحرو�سة حتفيز جمموعة من �شباب املهنيني امل�صريني يعملون ويعي�شون فى دبى للبدء يف نقل منوذج
اجلمعية وتكراره لديهم لكن للأ�سف ،مل ينجح الأمر لعدة �أ�سباب:
 .1عدد �أفراد املجموعة كان كبري ًا �أكرث مما ينبغي ،ومل تكن هناك جمموعة رئي�سية (� 3-2أفراد) ميلكون الر�ؤية الوا�ضحة �أو القيادة.
 .2عدم القدرة على العمل بالتوازي .كل جمموعة كانت تود فر�ض وجهة نظرها و�أولوياتها� ،سواء الذين مييلون للفعل ف�أرادوا البدء
مبا�شرة� ،أو الفريق الآخر الذي �أراد الرتوي والتو�صل �إلى ر�ؤية وا�ضحة ور�سالة وبنية قبل ال�شروع يف �أي خطوات متعلقة بالربنامج.
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• هل نطالع ال�صحف ،ونتابع االجتاهات العامة يف احلكومة واملجتمع املدين لنقتن�ص الفر�ص املتاحة فيها؟
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 .3اختالف الر�ؤى والأجندات واالهتمامات ال�شخ�صية.
 .4مل يكن منوذج نه�ضة املحرو�سة قد و�صل وقتها بعد �إلى الن�ضج الكايف لتكراره ،حيث كانت هناك الكثري من الأ�سئلة التي مل يتم الأجابة
عنها بعد ،بالإ�ضافة �إلى االفتقاد لو�ضوح املفهوم وتفا�صيله.
 .3.3بناء ال�شراكات
تذكر �أنك ل�ست وحدك يف هذا الأمر .بع�ض الأمور التي عاد ًة ما نن�ساها:
• الدور لي�س دورك وحدك .فالتنمية احلقيقية ال تت�أتى دون تعاون جاد وبناء �شراكة حقيقية بني خمتلف القطاعات .فعلينا �أن نعمل مع
قطاع ال�شركات ،واحلكومة ،واملنظمات غري احلكومية الأخرى ،والإعالم� ،إلخ.
• املجتمع املدين لي�س املنظمات غري احلكومية فقط ،بل ي�ضم �أي�ضا الإعالم ،وم�ؤ�س�سات التعليم العايل ،والنقابات� ،إلخ.
• هناك �أخيار يف كل قطاع .وعليك �أن تتو�صل �إلى ال�شركاء املحتملني الذين ي�شبهونك من حيث التفكري والر�ؤية كبداية لت�ستطيع التوا�صل
معهم .
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و�ضع خريطة لل�شركاء املحتملني :عند التفكري يف بناء ال�شراكات  ،من املفيد �أن تبد�أ مبجموعة �أولية تريد الو�صول �إليها ،لأن ذلك �أف�ضل
من حيث ترتيب الأفكار .ويف كثري من الأحيان يذهب املرء �إلى �شريك حمتمل دون �أن يعرف على وجه الدقة نوعية منظمته �أو نوعية الدعم الذي
ميكن �أن يقدمه �أو التعاون الذى من املمكن �أن يحدث .ال ب�أ�س يف ذلك ،ولكن من املهم �أن يكون لديك خمطط ،مثل املخطط الذي نطرحه على
ال�صفحة التالية .كما �أنه من املهم �أال تنظر �إلى ال�شركاء على �أنهم م�صادر متويل فقط ،فهناك الكثري من �أنواع �سبل التعاون والدعم الأخرى،
مثل الدعم الفني� ،أو العينى � ،إلخ ،التي قد تكون على نف�س القدر من �أهمية الدعم املايل �أو رمبا �أهم .من املهم �أي�ض ًا �أن جتري تقييم ًا لل�شركاء
والداعمني والأنداد ،وقيمة كل منهم� ،سواء على م�ستوى املجتمع �أو على �أي م�ستوى �آخر.
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م�ؤ�س�سات
خريية

قطاع خا�ص (ي�شمل
الهيئات املانحة
برامج م�س�ؤولية املنظمات غري
(ثنائيو ومتعددو
ال�شركات االجتماعية احلكومية
الأطراف)
وامل�ؤ�س�سات الكربى)

امل�ؤ�س�سات
البحثية
والتعليمية
الأكادميية

الإعالم (التقليدي وغري
الهيئات احلكومية
�أخرى
التقليدي ،مثل الإنرتنت،
(خمتلف الوزارات)
و�إذاعات الإنرتنت)

 1ال ينبغي �أن يحل هذا اجلدول حمل حما�ضر جل�سات االجتماعات �أو قاعدة البيانات الإلكرتونية التي يجب �أن حتفظ فيها بيانات كل االجتماعات واالت�صاالت اخلارجية ،وت�ستطيع الرجوع �إليها وحتديثها يف �أي وقت.

�أخرى

�صالت /ات�صاالت

بحوث /مطبوعات

دعم عيني (منتجات� ،أماكن
عقد اجتماعات� ،أماكن خم�ص�صة
جمانا من الدورات التدريبية
التي تعقدها منظمات ،تطوع من
العاملني بامل�ؤ�س�سة� ،إلخ)

التمويل (للمنظمة �أو امل�شروع/
الن�شاط �أو الأفراد من خالل
اال�شرتاكات� ،إلخ ).القرو�ض
(يجب �أن حتق لك ك�شركة) �أو
املنح

م�ستثمرون
اجتماعيون

جدول الشركاء المحتملين1

دليل الممارس ..لرواد العمل االجتماعى
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ن�صائح حول البناء الفعال لل�شراكات
• التوا�صل الوا�ضح ،والكامل ،واملتكرر �أمر ال غنى عنه لتغذية ال�شراكة وبنائها
• ال�شفافية :لتوخي درجة عالية من ال�شفافية �أهمية كبرية �سواء فى الأخبار ال�سارة واالجنازات �أو املعوقات وامل�شاكل .فعلى �سبيل املثال،
عند مواجهتك مل�شاكل داخلية مل ت�ستقر بعد على كيفية التعامل معها ،ولها ت�أثري على �أداء الربنامج ،قد يكون من الأف�ضل ،يف بع�ض
الأحيان� ،أن جتعل �شريكك على دراية بذلك يف مرحلة مبكرة .و�سوف تُده�ش من �أثر هذا ال�سلوك على تعزيز عالقتكما وحتا�شي �أي
تدهور حمتمل للو�ضع يف امل�ستقبل .هذا الأ�سلوب ينجح وي�ضيف �إلى عمق العالقة يف معظم الأحيان.
• يجب �إتاحة املعلومات املتعلقة بكيفية �إنفاق التمويل ،فمن املهم ن�شر ميزانيتك ،بعد مراجعتها ،عالنية .فرغم �أن قانون اجلمعيات الأهلية
رمبا يطالبك فقط ب�إطالع اجلمعية العمومية عليها مثال ،يف�ضل �أن تقوم طواعية بطرحها على موقعك على الإنرتنت و�إر�سالها �إلى
�شركائك مع التقرير ال�سنوى للأن�شطة .وت�ستطيع ،لتحا�شي احل�سا�سيات املتعلقة بالرواتب� ،أن تن�شر تلك الأق�سام احل�سا�سة مبجموعها
فقط دون تفا�صيل راتب كل فرد .فعادة ما يريد ال�شركاء �أن يطلعوا على الرواتب وامل�صاريف الثابتة على �سبيل معرفة ن�سبتها �إلى
امليزانية العامة فقط.
مب ت�ساهم �أنت؟ قبل �أن تبحث عن الدعم ،مالي ًا كان �أم جمرد جهد متطوعني ،ا�س�أل نف�سك :ما مقدار ا�ستثماري �أنا يف املبادرة؟ �أف�ضل �شيء
يف بناء الثقة مع ال�شركاء املحتملني �أن تبد�أ� ،أية بداية ،مبا لديك من موارد حمدودة .ابحث فيما حولك عما ميكن �أن ت�ستغله يف البداية ل�صالح
املبادرة .فانتهاج هذا الأ�سلوب يزيد من �إح�سا�س خمتلف �أع�ضاء الفريق وامل�ؤ�س�سني امل�شاركني مبلكيتهم للم�شروع ،ف�ض ًال عن �أنه يربز امللتزمني
حق ًا ببذل جمهود للم�ساهمة فيها ،مالية كانت تلك امل�ساهمة �أم عينية� ،أم بالوقت واجلهد .لي�س هناك �شيء ا�سمه “م�ساهمة �صغرية”؛ احتفي
ب�أية م�ساهمة ،وافتخر بها عند عر�ض مبادرتك على �أي �شريك حمتمل.
اختيار ال�شركاء :رغم �أنك قد ت�شعر يف املراحل الأولى ب�أن قدرتك على اختيار ال�شريك �أو رف�ضه رفاهية غري متوفرة لك ،فمن املهم �أن تويل
تلك ال�شراكة بع�ض التفكري .و�إليك بع�ض الن�صائح املهمة يف هذا ال�صدد:
قد تكون فر�صة ال�شراكة �أمر ًا خادعا يف بع�ض الأحيان؛ �إذ ال يكون واقعها دائم ًا كما تبدو عليه من اخلارج .وبع�ض ال�شركاء يبدو �أنهم منا�سبون
من كل الوجوه ،بينما قد ال يكون �آخرون على نف�س امل�ستوى .و�أقل ما ت�ستطيع فعله يف هذا ال�صدد:
� .1أن تتذكر ر�سالتك:
�أ .هل تنا�سب تلك ال�شراكة ر�سالتنا و�أهدافنا وجماعتنا امل�ستهدفة؟
ب .هل تالئم ا�سرتاتيجية العمل التي نتبناها و�آلياته؟
� .2أن ترى ما �إذا كانت مت�سقة مع قيمك؟
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� .3أن ت�ستمع لكل وجهات النظر :ف�أنت بو�صفك جمدد ًا اجتماعي ًا  /رائد عمل اجتماعي ،قد يغلب عليك احلما�س وفى بع�ض الأحيان ميكن
�أن ينقلب �إلى ت�سرع ،وكثري من رواد العمل االجتماعي لديهم الكاريزما التي توحي للآخرين ب�أنهم دائم ًا على �صواب .لذلك عليك �أن ت�شجع
�أع�ضاء فريقك على �إبداء الر�أي والتعليق ،بل و�أن تطرح عليهم الأ�سئلة بنف�سك ،خا�ص ًة �إن كنت ممن ميتلكون تلك الكاريزما ،و�أن تن�صت جيدا
وتتمعن فى كل ما يطرح قبل �إتخاذ قرار.
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 .4قم مبا يلزم من �أبحاث وا�س�أل من حولك!
 .5ت�أكد من فهمك للتفا�صيل .فكونك رائد ًا �أو جمدد ًا اجتماعي ًا يعني ،يف �أغلب الأحيان� ،أنك متتلك ر�ؤية امل�شهد الأو�سع وال�صورة الأ�شمل،
ولكن عليك �أي�ض ًا �أن تهتم بالتفا�صيل .وحتى �إن مل تكن �أنت الذي يتولى تنفيذ تلك التفا�صيل ،وهو ما يحدث يف معظم الأحيان ،فليكن يف فريقك
�شخ�ص قادر على االهتمام بها ومتابعتها.
 4. 3تعبئة املوارد  /التمويل
اجمع البيانات الالزمة:
• احر�ص على الت�أكد من مواعيد تقدمي مقرتحات امل�شروعات وفرتة البت فيها.
• احر�ص على زيارة موقع اجلهة املانحة على الإنرتنت والإطالع على من�شوراته ون�شراته.
• احر�ص على متابعة التعليقات والأ�سئلة يف الأحداث العامة ،مثل حفالت اال�ستقبال والندوات ،فقد توحي لك مبزيد من الأفكار وتطلعك
على خبايا وتفا�صيل بع�ض الأمور.

• تعرف على امل�شروعات الأخرى للجهات املانحة وامل�ستفيدين من منحه.
التعامل مع املانحني اخلارجيني:
	•ال يتوقف اهتمام الكثري منهم على م�سائل من قبيل تغيري خم�ص�صات امليزانية – وهي من �صميم حقهم بطبيعة احلال – بل يولون
اهتمام ًا بالغ ًا �أي�ض ًا فى بع�ض الأحيان بالقرارات الداخلية ،مثل القرارات املتعلقة باملوارد الب�شرية .لذلك يجب �أن حتر�ص على �إبالغ
ال�شريك املانح ب�أي تغيري حمتمل يف القيادات ب�شكل وا�ضح وب�شفافية.
	•عاد ًة ما تركز الوكاالت املتعددة الأطراف على احلكومات ،ولكن هذا الو�ضع ي�شهد تغري ًا الآن .ابحث عما �إذا كانت لديها برامج منح
�صغرية .بع�ض املانحني يقدمون برامج متويل من خالل �سفاراتهم املحلية مثال.
ن�صائح حول متويل ال�شركات والتعامل مع قطاع ال�شركات :ت�شري اخلربة يف التعامل مع ال�شركات امل�صرية واملتعددة اجلن�سيات� ،أنهم
ينتهجون عدة �سبل يف تقدمي املنح التى تخرج من بنود معينة فى ميزانيتهم ،تربز من بينها الأ�ساليب الثالثة التالية:
 :1بند العالقات العامة  /الت�سويق يف امليزانية
 :2برامج داخلية:
• برامج “منح” خا�صة تقدمها ال�شركة :دعم للمنظمات غري احلكومية والأن�شطة اخلريية
• برامج تنمية تديرها ال�شركة بنف�سها :منح درا�سية وم�سابقات خطط الأعمال مثال
• م�شاركة املوظفني :وت�شمل تطوع موظفى ال�شركة �أو مقابلة تربعات املوظفني املالية مبثلها من قبل ال�شركة� ،إلخ.
 :3م�ؤ�س�سات خريية تابعة لل�شركة:يتزايد هذا التوجه ،والذي تقوم مبوجبه ال�شركة ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة خريية منف�صلة عن ال�شركة وفى
بع�ض الأحيان حتمل ا�سمها.
حتديات  /عقبات �أمام التعامل مع قطاع ال�شركات :رغم التطورات الإيجابية الكثرية التي �شهدها هذا القطاع ،فال يزال يحتاج �إلى
الكثري يف م�صر .لذلك عليك �أن تدرك التحديات التي قد تواجهها وحتاول امل�ساهمة فى التغلب عليها ،وت�شمل:

امل�شكلة /التحدي املحتمل

انعكا�سه عليك /الت�صرف املمكن من ِق َبلك

االفتقار �إلى عالقة فاعلة وات�صال مفتوح مع ال�شركة قبل و�ضع كن ا�ستباقي ًا .ب�إمكانك مث ًال �أن جتمع عدد ًا من املنظمات غري
�أولويات التمويل ،خا�ص ًة مع ال�شركات املتعددة اجلن�سيات ،والتي احلكومية وتعقد جل�سة ع�صف ذهني لإعداد �أجندة العمل وملناق�شتها
عاد ًة ما يتم فيها هذا النوع من االتفاقيات يف املقر الرئي�سي �أو مع ال�شركة املعنية يف بداية الربنامج.
الإقليمى خارج م�صر ثم تتواله الفروع املحلية.
كاف �آلياتها للمنظمات غري ابحث وا�ستك�شف بقدر ا�ستطاعتك� .إذ ت�ستطيع �أن تبد�أ مبوقع
كثري من برامج ال�شركات ال تو�ضح ب�شكل ٍ
ال�شركة الإلكرتوين ،وتقاريرها ال�سنوية ،والتحدث �إلى متلقي املنح
احلكومية ،فيما يتعلق مب�سائل من قبيل:
 تو�ضيح اجلماعات امل�ستهدفة ومناطق الرتكيز اجلغرافى .ال�سابقني.-

دورات البت واملواعيد.

-

ال�صيغ املطلوبة يف املقرتحات.
�ضع خطتك وميزانيتك بحيث ت�ضمن هذا اجلانب وتكري�س بع�ض
املوارد للم�ؤ�س�سة وبناء قدراتها لي�س فقط للم�شروع �أو الن�شاط،
وابذل ق�صارى جهدك لإقناع ال�شركة ب�أهمية هذا اجلانب وت�أثريه
على الن�شاط /امل�شروع حمل املناق�شة ،وكذلك ت�أثريه على الر�ؤية على
املدى البعيد.

