
 
 
 
 
 
 

 دليل األفكار 
 

  للمؤسسات التطوعيةللمؤسسات التطوعية
 

 مراكز األحياء أمنوذجاً
 
 
 

 رائد عبدالعزيز املهيدب
  سامي تيسري سلمان.دراجعه 
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٢

 
 

 
 

 م اهللا الرمحن الرحيمبس
 

 
 مجيع احلقوق حمفوظة للمؤلف 

   هـ١٤٢٨ربيع أول 
 يف موقع وجلان التنمية جتد ملفات مراكز األحياء 

 مراكز األحياء ولجان التنمية
mrkzhy/com.dawahmemo.www://http 
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٣

 
 
 

 حال العامل املتطور مع مراكز األحياء والعمل التطوعي
 ٤ مركز يف بريطانيا وحدها ، يشترك فيها أكثر من ٤٠٠٠وجد ي"

 ألف موظف ، ويرجع تارخيها ٢٣٠مليون عضو ، ويعمل فيها رمسياً 
 مليون متطوع للعمل اخلريي ٩٠ يف أمريكا و .. ة عامإىل ما يقارب املائ

  ١ "  ساعات أسبوعية يف جماالت خريية خمتلفة٤، يشاركون مبعدل 
 

 مليون مجعية أي مبعدل مجعية لكل ١,٥يف أمريكا وحدها أكثر من 
 ألف مجعية ٦٠٠ ألف مجعية ويف فرنسا ٣٥٠ فرد ويف بريطانيا ١٨٢

 ٢ فرد٩٧أي مبعدل مجعية لكل 
  

 

                                                
ورقة عمل .  جتربة واقعية ونظرة مستقبلية: األحياء  مراكز) . ١٤٢٥(د زمزمي ، حيي   - ١

 .الرياض، مقدمة لندوة اتمع واألمن 
 . الرياض .وى اإلرهابالقطاع اخلريي ودعا. ) ١٤٢٤( د السلومي ، حممد بن عبداهللا - ٢
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٤

 
 صفحة   القسم
 ٦ مقدمة 

 ٨ فضل العمل االجتماعي التطوعي
 ١١  أسئلة قبل البدء

 ١٢ أفكار عند بدء العمل 
 ٢٢ كيف تصنع رؤيتك ورسالتك

 ٢٩ عمل هيكل تنظيمي 
 ٣١ خمتصر اخلطوات األساسية األوىل

 ٣٣ أهداف املراكز
 ٣٤ الفئات املستهدفة يف احلي

 ٣٥ مستويات الوصول إىل املستفيدين
 ٣٧ اللجان العاملة باملركز
 ٤٨   أفكار يف مقر املركز
 ٥٩  ينبغي توفرهابعض النماذج اليت

 ٦١ أعمال إدارية ينبغي االهتمام ا
 ٦٦ من أسباب النجاحات اإلدارية
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٥

 ٧٢ أفكار للجنة الثقافية
 ٨٦ أفكار للجنة االجتماعية 

 ٩٥ جلنة اإلرشاد األسري واالجتماعي
 ١٠١ جلنة خدمة احلي 

 ١٠٧ جلنة تطوير الكفاءات اإلدارية العاملة 
 ١٣٩ ركزاللجنة الرياضية بامل

 ١٤٢ حوارات ميكن طرحها يف االس
 ١٤٤ أفكار إدارية هامة للعمل 
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٦

 
 مقدمة 

 

 .. وبعد .. احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا 
 

ال شك أن مراكز األحياء وجلان التنمية وسيلة مهمة يف تنميـة        
 التواصل والعمل االجتماعي يف األحياء وعالج كثري من الظواهر الـيت          
تربز بني الفينة واألخرى يف الواقع االجتماعي ، واالستفادة من الطاقات           
املهدرة داخل األحياء باإلضافة إىل االستفادة من خربات هائلـة لـدى       

 .املتقاعدين واملتخصصني وغريهم
ويف هذه السنوات مت افتتاح عدد من هذه املراكز ولكن كانت           

و ضعف التواصل وعـدم     هناك مشكلة لدى البعض يف ضياع البوصلة أ       
لذا كانت هذه احملاولة القتراح     . تبادل اخلربات ودراسة أسباب النجاح    

بعض األفكار ونشرها لالنتفاع ا شخصياً أوالً ولينتفع ا اآلخـرون           
. الذين قد حتفزهم مثل هذه األفكار إىل اقتراح ما هـو خـري منـها               

عتـذر مسـبقاً ملـا      ون. ولعلهاحماولة أوىل سيتبعها إن شاء اهللا إضافات      
سيكون يف هذه العجالة من تشابه يف األفكار وتقصري أو نسيان مرجـع    

 .وحسيب أا أفكار نرجو أن تكون نافعة ملن حيتاجها
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٧

ويف هذا املقام نشكر من كان سبباً يف إقامة هـذه املراكـز يف       
عموم البالد والعاملني ا والداعمني لرباجمها االجتماعية مادياً ومعنويـاً          

ال يشكر اهللا من ال يشكر   : "نذكِّر م أسوة بقوله صلى اهللا عليه وسلم         
  . ٣"الناس

سامي تيسري سلمان على مالحظاته على . كما أشكر كل من د   
الكتيب وتشجيعه على إخراجه، واألستاذ نايف بن عيسى الشدي على          

وأشكر كذلك العاملني مبركز حي احلزام      . مراجعته اللغوية هلذا الكتيب   
لذهيب مبدينة اخلرب مبا أحتفونا به من أفكار وجهود ومراجعة كانت دافعاً          ا

سائالً اهللا تعاىل أن يثيبهم ويبـارك يف جهـودهم          . لتجهيز هذا الكتيب  
 . وأوقام 

واهللا أشكر أن وفقنا للعمل يف خدمة اتمع من خالل مثل هذه    
د يف خدمة   املراكز ونسأل اهللا أن نكون عند حسن الظن وأن نبذل اجله          

 .جمتمعاتنا وبالدنا
 
 