ن�صائح حول التعامل مع رجال الأعمال:
• عند تلقي دعم ًا مالي ًا �أو عيني ًا ،احر�ص على االعرتاف والإ�شادة به ،حتى و�إن مل يريدوا هم ذلك .ففي ذلك ت�شجيع للآخرين و�ضرب املثل
لهم .و�سوف يقدرون لك ذلك ،حتى و�إن مل يكونوا راغبني فيه ،لأنه دعاية طيبة لهم ت�صب يف خانة العالقات العامة اجليدة دائم ًا.
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 الق�سم /ال�شخ�ص /نقطة االت�صال املعنية.�أن تركز ال�شركة �أو اجلهة املانحة فى متويلها فقط على دعم امل�شروع
�أو الن�شاط املحدد بدون الأخذ فى الإعتبار ب�شكل كاف الدعم
املطلوب لبناء قدرات املنظمات غري احلكومية و تخ�صي�ص بع�ض
التكويل التمويل لبناء قدرة املنظمة ،وتغطية التكاليف الإدارية �إلخ
(مع حتديد �سقف وا�ضح)
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• كن ا�ستباقي ًا يف �إطالع الأفراد املتربعني وال�شركاء املحليني على التقارير .فرغم �أن معظمهم ال يطالب �أو يهتم بها بقدر مطالبة املانحني
الأجانب ،الذين لهم متطلبات وا�ضحة يف التقارير والتقييم ،فعليك �أن تكون ا�ستباقي ًا على الدوام مع املانحني امل�صريني �أو املانحني الأقل
مطالبة بالتقارير ل�ضمان ال�شفافية وا�ستمرارية العالقة.
• لو كان املانح فرد ًا ،فا�س�أله �إن كان يريد الإ�شادة به �شخ�صي ًا� ،أم يف�ضل ذكر هيئة �أو �شركة ما .معظم القائمني بالعطاء الإن�ساين
يرتبطون ،يف العادة ،بعدد من ال�شركات �أو امل�ؤ�س�سات.
تب�سيط وتو�ضيح �سبل التعاون والدعم املطلوبَ :ي ِّ�سر عليهم امل�شاركة والدعم ،ب�أن تكون وا�ضح ًا يف عر�ض الفكرة وو�سائل التنفيذ
وفر�ص ال�شراكة .فقد �شهد برنامج ح�ضانة “جوائز املبتكر ال�شاب” بنه�ضة املحرو�سة جناح ًا كبري ًا نظر ًا لب�ساطة منوذج “الوحدة” ،حيث كان
ال�شريك املحتمل يعرف �أن دعم م�شروع ت ََخ ُّرج واحد يتكلف  5000جنيه م�صري ،ت َُخ َّ�ص�ص  4000منها مل�شروع التخرج مبا�شر ًة ،و 1000جنيه
لتنفيذ الربنامج وامل�صاريف الإدارية.
و�سائل ب�سيطة حلماية حقوقك الفكرية:
• ح ّول امللفات �إلى  pdfقبل �إر�سالها �إلى ال�شركاء
• �ضع نقطة تو�ضيح تن�ص على حماية حقوق امللكية الفكرية للوثيقة ،تن�ص فيها ،مثال ،على �أن “جميع احلقوق اخلا�صة بهذه الوثيقة
حمفوظة مبوجب القوانني مل�ؤ�س�سة “ أ� ب ج” (التاريخ) .غري م�سموح با�ستخدام هذه الوثيقة �أو جزء منها دون �إذن �صريح من “�أ ب ج””.
• ال تطلع ال�شريك على كل �أ�سرار التنفيذ ،و�إال �أمكنه التنفيذ بنف�سه.
• كل هذه فى النهاية حماوالت للحفاظ على ملكيتك الفكرية وجمهودك ولكن فى جمال التنمية ال يجب �أن يكون �شغلنا ال�شاغل من هو
�صاحب الفكرة �أ�صال ومن �أقتب�سها ولكن يجب �أن يبقى الفي�صل والبقاء للأ�صلح الذى اجتهد ونفذ ولي�س فقط الذى ف ّكر ّ
ونظر ومل
يخاطر �أو يجتهد فى حتقيق حلمه ور�ؤيته .ولكن طبعا على ال�شخ�ص الذى �أخذ �أو اقتب�س الفكرة من �شخ�ص �أخر لينفذها �أن يعطى احلق
الأدبى على الأقل ل�صاحب الفكرة الأ�صلية ويعرتف بدوره فى ذلك .واملجال مفتوح واالحتياجات التنموية كثرية جدا واملناف�سة وعدم
احتكار فكرة ملجموعة واحدة يف�سح املجال للمناف�سة ال�شريفة التى من �ش�أنها دفع املجموعات لتقدمي �أف�ضل ما عندها والتميز فيما تقوم
به والرتكيز على قيمها امل�ضافة ومن �ش�أن ذلك �أن يعم بالنفع على املجتمع املدنى ب�أ�سره.
ً
�صدقة �أو ع�شور ًا :كانت الزكاة والأوقاف من �أروع م�صادر متويل التنمية
�أ�سئلة متعلقة مبا �إذا كان ميكن اعتبار التربعات زكا ًة �أو
التقليدية .احر�ص على معرفة الكثري عنهما حتى ت�ستطيع تقدمي الإجابة الدقيقة متى ُ�سئلت ،و�ستُ�س�أل كثرياً.
�إبراز م�ساهمتك:
• من املفيد دائم ًا �أن ت�ضيف يف امليزانية خانة تو�ضح فيها ما تقدمه �أنت �أو مانحون�/شركاء �آخرون من م�ساهمة ،عيني ًة كانت �أم مالية.
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• كثري من امل�ساهمات التي قد حتتاج �إلى �إبرازها ال يلحظها �أحد يف معظم الأحيان �أو ال تُطرح ب�صيغة كمية .ومنها على �سبيل املثال ،مقدار
جهد املتطوعني �شخ�ص�/ساعة (ميكن ح�سابها عن طريق احت�ساب �أجر املتطوع يف ال�ساعة يف عمله الأ�صلي).
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كيفية عر�ض امليزانية وعنا�صرها :و�ضع تقديرات �أعلى يف امليزانية �أف�ضل من و�ضع تقديرات �أقل! ال غبار عليك يف �أن ت�ضع
تقديرات �أعلى يف ميزانيتك ،خا�ص ًة لو كانت تلك هي املرة الأولى التي تنفذ فيها هذا الن�شاط �أو امل�شروع� ،أو تتعاون مع هذا ال�شريك �أو ذاك ،لأنك
يف النهاية �ستقدم فواتري ر�سمية ،وعندها ت�ستطيع مناق�شة ال�شريك فيما ميكن عمله مبا مت توفريه من املبلغ ،اذا لزم الأمر .ولكن �إذا و�ضعت
تقديرات �أقل من املنا�سب يف امليزانية� ،سي�صعب على ال�شريك �أن يقدم لك متوي ًال �إ�ضافيا لتغطية ذلك العجز ،ورمبا يتعني عليك توفري املبلغ
املتبقي من م�صدر �آخر� ،سواء من ميزانية م�ؤ�س�ستك� ،أو من �شركاء �آخرين وهو �أمر من املمكن �أن ي�سبب الكثري من التعقيدات وامل�شاكل .ولكن
من املهم جدا �أال جتعل من التقدير العايل عادة يف ميزانيات م�شروعاتك ،بل يجب �أن تتعلم من امل�شروعات الأولى �أن حت�سن تقدير امليزانية بقدر
الإمكان حتى ال ي�ؤثر ذلك على م�صداقيتك.
ن�صائح عامة متعلقة بامليزانية:
• يهتم املانحون دائم ًا بالإطالع على كيفية ت�أثري �أموالهم على حياة النا�س .لذلك فمن املفيد جد ًا �أن تو�ضح يف امليزانية ت�أثري ما �سيقدمونه
من متويل �أو م�ساهمة على وحدات الربنامج امللمو�سة .فلو كان مبلغ التمويل املطلوب مث ًال  100.000جنيه مل�شروع يخلق  200فر�صة عمل،
ف�سيكون من املفيد �أن تذكر �أن خلق الوظيفة الواحدة يتكلف  500جنيه.
• من املهم جد ًا �أن يكون لديك منذ البداية متخ�ص�ص مايل جيد (�سواء متطوع فى البداية �أو موظف) لإدارة التوقعات املالية و لالحتفاظ

بالوثائق والفواتري الالزمة للتقارير املالية
• من املهم �أن تقدر م�ساهماتك كمي ًا� ،سواء كانت م�ساهمات تطوعية� ،أو عينية� ،أو مالية� .أ�ضف �إلى امليزانية خانة خا�صة مب�ساهماتك
(ت�شمل وقت املتطوعني� ،إيجار املكان ،تكاليف خدمة الإنرتنت� ،إلخ)
• �أ�ضف خانة للم�ساهمات من م�صادر �أخرى و�أ�ضف خانة مل�ساهمات ال�شركاء الآخرين الطوعية  /النوعية
• يجب ذكر تكاليف عملية التنفيذ بالتف�صيل وبدقة لتحا�شي �سقوط �أي بند ال ميكن تغطيته حتت بنود �أخرى يف امل�ستقبل.
• تعرف على القواعد املنظمة لتقدمي التمويل لدى كل مانح يف مرحلة مبكرة حتى ال ترتب �أمورك على موافقته على تغطية نفقات معينة ثم
تفاج�أ ب�أنه ال يغطيها مثال.
• تعرف على ما يف�ضله كل مانح من �صيغة حمددة وبنية للميزانية.
نــمــــــــــــــوذج
يو�ضح النموذج التايل �أهمية �إبراز خانة “م�ساهمتك /ن�صيبك يف التكاليف” .هذا النموذج خا�ص مبجموعة تتقدم بطلب منحة لإ�صدار دليل
يوثق مل�شروعها وتوزيعه على اجلمهور.
البند

الإدارة
مدير امل�شروع

تكلفة/وحدة الكمية

املدة

م�ساهمتك /ن�صيبك
يف التكاليف

املجموع

م�ست�شارون
�إجمايل العاملني (�أ�ضف الن�سبة املئوية)
�أن�شطة االنت�شار والت�سويق
• عر�ض الربنامج
• اجتذاب املزيد من املانحني ،ورعاة للم�شروع ،و�شركاء وحلفاء
ا�سرتاتيجيني
�إجمايل �أن�شطة االنت�شار والت�سويق

م�صاريف �إدارية
�إجمايل التكاليف املبا�شرة
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�إنتاج منوذج الدليل ،وتوزيعه ،وتطبيقه
• حترير الدليل ومراجعته
• طباعة الدليل
• توزيع الدليل
• ترويج الدليل وت�سويقه
• تدريب فريق رئي�سي ليكونوا مدربني على تطبيق النموذج يف
منظمات �أخرى
�إجمايل �إنتاج منوذج الدليل وتوزيعه
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�أخذ القيا�سات غري التقليدية للنجاح يف االعتبار :بالإ�ضافة �إلى �إيجاد م�ؤ�شرات وقيا�سات كمية لتقييم عملك ،من ال�ضروري �أن ت�أخذ
يف اعتبارك النتائج غري امللمو�سة الأخرى التي قد تغيب عن االنتباه يف البداية .فعلى �سبيل املثال ،كان ت�أثري فاحتة خري حمدود ًا من حيث
عدد امل�ستفيدين ،ولكننا �إذا نظرنا �إلى عدد املتطوعني الذين انخرطوا يف العمل مع املنظمة خالل دورة حياتها ،ف�سن�ستطيع �أن نق ِّيم الت�أثري
االيجابى على نح ٍو خمتلف .فبالإ�ضافة �إلى الذين ا�ستمروا يف العمل املبا�شر� ،شملت ال�شبكة �أي�ضا الكثري من املتطوعني الذين �ساعدت اجلمعية
فى اك�سابهم مهارات واعادة اكت�شاف الذات والر�سالة ال�شخ�صية ا�ستفادوا بها لتحقيق �آثر وا�سع فى املجتمع �سواء من خالل الذين اجتهوا �إلى
ت�أ�سي�س بع�ض املنظمات غري احلكومية ذات القيادات ال�شابة والرائدة يف البالد �أو االنخراط يف مهن �أكادميية كان كثري منها مبنى على التجربة
فى اجلمعية �أو من احل�صول على وظائف دائمة يف ميدان التنمية.
 5. 3حتديد بنيتك القانونية
م�شروع اجتماعي ذاتي التمويل..ملاذا؟:هناك العديد من الأ�سباب التي تدفعك لل�سعي �إلى حتقيق االكتفاء الذاتي مالي ًا:
1.1الكفاءة والفاعلية� .إذا ما مل تكن معتمد ًا على املنح وارتبط دخلك ب�أن�شطتك واعتمد عليها ،ف�سي�ؤدي بك ذلك �إلى توخي كفاءة �أكرث
يف الإنفاق ويف �إدارة التكاليف.
2.2تناق�ص التمويل الذي يقدمه املانحون الدوليون يف م�صر ويف املنطقة تدريجيا على املدى الطويل.
3.3اجتاه قطاع ال�شركات واملانحني الآخرين �إلى دعم املجموعات القادرة على الو�صول �إلى ا�ستقاللية وا�ستدامة ذاتية ولي�ست تلك التى
تعود �إليهم با�ستمرار طالب ًة امل�ساعدة!
متويل ق�صري الأجل �أو متويل مل�شروع �أو ن�شاط بعينه .ونادر ًا ما �ستجد مانح ًا �أو م�ؤ�س�سة خريية
4.4كثري من املانحني ال يقدمون �سوى ٍ
على رغبة يف تغطية امل�صاريف الثابتة �أو �أجور العاملني الأ�سا�سيني ،وبالتايل يتعني عليك تعزيز قاعدتك املالية ومنوذج �أعمالك حتى
ت�ستطيع تغطية تلك النفقات التي ال غنى عنها ال�ستدامة مبادرتك وا�ستقالليتها ومنوها.
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ملحوظة:قد يكون من الأ�سهل فى �أول عام �أو اثنني �أن تبد�أ املبادرة حتت مظلة منظمة قائمة بالفعل بدال من ت�ؤ�س�س منظمة م�ستقلة منذ
البداية ،ولهذا ايجابيات كثرية منها توفري الطاقة واجلهد واملوارد على بناء الربنامج وتطبيقه وعدم الت�شتت بالت�سجيل القانونى �أو عمل نظام
حما�سبى وما ميكن �أن ي�شكله ذلك من ا�ستنزاف موراد �أنت فى حاجة �أكرب لتكري�سها وتوجيهها لتنفيذ �أن�شطتك وتطويرها.
•• نصيحة :ا�ست�شر حمامي ًا كفئ ًا
هناك اجتاه متزايد لإن�شاء مبادرات متخ�ص�صة يف تقدمي الدعم القانوين للجمعيات الأهلية ،وكذلك اجتاه بع�ض املكاتب القانونية �إلى تقدمي
ن�صائح قانونية جمانية لها .ت�أكد من دراية من ت�ست�شريه دراية جيدة بالقوانني التي تعمل يف ظلها .لو كنت يف مرحلة مبكرة ومل ت�ستقر بعد على
حمام .مييل املحامون �إلى التخ�ص�ص ،وبالتايل ،فلو ا�ستقر ر�أيك على �أن تكون
الو�ضع القانوين الذي �ستعمل يف ظله ،يف�ضل �أن ت�ست�شري �أكرث من ٍ
حمام متخ�ص�ص يف ال�شركات� ،أما لو اخرتت العمل كمنظمة غري حكومية فاجل�أ �إلى متخ�ص�ص
ال�شركة هي ال�شكل القانوين مل�شروعك ،ا�ست�شر ٍ
يف هذا املجال ،حمامي ًا كان �أم موظف ًا كبري ًا يف اجلهة احلكومية املخت�صة مثل وزارة الت�ضامن االجتماعي .وت�ستطيع الو�صول �إلى ه�ؤالء ب�سهولة
�إذا ا�ست�شرت املنظمات غري احلكومية القائمة بالفعل .احر�ص على مناق�شة كل الأ�شكال املمكنة ،مبا فيها غري ال�شائعة منها ،مثل التعاونيات،
واع.
حتى تت�ضح لك ال�صورة بالكامل فتتخذ قرارك حول الأن�سب منها على �أ�سا�س ٍ
الو�ضع القانوين :عنا�صر �أ�سا�سية يجب �أخذها يف االعتبار :من املهم �أن تتخري ال�شكل القانوين الأن�سب لك� ،سواء �أكان م�ؤ�س�سة� ،أو
منظمة غري حكومية� ،أو �شركة� ،أو منوذج هجني �أو غري ذلك من �أ�شكال قانونية .وهناك عامالن يجب االهتمام بهما عند اتخاذ هذا القرار ،يف
�ضوء ر�سالة منظمتك وما تنوي القيام به من �أن�شطة:
• احل�صول على التمويل :كثري من املانحني الدوليني يف�ضلون متويل منظمات غري حكومية ولي�س �شركات .ولكن �صناديق اال�ستثمار
املبا�شر ،من ناحية �أخرى ،ت�ستثمر يف ال�شركات ولي�س يف املنظمات غري احلكومية� ،سواء من خالل ال�سندات �أو الأ�سهم ،بحيث ت�ستطيع
بعد ذلك �أن تدير القرو�ض �أو توزع الأرباح.

• احل�صول على التمويل املقدم من برامج م�س�ؤولية ال�شركات االجتماعية :قد يف�ضل قطاع ال�شركات التعامل مع املنظمات غري
احلكومية لال�ستفادة مما ينطوي عليه هذا الن�شاط من خ�صومات �ضريبية مثال.
ً
خا�صة الأ�صغر منها ،على دراية باخل�صومات ال�ضريبية التي
•• نصيحة :يف العديد من احلاالت ال تكون ال�شركات،
ت�ستطيع احل�صول عليها بالتربع للمنظمات غري احلكومية .لذلك فمن املهم للغاية ،لو كنت منظمة غري حكومية� ،أن تكون
 34على دراية وا�سعة بتلك امل�س�ألة حتى ت�ستطيع �أن ت�شرحها ملن تلتقي بهم من �أفراد ال�شركة .ويف كثري من احلاالت يتحول ما

بد�أ على �شكل التزام �صغري من ال�شركة بدافع ديني �أو وطني �أو بدافع الإميان بق�ضيتك� ،إلى م�شاركة �أكرب مبجرد �أن تعرف
ال�شركة احلوافز ال�ضريبية التي ينطوي عليها ذلك.
• جذب املوارد الب�شرية :عاد ًة ما يف�ضل املتطوعون العمل مع املنظمات غري احلكومية .وبالتايل ،فلو كان النموذج الذي �ستطبقه يعتمد
ُ�سجل كمنظمة غري حكومية.
على املتطوعني ب�شكل �أكرب من اعتماده على موظفني ،فقد يكون من الأف�ضل لك �أن ت َّ
• احل�صول �إلى التربعات ال�شخ�صية :عاد ًة ما يف�ضل النا�س تقدمي التربعات ال�شخ�صية �إلى منظمة غري حكومية ،حتى ولو كانت
“�شركتك” ذات ر�سالة تنموية بحتة.
• الإعفاءات ال�ضريبية امل�ؤقتة :حت�صل املنظمات غري احلكومية ،مبوجب القانون ،على حوافز و�إعفاءات �ضريبية على تكاليف
الت�شغيل (مثل الإيجار ،وتكاليف اال�ستخدام� ،إلخ) وكذلك على ا�سترياد الأجهزة.
• اتخاذ القرار :و ُيق�صد به هنا ت�أثري و�ضعك القانوين على مدى ات�ساع نطاق اتخاذ القرار .فاملنظمات غري احلكومية ،على �سبيل املثال،
ُمطا َلبة ب�أن تكون لها جمعية عمومية تُ�سا َءل �أمامها ،بينما يعترب جمل�س امل�ؤ�س�سني ،يف امل�ؤ�س�سات ،هو جهة اتخاذ القرار الرئي�سية.
• داخل قانون ال�شركات :لو ا�ستقر ر�أيك على خيار ال�شركة ،فعليك �أن تتو�صل �إلى نوعية ال�شركة الأن�سب لأهدافك ،وهو ما تدخل فيه
عوامل عديدة مثل احلد الأدنى لر�أ�س املال يف البداية� ،إلخ.
• ال�صورة العامةُ :ينظر �إلى ال�شركات على نطاق وا�سع يف م�صر ،على �أنها �إمنا وجدت لتحقيق الربح فقط� ،إذ �أنه �أ�صبح من ال�صعب
جدا اللجوء خليار ال�شركات غري الربحية فى االطار القانونى احلالى .وبالتايل ،فلو كانت ال�شركة هي �شكلك القانوين ف�سي�صعب عليك
كثري ًا �أن حت�شد ال�شركاء �أو الدعم� ،أما املنظمات غري احلكومية ف ُينظر �إليها دائما ًعلى �أنها �أكرث مي ًال للعمل اخلريي .ورغم �أن التعاونيات
قد تكون ال�شكل القانوين الأمثل يف بع�ض بلدان املنطقة ،ف�إن الكثريين يف�ضلون حتا�شي هذا اخليار نظر ًا لت�سيي�سها على نطاق وا�سع� ،أو
ل�شيوع نظرة تراها م�ؤهلة لأن يدب فيها الف�ساد �سريع ًا.
• معايريك اخلا�صة وعوامل حا�سمة �أخرى :ت�أكد من �أنك �أخذت يف االعتبار م�سائل �أخرى لها �أهميتها يف حالتك �أنت بالذات ،مثل
ر�سالة املنظمة ،ور�ؤيتها ،وخطط تو�سعها امل�ستقبلية� ،إلخ
ت�شري اخلربة العملية ب�سلبيات و�إيجابيات لكل �شكل من الأ�شكال القانونية املختلفة:

احل�صول �إلى
التمويل

ال ي�سهل عليها احل�صول على م�صادر اال�ستثمار
�سواء يف �شكل �سندات �أو �أ�سهم ولكن ت�ستطيع
احل�صول على املنح

ميكنها النفاذ �إلى �صناديق اال�ستثمار املبا�شر ،ولكن ال
ي�سهل عليها بالقدر ذاته النفاذ �إلى املنح

ال�ضرائب

عاد ًة ما تكون معفاة من ال�ضرائب ،وبالتايل
تتقل�ص تكاليف الت�شغيل� ،إلخ

تخ�ضع لل�ضرائب والتى ي�صعب على ال�شركات ذات
الأهداف التنموية ،يف بع�ض الأحيان ،حتملها.

�إمكانية
ممار�سة
الأن�شطة
التجارية

ملحوظة حول النماذج الهجينة :يف بع�ض احلاالت قد يكون من الأف�ضل ت�أ�سي�س منظمة غري حكومية /م�ؤ�س�سة و�شركة يف �آن واحد .فرغم
�أن �شكل “ال�شركة غري الهادفة للربح “ هو الأف�ضل للم�شروعات االجتماعية� ،إال �أنه غري متاح حالي ًا.
 6. 3االت�ساع بحجم امل�شروع /التكرار:
من املهم التفكري يف ذلك منذ اليوم الأول ،خا�ص ًة فيما يتعلق بامل�شروعات االجتماعية ،غري �أن ذلك يحدث عاد ًة ،ولأ�سباب عملية ،يف مرحلة
الحقة .ي�شمل ذلك اال�ستدامة املالية للم�شروع ،وا�ستدامة نظمه وعدم توقفها على �أ�شخا�ص معينني .اال�ستدامة تنق�سم �إلى ق�سمني رئي�سيني وهما:
اال�ستدامة امل�ؤ�س�سية وا�ستدامة الت�أثري.

دليل الممارس ..لرواد العمل االجتماعى

منظمـــة غيـــر حكوميـــة
يجب �أن حت�صل على عرو�ض �أ�سعار وتتبع �آليات
معينة يف التعاقد ،وهو ما قد يوجد �صعوبات لو
كانت امل�ؤ�س�سة تريد �أن تتمتع باملرونة والقدرة
على اال�ستجابة لطلبات ال�سوق� ،إلخ

�شـــــركــــــــة
ي�سهل عليها ال�شراء والبيع والتعامل مع ال�سوق ب�شكل �أكرب
و�أكرث مرونة

35

 -1اال�ستدامة امل�ؤ�س�سية  /املالية :و ُيق�صد بها �ضمان توافر املوارد الالزمة لتغطية تكاليف �إدارة امل�شروع االجتماعي وم�صاريفه الثابتة
بعيد ًا عن االعتماد على املانحني �إلخ� .سوف تواجهك ،بو�صفك م�شروع ًا اجتماعي ًا ،العديد من املع�ضالت ،ومن املفيد �أن تتذكرها دائم ًا ،وت�شمل:
• املوازنة ال�صعبة بني احلر�ص على حتقيق دخل واحلر�ص على �إحداث ت�أثري اجتماعي يف �آن مع ًا.
• كيفية �إدارة االنحراف املحتمل عن الر�سالة ب�سبب االحتياج للتمويل او اال�ستدامة.
• بع�ض اخليارات التى ميكن التفكري بها ت�شمل مثال� :إن�شاء وديعة � ،أو �إدرار دخل من خالل فر�ض ر�سوم مقابل تقدمي خدمات ،الخ.
 -2ا�ستدامة الـت�أثري :ي�شمل �ضمان اال�ستدامة الهيكلية لت�أثري م�شروعك االجتماعي الت�أثري يف ال�سيا�سات  /القواعد التي تدفع الق�ضية ُقدُم ًا،
حتى فيما يتخطى دورة حياة امل�شروع �أو املنظمة وي�شمل ذلك:
• كيفية التعامل مع الإعالم واحلفاظ على التوا�صل مع �شركائك
• ن�شر بع�ض القيم من خالل عمليات خمتلفة ومن خالل ثقافة املنظمة
الت�أثري يف ال�سيا�سات:
	•كيف ميكن لت�أثري م�شروعك �أن ي�ستمر من خالل الت�أثري يف ال�سيا�سات؟
	•ظلت العديد من جهود التنمية االجتماعية – االقت�صادية حمدودة الأثر لأنها مل تعمد �إلى الت�أثري يف �صناع ال�سيا�سات وامل�ؤ�س�سات
احلكومية و�إ�شراكهم ،رغم �أن تلك مهمة �سهلة وتدخل ا�سرتاتيجي ميكن �أن يحدث تغيري ًا م�ستدام ًا.
•• نصيحة :ثقف نف�سك فيما يتعلق بالإطار القانوين وال�سيا�سات!
اخلطوة الأولى �أن تتثقف يف ال�سيا�سات امل�ؤثرة يف ن�شاطك .هناك نوعان من ال�سيا�سات ،عليك �أن تنظر فيهما:
� .1سيا�سات البنية القانونية :مبا فيها بنيتك القانونية �سواء ك�شركة �أو جمعية �أو م�ؤ�س�سة مثال ،وكذلك ال�سيا�سات التى حتكم حوافز
تربع قطاع ال�شركات للمنظمات غري احلكومية ،على �سبيل املثال.
� .2سيا�سات متعلقة بالقطاع املتخ�ص�ص :لو كان ن�شاطك يف جمال الق�ضايا البيئية �أو القرو�ض ال�صغرية �أو التعليم وارتباطه
بالتوظيف ،على �سبيل املثال ،عليك �أن حتاول التعرف �أكرث على ال�سيا�سات املتعلقة مبجال ن�شاطك والتى حتكمه �أو تقيده.
كيف ميكن البدء يف �إ�شراك �صناع ال�سيا�سات
• ادعهم لالن�ضمام �إلى جمل�س م�ست�شاريك
• تعرف �إلى امل�ؤ�س�سات احلكومية امل�س�ؤولة عن نوعية ن�شاطك (وزارة ال�صحة ،وزارة الرتبية والتعليم ،وزارة التعليم العايل� ،إلخ).
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• تعرف على ال�سيا�سات التي ت�شكل قطاعك �أو ت�ؤثر فيه يف الوقت احلايل.
• تابع الأخبار عن كثب حتى تظل على �إطالع دائم على �أي تعديالت يف القوانني� ،أو فر�ص قد تن�ش�أ� ،أو جماعات منا�صرة تعمل على نف�س
مو�ضوعك� ،إلخ.
مثال� :ضم جمل�س م�ست�شاري مكتب التوظيف وريادية الأعمال بنه�ضة املحرو�سة وزير تعليم عايل �سابق .وهناك مناق�شات جتري حول كيفية
�إدماج منوذج املكتب يف قانون التعليم العايل ،وقد ي�شمل ذلك ،على �سبيل املثال ،بعد جناح النموذج فى �سنواته الأولى ،تخ�صي�ص احلكومة
مليزانية دعم للنموذج فى اجلامعات امل�صرية احلكومية �أو مقرتح لتقدمي ال�سلطات ال�ضريبية حوافز ال�ستثمار القطاع اخلا�ص يف �إن�شاء مثل تلك
املكاتب.
�أ�سئلة يجب �أن تطرحها على نف�سك قبل خطوة نقل النموذج وتكراره:
 .1هل لدي القدر الالزم من الأنظمة والآليات والقواعد املوثقة؟
 .2هل مت تطبيق تلك الأنظمة والآليات والقواعد وثبتت فاعليتها؟

 .3 36هل لدي �إثبات عملي على جناح الفكرة؟

تكرار منوذج فاحتة خري :ملاذا جنح مع رو�ضة �أبو غالبُ :طلب من فاحتة خري امل�ساعدة يف تكرار برنامج القرو�ض ال�صغرية املعتمد
على املتطوعني يف منطقة �أخرى خارج القاهرة .مل يكن لدى تلك اجلمعية �أي متطوعني ،وكانت املنطقة املعنية منطقة ريفية ،يف حني كانت
املنطقة التي ت�أ�س�ست فيها فاحتة خري منطقة ح�ضرية فقرية .ولكن جنح تكرار منوذج فاحتة خري من خالل الزيارات املكثفة التي قام بها
متطوعوها �إلى املنطقة لتدريب املوظفني على منوذجهم .وفيما يلي بع�ض الدرو�س امل�ستفادة من �أ�سباب جناح التجربة:
 .2ت�شابه الر�ؤية والقيم واملعتقدات لدى اجلمعية الأم واملجموعة اجلديدة
 .3م�شاركة العديد من املتطوعني من فاحتة خري بتنظيم زيارات �أ�سبوعي ًة ،على مدى �شهرين للمنطقة
 .4املرونة (االعتماد على موظفني على خالف النموذج الأ�صلي)
 .5مرونة تطبيق نظام القرو�ض على �أ�سا�س احتياجات املجتمع املحلي .فنظر ًا لأنها منطقة ريفية كانت هناك �ضرورة لأن يكون حجم القر�ض
�أكرب ومدة ال�سداد �أطول حتى ينه�ض امل�شروع ويبد�أ يف الإنتاج (�شراء عنزة على �سبيل املثال واالنتظار حتى تلد)
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 .4االتصاالت
حول هذا الق�سم :ال �شك �أن االت�صاالت مو�ضوع يفر�ض نف�سه على كل �أق�سام هذا الدليل ،ولكن نظر ًا لأهميته ،وللإميان بالأهمية الق�صوى
لالت�صاالت اجليدة ،منذ بزوغ الفكرة وخالل مراحل منوها ،ثم ن�ضوجها لتتحول �إلى مبادرة (وهو ما ركزنا عليه بو�ضوح يف امللحق  :1التكيف مع
احتياجات دورة حياة مبادرتك) ،فقد خ�ص�صنا هذا الق�سم بالكامل لعر�ض بع�ض الن�صائح التي تكفل لك �أق�صى درجة من الفاعلية يف تو�صيل
الر�سالة ال�صحيحة ،وتعبئة املوارد املنا�سبة ،وحتقيق الر�ؤية على �أف�ضل نح ٍو ممكن .وقد ق�سمناه �إلى عدد من الأق�سام الفرعية التي تناولنا
فيها تنظيم اجتماعات داخلية ،وخارجية فعالة ،والتعامل مع الإعالم ،والعر�ض الفعال ،والتحدث �إلى اجلمهور ،وامل�شاركة الفعالة يف امل�ؤمترات
وور�ش العمل .ثم ختمنا هذا الق�سم بق�سم فرعي حول االت�صال الكتابي الفعال ،ا�شتمل على بع�ض الر�ؤى العميقة املهمة التي ينبغي على �أي مبتكر
اجتماعي ناجح �أن يكون على دراية بها.
ن�صائح عامة حول االت�صاالت:
• توخى الو�ضوح فيما تعرب عنه ،وال تعترب حمدثك �أو من ترا�سله على دراية م�سبقة مبو�ضوع حديثك .خاطبه على �أ�سا�س �أنه لي�ست
له دراية مبا تريد �أن تقول!
• �ضع نف�سك يف مكان ال�شخ�ص الآخر:
• ما املعلومات التي تتوافر لديه ،وما املعلومات التي يحتاجها؟
• ما الوقت املتاح لديه؟
• ما امل�شاكل �أو الر�ؤى ال�سلبية التي قد تكون لديه وحتتاج �إلى التعامل معها؟
• ما الذي قد يدفعه �إلى اال�ستماع �إليك �أو قراءة ما كتبت؟
• حاول �أن تفهم �أو ًال:
• نف�سك ،ودوافعك ،ونقاط قوتك و�ضعفك
• فريقك وقدراتك
•	�أهدافك ور�ؤيتك
• اجلماعة امل�ستهدفة
• ما تقوم به جماعات ومنظمات �أخرى من ن�شاط
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اجعل ملبادرتك “ماركة م�سجلة” :كما �أن لر�ؤيتك لنف�سك ودرايتك مبكانتك ور�ؤية الآخرين لك �أهميتها ،ف�إن وجود “ماركة م�سجلة”
لن�شاطك /مبادرتك /منظمتك له القدر نف�سه من الأهمية.
	•ت�سمية مبادرتك :اال�سم يعرب عن جزء منها ،فاجعله الفت ًا لالنتباه معرب ًا عما تقوم به.
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	•اخرت لها �شعار ًا �أو اخت�صار ًا معرب ًا والفت ًا.
	•على قدر امل�ستطاع حتا�شى الأ�سماء الأجنبية ،خا�ص ًة �إذا ارتبط ن�شاطك باملجتمع ،فالأ�سماء املحلية ت�ضفي �شعور ًا �أكرب بالأ�صالة.
	•ال تخرت ،متعج ًال ،ا�سم ًا ال ت�سرتيح له ب�شكل تام .خذ وقتك ،فالأمر ي�ستحق.
•• نصيحة :اجمع ردود الفعل واملقرتحات وعبئ الزخم حول فكرتك �أو حلمك (قد يظن البع�ض �أن ما تقوله “ا�سطوانة
م�شروخة”!)
	•بالذات فى البداية� ،أكرث من احلديث عن فكرتك ور�ؤيتك ،خا�ص ًة يف مرحلة تكوين الفكرة ،فتلك من �أف�ضل �سبل ا�ستثارة االهتمام
وردود الأفعال واملقرتحات .باال�ضافة لأهمية �أن تتكلم� ،أي�ضا من الأهم �أن حتر�ص على الإ�صغاء لردود الفعل باهتمام كبري.
	•وا�صل مناق�شة فكرتك واال�ستماع لردود الأفعال واملقرتحات ،فذلك �سي�ساعدك على:

• جمع االنطباعات وردود الأفعال حولها .هل يرونها فكر ًة جديدة؟ هل يعرفون �آخرين يقومون بن�شاط م�شابه؟
• �أن جتعل ر�سالتك �أكرث دق ًة ومار�سها.
• �أن جتتذب الدعم واملوارد املحتملة ،ب�شري ًة كانت �أو مالية �أو عينية.
التوازن بني ترويج نف�سك والتحدث عن �أفكارك يف مقابل التمحور حول الذات �أو الغرور:
	•ال يعني ما �سبق �أن تتحول �إلى �شخ�ص نرج�سي مولع بذاته! فالتوا�ضع من �أهم �صفات القائد اجليد .دع االعرتاف بف�ضلك للآخرين
وال تقم به �أنت.
	•قد حتتاج �إلى ترويج نف�سك ،خا�ص ًة يف البداية و�أنت تثبت �أقدامك ،ولكن افعل ذلك ب�شكل متوا�ضع.
	•ركز على املنظمة والفكرة ولي�س على نف�سك �أو دورك .قل دائم ًا “نحن” وال تقل “�أنا” .ليكن لقبك “�شريك م�ؤ�س�س” بد ًال من
“م�ؤ�س�س” �أو “امل�ؤ�س�س” مثال.
 1. 4اجتماعات داخلية فعالة
الإعداد لالجتماع:
• �أر�سل الوثائق املتعلقة باالجتماع /جدول الأعمال للم�شاركني م�سبق ًا� ،إن كان له وثائق �أو جدول �أعمال.
كاف.
• �أر�سل الدعاوى قبل املوعد بوقت ٍ
• اذكر كيفية الو�صول �إلى مقر االجتماع ورقم الهاتف حتى ال ي�ضل �أحد الطريق.
• ابعث ر�سالة ا�ضافية للتذكري باالجتماع قبل موعده بيوم �أو اثنني .ومع التذكرة �ضع قائمة ب�أ�سماء امل�شاركني الذين �أكدوا ح�ضورهم حتى
ت�شجع الآخرين على احل�ضور وتوجد �شعور ًا ب�أهمية االجتماع.
�أثناء االجتماع:
ن�سخ مطبوعة من الوثائق التي �أر�سلتها ،حتى يطلع عليها من مل ي�سعفه الوقت للإطالع عليها.
• قم بتوفري ٍ
• قم بتقدمي بع�ض الأطعمة وامل�شروبات :يجب �أن تتوفر بع�ض الأطعمة �أو الفواكه الطازجة �أو امل�شروبات كلما كان ذلك منا�سب ًا ،فمن �ش�أن
ذلك �أن ويخلق �ألفة وجو ًا حميمي ًا ت�شتد احلاجة �إليه عند العمل مع جمموعة حتتاج �إلى توثيق الروابط فيما بينها ب�شكل �أكرب .وهو �أ�سلوب
مفيد �أي�ض ًا يف االجتماعات التي ُي َت َوقع �أن ت�شهد نقا�شات �ساخنة �أو ق�ضايا خالفية ،حيث ت�ساعد على تخفيف حدة التوتر وتتيح الرتكيز
على �شيء �آخر .فتناول الطعام وال�شراب مع ًا يتيح للم�شاركني االجتماع حول جتربة �إيجابية ،و�إن�سانية بحتة يف الأ�سا�س.
• املي�سر /الرئي�س :احر�ص على �أن يطرح مي�سر االجتماع /رئي�سه �أهداف االجتماع و�سبب وجود امل�شاركني يف هذا املكان مع ًا .قبل البدء،
احر�ص على �أن يتيح للم�شاركني تعليق ًا �أخري ًا على جدول الأعمال املقرتح� ،أو لو كانوا يف�ضلون تعديل الوقت املخ�ص�ص لكل متحدث/
ن�شاط �إلخ.
دليل الممارس ..لرواد العمل االجتماعى

• احر�ص ،من بداية االجتماع ،على تو�ضيح م�سار برناجمه ،وفرتات اال�سرتاحة ،وقواعد �سري املناق�شات �إلخ.
• لتحا�شي تقل�ص عدد احل�ضور �أو ان�صراف البع�ض تدريجي ًا ،احر�ص على حتديد وقت انتهاء االجتماع بدقة ،حتى يلتزم اجلميع به ،وا�س�أل
بو�ضوح �إن كان �أحد يحتاج �إلى االن�صراف مبكر ًا ،حتى ال يفاج�أ احل�ضور بان�صرافه.
• توثيق االجتماع :لو مل ُيتفق على ذلك قبل االجتماع ،احر�ص على �أن تطلب متطوع ًا للقيام بذلك� ،أو كلف �أحد ًا بتوثيق وقائع االجتماع،
ثم �أر�سل ن�سخ ًا للم�شاركني بعد االجتماع .يخ�ضع اختيار ال�شخ�ص الذي يقوم بذلك ملعيارين �أ�سا�سيني ،هما� )1 :إجادة تدوين جمريات
االجتماع واملالحظات؛  )2القدرة على �إر�سال ن�سخ من حم�ضر االجتماع بعد انتهائه بفرتة وجيزة �أى بب�ضعة �أيام على الأكرث.