 رائد عبدالعزيز املهيدب
net.gbcenter.www  

 مركز حي احلزام الذهيب
 

                                                
 .برنامج مكتبة األلباين رمحه اهللا. ٤/٢٥٥رواه أبوداود وصححه األلباين  ٣
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٨

 .فضائل وفوائد.. العمل االجتماعي التطوعي 
ال شك أن العمل االجتماعي حممود شرعاً وفطرةً، ملا فيه مـن            

وإعانة الضعيف ونفع اآلخرين، فكيف إذا كان       العمل على الرب والصلة     
 . ذلك تطوعاً واحتساباً لألجر واملثوبة اخلالصة من اهللا تعاىل

ال خري يف كثري من جنواهم إال من أمر بصدقة   : (قال اهللا تعاىل     
أو معروف أو إصالح بني الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضـاة اهللا             

 .١١٤النساء ) فسوف نؤتيه أجراً عظيماً
ومن األحاديث الواردة يف فضل العمل االجتماعي التطـوعي          

 اهللا إىل النـاس  أحـب : (قوله صلى اهللا عليه وسلم يف صحيح اجلامع         
 أو مسلم على تدخله سرور وجل عز اهللا إىل األعمال وأحب أنفعهم
 أمشي وألن جوعاً عنه تطرد أو ديناً عنه تقضي أو كربةً عنه تكشف

 شـهراً  املسجد يف أعتكف أن من إيلَّ أحب ةحاج يف املسلم أخي مع
 ميضـيه  أن شاء ولو غيظاً كظم ومن عورته اهللا ستر غضبه كف ومن
 يف املسـلم  أخيه مع مشى ومن القيامة يوم رضى قلبه اهللا مأل أمضاه
 سـوء  وإن األقدام تزل يوم قدمه تعاىل اهللا أثبت له يثبتها حىت حاجته
 . حسنه األلباين) العسل اخلل يفسد كما العمل ليفسد اخللق
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٩

 األرملة على الساعي: (وقوله صلى اهللا عليه وسلم يف الترمذي      
) النـهار  ويصوم الليل يقوم وكالذي اهللا سبيل يف كااهد واملسكني

 .حديث صححه األلباين رمحه اهللا
: قـال  وسلم عليه اهللا صلى النيب عن موسى أيب وعن 

 متفق) أصابعه بني شبك مث ضابع بعضه يشد كالبنيان للمؤمن املؤمن(
 .عليه
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١٠ 

وكثرية هي الفوائد اليت ميكن أن تغطيها هذه املؤسسات االجتماعيـة ،            
 : نذكر بعضاً منها 

تعمل املؤسسات االجتماعية على االهتمام بالتنمية االجتماعية        •
وصناعة جمتمع راٍق وواع باجلوانب االجتماعية اإلجيابية ومتعرفاً 

 التربوية والنفسية واالجتماعية ومتفاعالً     على أسباب املشكالت  
 .يف حلها

تقوم هذه املؤسسات بعمل الرابطة االجتماعية املطلوبة بني أفراد  •
احلي الواحد وتنشأ عنها عدد من الفوائد اإلجيابية كاالستحياء         
من اخلطأ وإصالح أحوال الضعفاء ومساعدة اآلباء يف اإلشراف 

 .على تربية األبناء
 املؤسسات مع اجلهات احلكومية واألهلية يف خدمة        تتعاون هذه  •

األحياء واتمعات يف جوانب خمتلفة مثـل اجلانـب الثقـايف          
 .واالجتماعي واخلدمات العامة

حتل املؤسسات االجتماعية كثرياً من املشكالت األمنية نتيجـة          •
االنفصام بني بعض الشباب وجمتمعام ، مما أدى إىل وجود بؤر 

سلوكي أو فساد فكري نشأ عنه كـثري مـن          فساد أخالقي و  
الصدامات األمنية واالستهانة باألمن العام وعدم املباالة بأرواح        

 . األبرياء ودمائهم وأعراضهم من الكبار والصغار
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١١ 

 أسئلة قبل البدء
هناك أسئلة ينبغي على املرء السؤال عنها قبل البدء بطلب مثـل هـذه              

 :املؤسسة
 

 تغطي  -ذات أهداف شبيهة  –ة  هل يفتقد احلي مؤسسة قريب     •
 .احلي بأنشطتها

هل يوجد عدد ال بأس به من األهايل يف احلي ليتـهيأ عمـل      •
 .املركز

هل توجد شخصيات متحركـة تقـوم بالعمـل يف اإلدارة            •
 .التنفيذية

هل ميكن إجياد دعم مادي ومعنـوي للمركـز  أهلـي أو              •
 .حكومي

 . مقراتهل ميكن إجياد مقر للمركز أم احلي ال يسمح بإجياد •
 

إذا كانت اإلجابات إجيابية حبيث تدعم وجود مركز يف احلـي فننتقـل    
 .للمرحلة التالية
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١٢ 

 أفكار عند بدء العمل
وهذه األفكار ينبغي االهتمام ا عند البدء وال مينع االستفادة منها ولو            

حيث مت ترتيب بعض األفكار حسب احلاجة الزمنية   . بعد استمرار العمل  
 .للعمل

 
 :ة بافتتاح املؤسسة  ومتابعة اإلجراءات من اجلهات الرمسيـة           املطالب

وتوفري الطلبات الالزمة   .. وذلك عند توقع الرغبة والقدرة يف أهل احلي         
 .للسماح مبزاولة األنشطة

 
 ومن املهم أن يضـع  :البحث عن عقول إدارية لالستشارات اإلدارية      

 يقـوم   -داريأو فريق استشـاري إ    –املدير صاحب فكر إداري عاٍل      
بالعمل على تقدمي التوصيات والتوجيهات على العمل يف بداياته وتقدمي          

البعض قد يقوم بالعمـل     . االستشارات اإلدارية املطلوبة يف هذه املرحلة     
تلقائياً بالطريقة اليت اعتاد العمل ا سابقاً، والصحيح أن تكون هنـاك            

رة ا واالستفادة من    نقلة نوعية يف طريقة دراسة املؤسسة وطريقة اإلدا       
 .االستشارات اإلدارية يف كيفية دمج اتمع ذه املؤسسة الوليدة
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١٣ 

 وتتكون من جمموعة من األشخاص الراغبني       :إنشاء اإلدارة التأسيسية    
يف العمل يف املؤسسة واملتحمسني إلنشائها وتنفيذ اخلطـوات األوليـة           

يقـوم  . ق املركـز  إلقامة املؤسسة حىت تقوم اللجان املتخصصة وينطل      
الراغب بإنشاء املركز بالبحث عن هذه الشخصيات اهلامة وقد يكـون           

ومـن أدوار اللجنـة     . فيها من هو أقدر منه على إدارة املؤسسة الحقاً        
التأسيسية العمل على تثبيت املؤسسة والقيام بإنشـاء اجلهـاز اإلداري           

 .ليةوحتويل املؤسسة إىل واقع عرب العمل على أفكار البدء التا
 

إعداد اسم املؤسسة ورؤيتها ورسالتها وبعض القـيم األساسـية يف           
وميكن أن يكون ذلك عرب اجتماع اللجنة التأسيسية مع بعـض           : العمل

ينبغي زرع الثقة واإلجيابية ورفع اهلمم واختيـار        . املتخصصني باإلدارة 
 .مستوى اجلودة األفضل يف مثل هذا اللقاء

 
 وذلك لصناعة   :لثقايف واملادي وغريه    دراسة حاجات احلي ومستواه ا    

 .  الرؤية واخلطط االجتماعية والثقافية اليت ستخدم اتمع
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١٤ 

فكل حي ميتلك من مصادر     : دراسة مصادر القوة االجتماعية يف احلي       
القوة والضعف ما ميكن عند التعرف عليه أن يكون رافداً قوياً للمركـز      

 .وألنشطته
 

بالتعاون مع جمموعة إداريي    :  للمؤسسة   صناعة األهداف االستراتيجية  
املؤسسة باإلضافة إىل استشـارة بعـض أصـحاب الفكـر اإلداري            

لصـناعة بعـض    " عصف ذهين "املتخصصني يتم عمل اجتماع لعمل      
األهداف االستراتيجية عرب األدوات اإلدارية املعروفـة مثـل وسـيلة           

 . SWOTالتخطيط االستراجتي  
 

 وذلك عـرب دراسـة   : األهداف الذكية  صناعة خطة العام األول عرب    
اتمع وحاجاته ودراسة املؤسسة وختصصها ودراسة قدرات العـاملني         

 أال تكثر األهداف خالل العام األول       ينبغي.  املتوقع انتسام للمؤسسة  
 .وإال قد يكون هلا تأثري سليب كبري على املؤسسة أو نفوس العاملني ا

 
 وذلك حسب أهداف ورسالة     : العاملة صناعة اهليكل التنظيمي للجان   

 .ومبا خيدم اخلطط املرسومة.. املركز
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١٥ 

: البحث واستقطاب العاملني للمؤسسة ليقوموا باستالم املهام القيادية  
وجيب أن تكون من مواصفات الذين سيستلمون مهام قيادية يف املؤسسة   
أن يكونوا قادرين على صناعة الفرق والتعامل مع اخلطـط، ولـديهم            

لرغبة يف العمل التطوعي واملوافقة مع الرغبة يف التخصص الذي سيسلم           ا
وهذا خيتلف عن املوظف أو اإلداري الذي عليه القيام مبهمة حمددة           . إليه

جيب أن يكون الطـاقم القيـادي      . ذات وصف حمدد يستطيع العمل به     
 .للمؤسسة متجانس ويعمل بروح الفريق

 
عندما جتـد الـذي ميتلـك    : ين ال تتردد يف قرار تكليف أحد القادر    

الصفات املطلوبة الستالم قسم فسيكون التردد يف اختاذ القرار هو عدو           
أن تقرر أن يستلم أحد القادرين على العمل خري من أن           . العمل اإلداري 

جزء من عدم القـدرة علـى       . تترك املكان بال رئيس أو رئيس مؤقت      
 : الشاعر قال . اإلنتاج ميكن تقليصه بالتدريب والتوجيه

 فإن فساد الرأي أن تترددا*** إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزمية 
 

 :التواصل مع اتمع عموماً ووجهائه وأصحاب املواهب خصوصـاً          
والتعريف بفكرة املؤسسة وأمهيتها ودعوم للمشاركة باجلهود واألفكار  

 . والدعاء والدعم املادي واملعنوي
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١٦ 

 
 والتعرف على ماهية    :لشبيهة األخرى استشارة العاملني يف املؤسسات ا    

األفكار الفاعلة واملؤثرة واملشكالت اليت واجهتهم خـالل العمـل يف           
ميكننا االستفادة من أفكار العاملني ما ميكن أن خيتصر لنـا           . املؤسسات

 .الطريق مسافات بعيدة
 

وطلب اقتراحـام والتعـرف علـى       : استشارة أهل احلي ووجهائه     
إن عرضك خطوات   .  األفكار املقترحة عليهم   وعرض.  وجهات نظرهم 

عملك يف مؤسستك ملن هم حولك من أهايل احلي والوجهاء سـيعطي            
 . املؤسسة نوعاً من القرب لنفوسهم وارتباطاً مع مؤسستك

 
من خالل استشاراتك ألهل احلـي      : اختيار الس الشريف للمؤسسة     

ملؤسسـة  والوجهاء سيظهر لك عدد من الوجهـاء املتفـاعلني مـع ا           
اختر منهم من يكون راغباً يف      . االجتماعية والداعمني هلا معنوياً ومادياً    

ميكن إدخال عدد منهم إىل جملس      . املشاركة يف الس الشريف للمؤسسة    
 .اإلدارة إذا كان قادراً على احلضور والدعم واملشاركة بالرأي
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١٧ 

نه ال   فالقاعدة املعروفة أ   :مناسب للمؤسسة   " مؤقت"البحث عن مقر    
فينبغي أن يكون املقر مناسباً من حيث توسط املكان         .. مؤسسة بال مقر    