• قائمة وا�ضحة باخلطوات التالية� :ضع قائمة وا�ضحة باخلطوات التالية ،و�أعد تالوتها �أكرث من مرة فى نهاية االجتماع حتى تت�أكد من
كل على دوره والتزامه به.
موافقة ٍ
• �أحيان ًا يكون من الأ�سهل ،خا�ص ًة �إذا كان عدد احل�ضور كبري ًا� ،أن يتفق اجلميع على موعد اجتماع املتابعة التايل� ،أثناء وجودهم جميع ًا يف
االجتماع؛ �إذ قد ي�صعب تن�سيق املواعيد عرب الهاتف �أو الربيد الإلكرتوين بالذات لو كان عدد امل�شاركني كبري ًا.
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• قم بتمرير ورقة بيانات ح�ضور على اجلميع ،خا�ص ًة لو كان هناك م�شاركون جدد حتتاج �إلى احل�صول على بيانات االت�صال بهم.
بعد االجتماع:
• �أر�سل ر�سالة �شكر ولو �أمكن حم�ضر االجتماع �إلى كل امل�شاركني يف غ�ضون � 48ساعة على الأكرث حتى ال يكون الن�سيان قد ت�سلل بعد �إلى
�أذهانهم �أو خفت لديهم االهتمام وقوة الدفع اللتني �ساعدت على خلقهما �أثناء االجتماع.
• بالن�سبة ملح�ضر االجتماع يف�ضل �أن يكون على �شكل جدول ي�ضم �أربع خانات .1 :نقطة النقا�ش  .2الأعمال املطلوبة واخلطوات املتفق
عليها .3 ،امل�س�ؤول عن كل منها ،و .4الوقت املقرر لالنتهاء منها.
 2. 4اجتماعات خارجية فعالة
قبل االجتماع:
• اطلع على موقع املنظمة على الإنرتنت �أو عمل البحث الالزم من قراءة �أو �س�ؤال �آخرين عنها.
• احر�ص على ارتداء الزي املنا�سب (زي ر�سمي يف العادة).
• ا�صطحب معك بطاقات التعريف اخلا�صة بك (الكروت ال�شخ�صية).
• لو كنت �ستدخل االجتماع برفقة بع�ض الزمالء فاحر�ص على �أن تلتقوا خارج موقع االجتماع قبل موعده بن�صف �ساعة على الأقل حتى
تدخلوا جميع ًا مع ًا.
• ا�صطحب معك نوتة وقلم ًا لتدوين املالحظات.
• ا�صطحب معك جدول مواعيدك �أي ًا كان �شكله لت�ستخدمه �إن احتجت �إلى �إبداء املوافقة على حتديد موعد االجتماع القادم.
�أثناء االجتماع:
• �ضع هاتفك املحمول جانب ًا.
• �أظهر االهتمام واحر�ص على النظر �إلى ال�شخ�ص املتحدث.
• حاول حتا�شي العادات امل�شتتة لالنتباه ،كالإمياء املتكرر �أو تكرار قول “نعم”.
• ال مت�ضغ اللبان �أثناء االجتماع!
• ا�صطحب معك املواد التعريفية عن املنظمة.
بعد االجتماع:
• تطوع بكتابة حم�ضر االجتماع� ،إذ ي�ضمن لك ذلك الإملام بالتزامات الطرفني على حد �سواء ،ويتيح لك ميزة �صياغتها.

دليل الممارس ..لرواد العمل االجتماعى

• �أرفق باخلطوات التالية املتفق عليها ر�سالة �شكر .ويف�ضل �أن ت�شرع يف املتابعة مع ال�شركاء اخلارجيني فى �أ�سرع وقت ال يتجاوز اليوم مثال.
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•• نصيحة :احلفاظ على قوة الدفع مع ال�شركاء اخلارجيني :التوثيق والكتابة
	•احر�ص ،حتى مع املكاملات الهاتفية ،على �أن تر�سل ر�سالة بريد �إلكرتوين للمتابعة ،توثق فيها ما اتفق عليه واخلطوات التالية.
	• ا�ستمارة حم�ضر االجتماع من �أف�ضل و�أب�سط الو�سائل لتوثيق عالقتك ون�شاطك مع �شركاء خارجيني .ت�أكد من �أن تورد بها ر�ؤية عامة
�شاملة ،و�أن ت�شري �إلى �أية مرفقات �إ�ضافية لتعود �إليها فيما بعد .لهذا الأ�سلوب �أهمية خا�صة يف االجتماع الأول .اذكر يف اال�ستمارة
نقاط املناق�شة الأ�سا�سية واخلطوات التالية بالتف�صيل ،وكذلك ال�شخ�ص امل�س�ؤول ،واملواعيد املتفق عليها.
التوا�صل مع ال�شركاء واجلهات الداعمة:
• �إحر�ص على وجود نظام تقارير �شديد الو�ضوح منذ البداية .ينبغي �أن ت�شتمل مذكرة التفاهم على ق�سم خا�ص بالتقارير املتوقع تقدميها،
وعليك �أن تلتزم بها.
• �أوجد و�سيلة لإبقاء املانح على �إطالع م�ستمر بامل�ستجدات� ،سواء من خالل قائمة مرا�سلة �إلكرتونية للمانحني� ،أو ن�شرة حتديث خمت�صرة،
حتى و�إن مل ُيطلب منك ذلك� ،أو تنظيم مواعيد لقاءات منتظمة �أو حتى حمادثات هاتفية ملناق�شة ما حدث من تقدم.

• �أخذ اجلانب الآخر من املو�ضوع يف االعتبار له �أهميته �أي�ض ًا من ناحية كم املعلومات التي �ستُط ِلع عليها ال�شريك املحتمل .توخى احلر�ص
يف االجتماعات والوثائق .وتوفريا لوقتك وجهدك �إن �أمكن ف�أكتب مذكرة خمت�صرة بالفكرة يف البداية ،ثم طورها �إلى عر�ض كامل فى
حال احل�صول على املوافقة املبدئية على املذكرة املخت�صرة.
• عندما يتوقف التقدم واالجناز فى امل�شروع لأي �سبب ،حافظ على توا�صل �شبه منتظم دائم ًا لتحا�شي ال�شعور بالإحباط.
 3. 4التعامل مع الإعالم
• اعرف �أكرث عن اجلمهور امل�ستهدف للربنامج� .شاهد �إحدى احللقات �أو ا�ستمع �إليها حتى تكون على دراية بطبيعة الربنامج.
• احر�ص على م�شاهدة حلقة واحدة على الأقل من الربنامج.
• ا�س�أل عن �آراء النا�س فيه ومن ي�شاهده ب�شكل �أ�سا�سي ،حتى تعرف النقاط التي ينبغي الرتكيز عليها يف �إي�صال ر�سالتك (ن�شر فكرتك
وقيمها ،اجتذاب املتطوعني ،التما�س الدعم وامل�ساندة� ،إلخ)
• ال ت�ستهن ب�أي ظهور يف الإعالم ،و�إن قللت مدته ،خا�ص ًة يف بدايات �إن�شاء مبادرتك.
بالن�سبة للإعالم املطبوع:
• معظم ال�صحف لن ت�سمح لك بالإطالع على املقال قبل ن�شره ،ولكن من حقك �أن تطلب منهم ت�صحيح �أي �أخطاء متعلقة باحلقائق
والأرقام فيما بعد وعليهم االلتزام بن�شر اال�ستدراك �أو الت�صحيح �أو االعتذار.
• لتحا�شي �أي �أخطاء �إ�ضافية ،احر�ص على �أن تر�سل لهم ن�شرة �صحفية مف�صلة �أو بيان �صحفى يت�ضمن كل املعلومات الأ�سا�سية ويجيب عن
الأ�سئلة الرئي�سية عن مبادرتك.
•• نصيحة :معظم ال�صحفيني والكتاب ،يف �أيامنا هذه� ،سواء يف ال�صحف واملجالت احلكومية �أو امل�ستقلة ،يحر�صون على
و�ضع عناوين بريدهم الإلكرتوين يف نهاية املقال .ورغم �أن معدالت الرد على الر�سائل لي�ست مرتفعة ،فب�إمكانك البدء
مبرا�سلتهم ،ومتابعة �أعمال من يروجون لأفكار معينة ومن قد ميثلون �شركاء �أو حلفاء حمتملني� ،سواء لن�شر �أعمالك �أو
بو�صفهم قادة ر�أي قد ي�ساندون وجهة نظرك.
اال�ستعداد للمقابلة:
• الألوان واخللفيات :ا�س�أل حماورك �إن كان من الأف�ضل �أن ترتدي �ألوان ًا معينة �أو �أن حتر�ص على ن�سق معني يف امللب�س .حاول �أن تختار
الألوان الأ�سا�سية لتحا�شي ت�شتيت انتباه امل�شاهد.
• الوقت يف اال�ستوديو :احر�ص على احل�ضور مبكر ًا حتى تكت�سب �ألفة مع املكان واجلو العام.
• لو كانت هناك �إمكانية لعر�ض بع�ض الالفتات �أو املواد الأخرى فاحر�ص على �إح�ضارها معك.
• حتقق مما �إذا كان يف �إمكانك ذكر ا�سم املنظمة ،فهناك يف بع�ض الأحيان قواعد – خا�ص ًة يف القنوات احلكومية – متنع املنظمات غري
احلكومية او ال�شركات من ذكر �أ�سمائها ،وقد يكون يف ذكرها �إ�ضرار مهني باملحاور ،لذلك عليك الت�أكد من هذه النقطة.

• ت�أكد من كتابة ا�سمك بال�شكل ال�صحيح على ال�شا�شة لو توفر ذلك.
• حتقق مما �إذا كان ب�إمكانك ذكر بريدك الإلكرتوين �أو عنوان املوقع االلكرتونى �أو رقم الهاتف على الهواء.
�أثناء املقابلة:
• احر�ص على �إعداد اخلطوط العري�ضة والنقاط التي تريد ت�أكيدها ،وحاول �أن تثريها وت�ؤكد عليها خالل املقابلة عدة مرات.
بعد املقابلة:
• ا�س�أل �إن كنت ت�ستطيع احل�صول على ن�سخة م�سجلة من احللقة .معظم القنوات اخلا�صة �أو امل�ستقلة �ستوفر ذلك من تلقاء نف�سها،
ا�سطوانة مدجمة حتمل ت�سجيل احللقة ،ولكن ذلك غري ممكن مع معظم القنوات احلكومية.
• �شاهد احللقة فيما بعد لتحكم على نف�سك ،واطلب من املقربني �إبداء الر�أي ال�صادق.

دليل الممارس ..لرواد العمل االجتماعى

• يف كثري من الأحيان ال يكون ُمقدم الربنامج هو من ُيعد املادة ،ويف بع�ض الأحيان ال يقر�أ املقدم املادة التي مت �إعدادها .لذلك ال تفرت�ض
�أن حمدثك على دراية باملو�ضوع ،فيف�ضل �أن تلخ�ص له املعلومات الأ�سا�سية فى بع�ض اجلمل ال�سريعة قبل بداية احلوار.
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ما امل�شاكل التي ميكن �أن حتدث يف مقابلة تليفزيونية؟ قد تتبني �أن املقدم مل يقر�أ �شيئ ًا عن منظمتك ،بل وقد يبد�أ يف احلديث عن
منظمة �أخرى .احتفظ بابت�سامتك ،وقل �شيئ ًا ايجابى على �شاكلة�“ :أ�شكرك على �أنك ذكرت ذلك .فهناك خلط �شائع يرى �أن منظمتنا� ”...أو
“يف الواقع منظمتنا هي”...
•• نصيحة :انتبه! ال ت�ستمر املقابلة �أبد ًا املدة التي قالوا لك �إنها �ست�ستغرقها!
• مع املقدمة ،والفوا�صل ،ورمبا املداخالت الهاتفية من امل�شاهدين� ،سينتهي بك الأمر �إلى فرتة �أق�صر بكثري مما ُوعدت به.
• �ضع خطتك على هذا الأ�سا�س .فلو قالوا لك �إن املقابلة �ست�ستغرق  20دقيقة� ،ضع اخلطة على �أ�سا�س �أن تقول كل ما تريد يف  10دقائق
بحد �أق�صى .فعلى �سبيل املثال ،ال تنتظر �إلى نهاية احللقة لتذكر ا�سم موقعك االلكرتونى ،فقد ينهيها املقدم ب�شكل مفاجئ ل�ضيق الوقت.
واحر�ص على �إي�ضاح النقاط الأ�سا�سية يف ر�سالتك عدة مرات منذ البداية و�أثناء املقابلة.
• احر�ص على حتقيق �أو�سع ا�ستعرا�ض ممكن ملبادرتك .كرر ا�سم املنظمة مع كل �إجابة ،فقل على �سبيل املثال “نحن يف نه�ضة املحرو�سة
ن�ؤمن ب�أن  .”....مع كل �س�ؤال ،حتدث كما لو �أن م�شاهد ًا جديد ًا بد�أ للتو م�شاهدة الربنامج ،وبالتايل فهو ال يعرف من �أنت �أو ما هي
املنظمة التي تتحدثون عنها.
 4. 4العر�ض الفعال والتحدث �إلى اجلمهور
• اعرف اجلمهور واملحيط الذي �ستتحدث فيه
• قم ب�إعداد ن�ص للكلمة
• قم ب�إعداد الر�سوم التو�ضيحية والبيانية
• اجعل الن�ص خمت�صر ًا ،جمرد خطوط عري�ضة حتى ال تقر�أ من الن�ص!
• مترن على العر�ض ب�صوت م�سموع
• قم ب�إعداد �أجهزة العر�ض امل�سموعة واملرئية وت�أكد من جاهزيتها
• اقرتح مقدمة منا�سبة
• حتقق من الوقت املتاح لك
• حتقق مما �إذا كان �سيتاح لك الرد على الأ�سئلة
• قم ب�إلقاء الكلمة
• خ�ص�ص فرتة للأ�سئلة والإجابات بعد �إلقاء الكلمة
• توخى االهتمام البالغ مع اجلمهور الدويل
املقدمة ( 10باملائة من الوقت املخ�ص�ص لك)
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• �شد انتباه احل�ضور – ابد�أ ب�شيء جذاب!
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• اذكر الهدف الأ�سا�سى – ما الذي �سيجنوه من مو�ضوع الكلمة
• اطرح �إطار العر�ض� ،أطلع اجلمهور على ما �ستحدثهم عنه
• �ضع القواعد ،مثل الوقت الذي �سرتحب فيه بالأ�سئلة
اجلزء الرئي�سي (  80باملائة من الوقت املخ�ص�ص لك)
• تذكر قاعدة الثالثة – ثالث نقاط رئي�سية ،ثالث نقاط فرعية ،على الأكرث ،لكل نقطة رئي�سية.
• ا�ضرب الأمثلة على ما تريد قوله ،واخرت �أقرب الأمثلة داللة مل�شاهديك
• ا�ستخدم الأدوات امل�ساعدة املرئية يف عر�ضك
• اربط كل نقطة مبا تليها ب�إظهار عبارة �أو �شكل معرب عنها �أثناء العر�ض

اخلامتة ( 10باملائة من الوقت املخ�ص�ص لك)
• ملخ�ص – ال ي�شتمل على �أية عنا�صر جديدة – خل�ص ما قلته يف كلمتك
• اختم احلديث بعبارة مبهجة �أخاذة!
• ا�شكر احل�ضور على ح�سن املتابعة
• ادعهم لطرح الأ�سئلة
طريقة العر�ض املت�سل�سل (با�ستخدام ال  powerpointمثال)
• اخرت عناوين معربة ووا�ضحة
• احر�ص على وجود رابط وخط للعر�ض
• و�ضح اخلطوط العامة
• بعد كل �شريحتني �أو ثالثة خل�ص ما تقدم وذكر احل�ضور بخط العر�ض“ -حتدثنا عن  ...والآن �س�أحدثكم عن� ،”...شيء من هذا القبيل.
• كل �شريحة يجب �أن ت�شتمل على جزء حمدد ور�سالة يتم ربطها بعد ذلك بال�صورة ال�شاملة للر�سالة التي تريد طرحها.
• �ضع ال�شريحة امل�شتملة على اخلطوط العري�ضة (�أو جدول حمتويات العر�ض) بني كل ق�سمني حتى تعيد تو�ضيح موقع الق�سم الذي
�ستتحدث عنه يف ت�سل�سل العر�ض .من �ش�أن ذلك �أن يحافظ على انتباه احل�ضور وي�شعرهم بامل�شاركة.
• اك�سر حاجز اجلليد!
• �ألق نكتة .ولكن حاذر من النكتة “البايخة” �أو امل�صطنعة لأنها قد تكون �ضارة.
• اطرح �أ�سئلة ،مبا يف ذلك �أن تطلب من احل�ضور �أن يعرف كل منهم بنف�سه� ،أو بالآخرين لو كان العدد لي�س كبريا للغاية لتفادى ت�ضييع
الوقت.
• رواية ق�صة ذات عالقة باملو�ضوع �أ�سلوب ينجح دائم ًا يف جذب االنتباه.
• ا�س�أل احل�ضور عما يتوقعونه من العر�ض  /التدريب .من املهم بعد جمع النقاط كلها تو�ضيح النقاط التى �سوف تركز عليها واذا كانت
هناك �أى توقعات �أخرى �أن تعتذر انه لن يتم التطرق لها فى هذه املحا�ضرة واعطاء بديل للمهتمني مثال باالطالع �أو ح�ضور جل�سة
�أخرى ،الخ.
• اهتم بوقفتك �أو جل�ستك
• اهتم بنربة �صوتك وكيفية الإلقاء و�أن تكون متغرية (ابتعد عن الرتابة)
• احرتم الوقت املخ�ص�ص لك (�أن ت�ستغرق وقت ًا �أقل من املحدد �أف�ضل من �أن تتجاوزه �أو ت�ستغله بالكامل)
• احر�ص على التوا�صل الب�صري مع احل�ضور
• ال تطل النظر �إلى ال�صور �أو ال�شرائح �أو و�سيلة العر�ض