ألنه بنبغي أن يكون " مؤقت"واختار لفظة . ووضوحه والتفصيل املناسب
للمؤسسة مقراً دائماً حيتوي على الصاالت املناسبة للعمـل باألنشـطة           

جهات يتم البحث عن أماكن جاهزة وميكن االستفادة منها من . املطلوبة
حكومية أو أهلية ، فإن مل يتوفر أماكن جاهزة جمانية يتم البحث عـن              

 .مكان مستأجر إىل أن يتم توفري مقر دائم
 

العمل على إعداد بعض الربامج واألنشطة اليت تعرف اتمع باملركز          
وميكن تعريف اتمع وبعض اجلهات العامة باملؤسسة اجلديدة عـرب          : 

 : منهاعدد من احملاور يقترح 
حفل تعريفي للمؤسسة يف خميم يف احلي أو مدرسـة أوحفـل             •

 .افتتاح للمقر
 .تكرمي املتفوقني ألبناء احلي •
 .دوري رياضي يف احلي •
دعوة أهايل احلي لزيارة املركز حسب مناطق أولقاءات احلـي           •

 .أومجاعة املساجد أو غريها
 .عمل موقع إنترنت •
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١٨ 

األنشطة الـيت   عمل كتيب تعريف بأهداف املراكز وأعماله و       •
 .ميكن االستفادة منها

 .خاص باملركز وأنشطته) سي دي(عمل  •
 .-إن وجدت–تقرير خمتصر لألنشطة السابقة  •
 .وجهاء احلي باسم املؤسسة والتعريف ا) ديوانيات(زيارة  •
ألنشـطة املؤسسـة    ) فـالش (أو  ) باور بوينت (عمل عرض    •

 .وعرضه
 

اك اآلخـرين يف     كلما استطعت إشـر    : إشراك اجلميع يف مؤسستك     
لألسف أنه . املؤسسة كلما كسبت التأييد والقبول االجتماعي للمؤسسة  

من الصعب على الكثريين أن يتقبل أن يشاركه اآلخرون يف القـرارات            
ولكن احلق أن املؤسسة هي ملك ألهايل احلي ومن حقهـم املشـاركة    

الطـرق  ميكن االستفادة من عدد من      . والتأثري اإلجيايب فيها ومن خالهلا    
 : لدجمهم ، منها 

 . استشارم يف أمور املؤسسة •
 . طلب األفكار واملقترحات •
 . دعوم للمشاركة يف العمل االجتماعي باملؤسسة •
 . دعوم إللقاء الكلمات متثيال عن املؤسسة •
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١٩ 

دعوة الوجهاء للمشاركة يف جملس إدارة املؤسسة أو الـس           •
 .الشريف

 .ة أقسام املؤسسةدعوة القادرين للمشاركة يف إدار •
 

عند التعـرف   .  كل عمل اجتماعي له مؤيدين     :االستفادة من املؤيدين    
على املؤيدين ينبغي صنع روابط بينهم وبني املؤسسة، مما سيجعلهم دعماً 

إن وضع قائمة بأمساء املؤيدين والتواصل      . جاهزاً هلا يف أي وقت حتتاجه     
 .كة للمؤسسةمعهم هو من أسرع عوامل الدعم املعنوي واملشار

 
ال شك أن اجلميع ال يرغب       : االستفادة من وجود مثبطني  أو ناقدين      

 -خاصة يف البـدايات   –تظهر  . بوجود مثبطني للمؤسسة اليت يعمل ا     
إساءات وعداوات قد تكون بسبب كراهة ظهور شيء جديد يف اتمع           
أو عداء شخصي حبت ملدير املؤسسة تنتقل معه إىل مؤسسته أو بسبب            

الفة  لطريقة التفكري اإلداري أو الشخصي ملدير املؤسسة أو من الذين            خم
وقعوا ضحية التشكيك اإلعالمي يف نيات العاملني يف هذه املؤسسـات           
التطوعية أو من مؤسسات ختالف طبيعة عمل هذه املؤسسة أو تنافسها           

ميكن االستفادة  . أو من أقرانك أو أصحاب مشاكل نفسية أو غري ذلك         
 : الء بعدد من الطرق التاليةمن كل هؤ
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٢٠ 

العاملني وتنبيههم بأن كل أخطائهم     تقليص أخطاء   التأكد من    •
تشوه صورة املؤسسة واجلهات اليت تتبع هلا ولو كانت صغرية،          

 .بل ستشوه مجيع املؤسسات املشاة
 درءاً للنقد غري البناء والعمل على الوصول        رفع اجلودة النوعية   •

 .ة العاملني باالهتمام بذلكإىل أعلى مستوياا وتعبئ
 ، وإشعال روح البذل هللا املنافسة واملسابقةاستغالل فطرة حب  •

 .أوالً مث طلب املراكز األوىل يف السباق الفطري
تكرار التعريف للعاملني يف املؤسسة دف املؤسسة االجتماعي         •

 والتواصل ومنع أي عمل أو قـول        احلب والترابط القائم على   
حلسد والكراهية لآلخرين ولـو كانـت ردود   حيمل يف طياته ا  

 .أفعال
 حسن اخللق مع الناقـدين    تعويد العاملني على حسن العالقة و      •

فضالً عن عموم اتمع  وتدريبهم على وسائل كسب القلوب          
 .وصفاء النفوس

 .أنشطة إجيابيةاستبدال ردود األفعال السلبية بأعمال و •
تصحيح مسـرية      يف -ولو كان غري بناء   –االستفادة من النقد     •

 واالستبشار مبا يصل من النقد وتصحيحه أوىل مـن          املؤسسة
 .كراهة العمل خشية النقد
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٢١ 

 
 ينبغي على اإلدارات عدم استعجال يف قطف النتائج مما قد يؤدي           :تنبيه  

وكذلك ينبغي عدم اإلمهال يف العمل حـىت ال متـوت           . ا إىل الفشل  
باآلخرين ، ألن ذلك قـد       مقارنة النفس    عدمكما أن عليهم    . األنشطة