اطرح على نف�سك الأ�سئلة التالية بعد العر�ض:
• التقدمي (امللب�س ،واللغة ال�صوتية واجل�سدية):
• هل حر�صت على التوا�صل الب�صري مع احل�ضور؟
• هل كانت نربتك جاذبة ومريحة؟
• هل حر�صت على تنويع نربة �صوتك وارتفاعه �أو انخفا�ضه؟
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• لزيادة الت�أثري ،تعلم تنظيم النف�س ب�شكل �سليم من احلجاب احلاجز حتى ت�ستطيع احل�صول على كمية كبرية من الأك�سوجني حيث �أن
ذلك ي�ساعد فى اال�سرتخاء وفى اخلروج ب�صوتك بو�ضوح �أكرب
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• هل تنوعت �سرعة العر�ض (مع احلر�ص على �أال تكون �أ�سرع من قدرة احل�ضور على املتابعة)؟
• هل حر�صت على ح�سن ا�ستخدام لغة اجل�سد (الإمياءات ،حتا�شي احلركات امل�شتتة �أو امل�ضجرة� ،إلخ).
• هل كان مظهرك وملب�سك �أنيق ًا ومالئم ًا للمنا�سبة؟
• ان�سياب العر�ض
• هل طرحت اخلطوط العري�ضة بو�ضوح يف البداية؟
• هل بد�أ العر�ض مبقدمة ثم ق�سم رئي�سي ثم خامتة؟
• هل حر�صت على �إبقاء احل�ضور على دراية بت�سل�سل الأق�سام طوال العر�ض؟
• هل كان ت�سل�سل العر�ض منطقي ًا؟
• هل حاولت ك�سر حاجز اجلليد؟
• هل حاولت �إ�شراك احل�ضور واحلفاظ على ا�ستمرارية انتباههم؟
• الو�سائل الب�صرية:
• هل ا�ستخدمت الو�سائل الب�صرية (جهاز العر�ض ،ال�صور� ،إلخ) ب�شكل فعال ي�ضيف للعر�ض وغري م�شتت للحا�ضرين؟
• هل كانت الو�سائل الب�صرية التي ا�ستخدمتها على �صلة باملو�ضوع و�أ�ضافت ملحتواه؟
• التحاور والأ�سئلة:
• هل �أبديت االهتمام املطلوب بالتعليقات والأ�سئلة من جميع احلا�ضرين؟
• هل كان ردك ب�شكل الئق ومتوا�ضع مهما كانت �سذاجة ال�س�ؤال مثال؟
• اجلوانب اللوجي�ستية:
• هل ا�ستخدمت �سيناريو مكتوب �أم اعتمدت على الذاكرة فقط؟
• هل بدا عليك اال�ستعداد الكامل باملعلومات واملواد؟
• هل احرتمت الوقت املحدد لك؟
• امللخ�ص املطبوع:
• هل كان امللخ�ص املطبوع جيد الإعداد؟
• هل �أح�سنت اختيار الوقت الذي تقوم فيه بتوزيعه على احل�ضور؟
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يف عر�ض �ضمن دورة تدريبية �أو م�ؤمتر متعدد اجلل�سات:
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• احر�ص على مراجعة الربنامج قبل الذهاب �إلى الدورة /امل�ؤمتر
• احر�ص على احل�ضور مبكر ًا حتى ت�ألف املكان واجلمهور
• لتحا�شي التكرار ول�ضمان �أن تبني على ما ُطرح يف اجلل�سات ال�سابقة ،احر�ص على �أن ت�س�أل املنظمني �أو بع�ض امل�شاركني عن فحوى
اجلل�سات الأخرى ،خا�ص ًة تلك التي انتهت بالفعل.
• احر�ص على احل�ضور مبكر ًا ،وابحث عن الفني املخت�ص واخترب الأجهزة
• ا�شكر املنظمني اكتب النقاط الرئي�سية يف ورقة واحتفظ بها يف يدك دائم ًا �أثناء العر�ض
• احر�ص على �أن يكون بحوزتك قلم وورقة لتدوين الأ�سئلة
• لو كنت �ضمن جمموعة على املن�صة احر�ص على �إتباع الربوتوكول املتبع يف خماطبة احل�ضور .اذكر احل�ضور على املن�صة برتتيب
لكل منهم .ا�س�أل خبري ًا يف تلك امل�س�ألة قبل ال�صعود للمن�صة ،حتى ال تخطئ �أو يحدث �أى �إحراج.
مقاماتهم مع ذكر اللقب الر�سمي ٍ

تلقي التعليقات والنقد:
• �أن�صت ملا يقال وال تقاطع .حاول �أن تفهم ما يقال وانظر �إلى الأفكار البناءة يف االقرتاح ،حتى و�إن جاءت يف كلمات قا�سية �أو يف لغة
هجومية.
• لو ُط ِلب منك الرد ،ا�شكر حمدثك و�أظهر التقدير ملا قال ،وابد�أ باحلديث عما تتفق معه عليه ،ثم انتقل �إلى ما تختلف معه �إن وجد.
• ال ت�أخذ ما يقال على حممل �شخ�صي! كثري من النا�س ينظرون �إلى �أي نقد موجه ملنظمتهم �أو بلدهم على حممل �شخ�صي� .إن �أ�سو�أ ما
ميكن �أن تقدمه ل�صورتك �أو �صورة منظمتك �أو بلدك �أن تدافع عن �أي منهم ب�شكل �أعمى .الكمال غري موجود يف �أي �شيء ،فلت ُِبد �إذن
االعرتاف ب�أوجه النقد �أو التعليقات ،وال تن�سى �أنك قد �أن�ش�أت مبادرتك �أو منظمتك لعالج بع�ض امل�شاكل �أو اال�ستجابة لبع�ض التحديات.
االعرتاف بوجود نقاط نق�ص و�ضعف و�أمور حتتاج �إلى حت�سني وت�سليط ال�ضوء على اجلهود املبذولة يف هذا االجتاه يقا َبل دائم ًا باالحرتام
والإعجاب .ومن ال�سبل الإيجابية الأخرى ملواجهة هذا الو�ضع �أن تطلب من منتقدك امل�ساعدة �أو تقدمي اقرتاحات حمددة ممكن تبنيها
عمليا.
• عندما ترد على اقرتاح �أو نقد حتا�شى �أن ت�ضع حمدثك يف موقع دفاع .على �سبيل املثال:
 oا�ستخدم لهجة �إ�شراكية (قل مث ًال “نحن نقول بالأمر نف�سه” �أو “�أتفق معك ودعني �أ�شرح وجهة نظري� ”..أو “�أ�شكرك على �إثارة هذه
النقطة ولت�سمح يل �أن �أو�ضح �أن � ”...إلخ)
 5. 4امل�شاركة الفعالة يف امل�ؤمترات وور�ش العمل
• قم ب�إعداد �أجندتك اخلا�صة والأهداف التي تريد حتقيقها يف هذا احلدث .قد ت�شمل �أهدافك مثال االت�صال بـ “�س” من النا�س �أو ترتيب
لقاء مع “�ص”� ،إلخ .فمن �ش�أن ذلك �أن ي�ساعدك على احلفاظ على تركيزك وحتا�شي الغرق يف الأن�شطة والأحداث املختلفة ،خا�ص ًة يف
امل�ؤمترات ال�ضخمة التي ت�شتمل على ور�ش عمل وجل�سات عديدة تُعقد بالتوازي.
• ا�ستعلم عما �إذا كان ب�إمكانك تقدمي عر�ض يف � ٍأي من اجلل�سات.
• ا�ستعلم مقدم ًا عما �إذا كانت هناك موائد عر�ض �أو م�ساحات خا�صة بالهيئات امل�شاركة حتى ّ
حت�ضر املواد اخلا�صة بك لعر�ضها.
• تعرف على من تهتم بلقائهم وحدد موعد ًا مع امل�س�ؤول لتناول القهوة �أو التحدث على الغداء.
• لتعظيم فر�صة التعريف بنف�سك و�إمكانية تكوين �شبكات ،احر�ص فى �أى من اجلل�سات على تقدمي نف�سك ب�شكل منا�سب �أمام احل�ضور قبل
�أن تطرح �س�ؤا ًال �أو تقدم تعليق ًا.
• �أن�صت �إلى املداخالت والتقدميات حتى حتدد بدقة من تريد التوا�صل معهم.
• اطلع على قائمة امل�شاركني وانتماءات كل منهم مقدم ًا حتى ي�سهل عليك حتديد من تريد االلتقاء به.

• قم بتح�ضري كلمة ي�ستغرق �إلقا�ؤها  30ثانية فقط تتخيل فيها �أن هذا هو الوقت املتاح لك فقط ل�شرح فكرتك ل�شخ�ص ما �أمامك ب�شكل
�سريع وا�ضح دقيق وجذاب فى الوقت ذاته .من املهم �أن ت�ستحوذ على انتباه امل�ستمع وابد�أ ب�أن هناك احتياج �إلى م�شروعك مثال“ :بالنظر
الى م�شكلة  ....فى املجتمع قررنا �أن ن�ساهم يف حل امل�شكلة من خالل ان�شاء /اطالق مبادرة ...لتقوم بالآتى  ،”......و�إن ا�ستطعت� ،أبرز
موطن التجديد والأهمية يف م�شروعك“ :وهي مبادرة فريدة من نوعها لأنها� ”...أو “وهي املرة الأولى التي تن�ش�أ مبادرة ل ”...
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• ا�صطحب معك بطاقات التعريف بك (الكروت ال�شخ�صية)� ،أو رمبا يكون من الأف�ضل �أن حت�ضر معك �أوراق ًا �صغرية حتمل التعريف
مببادرتك وت�شتمل على و�سائل االت�صال بك.
• كن على ات�صال وثيق باللجنة املنظمة ،وتفهم امل�شاكل التي قد تطر�أ� ،سواء تنظيمي ًا �أو لوجي�ستي ًا .اطرح تعليقات �إيجابية �أو اقرتاحات
بناءة ت�ساعد على حت�سني الأمور ،لو كان لدى املنظمني ا�ستعداد لال�ستماع.

امل�ؤمترات  /الأحداث الدولية:
�أي ًا كان �سبب م�شاركتك ،ف�سينظر �إليك يف �أي حدث دويل على �أنك ممثل لبلدك .بل قد تكون ال�شخ�ص الوحيد الذي �سيلتقيه النا�س من بلدك!
�إليك بع�ض الن�صائح املتعلقة بهذه احلالة:
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• كن م�ستعد ًا للحديث عن الأحداث اجلارية يف بلدك.

• �إطاللة �سريعة على النقاط امل�شرتكة بني بلدك والبلدان الأخرى يف العامل ت�ساعد كثري ًا على �أن يتخطى احلديث جمرد الكالم عن حالة
الطق�س .معرفة كلمات التحية بلغات خمتلفة �أ�سلوب رائع لبدء احلديث وك�سر حاجز اجلليد.
• كن على دراية باحل�سا�سيات الثقافية املتعلقة بكيفية �إلقاء التحية (هل التالم�س اجل�سدي مالئم �أم ال ،على �سبيل املثال)
• توخى احرتام احل�سا�سيات التاريخية والدينية لدى الآخرين.
• ال تخجل من �شرح معتقداتك.
• كن متوا�ضع ًا .ف�أنت يف نهاية املطاف ال متثل �سوى نف�سك .لذلك احر�ص على �أن تُ�سبق مالحظاتك بعبارة “�أعتقد �شخ�صي ًا �أن .”...ولو
كانت وجهة نظرك خمالفة لر�ؤى �أخرى يف بلدك فكن �أمين ًا واذكر �أن معظم الآخرين يرون غري ذلك.
بعد احلدث:
• حتى ال تن�سى التفا�صيل وتتابع ب�شكل فعال ،اكتب على ظهر بطاقة التعريف اخلا�صة ب�شخ�ص التقيته ما وعدته ب�أن تر�سله له� ،أو ما قلت
�إنك �ستتابعه ب�ش�أنه ،واحر�ص على تنفيذ ذلك.
 6. 4التوا�صل الكتابي الفعال
• احر�ص على �إجراء عملية التدقيق الإمالئي لر�سائلك الإلكرتونية �أو الورقية قبل �إر�سالها.
• راجع الر�سالة بعد كتابتها للت�أكد من لياقة الأ�سلوب ومتام املق�صود منها .لن ي�ضريك �أن تنفق ب�ضع ثواين لإ�ضافة حتية رقيقة يف البداية،
�أو �أن تختمها بـ “مع خال�ص �شكري” �أو “مع �أرق حتياتي”.
• ابتعد عن ا�ستخدام عالمات التعجب (!!!) فى الكتابات الر�سمية .يف احلاالت اال�ستثنائية ا�ستخدم عالمة واحدة فقط ،فا�ستخدام �أكرث
يف�سر ب�أنك غري احرتايف وقد يراه البع�ض مهين ًا وم�ستفزا.
من عالمة قد َّ
• احر�ص على االخت�صار والدقة.
• ال ت�ستخدم احلروف الكبرية  CAPSيف الإجنليزية �إال عند كتابة اخت�صار �أ�سماء الهيئات مث ًال؛ فا�ستخدامها فى الكتابة العادية يف�سر
يف الربيد الإلكرتوين على �أنه �صياح.
• ا�ستخدام اللون الأحمر يف الكتابة يف�سره البع�ض �أي�ض ًا على �أنه �صراخ .لو �أردت ا�ستخدام لون مغاير للأ�سود لإي�ضاح ردودك مث ًال ،يف�ضل
�أن ت�ستخدم الأزرق �أو الأخ�ضر.

دليل الممارس ..لرواد العمل االجتماعى

• ملزيد من الو�ضوح ا�ستخدم العناوين الفرعية ،والنقاط �أو الأرقام مع عنا�صر املو�ضوع� ،إن دعت احلاجة �إلى ذلك.
• حجم الأحرف :يف الإجنليزية يعترب نوع اخلط وحجمه  10 Verdanaمريح ًا يف القراءة ،وكذلك 11 Times New Roman؛
بالإ�ضافة �إلى  14 Arabic Transparentو 14 Simplified Arabicيف العربية .اخرت نوع خط وا�ضح ًا ،وت�أكد من و�ضوحه عند
ا�ستخدام اخلط املائل �أي�ض ًا .بع�ض �أنواع اخلطوط مثل  Garamondيف الإجنليزية و  Tahomaيف العربية ت�صبح �صعبة القراءة
عند ا�ستخدام اخلط املائل.
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• من النقاط املهمة للغاية يف االبتداء� ،أن تعرف كيفية ذكر ا�سم من تخاطبه من حيث:
	•اللقب :ال�سيد /ال�سيدة/الأ�ستاذ الدكتور /الدكتور /فخامة ال�سفري /معايل الوزير�،إلخ.
	•اال�سم :يجب �أن تتعرف على اال�سم الذي يحب هذا ال�شخ�ص �أن ُي َ
خاطب به .مثال ،انظر كيف يوقع ر�سائله الإلكرتونية .لو
كان يخاطبك ب�صيغة ر�سمية ،فرمبا يكون من الأف�ضل �أن تخاطبه ب�شكل ر�سمي �أي�ض ًا� .أما لو رفع التكليف ،فقد يكون من
الأف�ضل �أن تخاطبه با�سمه الأول .من الأ�سلم �أن تكون خماطبتك بال�صيغة الر�سمية يف البداية على الأقل ،خا�ص ًة يف الثقافة
امل�صرية والعربية حيث يهتم النا�س بالر�سميات التي ميليها اختالف ال�سن �أو النوع االجتماعي .ورمبا يفيدك �أي�ض ًا �أن ت�س�أل
من يرا�سلوه بالفعل ،كيف يحب �أن َ
يخاطب يف البداية.
•• نصيحة� :إدارة اخلالف :عند ن�شوب خالف ،وقد يتم تبادل الر�سائل الإلكرتونية لتناول هذا اخلالف ،جتنب املرا�سلة
و�أوقف تبادل مثل هذه الر�سائل يف احلال!