بل ينبغي العمل على املقارنة مـع األهـداف   . يولد االحباط أو االمهال 
عند الرغبة يف املقارنة بأنشطة اآلخرين فإنه ينبغي        . املوضوعة للمؤسسة 

وضع األفكار املستفادة من أنشطة املؤسسات األخـرى يف األهـداف           
كن من املهم أال نقيس    ل. املرسومة وتشجيع العاملني على الوصول إليها       

مستوى النجاح والفشل باملقارنة مع اآلخرين بل باملقارنة مـع إجنـاز            
 .اخلطط املوضوعة 
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٢٢ 

 كيف تصنع رؤيتك ورسالتك
جيب أن توضع الرسالة والرؤية بشكل جيد وعلى مستوى عاٍل حـىت            

 . نرتقي بطريقة تفكري قيادة املؤسسة وإداريها 
 
ينبغي فهم معاين العبارات اإلدارية      : ؤية افهم ما معىن الرسالة والر     -١

من أسهل وأقـرب صـياغة للرؤيـة        .. هذه قبل العمل على إعدادها      
 : والرسالة هي 

 "حنن"من حنن ؟ ولذا من األفضل البدء ا بكلمة  : الرسالة
 ماذا نريد؟ وهي الصورة اليت نريد ظهورها بعد عمل          :الرؤية  

 .االنتهاء من تنفيذ اخلطط
 
امجع يف صناعة الرؤية والرسـالة      :  باختيار أفضل الكلمات     فكر   -٢

 : الكلمات التالية
 – مجيـع   - متيز – أعمق – أجود – أرقى - أعال – أفضل

   ... - اكتشاف – استفادة – تنمية – كل
 
ينبغي للرجل األول يف املركز أن يكثـر        :  تفرغ للتأمل والتفكري     -٣

فالتأمل يعطي . اليت يريد الوصول إليهاالتفكري والتأمل يف ماهية األهداف 
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٢٣ 

املرء قدرة يف ختيل واستشراف املستقبل وماهية األهداف كما أنه يكون           
 . أكثر قدرة على التعرف على املخاطر اليت ينبغي احلذر منها وجتنبها

ضع صاحب اخليـال يف     (وكما يطلب املتخصصون يف اإلدارة      
ألنه ) املشغول ال يبدع(ضهم وقال بع) التخطيط وضع الواقعي يف التنفيذ   
 .ال يتأمل واإلبداع حيتاج إىل تأمل

 
 :  امجع فريق اإلدارة يف لقاءات عصف ذهين للـتفكري والتأمـل   -٤

ليس املقصود هو صناعة الرسالة والرؤية بذاا فقط ولكن اهلدف هو أن        
عندما تكون هناك مشاركة منهم     . خترج الرسالة والرؤية من قبلهم أيضاً     

خراج الرؤية والرسالة سيكون هذا الفريق أكثر املتأثرين باملهارات      يف است 
 .املطلوبة من إعدادها

 
ينبغـي أن نسـتفيد مـن        :  ادع متخصصاً إدارياً لقيادة الفريق     -٥

يقوم املتخصص يف   . أصحاب التخصص وخاصة إذا كان يف نفس احلي       
ل فريق هذه احلالة بإدارة املوضوع واستخراج األفكار وصناعتها من خال

 .قدرات الكثريين ستتطور عند االستفادة من هؤالء املتخصصني. اإلدارة
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٢٤ 

هناك عدد مـن    :  استخدم العصف الذهين عرب األسئلة اإلدارية        -٦
األسئلة اليت ينبغي اإلجابة عليها خالل حوار صناعة الرؤيـة والرسـالة       

 : واألهداف وهي 
 من حنن ؟ •
 ما هي األبعاد اجلغرافية لعملنا ؟ •
 ا هي األبعاد النظامية لعملنا؟م •
 من هو املستفيد  ؟ •
 ما هو منتجنا الذي سنقدمه للمستفيد؟ •
 مباذا نتميز ؟ •
 طموحنا وماذا نريد أن نكون ؟ •

  .السبورةاكتب مجيع إجابات العصف الذهين على 
 
ضع خطاً أسفل الكلمـات اهلامـة        :  استخرج الكلمات املهمة   -٧

 :مثالً . مل غري املناسبةاملكتوبة على السبورة مع شطب اجل
 مجيع فئات اتمعالوصول إىل  •
 األسري و االجتماعي االرتباط تنمية •
  بني فئات اتمعواملودة الترابط تفعيل •
 "حنن اتمع" حتت عبارة بروح الفريق الواحدالعمل مع اتمع  •
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٢٥ 

 وتفعيلها الطاقات اكتشاف •
  التخصصاتتفعيل دور  •
  يف اتمعاالجتماعي دور الفرد تفعيل •
   يف اتمعالثقايف اجلانب تفعيل •
  دور التقنية واملعلوماتية يف نفع اتمعتفعيل •
  االجتماعية والعامةاملؤسسات مع التواصل •
 املتميزة والربامج اإلبداعالتركيز على  •
 نكون املثال الذي حيتذى به  •

 
يتم مجع الكلمات من اجلمل بالطريقـة       :   امجع الكلمات املهمة     -٨

تفعيل املودة والترابط االجتماعي واألسري / مجيع فئات اتمع    :   التالية
اكتشـاف الطاقـات والتخصصـات      / العمل بروح الفريق الواحد     / 

تنمية اجلانب الثقايف واالجتماعي وتفعيل التقنيـة       /  وتفعيلها  اجتماعيا    
ـ / الصلة بني اتمع ومؤسسـاته      / واملعلوماتية خلدمة اتمع     داع اإلب

 .املثال الذي حيتذى به /والتميز والقدوة
 
من خالل اجلمل السابقة يف مجلة واحـدة إلجابـة          :  ضع الرؤية    -٩

 ) :ماذا نريد(السؤال 
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٢٦ 

الوصول باحلي إىل أعال درجات التميز االجتماعي يف برامج علميـة           " 
 ".واجتماعية وتقنية مبدعة ومتميزة 