يتلقى النا�س ع�شرات ر�سائل الربيد الإلكرتوين كل يوم ،فكيف جتعل ر�سالتك بارزة ملحوظة؟ من املهم �أال تفرت�ض �أن من
ترا�سله على دراية بامل�س�ألة التي تتناولها� .ضع نف�سك يف مكانه واطرح كل املعلومات الالزمة� ،ساعي ًا �إلى توقع الأ�سئلة التي قد تطر�أ على ذهنه:
�أ�سئلة قد تطر�أ على ذهن متلقى
الر�سالة
ما الذي يدفعني لأن �أفتح هذه حتى ت�ضمن �أن حتظى ر�سالتك باالهتمام الذي ت�ستحقه ،احر�ص على و�ضع عنوان وا�ضح وكامل
لها يدل على مو�ضوع الر�سالة .وميكن �أن ت�ضيف �أي�ض ًا كلمة ت�صف الر�سالة من قبيل «عاجل/
الر�سالة؟
مهم /تذكرة /للإطالع».
�أمور يجب �أن ت�أخذها �أنت يف االعتبار كرا�سل

لو كانت الر�سالة موجهة ل�شخ�ص بعينه ،قد يكون من املفيد �أن تكتب يف العنوان“ :عناية [ا�سمه،
لتحا�شي �أي ت�أخري قد ينجم عن عدم التفاته لأنه هو املعني بتلك الر�سالة .وهو �أمر مهم خا�ص ًة
عند الكتابة على عنوان بريدي عام يطلع عليه العديد من الأ�شخا�ص يف امل�ؤ�س�سة نف�سها (مثل:
)Info@xyz.org
من هو هذا ال�شخ�ص الذي �أن كنت ترا�سل هذا ال�شخ�ص للمرة الأولى فقد يكون من املفيد فى بداية ر�سالتك �أن ت َُذ ِّكر ال�شخ�ص
الذي ترا�سله بنف�سك وباملنا�سبة التي التقيتما فيها �أو عن طريق من ح�صلت على بريده االلكرتونى
يرا�سلني؟
ً
ً
ً
مثال .احر�ص على �أن توقع الر�سالة توقيعا �إلكرتونيا وا�ضحا ي�شتمل على من�صبك وامل�ؤ�س�سة التي
تنتمي �إليها� ،إلخ .فى حال ح�صولك على الربيد االلكرتونى لهذا ال�شخ�ص من معرفة م�شرتكة
من املهم �أحيانا �أن تن�سخ هذا ال�شخ�ص امل�شرتك على الر�سالة التعريفية لتزيد من م�صداقيتها
و�إهتمام املتلقى بالرد عليها.
ما هو هذا املُر َفق؟

فى حالة وجود مرفقات ،اكتب عبارة �أو اثنتني تو�ضحان حمتوى امللف املرفق ،و�سبب �إرفاقه
بالر�سالة ،و�أهمية �أن يفتحه املُر�سل �إليه .ورمبا تف�ضل �أي�ض ًا �أن تربز تلك العبارة ( مث ًال :مرفق
بالر�سالة وثيقة تو�ضح)...
لو كانت الوثيقة املرفقة ت�شتمل على فقرة �صغرية �أو جدول تريد الرتكيز عليها ،فقد يكون من
الأف�ضل �أن تذكر رقم ال�صفحة �أو �أن تن�سخها من الوثيقة الأ�صلية وت�ضعها يف �صلب الر�سالة جلذب
اهتمام املر�سل �إليه.

هل تتطلب الر�سالة حترك ًا مني؟ احر�ص على الإ�شارة �إلى ما �إذا كانت الر�سالة ملجرد الإطالع� ،أو للعلم فقط� ،أو تتطلب متابعة �أو
حترك ًا معين ًا منه.

هل هي عاجلة ،و�إلى �أي مدى؟

لو كانت الر�سالة ت�شتمل على دعوة �أو حتتاج �إلى ت�أكيد من جانبه ،حفزه ب�إيراد قائمة (باخلط
ال�سميك �أو املائل) بالأ�سماء التي �أر�سلت ردود ًا بالفعل وتو�ضيح �أخر تاريخ لتلقى الرد .ا�شكر ه�ؤالء
وذ ِّكر الباقني �أنك يف انتظار ت�أكيداتهم.
اذكر املوعد الأق�صى لتلقي الرد بو�ضوح وبخط �سميك.

ما هي الوثيقة التي يتحدث عنها لتوفري الوقت ،فى حال كنت تر�سا تذكريا ب�شئ ما �أرفق بالر�سالة ال�صيغة املقرتحة �أو امللف التي
هذا ال�شخ�ص� ،أو ما هي ال�صيغة تتحدث عنه  .وال تفرت�ض �أنها لديه �أو �أن لديه �أحدث ن�سخة منها ،حتى و�إن كنت قد �أر�سلتها من
قبل.
التي يقرتح �إتباعها؟
ما املعلومات املطلوبة مني؟

لو كنت تطلب معلومات معينة ،اكتب عنا�صرها (على �سبيل املثال ،لو كنت تريد بيانات ات�صال
اكتب ،اال�سم ،رقم املوبايل ،عنوان الربيد الإلكرتوين� ،إلخ) �أو �ضع جدو ًال خالي ًا من البيانات،
واطلب منه ا�ستكماله.

دليل الممارس ..لرواد العمل االجتماعى

لي�س لدي وقت لقراءة ر�سائل بالن�سبة للر�سائل الطويلة ،ابد�أها مبلخ�ص ب�سيط ملحتواها يف ثالث جمل.
طويلة� ،سوف �أطلع عليها فيما
بعد
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ركز هذا الق�سم الرابع والأخري على �أهمية االت�صاالت الفعالة – وهو مو�ضوع تكرر ب�شكل كبري يف العديد من موا�ضع هذا الدليل .وتت�ضمن
امللحقات فى ال�صفحات الآتية  5ملحقات تبد�أ بامللحق الأول الذى يعر�ض ملراحل دورة حياة مبادرتك والتكيف مع احتياجات كل مرحلة� .أما
امللحق الثانى فيقدم بع�ض اخلطوط العري�ضة بالن�سبة للتخطيط اجليد يليه امللحق الثالث والذى ي�شمل منوذج �إ�ستمارة عر�ض م�شروع وامل�ستخدمة
بجمعية نه�ضة املحرو�سة كنموذج لكتابة مقرتح م�شروع� .أما امللحق الرابع فيطرح فكرة لكيفية احلفاظ على روح االبتكار فى املبادرة من خالل
مثال لفكرة ان�شاء �صندوق لدعم االبتكار وينتهى الدليل بامللحق اخلام�س والذى ي�شمل بع�ض املواد التى كان قد �صممها ايهاب عبده فى تدريباته
لبع�ض الأن�شطة الطالبية فى خالل �إنخراطه فى تلك الأن�شطة والتى رمبا تكون مفيدة لبع�ض الأن�شطة الطالبية بالذات.
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الملحقــــــــات
ملحق  :1التكيف مع احتياجات دورة حياة مبادرتك
درو�س م�ستفادة� :أفكار حول دورة احلياة امل�ؤ�س�سية ،والعوامل احلا�سمة يف النجاح – ال�سياق امل�صري
	•ر�أ�س املال والثقة االجتماعيني

البدء

	•اجتذاب الأفراد املنا�سبني الذين لي�ست لهم �أجندات “�أخرى”
	•القيادة اجليدة
	•الإميان ،املثابرة ،املرونة
	•بالن�سبة لل�شركاء اخلارجيني :احلاجة �إلى �إر�ساء امل�صداقية و�سرعة النجاح

النمو

	•التوا�صل امل�ستمر الواعي والإطالع على امل�ستجدات (لكل الأطراف املعنية)

	•الو�ضوح� /إثبات جناح الفكرة
	•الإميان ،املثابرة ،املرونة والقدرة على التعامل مع ال�صعوبات
	•تبوء املكان املنا�سب
	•الت�شبيك/بناء ال�شراكة  /القدرة على ر�ؤية �سبل التعاون

النضج

	•موارد ب�شرية :موظفني بالإ�ضافة �إلى متطوعني

	•�أنظمة تتخطى “القيادة الكاريزمية”
	•انت�شار الر�ؤية والفكرة متخطية حدود امل�ؤ�س�سة
	•الإميان ،املثابرة ،املرونة

االستمرار والتطور

يت�ضح من ال�شكل ال�سابق �أن هناك بع�ض املعايري املطلوبة ل�صحة منو �أية مبادرة ،وهي معايري حا�سمة بالن�سبة لتطورها من مرحلة �إلى �أخرى يف
دورة حياتها .وفيما يلي مزيد من التف�صيل عن كل مرحلة:

ر�أ�س املال والثقة االجتماعيني:
حتتاج ،و�أنت يف موقع القيادة� ،إلى م�صداقية متكنك من جمع النا�س حولك .قد تنبني تلك امل�صداقية على جناحاتك ال�سابقة� ،أما لو كنت ال
تزال يف بداية الطريق – وهي نقطة مير بها �أي قائد �أو مبتكر يف العمل االجتماعي – ف�سندك هو مدى �صدقك ،و�شغفك مبا تقوم به ،وجديتك
و�إخال�صك لفكرتك �أو ر�ؤيتك� .سوف ي�ضع ال�شركاء الداخليون واخلارجيون على حد �سواء �أعينهم عليك يف البداية ،لريوا ما �إن كنت م�ستمر ًا
يف الإخال�ص لر�ؤيتك ،ملتزم ًا بالق�ضية العامة� ،أم �أن هناك �أي ملمح لأجندة �شخ�صية� ،إلخ .احذر من �إيالج انطباعات خاطئة يف تلك املرحلة،
وتوخى ال�شفافية قدر الإمكان.
اجتذاب الأفراد املنا�سبني الذين لي�ست لهم �أجندات “�أخرى”:
لن ت�ستطيع القيام بكل �شيء مبفردك! وحتى �إن ا�ستطعت ،فيجب �أال تن�سى �أن �أي مبادرة تنموية حقيقية هي يف حقيقتها عملية تعلم وتطور لأولئك
الذين يعملون فيها ويقودونها .وبالتايل ،فمن �ضمن م�س�ؤولياتك �أن جتتذب الآخرين للعمل يف مبادرتك .فمن العنا�صر الرئي�سية يف مرحلة البدء
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مرحلة البدء
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�أن تختار الأ�شخا�ص املنا�سبني الذين ميلكون مهارات يكمل بع�ضها البع�ض ،والأهم �أن يكون لديهم جميع ًا ما يلزم من �شغف و�إميان و�إخال�ص.
ومن احلا�سم �أي�ض ًا �أن تكون لهم مهارات ت�ضيف �إليك ،ف َتجبرُ ما عندك من نق�ص وتعزز من نقاط قوتك.
القيادة اجليدة (عامل حا�سم) :
	•الت�شارك :يف الفر�ص وامل�س�ؤوليات على حد �سواء .ال ت�شرك الفريق عند احلاجة �أو عند حدوث �أزمة فقط! ف�أمور ب�سيطة
مثل �أن تطلب منهم االن�ضمام �إليك يف اجتماع مهم �أو ن�شاط� ،أو �أن يعر�ضوا املبادرة على �آخرين ،ميكن �أن تكون لهم حافز ًا
كبري ًا ،وتعزز من �إح�سا�سهم مبلكية املبادرة وروح الفريق.
	•القيادة ب�ضرب املثل� :أجنح �أ�سلوب يف القيادة هو �أن ت�ضرب املثل بنف�سك و�أن تكون قدورة بالفعل .يجب �أن تكون الأكرث
جدية يف العمل ،مبا �أنك القائد .ويف �سياق تطوعي بحت يخلو من حوافز مادية ،لي�س هناك حمفز �أقوى لدفع فريقك �إلى
العمل بجدية �أكرب والو�صول �إلى معدالت �إنتاج �أعلى ،من جهدك �أنت و�شغفك و�إخال�صك.
الإميان ،املثابرة ،املرونة:
تلك �صفات حا�سمة عليك احلفاظ عليها ،يف �شخ�صك كقائد ويف ثقافة منظمتك.
	•الإميان واملثابرة :يجب �أن تكون من �أ�شد امل�ؤمنني بر�سالة منظمتك ور�ؤيتها� ،إن مل تكن �أ�شدهم �إميان ًا على الإطالق ،و�إال ف�أنت يف
املكان اخلط�أ! ي�شمل ذلك ثقتك و�إميانك بنف�سك ،وبزمالئك ،وباملنظمات وال�شركاء الآخرين .وهو �أمر نفتقر �إليه كثري ًا يف جمتمعنا
املدين� ،سواء على م�ستوى املنظمات �أو عرب القطاعات .فبدون الإميان والثقة لن ن�ستطيع بناء �شراكات قوية قادرة على امل�ساهمة يف
حل بع�ض م�شاكل التنمية ال�ضخمة التي تواجهها بالدنا.
	•املرونة :رغم �أن لديك ر�ؤية ،عليك �أن تظل على الدوام من�صت ًا لردود الأفعال واالقرتاحات ،معد ًال ر�ؤيتك ور�سالتك على �أ�سا�س ما
يتك�شف لك .فتلك الأمور تتغري ،كما ذكرنا يف ال�سابق ،حتى فيما يتعلق بو�ضع منظمتك �أو موطن تفردها ،و�سيتكرر تغريها مع ا�ستمرار
تفاعلك مع ال�شركاء اخلارجيني ومع الآخرين ،و�ست�ستمر يف �إعادة �صياغتك لنف�سك وفهمك لها ،وكذلك احلال مع منظمتك والو�ضع
الذي حتتله .ورغم �أهمية ذلك طوال عمر املنظمة ،فلأهميته يف املراحل الأولى �أهمية حا�سمة.
التوا�صل الواعي اجليد (مع كل الأطراف املعنية):
	•االحتفاء بكل الإجنازات مهما كانت ب�سيطة والربط بينها وبني ر�ؤية املنظمة �أمر مهم دائم ًا.
	•احر�ص على و�ضوح الر�سالة عند التخاطب مع خمتلف الأطراف املعنية.
بالن�سبة لل�شركاء اخلارجيني :احلاجة �إلى �إر�ساء امل�صداقية و�سرعة النجاح
	•�إثبات جناح الفكرة عملي ًا �أمر بالغ الأهمية يف البداية ،حيث ي�ساعدك على تعبئة املوارد الب�شرية واملالية وغريها من موارد حتتاجها
لالنتقال �إلى املرحلة التالية.
	•حتقيق نتائج مبكرة و�إطالع الآخرين على تلك النتائج �أمران على القدر نف�سه من الأهمية.
مرحلة النمو
دليل الممارس ..لرواد العمل االجتماعى

القيادة اجليدة:
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حتى ت�ضمن النمو يف االجتاه ال�صحيح وحتا�شي احليد عن الر�سالة ،ينبغي �أن ت�ستوثق با�ستمرار من ات�ساق اجتاهك مع ر�ؤيتك
تب ُّوء املكان املنا�سب (عامل حا�سم):
حتى تنمو املنظمة منو ًا �صحيح ًا وت�صل �إلى مرحلة الن�ضوج يجب �أن تتبو�أ مكانها بو�ضوح .تلك هي الفرتة التي حتتاج فيها املنظمة �إلى مراجعة
�أهدافها ،ويف�ضل �أن تكون مراجعة من اخلارج ،فرتاجع ما �أجنزته ،وما حت�سن القيام به ،وما يجعلها متفردة ،وكيفية امل�ضي ُقدُم ًا.
موارد ب�شرية :عاملني لكل الوقت بالإ�ضافة �إلى متطوعني
�إذا �أريد �إحداث منو حقيقي ،فال بد �أن تكون هناك عمالة لكل الوقت.

النضج
�أنظمة تتخطى “القيادة الكاريزمية”
وجود قائد كاريزمي جيد ميكن �أن يكون نعمة – �أو نقمة .يجب �أن يكون هناك وعي واهتمام منذ البداية ب�إر�ساء نظم تتخطى االعتماد على
�شخ�ص بعينه �أو جمموعة بعينها.
انت�شار الر�ؤية والفكرة متخطية حدود امل�ؤ�س�سة
ل�ضمان اال�ستدامة لي�س فقط للم�ؤ�س�سة ولكن لر�ؤيتها من م�ؤ�شرات النجاح هو �أن تنت�شر ر�ؤية امل�ؤ�س�سة وتتخطى حدودها فتتبناها م�ؤ�س�سات �أخرى
فى قطاعات خمتلفة.
ملحق  :2دورة التخطيط
• حتليل جمال الن�شاط
• حتليل مواطن القوة ،وال�ضعف ،والفر�ص ،والتهديدات
• الر�ؤية /الغاية
 االجتاه العام والغاية• حتديد الغايات
 م�ستوى �أكرث حتديد ًا من االجتاه العام والغاية• حتديد الأهداف
 حمددة بدقة قابلة للقيا�س ممكنة التحقيق واقعية مرتبطة بفرتة زمنية• الأن�شطة
 مواعيد �إمتام حمددة وجداول زمنية م�س�ؤوليات وا�ضحة وتق�سيم للعمل• التقييم
 -مقايي�س ،م�ؤ�شرات

• مواطن القوة:
املجاالت التي ثبتت فيها القدرة العالية والأداء الرفيع �أو ركود املوارد (فائ�ض قدرة) مع �إمكانية التعبئة �أو �إعادة التوزيع.
• مواطن ال�ضعف:
املجاالت التي ثبتت فيها عدم الكفاءة� ،أو ال�ضعف �أو غياب الإجناز املتميز� ،أو وجود قيود على املوارد حتول دون تعبئتها.
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حتليل مواطن القوة وال�ضعف والفر�ص والتهديدات:
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حتليل بيئة الن�شاط وو�ضع خريطة لها
ما هي ال�سمات االقت�صادية الرئي�سية لبيئتنا اال�سرتاتيجية؟
ما م�ستوى حدة املناف�سة يف بيئتنا اال�سرتايتيجة؟
 .1ما نوع املناف�سة الذي ميكن �أن نواجهها؟
 .2هل ين�صب التناف�س على املوارد املالية؟ على املوارد الب�شرية؟
ما القوى التي تقود التغيري يف بيئتنا اال�سرتاتيجية؟
 .1القوى الدميوجرافية (ملاذا يتزايد عدد املنظمات غري احلكومية التي يقودها �شباب الآن يف م�صر؟)
 .2ال�سلوكيات والقيم املجتمعية (املتعلقة مبتلقي املنح ،واملانحني ،واملتطوعني ،والعاملني – الن�شاط اخلريي مقابل ن�شاط التنمية ،على �سبيل
املثال؟)
 .3جتربة امل�ستهلك ودرايته.
 .4القوى االقت�صادية.
 .5التكنولوجيا وجتديد املنتج.
 .6ال�سيا�سات العامة والت�أثريات التنظيمية.
 .7القوى الدولية.
ما �آفاق حزمة براجمنا وخدماتنا؟
	•التهديدات والفر�ص
	•غر�ض بيان الر�سالة
 تركيز االنتباه حتديد االجتاه قيا�س النجاح اال�سرت�شاد بها يف اتخاذ القرارات اليومية تخ�صي�ص املوارد للم�شروعات ذات الأولوية امل�ساءلة �أمام اجلمهور.�أربعة مكونات لبيان الر�سالة
	•الغر�ض الرئي�سي
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	•االحتياجات التي �سيتم اال�ستجابة لها
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	•القيم /فل�سفة /ا�سرتاتيجيات العمل
	•طموحات امل�ستقبل

ملحق  :3منوذج ال�ستمارة عر�ض م�شروع
(مقتب�سة من ٌ
ح�ضانة امل�شروعات التنموية املبتكرة بجمعية نه�ضة املحرو�سة)
ا�سم امل�شروع................................ :
مقـــــــدم من................................ :
مقدم يف__ /__ / ____ :
 .1ملخ�ص تنفيذي (�صفحة واحدة على الأكرث ت�شمل املعلومات الأ�سا�سية الواردة يف كل ق�سم من �أق�سام العر�ض باخت�صار .يف�ضل �أن تتم
كتابته يف النهاية بعد �أن تكون قد انتهيت من كتابة العر�ض بالكامل)
 .2خلفية
 2 .1بيان امل�شكلة :اذكر باخت�صار املنطق الذي قام عليه امل�شروع املقرتح ومدى احلاجة �إليه (مثال :بالن�سبة مل�شروع تراث املحرو�سة
املهتم بتوثيق ون�شر املواد الرتاثية :بد�أت الأجيال اجلديدة من امل�صريني يف فقدان هويتها الثقافية ودرايتها بكنوزها الثقافية
املتميزة) .م�شاركة امل�ستفيدين يف كتابة هذا البيان تعترب �إ�ضافة مهمة.
 2.2و�صف امل�شروع� :صف باخت�صار الكيفية التي �سيتعامل بها امل�شروع مع االحتياجات املذكورة يف ال�سابق.
 2.3نقاط القوة واالبتكار :اذكر باخت�صار ما لدى الفريق من م�ؤهالت متكنه من تنفيذ مثل هذا امل�شروع ،مبا يف ذلك املقاربات
ال�سابقة للتعامل مع االحتياجات نف�سها وكيف تختلف فكرة هذا امل�شروع عنها ،والدرو�س امل�ستفادة منها.
 2.4تنظيم ال�شبكات /ال�شراكات :اذكر املنظمات وال�شبكات التي يحتمل �أن تدخل �شريكة مع منظمتك يف امل�شروع ،وكيف ميكن
حتقيق الربط والتوليف بينها لتحقيق �أقوى ت�أثري ممكن للم�شروع .قد يكون من املفيد �أن ت�ضيف م�سح ًا للمنظمات  /امل�شروعات ذات
الأهداف املماثلة لهذا امل�شروع ،وكيف �ست�ستفيد فكرتك منها وتبني على جهودها وتكملها.
 2.5مكون ال�سيا�سات :هل للم�شروع مكون �سيا�سات وا�ضح واقرتاح لتغيري ال�سيا�سات من �أجل حتقيق تغيري وتنمية �أكرث ا�ستدامة؟
 .3اجلماعة امل�ستهدفة  /امل�ستفيدون :اذكر نوعية (املرحلة العمرية ،النوع االجتماعي ،املوقع اجلغرايف ،م�ستوى التعليم� ،إلخ ).وعدد
امل�ستفيدين امل�ستهدفني – الأ�سا�سيني والثانويني على حد �سواء (كلما كان الرتكيز �أكرب كلما كان ذلك �أف�ضل) .ميكن تق�سيمهم �إلى مراحل لو
ر�أيت �أن عددهم �أكرب من الإمكانيات املتاحة .ا�شرح كيف �سيت�أثرون وكيف �سي�شاركون يف تخطيط امل�شروع.
 .4الغاية والأهداف:
 4.1نتائج امل�شروع امل�ستهدفة :اذكر الغاية العامة من امل�شروع ،وقيمته امل�ضافة ،ور�ؤيتها على املدى البعيد.

 .6الأن�شطة� :أورد قائمة مف�صلة بكل الأن�شطة التي �سيقوم بها الفريق لتحقيق �أهداف امل�شروع ،على �أن جتيب تلك القائمة على �أ�سئلة من
قبيل :كيف ،وملاذا ،ومن ،وملن ،وكم عدد ،ومتى ،ولأي فرتة ،والأدوات الالزمة ،ومنفردين �أم مع �شركاء� ،إلخ.
 .7املتابعة والتقييم� :صف كيفية قيا�س ت�أثري التدخل .عدِّ د امل�ؤ�شرات الكمية والنوعية للأداء (مثل عدد امل�ستفيدين الذين يتم الو�صول
�إليهم ،نوعية اخلدمات التي قدمت �أو التي مت حت�سينها� ،إلخ) .من �أين �ستح�صل على البيانات؟ ومن الذي �سيقوم بجمعها ،وكيف �سيتم جمعها
وما وترية اجلمع؟ �سوف ي�ساعدك ذلك وي�ساعد املجموعة على قيا�س الأداء ،وتقييم مدى ما �أحرزه امل�شروع من تقدم ،وتقييم ت�أثري امل�شروع.
 .8بنية الإدارة:
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 4.2الأهداف املحددة :اذكر ،ب�صيغة ايجابية ،ثالثة �أهداف على الأقل للم�شروع ،تكون ملمو�سة �أو قابلة للقيا�س .يجب �أن تكون �أهداف
امل�شروع “حمددة ،قابلة للقيا�س ،ممكنة التحقيق ،واقعية ،حمددة الفرتة الزمنية” يف عالقتها بالإطار الزمني للم�شروع ككل،
وبامل�ستفيدين وباملوقع.
 .5الإطار الزمني :اذكر �إطار ًا زمني ًا ي�شتمل على الفرتات املحددة لكل �إجناز مع تواريخها امل�ستهدفة (مثال� 15-1 :أبريل :ع�صف ذهني،
 30-15ابريل ت�سجيل �أول  3بائعني� ،إلخ) .هل امل�شروع مرحلة واحدة �أم متعدد املراحل؟ �سوف يوفر ذلك �إطار ًا ميكنك من قيا�س مدى التقدم.
ا�ستخدم قالب خطة العمل الوارد يف ملحق .2

 8.1بنية الفريق :اذكر البنية الإدارية للم�شروع املقرتح من حيث �أدوار فريق التنفيذ وم�س�ؤولياته ،والعدد الإجمايل للمتطوعني الالزمني،
وو�صف خمت�صر ملهام وظيفة كل متطوع ،و�سيا�سة ا�ستبدال قائد الفريق و�أع�ضائه ،و�آليات اتخاذ القرار ،والتن�سيق ،واملتابعة ،واملوارد
الب�شرية الالزمة (داخل الفريق وخارجه� ،أي اخلرباء /امل�ست�شارين الالزمني للم�شروع) ،والتدريب املطلوب للفريق� ،إلخ.
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 .8.2الإدارة اللوجي�ستية� :صف الرتتيبات اللوجي�ستية الالزمة �إن وجدت( ،مث ًال ،بالن�سبة لربنامج املتابعة :نحتاج نظام ملفات،
وبالن�سبة للباعة اجلائلني :نحتاج �أ�شرطة ،و�أجهزة ت�سجيل�،إلخ) والتجهيزات املطلوبة.
 8.3املتطلبات القانونية :اذكر �أي متطلبات قانونية لتنفيذ امل�شروع ،مثل الت�صاريح ،والت�سجيل ،والر�سوم �إلخ.
 .9اال�ستدامة :وتعني قدرة م�شروع ما على اال�ستمرار بعد التمويل الأولى.
 .10اجلدوى املالية :اذكر املوارد املالية التي �سيتطلبها امل�شروع .والتكاليف �أو املوارد التي �سيغطيها املجتمع و�/أو ال�سلطات املحلية ،و�/أو �أي
�شركاء �آخرين� .أرفق ميزانية وفق النموذج (ملحق  .)3كذلك حدد خطتك لتوفري التمويل الالزم يف حالة عدم كفاية املوارد.
 .11املخاطر� :ضع قائمة باملخاطر التي قد تقيد حتقيق النتائج املتوقعة وحلل تلك املخاطر .كذلك اذكر الرتتيبات الالزمة لتقلي�ص تلك
املخاطر.
مالحق منوذج عر�ض م�شروع:
 .1الإطار املنطقي  .2خطة العمل

 .3امليزانية

 .2خطة العمل
حاول �أن ت�ضع خمطط �شامل يحمل ما تتوقعه من تقدم مبعدل ربع �سنوي (ر )1تف�صي ًال.
عنوان امل�شروع:
الغاية:
و�صف الأن�شطة
الرئي�سية امل�سئول
امل�شروع

�سنة 1
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نتيجة
و�سيطة
1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

نتيجة
و�سيطة
2

2.1
2.2
2.3

نتيجة
و�سيطة
3

3.1
3.2
3.3

ر2

ر3

�سنة 2
ر4

ر5

ر6

ر7

�سنة 3
ر8

ر9

ر10

ر11

ر12

 .3صيغة ميزانية مشروع

(بالجنيه المصري)

حتى تنجح يف حتقيق النتائج الو�سيطة مل�شروعك ،وبالتايل حتقيق �أهدافه ،عليك �أن ت�ضع ميزانية ،معتمدة على الإطار املنطقي ،لتتيح لك حتقيق
ذلك.
البند

الوحدة

الكمية

تكلفةالوحدة

التكلفة
الإجمالية

نه�ضة املحرو�سة

امل�ساهمات
املقابلة

 .1التكاليف املبا�شرة

املجمــــــــــــــوع
 .2م�ساهمات عينية

املجمــــــــــــــوع
 .3تكاليف �أخرى (يرجى التحديد)

املجمــــــــــــــوع
العائدات
املتوقعة
الإجمـــــــايل
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ملحق� :4إن�شاء �صندوق ابتكار جمتمعي
كما يحدث االبتكار على دعم على امل�ستوى العاملي من خالل �آليات وم�ؤ�س�سات مثل برنامج �سوق التنمية التابع للبنك الدويل ،فمن املهم �أي�ض ًا �أن
تكون هناك �آليات لتغذية االبتكار على امل�ستوى املجتمعي .ومن بني تلك الأفكار �إن�شاء �صندوق ابتكار جمتمعي.
ما هو �صندوق االبتكار؟
هو �صندوق تناف�سي يقوم على �آلية انتقاء معتمدة على معايري و�أولويات ومدى توفر التمويل ،ويقوم ال�صندوق بتخ�صي�ص “مبالغ ت�سرتد فيما
بعد” �أو منح لتعبئة متويل الأفكار املفيدة وامل�شروعات التجريبية .وميكن ا�ستخدام خم�ص�صات هذا ال�صندوق لتغطية نفقات )1 :امل�شروعات
التجريبية ال�صغرية  -مثل اختبار م�شروع ما على نطاق �صغري )2 ،البحوث والدرا�سات امل�سحية الالزمة لبدء الن�شاط )3 ،درا�سات اجلدوى
للم�شروعات الكبرية )4 ،مبادرات التنمية االقت�صادية الإبداعية واملبتكرة.
ميكن لل�صندوق �أن ي�ساعد يف:
• دعم االبتكار من �أجل ك�سر دورة الفقر
• متكني م�شاركة �أع�ضاء املجتمع يف حل م�شاكلهم
• متكني املتطوعني احلاليني �أو اجلدد من االبتكار والإبداع يف تعاملهم مع التنمية وحتديهم للمقاربات التقليدية
• زيادة فر�ص جناح امل�شروعات اجلديدة
• تقلي�ص م�ستوى خماطر ف�شل الأفكار اجلديدة من خالل ت�شجيع الدرا�سات اجلادة لأي م�شروع جديد
• الإعالن بو�ضوح عن �أننا ال زلنا جنرب (القرو�ض ال�صغرية لي�ست ال�سبيل الوحيد!)
• ا�ستخدام املوارد غري امل�ستخدمة (الأموال املوجودة يف البنك) من �أجل حتقيق الأهداف اجلوهرية للتنمية االقت�صادية والتمكني
• تبوء منظمتك مكانة الئقة
ملحق  :5للأن�شطة الطالبية

2

�إعداد :ايهاب عبده ،ع�ضو فريق املدربني امل�صريني ،اجلمعية الدولية للتبادل الطالبي لطلبة االقت�صاد والتجارة (�أي�سك) م�صر لتدريب
�أع�ضاء اجلمعية من الطالب على �أن�شطة �أي�سك (�سنة  .)1997ملحوظة :رمبا تت�ضمن بع�ض االر�شادات املفيدة ورمبا يكون بع�ضها ينطبق فقط
على �أي�سك فى ذلك الوقت فال يكون كلها مفيد �أو وا�ضح ب�شكل كاف للأن�شطة الطالبية عامة �أو رمبا يكون بع�ض منها مفيدا فى الإعداد لبع�ض
املواد التدريبية مثال.
دليل التمويل:
ي�شتمل هذا الق�سم على ثالثة �أق�سام فرعية .1 :ما املق�صود بتوفري التمويل؟  .2فوائد توفري التمويل .3 .خطوات توفري التمويل
(ت�شمل :حتديد �أهداف امل�شروع ،م�سح للمنظمات و�شروط املوافقة� ،إعداد العرو�ض ،االت�صال باملنظمات ،زيارات ،تقرير ال�شركة واملتابعة).
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 .1ما املق�صود بتوفري التمويلُ :يق�صد بتوفري التمويل ال�شراكة مع منظمات �أخرى (مبا يف ذلك ال�شركات ،واملنظمات احلكومية ،واملنظمات
غري احلكومية) لتمويل م�شروعك ودعمه .وهو �أمر ناجم عن حقيقة �أن “�س” منظمة غري ربحية ،وبالتايل حتتاج �إلى �شراكة مع جهات خارجية
لتحقيق فائدة م�شرتكة ولدعم م�شروعاتها.
 .2فوائد توفري التمويل :القدرة على القيام بربامج وم�شروعات �ضخمة وم�ؤثرة جيدة التمويل .القدرة على حتقيق فائ�ض من امل�شروع
ي�ساهم يف دعم املنظمة ككل.
بالن�سبة لك:
• تنمية مهارات االت�صال
• تنمية الثقة بالنف�س
• تنمية مهارات التفاو�ض
• الإح�سا�س بحياة الأعمال اليومية
• ات�صاالت مفيدة يف امل�ستقبل

 56ول�سوف جتني فوائد �أكرث كلما زادت الزيارات التي جتريها لتوفري التمويل.
 2هذه �أدلة �أعدها امل�ؤلف �أثناء �سنوات درا�سته اجلامعية عندما كان رئي�س ًا لأي�سك م�صر96/1995 ،

 .3خطوات توفري التمويل
�ضع �أهداف ًا وا�ضحة وخطط وتفا�صيل للم�شروع (مبا يف ذلك اجلماعة امل�ستهدفة بدقة ،والفرتة الزمنية ،والأحداث) وقم بدرا�سة م�سحية
للمنظمات و�شروط املوافقة:
 .1م�سح املنظمات (�أي ال�شركات ميكن �أن تكون مهتمة بامل�شروع الذي تديره حتديد ًا �أو بـ “�س” كمنظمة)
 .2قم ب�إعداد قائمة ميكن �أن تبد�أ مبا يلي:
• العالقات ال�شخ�صية
• املمولون /ال�شركاء ال�سابقون (ميكن الو�صول �إليهم من تقارير ال�شركة واملواد الت�سويقية اخلا�صة ب�أحداث �سابقة)
• ابحث يف “يلو بيدجز” وموقع غرفة التجارة الأمريكية ،والأدلة الأخرى
• راقب الإعالم والإعالنات يف ال�شوارع لتحديد ال�شركات كثيفة الإعالن ،ومتابعة املنتجات اجلديدة التي ت�ستهدف جماعات م�شابهة
واملنظمات ذات الأهداف املماثلة
• مناف�سو ال�شركات كثيفة الإعالن والتي متول الكثري من الأحداث �ستهتم �أي�ض ًا برتقية �صورتها العامة.
ملحوظة :كن على دراية بوقت �إعداد امليزانيات لدى معظم ال�شركات ،فهو الوقت الذي حتدد فيه املبالغ املخ�ص�صة للرعاية والدعاية .ال
تذهب مت�أخراً بعد �أن تكون امليزانية قد �أعدت بالفعل.
 .3قم ب�إعداد العر�ض
يجب �أن ي�شتمل العر�ض على العنا�صر التالية:
• �صفحة غالف ت�شتمل على عبارة “عر�ض للتعاون بني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ و ا�سم املنظمة
• تعريف خمت�صر باملنظمة
• حزمة فوائد امل�شروع
• ميزانية امل�شروع
• مواد الت�سويق من م�شروعات “�س” ال�سابقة
• خطابات تزكية (اخرت املنا�سب منها ح�سب املنظمة التي �أنت ب�صدد التوجه �إليها)
تذكر� :شعار “�س” يجب �أن يكون مطبوع ًا على كل �أوراق العر�ض
ملحوظة :بع�ض املنظمات غري احلكومية ت�شرتط �صيغة حمددة يف العرو�ض ،حتقق منها قبل الزيارة.
 .4االت�صال باملنظمة
• �أر�سل الفاك�س املعتاد لطلب حتديد موعد للمقابلة
• تابع الفاك�س مبكاملة هاتفية بعد يوم �إلى ثالثة �أيام لرتتيب املوعد
ا�س�أل عن من؟
عاد ًة ما �سيكون ال�شخ�ص الذي يهم “�س”  -لو مل يكن هناك �شخ�ص بعينه معروف يف املنظمة  -هو املدير الإداري �أو مدير الت�سويق ،لأنهما
�صاحبا القرار فيما يتعلق بالرعاية �أو الدعاية ملنتجات �أو خدمات منظمتهم .يجب �أن تكون على علم با�سم كل منهما ولي�س لقبه فقط.
عاد ًة ما �ستجد اال�سم يف الأدلة املطبوعة ،ولكن ماذا لو مل جتده؟
اطلب من زميل (�صوت خمتلف) �أن يت�صل بهم لل�س�ؤال عن ا�سم ال�شخ�ص الذي ي�شغل ذلك املن�صب.
ماذا تقول يف املكاملة الهاتفية؟
قبل االت�صال باملنظمة ت�أكد من �أن الهدوء ي�سود حولك يف املكتب.
تذكر� :إحدى امل�س�ؤوليات الرئي�سية لل�سكرترية هي منع املكاملات غري املهمة من الو�صول �إلى رئي�سها .لذلك حاول �أن توحي ب�أن مكاملتك مهمة.
كيف؟
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تذكر :الهدف الوحيد من الفاك�س واملكاملة الهاتفية هو حتديد موعد ،ولي�س ت�سويق عر�ضك.