 
أيضاً ميكن صياغة الكلمـات  عرب اجلمل السابقة :  ضع الرسالة  - ١٠

 :) من حنن(عرب مجلة واحدة إلجابة سؤال 
حنن مؤسسة غري رحبية نسعى بروح الفريق الواحد لتنمية الدور الثقايف           "

والترابط االجتماعي واألسري جلميع فئات احلي ومؤسسـاته العامـة          
واخلاصة واكتشاف وتفعيل الطاقات واالستفادة من التخصصات حـىت   

 ".اً إجيابياً حيتذى بهيكون جمتمع
 

ميكن من خالل اجلمل : اختر عبارة شاملة متثل شعاراً للمؤسسة     -١١
 : مثل .. السابقة اختيار عبارة خمتصرة خاصة باملؤسسة 

 "تواصل متميز تمع سعيد"
 "تفاعل اجتماعي حلي مثايل"
 "ترابط مثايل ومودة دائمة"

 "برامج اجتماعية مبدعة ومتيز دائم"
 "وترابط ومتيزحمبة "
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٢٧ 

 تنبيهات عند صناعة األهداف للعام األول
عند صناعة األهداف للعام األول للمؤسسة ينبغي التنبه إىل بعض األمور           

 :املهمة
 .عدم اإلكثار من األهداف خالل املرحلة األوىل •
تنويع األهداف زمنيا وجغرافيا وتنويعها حسـب الفئـات          •

 .االجتماعية
والعـاملني واملسـتهدفني    داريني  استهداف تنمية قدرات اإل    •

 .باالستقطاب كأولوية من أولويات املركز
يتم وضع األهداف للمرحلة األوىل والـيت هلـا أولويـة يف              •

 :األمور التالية 
o   تطوير اإلداريني  
o  استقطاب العاملني 
o  الوصول اإلعالمي للجمهور 
o  قلة التكاليف املادية واإلدارية 
o  تمع جتاهاملركززرع الثقة يف ا. 
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٢٨ 

 :عند وضع اخلطة ابدأ بالتعرف على األمور التالية
o  أين حنن 
o  ماذا نريد 
o كيف نصل إىل ما نريد 

عندما تريد وضع اخلطة ادرس الواقع بطريقـة التخطـيط            •
 SWOTاالستراتيجي 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دلیل األفكار للمؤسسات التطوعیة ـــــــ
 
 

٢٩ 

 عمل هيكل تنظيمي
 : لعمل هيكل تنظيمي قم بعمل التايل 

ألنشطة اليت تريد   عرب عصف ذهين للعاملني واإلداريني امجع كل ا        -١
 .القيام ا يف املؤسسة

 
ادرس اهلياكل التنظيمية للمؤسسات الشبيهة والذي سيقدم بعض        -٢

األفكار واألقسام اليت ميكـن أن تعينـك يف تصـميم اهليكـل             
 . التنظيمي

 
امجع كل األنشطة املتشاة حتت قسم واحـد حسـب احلاجـة            -٣

 : كالتايلمن املقترح أن جتمع األقسام. التنظيمية للمؤسسة
ميكن مجع مجيع األنشطة اإلدارية واحملاسبية وتطوير كفـاءات          •

 .العاملني حتت الدعم اإلداري
 .جتمع مجيع األنشطة االجتماعية حتت القسم االجتماعي •
جتمع مجيع األنشطة الثقافية والدورات العامة حتـت القسـم           •

 .الثقايف
 .جتمع جلان األنشطة حتت األنشطة •
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٣٠ 

 العامة والتسويق حتت قسم تنمية املوارد       جتمع أنشطة العالقات   •
 .املالية والتسويق

 
 .يتم وضع الوصف الوظيفي لكل قسم -٤
 
 .يتم البحث عن الشخصيات القادرة على إدارة األقسام -٥
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٣١ 

 خمتصر اخلطوات األساسية األوىل
الختصار األمور اليت جيب االنتباه هلا ميكن اختيار اخلطوات األساسـية           

 : التالية
 . مؤقت حيتوي على األمور األساسية للمركزإجياد مقر -١
الذي سيدير املركز   إجياد واستقطاب الفريق اإلداري التنفيذي       -٢

 .عرب خاناته اإلدارية وإدارة الفرق العاملة
يف جلان املؤسسة والفرق العاملة ا ،       استقطاب عاملني للعمل     -٣

 .ووضع الربامج االجتماعية اليت ختدم أهداف املركز معهم
تقدمي فكرة مركز احلي    والتعرف على وجهاء اتمع و    البحث   -٤

 .يف قالب مناسب لكسبهم إىل صف املركز
لتطوير قـدرام  جتهيز عدد من الدورات التطويرية لإلداريني      -٥

 .على كسب اتمع والعمل اإلداري واستقطاب العاملني
للتعريف باملركز ودمج   إعداد برامج ومشاريع اجتماعية عامة       -٦

 .اتمع به
مع اتمع والوصول إليـه عـرب     البحث عن عاملني للتواصل      -٧

 . اجتماعاته والتحدث إليهم
واليت ختدم بعـض    التخطيط لبعض الربامج الصغرية واملؤثرة       -٨

فئات اتمع للتدرب على إعداد الربامج والتعرف على مـدى          
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٣٢ 

جدوى تأثريها اجتماعياً واكتشاف قدرات العـاملني وفـرق         
 .العمل
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٣٣ 

 كزأهداف املر
جيب االهتمام برسم تصور عن أهداف املؤسسة االستراتيجية ورؤيتـها          

ومـن  . وقيمها ورسالتها يف البداية وأن يتم وضعها بطريقة قوية ومؤثرة   
خالهلا يتم وضع األهداف اخلاصة باملركز واليت جيب أن ختدم كل حي            

حيـي زمزمـي    . وننقل بعض األهداف وضعها د    . على حسب حاجته  
 واليت ينبغي العمل على تعديلها حسب احلاجة لكل حي          ٤ءملراكز األحيا 

 : أو مؤسسة اجتماعية
 إحياء دور التواصل االجتماعي والعالقات اإلجيابية بني أفـراد               -١