57

�سيناريو متوقع
�سوف ت�س�ألك ال�سكرترية:
“قلت يل من �أي منظمة �أنت؟”
ن�صح �أن تقول اخت�صار ا�سم املنظمة بالإجنليزية ،فذلك يعطي انطباع ًا جيد ًا.
هنا ُي َ
“ملاذا تريد التحدث �إليه� /إليها؟”
لأين �أريد حتديد موعد للمقابلة
“بخ�صو�ص ماذا؟”
لهذا �أريد حتديد املوعد ،للتحدث يف تفا�صيل املو�ضوع.
“�أال ميكن �أن تقول يل �أنا املو�ضوع؟”
عذر ًا ،ف�أنا �أريد التحدث �إليه� /إليها حتديد ًا.
“بخ�صو�ص ماذا؟”
بخ�صو�ص تعاون يعود بالفائدة على الطرفني� .أريد موعد ًا ملناق�شة املو�ضوع بتفا�صيل �أكرب معه /معها (ال تقدم �أية تفا�صيل �أخرى).
	•ي�ستمر احلوار على هذا املنوال لفرتة ،ثم ت�صلك ال�سكرترية برئي�سها �أو تطلب منك االت�صال يف موعد �آخر حمدد .ال�سيناريو نف�سه قد
يحدث مع املدير �أي�ض ًا .كن �صبور ًا!
	•ال تتفوه بكلمتي “رعاية” �أو متويل م�شروع” على الهاتف ،فالكلمتان تثريان قلقهم!
	•ال تقل �أكرث من اخت�صار ا�سم منظمتك و�أنك تريد مناق�شة م�شروع ذي فائدة م�شرتكة �أو خطة تعاون .ال تتحدث عن امل�شروع نف�سه ،حتى
تتحا�شى �أي �سوء فهم �أثناء املكاملة التليفونية.
حاول �أن تعرف ا�سم ال�سكرترية و�أن جتعل االت�صال �أكرث حميمية ،فقد يوفر لك ذلك دعم ًا كبري ًا.
 .5الزيارة (الفر�صة التي طال انتظارها!)
ما الأ�شياء التي يجب �أن ت�صحبها معك (هل هناك رجل مبيعات بدون منتج؟)
• بيانات االت�صال بامل�ؤ�س�سة التي �ستزورها ،حتى ت�ستطيع االت�صال بهم �إذا �ضللت الطريق �أو �أجربتك الظروف على الت�أخر
• ثالث ن�سخ من العر�ض (عاد ًة ما �ستذهب مع زميل ،وبالتايل ف�ستكون هناك ن�سخة لك و�أخرى له وثالثة للمدير .قد يح�ضر املقابلة �أحد
م�ساعديه ،وبالتايل يف�ضل �أن تكون معك ن�سخة �إ�ضافية� .ضع كل ن�سخة يف ملف خا�ص بها ذي غالف �شفاف).
• بطاقات تعريف �شخ�صية
• �إن كانت هناك حاجة :اخلطوط العري�ضة للعر�ض (حتى تعود �إليها عند ال�ضرورة)
دليل الممارس ..لرواد العمل االجتماعى

كيف ت�ستعد
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• اعرف عر�ضك (مبا يف ذلك امللخ�ص التنفيذي) ،فهو املنتج الذي حتاول بيعه.
• ال تبدو كما لو كنت تقر�أ عر�ضك ب�صوت رتيب؛ �سوف ميلون .الفت االنتباه ب�أن تبد�أ ب�س�ؤال “هل �سمعتم عن ’�س‘؟” .هذا ال�س�ؤال
�سي�ساعدك �أي�ض ًا على اختيار نقطة بدء احلوار .حتدى نف�سك يف �أن جتعل عر�ضك عر�ض ًا �شيق ًا.
• تعرف على اهتمامات املنظمة ومواطن قلقها واحتياجاتها
• ال تفكر فقط يف كيفية �إفادة “�س” ،بل فكر �أي�ض ًا يف �إمكانية �أن ي�ساعد م�شروعك على ا�ستفادة املنظمة التي متولك ،وكيف يعود االتفاق
عليكما مع ًا بالنفع.
• تعرف على مواطن تفرد “�س” عن بقية املنظمات غري احلكومية ال�شبابية العاملة يف م�صر ،حتى ت�ستطيع �أن تركز مع املنظمة على
الأ�سباب التي ميكن �أن تدفعها ل�شراكة معك �أنت بالذات ولي�س مع �أحد �آخر.
• ا�ستعد جيد ًا ،ذهني ًا وج�سدي ًا ،احر�ص على احل�صول على ق�سط وافر من النوم يف الليلة ال�سابقة على الزيارة.

• ال تتناول وجبة ثقيلة قبل الزيارة ،فقد ي�صعب عليك بعدها احلديث والرتكيز
• احر�ص على �أن يكون لديك ولدى زميلك ن�سخة من العر�ض يف اليوم ال�سابق على الزيارة حتى �إذا ما حال حائل دون ح�ضور �أحدكما كان
الآخر كامل اال�ستعداد.
االنطباعات الأولى (ال �شيء يعو�ض االنطباعات الأولى)
• اح�ضر قبل املوعد بع�شر دقائق على الأقل ،ولكن مبا ال يزيد عن  20دقيقة .اعمل ح�ساب �أي ت�أخري طارئ� ،أو الزحام املروري� ،أو عدم
الو�صول للمكان ب�سهولة.
• ماذا لو ح�ضرت يف املوعد ومل يكن املدير موجود ًا؟ ال ُين�صح ب�أن تنتظر �أكرث من  20دقيقة بعد املوعد املحدد� ،إال لو ات�صل �أو ترك ر�سالة
تفيد �أنه يف الطريق.
• كن واقعي ًا يف ت�سويق “�س”! دون �إفراط وال تفريط.
• لو �شعرت مبلل املدير انتقل �إلى املو�ضوع التايل على �أجندتك.
• كن منفتح ًا على االحتماالت .رمبا ت�ستطيع تلك املنظمة �أن تقدم لك دعم ًا نوعي ًا مبنتجاتها� ،أو تدريب ًا من خالل موظفيها ...ال ترف�ض
�أبدا!
• احر�ص على التوا�صل الب�صري ،فهو يظهر �صدقك وثقتك يف نف�سك.
• ال حترك يديك كثري ًا� ،سيطر عليهما.
• ال تتحدث بنربة رتيبة و�إال فقدت انتباههم .ال تدخن ،وال مت�ضغ لبان.
• ال تقاطع.
• ارتدي مالب�س ر�سمية.
• اجل�س ب�شكل منا�سب .الرجوع للخلف يف جل�ستك �أثناء احلديث يوحي بالثقة .امليل �إلى الأمام و�أنت ت�سمع يوحي باالهتمام مبا ُيقال.
• لو ُ�سئلت عما �إذا كنت تريد �أن ت�شرب �شيئ ًا فال ترتدد يف طلب �شيء ،خا�ص ًة �إذا كان يحتاج وقت ًا للإعداد ،ف�سيوفر لك ذلك وقت ًا �أكرب
للعر�ض واملناق�شة.
• اظهر اهتمامك بكل ما يقال.
• ا�ستوعب االنتقاد ،وا�ستمع حتى النهاية .فركز على التعلم من النقد وحت�سني نف�سك ،ولي�س على الرد عليه فقط.
• كن واثق ًا من نف�سك ،ولكن لي�س هجومي ًا.
• لو ُ�سئلت عن �شيء متعلق بـ “�س” ومل تكن لديك �إجابة ،قل ملحدثك �إنك ال تعرف و�أنك �سوف تتحقق من املو�ضوع عند عودتك �إلى املكتب
و�ستت�صل به لإطالعه على جواب ال�س�ؤال.
كيف يجب �أن ت�سري الزيارة؟
• ابت�سم وعرفه بنف�سك و�أنت ت�صافحه
• قدم له بطاقة التعريف ال�شخ�صية اخلا�صة بك
• اك�سر حاجز اجلليد (كن ودود ًا)
• عرفه ب ـ “�س” (ح�سب الرتتيب الذي �سنذكره بعد نقطتني)
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• �صافح املدير باليد ،مبلء اليد ،ولكن دون �ضغط كبري

• �سلمه العر�ض يف بداية حديثك عن فوائد امل�شروع الذي جئت من �أجل توفري التمويل له .لو قدمت له العر�ض قبل ذلك ف�سيبد�أ يف النظر
فيه ولن ي�سمع ما تقول.
• عند انتهاء االجتماع ا�س�أل عن املوعد الذي ميكنك معاودة االت�صال به فيه ،و�أ�صر على ذلك ،لأن املدير عاد ًة ما يكون م�شغو ًال ولن
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ي�ستطيع االت�صال بك.

ال تقل �أبد ًا“ :لن ميكننا التعاون” ،لأنه:
 .1هناك دائم ًا �سبيل للتعاون
 .2ال يجب �أن حترق ج�سر ًا ال حتتاج �إلى حرقه
� .6إعداد املحتوى
عد �إلى مكتبك واكتب تقرير ًا عن املقابلة
ال تن�سى االت�صال باملنظمة لتعرف ما �إذا كانوا قد �أح�سنوا االختيار فقرروا التعاون معنا!
دليل كيف تقدم جلسة تدريبية  /عرضًا ناجحًا:
اخلطوط العري�ضة:
 .1اللغة (التحدث للجمهور)
 .2احلركة ولغة اجل�سد
 .3فنيات
 .4مواد ب�صرية م�ساعدة
 .5الت�سل�سل املو�صى به
� .6إعداد املحتوى
 .1اللغة (التحدث للجمهور)
• النطق :احر�ص على �إبراز خمارج الألفاظ
• النربة :ال جتعلها رتيبة
• ال�سرعة :ال تتحدث ب�سرعة كبرية �أو ببطء �شديد
• الوقفات :توقف برهة بني احلني واحلني ،حتى ت�ساعد اجلمهور على الرتكيز
 .2احلركة ولغة اجل�سد
• ال تتحرك كثري ًا
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• ال تقف يف مكانك فرتة طويلة
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• حركات اليدين :يجب �أن تكون حركة يديك يف حميط �صدرك� ،أي ال حتركهما مل�سافة بعيدة عن ج�سدك
• ا�ستخدم يديك لتو�ضيح العدد .فعندما تقول مث ًال “هناك �أربع خطوات” ارفع يدك م�شري ًا ب�أربع �أ�صابع.
• حافظ على التوا�صل الب�صري مع اجلمهور� ،أي �أن تنظر �إلى كل احل�ضور .ولو كان العدد كبري ًا ،انظر �إلى ال�صف الأخري ،ف�سيعطي ذلك
انطباع ًا ب�أنك تنظر لهم جميع ًا.
• ال تعبث بالقلم �أو املفاتيح وما �إليها من �أ�شياء �أثناء التدريب ،حتى ال ت�شتت انتباه احل�ضور.
• ال متِل بالكر�سي �أو يف اجتاه املن�ضدة.
• �أ�شر بو�ضوح �إلى ال�شريحة �أو اللوح القالب عندما تتحدث عن �أمر مذكور فيهما.
 .3فنيات
• توزيع امللخ�صات� :أخره لنهاية اجلل�سة.
• اطرح �أ�سئلة حتتاج �إلى �إجابة من اجلمهور خالل اجلل�سة ،ال�ستثارة االنتباه.
• كن م�ستعد ًا للأ�سئلة املتوقعة من اجلمهور.

• �إذا ُطرح عليك �س�ؤال ال تدري له �إجابة ،فب�إمكانك �أن:
 تقول “ال �أعرف ،و�سوف �أحتقق من املو�ضوع و�أرد عليك الحقا ً؟” �أجل ال�س�ؤال �إلى �آخر اجلل�سة. حول اجتاه ال�س�ؤال واطرحه على �سائله “ماذا تعتقد �أنت؟”• اقتب�س من عبارات امل�شاهري لإيالج الر�سالة.
• ال حتاول �أن تكد�س الكثري من الأمور يف التدريب� .ضع خطوط ًا عري�ضة معقولة .ثالثة �أهداف كم منا�سب.
• ارتدي �شيئ ًا مريح ًا وب�سيط ًا .ال ترتدي �ألوان ملفتة!
• �أَجمِ ل ما ف�صلته يف نهاية كل نقطة رئي�سية.
• �أو�ضح اخلتام يف نهاية اجلل�سة ،و�أعد ا�ستعرا�ض الأهداف.
• تدرب على املدد الزمنية والتحدث �أمام مر�آة.
• ا�ستوعب النقد.
• احر�ص على امل�شاركة الوا�سعة من احل�ضور ،وال تدع فرد ًا واحد ًا يهيمن على اجلل�سة.
• احر�ص على التعرف على احل�ضور وعلى تذكر �أكرب قدر ممكن من �أ�سمائهم.
• احر�ص على احل�ضور مبكر ًا 20 ،دقيقة على الأقل ،حتى تتعرف على امل�شاركني وت�ألف املكان واجلو العام.
 .4مواد ب�صرية م�ساعدة
• ال تحُ ِّمل ال�شرائح �أو اللوح القالب الكثري من املعلومات؛ العناوين الفرعية فقط تكفي .اترك بع�ض الأ�شياء لتقولها بنف�سك.
• احر�ص على عدم الوقوف بني احل�ضور وبني املادة الب�صرية (يف بع�ض الأحيان يحجمون عن تنبيهك ت�أدب ًا)
 .5الت�سل�سل املو�صى به
• التعريف بنف�سك وب�سبب وجودك يف هذا املكان.
• اك�سر حاجز اجلليد .قل نكتة ظريفة �أو مزحة متعلقة باملو�ضوع .لو كان العدد �صغري ًا نظم ببع�ض الألعاب .ت�أكد من �أن اجلال�سني يف
اخللف ي�سمعونك ويرونك جيد ًا .حتقق مما �إذا كان لدى احل�ضور �صعوبة يف ا�ستيعاب لغة معينة.
• حدد �أهداف اجلل�سة واملتوقع منها باال�شرتاك مع احل�ضور
• حدد �صلب املو�ضوع �أو النقاط الرئي�سية.
• اخلال�صة.
• راجع الأهداف وما �إذا كانت قد حتققت بالفعل.

• ملحوظة :يرتفع منحنى الرتكيز �إلى �أق�صى حد يف املقدمة واخلال�صة� .ضع �أ�شياء مهمة يف املرحلتني ،وحاول �أن ت�ضفي على �صلب
التدريب جو ًا منا�سب ًا وتفاع ًال بني احل�ضور.
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• قم بتوزيع امللخ�صات �إن وجدت.

• تذكر :التدريب جمرد و�سيلة لإحداث عمل يخدم غايتنا ،للم�ساهمة يف تنمية بلدنا مع االلتزام التام بالتفاهم والتعاون الدوليني.
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� .6إعداد املحتوى
• حدد احتياجات احل�ضور وحللها.
• �ضع �أهداف التدريب.
ادر�س املو�ضوع وادر�س الدورات التدريبية ال�سابقة حول املو�ضوع نف�سه �أو حول مو�ضوعات م�شابهة.
• �صمم التدريب.

كيفية �إعداد �سمينار تدريبي
• حدد �أهداف احلدث
• حدد نوعية احل�ضور
• يجب �أن يكن الت�سل�سل والرتتيب منطقيني
• احر�ص على توفري وقت منا�سب ل�شرح الأجندة بالكامل
• احر�ص على توفري وقت منا�سب للتقييم
• �أ�شرك �أكرب عدد ممكن من الأطراف اخلارجية ،خا�ص ًة �إن مل يكن لدى منظمتك قدرات كافية يف جماالت تخ�ص�صهم ،فمن �ش�أن هذا
الأ�سلوب �أن ي�ضيف قيمة للمحتوى ويجتذب املندوبني
• �صمم كل جل�سة من جل�سات احلدث بدقة
قائمة تحقق لموفر التمويل الناجح
ا�سم املنظمة.................................................................................................................................... :
امل�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ�ؤول..................................................................................................................................... :
العنـ ـ ـ ـ ـ ــوان..................................................................................................................................... :
التليف ـ ـ ـ ــون...................................................................................................................................... :
ت�أكد من �أن عر�ضك ي�شتمل على:
• �صفحة غالف
• ملخ�ص تنفيذي
• حزمة فوائد
• حزمة فوائد امل�شروع
• ميزانية
• مواد ت�سويقية من امل�شروعات والربامج ال�سابقة (مبا فيها التغطية الإعالمية)
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• خطابات تزكية
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• ال�شعار على كل �صفحة
قبل الذهاب �إلى املنظمة حتقق من �أنك ا�صطحبت
• ا�سم امل�س�ؤول ،وعنوان املنظمة و�أرقام تليفوناتها
•  3ن�سخ من العر�ض يف ملفات �شفافة
• بطاقات تعريف �شخ�صية
• اخلطوط العامة للعر�ض (ال�ستخدامك �أنت)

بعد االجتماع
• ا�سم امل�س�ؤول ،وعنوان املنظمة و�أرقام تليفوناتها
•  3ن�سخ من العر�ض يف ملفات �شفافة
بعد االجتماع
..............................................................................................................
..............................................................................................................
قائمة حتقق لالجتماعات اخلارجية
هل حتققت – قبل االت�صال ب�شريك خارجي – من قاعدة بياناتك الإلكرتونية �أو رجعت �إلى مدير ٌ
احل�ضانة فيما يتعلق بالتعاون ال�سابق �أو طلب ًا
لبع�ض الن�صائح؟
يجب �أن يكون واحد على الأقل من �أع�ضاء الفريق قد ح�ضر التدريب على «تقدمي منظمتك واالت�صاالت اخلارجية» قبل حتديد �أي موعد
لالجتماع بال�شريك اخلارجي.
• اال�ستعدادات  /قبل االجتماع:
الوثائق:
• وثيقة امل�شروع
• التعريف مبنظمتك وكل املعلومات اخلا�صة بها
• ق�صا�صات �صحفية
• بطاقات التعريف ال�شخ�صي
هل �أكدت موعد االجتماع مع ال�شريك قبل حلوله بـ � 24ساعة على الأقل؟
هل �أعددت نف�سك لتقدمي العر�ض وا�ستعددت ا�ستعداد ًا كام ًال؟
• �أثناء االجتماع:
• التعريف ب�أع�ضاء الفريق

• ر�سالة �شكر (انظر ال�صيغة املعيارية) يتم �إر�سالها خالل � 48ساعة على الأكرث
• يتم �إر�سالها �إلى الأطراف املعنية
• تعريف ال�شريك مبا يلزم من م�شروعات  /جماعات �أخرى �أبدى اهتمام ًا بها
• ن�صائح عامة:
• لو ُطلبت منك تفا�صيل عن م�شروعات ل�ست على دراية كبرية بها �أجب ب�أنك �سوف ت�صلهم باملخت�ص فيها� ،أو ب�أنك �سوف تراجع
املعلومات وتر�سلها �إليهم.
• لو كان معك زميل يف االجتماع فال يقاطعن �أحدكما الآخر �أو يناق�ض ما يقول �أمام ال�شريك.
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• بعد االجتماع:
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