 .اتمع 
 تعزيز القيم واملبادئ اإلسالمية ، وتنمية الـوعي االجتمـاعي                -٢

 .والثقايف واألخالقي بني أفراد احلي واتمع 
 املسامهة يف حل املشكالت االجتماعية والظواهر السـلبية يف               -٣

 . واألحياء القريبةنطاق احلي
 . توظيف الطاقات والقدرات يف تطوير احلي وخدمة أفراده      -٤
 . تنمية املهارات والعناية باملواهب املختلفة ألفراد اتمع      -٥
  . بالنفع على الفرد واتمع  استثمار أوقات الفراغ فيما يعود     -٦

                                                
ورقة عمل مقدمة لندوة اتمع .  جتربة واقعية ونظرة مستقبلية: األحياء  مراكز) . ١٤٢٥(د زمزمي ، حيي  ٤

 هـ١٤٢٥من عام  ٢٤/٢ حىت ٢١/٢واألمن املنعقدة بكلية امللك فهد األمنية بالرياض من 
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٣٤ 

 الفئات املستهدفة يف احلي
 :مثل  .. مجيع الفئات تعترب من الفئات املستهدفة يف احلي 

 الكبار  -١
 الشباب  -٢
 الصغار  -٣
 النساء  -٤
 الفتيات  -٥
 أطفال احلضانة -٦

 
 :ومن حيث التقسيمات االجتماعية

 الوجهاء  -١
 املسئولون  -٢
 املتقاعدون  -٣
 أصحاب التخصصات  -٤
 األيتام  -٥
 لفقراء واملساكني ا -٦
 املعوقون وذوو االحتياجات اخلاصة  -٧
 العمال واخلدم -٨
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٣٥ 

 مستويات الوصول إىل املستفيدين
مخس مستويات ينبغي املرور ا للتأكد من جناح الوصـول إىل الفئـة             

 :املستهدفة
 
.  من املهم إيصال اسم املؤسسة لعموم احلي    :  معرفة اسم املؤسسة     -١

لفضول املناسب للبحث عن طبيعة عملها      وصول اسم املؤسسة سيعطي ا    
 .وكيفية االستفادة منها

 
ينبغي أن تكون األهداف وصورة من :  معرفة طبيعة عمل املؤسسة  -٢

ميكن نشـر بعـض هـذه    . األنشطة اليت ميكن عملها يف احلي واضحة     
األفكار عرب إيصال  بعض األنشطة قريبـاً مـن جتمعـات اجلمهـور              

 .املستهدف
 
 مرحلـة االقتنـاع بصـحة       : حة أهداف املؤسسة     االقتناع بص  -٣

األهداف واألنشطة مرحلة سهلة إن استطاعت اإلدارة إيصال األنشطة         
فأهداف املؤسسات . إىل اجلماهري املستهدفة للمؤسسة بشكل جيد ونافع

 .االجتماعية مطلب شرعي ونفسي ومجاهريي
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٣٦ 

رة علـى   من املهم أن نعلم أن قـدرة اإلدا       :  التفاعل مع املؤسسة     -٤
مشاركة اجلماهري مهومهم وفسح اال ملشاركتهم بـاآلراء واجلهـد          

 .والبذل هو السبيل للتفاعل مع املؤسسة
 
هذه أكرب مهمة ميكن الوصول إليها يف التعريـف         :  تبين املؤسسة    -٥

وميكن أن تتبين مجاهري احلي وقياداته املؤسسة عندما حتـس          . باملؤسسة
 .ن أعماهلا جيدة وصادرة عرب اهتماماابالثقة فيها ويف إدارا وأ
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٣٧ 

 اللجان اإلدارية العاملة باملركز
من أدوار اإلدارة القيام بعمل عدد من اللجان اإلدارية اليت حتمل العمل            

 : اإلداري باملؤسسة وينبغي االهتمام بالتايل
أن يكون املشرف على اللجنة قادراً على استقطاب اآلخـرين           •

 .وإدارم
شرف بالتعاون مع اإلدارة بعمل أقسام داخلية لكل        أن يقوم امل   •

 .جلنة حسب القدرة أو احلاجة
أو الرغبة  –أن يكون املشرف على قدر من اإلملام بعمل اللجنة           •

  -والقدرة على اإلملام
أن يقوم املشرف بتطوير نفسه والعاملني معه بالتخصص الذي          •

 .يعمل به
سباب النجاح  أن يتدرب على وضع اخلطط ومتابعتها ودراسة أ        •

 .والفشل
أن يكون قادراً على حتفيز العاملني معـه وكسـب والئهـم             •

 .للمؤسسة
 

 :ومن اللجان واالس املناسب لالهتمام ا يف املؤسسة االجتماعية
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٣٨ 

 يتم البحث عن أفراد من احلي يقومـون بـإدارة           :جملس إدارة املركز    
م الـس مهـام    ويسـتل " .. يف البداية "املركز باالنتخاب أو بالتزكية     

يتكون جملس إدارة   . اإلشراف اإلداري على املركز من اللجنة التأسيسية      
املركز من عدد من الداعمني املتحمسني للمركز باإلضافة إىل رئيس كل          

باإلضافة إىل املدير ونائبه واملقرر وأمني . جلنة تنفيذية عاملة باملركز ونائبه
 . الصندوق

 
لس شريف لوجهاء احلي والداعمني له من     ميكن عمل جم   :الس الشريف   

. نفس احلي أو خارجه من التجار والوجهاء وأصحاب املناصب املؤثرة         
تتم دعوة الس يف كل احتفال ويهيأ املكان املناسب ملن قرر احلضـور        

كما تتم مراسلتهم بريدياً أو عرب رسائل اجلوال أو عرب التسـليم            . منهم
 .ركزاليدوي باملستجدات ألنشطة امل

 
 اللجان اليت تقـوم بالعمـل اإلداري البحـت وال           : اللجان اإلدارية   

  : تستهدف عمل أنشطة مباشرة
 وهي جلنة تتبع جملـس إدارة املركـز       :جلنة التخطيط اإلداري  

وتدعم الس باخلطط وتضع الرؤى املقترحة للمركز وتدرس        
 .التنسيق بني خطط اللجان قبل رفعها لس إدارة املركز
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٣٩ 

 
 ويهتم هذا الفريق باملركز من حيث :اإلشراف اإلداري باملركز

التجهيزات والدعم اإلداري كتنسيق األوراق وامللفات وحجز       
املرافق ومتابعة صيانتها واستقبال الضـيوف واملسـتفيدين يف          

 . للمديرالسكرتاريةاملركز، والعمل بدور 
 :  مثل
 .تنسيق مكتب املدير إدارياً •
 .دارةتنسيق مواعيد اإل •
 .تنسيق خطابات املدير •
 .عرض املعامالت الواردة والصادرة على املدير •
 .حترير حماضر اجتماعات املدير •
 .إعانة املدير يف أعماله اخلاصة باملؤسسة •
اإلشراف على إعداد قاعدة بيانات كاملـة بـاإلداريني          •

والعاملني واألعضاء ووجهاء احلي والداعمني واحملتاجني      
ميكن االستفادة منها من عدد من أقسام فيه واجلهات اليت 

 .املؤسسة
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٤٠ 

 وتكون برئاسـة أمـني   :-الصندوق–احملاسبة واملوارد املالية   
وتقوم هذه اجلهة بعدد من األعمال اإلدارية       . الصندوق املرشح 

ـ       وقسـم آخـر      احملاسـبة  ميكن تقسيمها إىل قسم خاص ب
 : ا و من مسؤوليا ..قسم املشتروات وكذلك املالية للموارد

 . مراجعة اخلطة املالية للسنة املقبلة •
 .عمل نظام مايل للمؤسسة وفتح حساب هلا •
 .متابعة اإليرادات املالية •
 . تقدمي الدعم املايل لألنشطة بعد موافقة اإلدارة •
 .متابعة مصروفات اللجان للتأكد من طرق صرفها •
 .دراسة تطوير املوارد املالية للمؤسسة •
عات املالية والـربامج احملاسـبية      توفري املستندات واملطبو   •

 .اخلاصة باملؤسسة
إعداد شهادات الشكر ودروع التقدير للمتعاونني مادياً        •

 .مع املؤسسة
 .رفع التقرير املايل الشهري مع الفواتري لإلدارة •
واإلشـراف  .. إعداد قائمة بأصول املؤسسة وممتلكاا       •

 .عليها
 .إعداد التقرير املايل النهائي السنوي •
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٤١ 

 
 التواصل مع اتمع واجلهـات اإلعالميـة        :نة اإلعالمية   اللج

األخرى عرب قنوات إعالمية ونشرات ومواقع ووسائل مبتكرة        
ويتم التنسيق بينـها    . لعرض املنجزات واألخبار اخلاصة باحلي    

ومن األعمال  . وبني اللجان واألنشطة األخرى لدعمها إعالميا     
 : املقترحة للجنة اإلعالمية

 .عات التعريفية والدعائية للمؤسسةاصدار املطبو •
 .جتهيز اإلعالنات اخلاصة بأنشطة املؤسسة •
 .اإلشراف على توزيع املطبوعات واإلعالنات اإلعالمية •
التواصل مع وسائل اإلعالم العاملـة خـارج نطـاق           •

 .املؤسسة
 .نشر أخبار احلي واملؤسسة •
 .اإلشراف على موقع املؤسسة اإللكتروين •
 املرسلة مـن    SMSاإللكترونيةاإلشراف على الرسائل     •

 .املؤسسة
دراسة الوسائل الكفيلة بتطـوير اجلانـب اإلعالمـي          •

 .باملؤسسة
 .استقبال اإلعالميني للمؤسسة وتعريفها هلم •
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٤٢ 

التنسيق مع مجيع اللجان ومجع التقارير املكتوبة واملصورة         •
 .ألنشطتها

االهتمام بتوثيق مجيع األعمال واألنشـطة باملؤسسـة          •
آمنة للمحافظة على الوثـائق املكتوبـة       وإعداد وسائل   

 .واملصورة
 

التواصل مع اجلهات العامة واخلاصة واملراكز     : العالقات العامة   
ويف . (األخرى مبا يعين املركز من حاجات واهتمامات متبادلة       

حالة قلة الطاقات فيتم توزيع األعمال بني اللجنـة اإلعالميـة          
تيـب الزيـارات    لعمل االتصاالت واللجنة االجتماعيـة لتر     

 )والدعوات
تعد هذه اللجنة اخلطة سنوية بالزيارات والـدعوات         •

بالتنسيق مع اللجان ذات العالقة وترفعها لس إدارة        
 .املؤسسة

متابعة خطة الزيارات والدعوات والتأكد من تنفيذها        •
 .بالتنسيق مع اللجان ذات العالقة

 إعداد خطابات ودروع التقدير للمتعاونني من اجلهات       •
 .األخرى
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٤٣ 

إعداد خطابات الدعوات والرسائل املوجهة للمتعاملني       •
 .واإلشراف على توزيعها. مع املؤسسة

 .االهتمام بسجل الزيارات الشرفية باملؤسسة •
 

جلنة تقوم على دراسـة  : التدريب وتطوير الكفاءات اإلدارية    
حاجات العاملني يف املؤسسة ورفع كفاءم حسب احلاجـات    

تعد هذه اللجنـة خطـة سـنوية        . ملؤسسةواخلطط اخلاصة با  
باحلاجات التدريبية للمؤسسة وتنسق الدورات مـن اللجـان         

 .األخرى وترفعها لس إدارة املؤسسة ومتابعتها بعد املوافقة
 
 : جلان األنشطة 

جلنة تقوم برفع اجلانب الثقايف والعلمي والتقين     : اللجنة الثقافية   
والنـدوات واملسـابقات    يف احلي بعمل احملاضرات والدورات      

وـتم برفـع    . والنشرات الثقافية ونشر بعض الكتب النافعة     
والقيام بربامج توعويـة    . املستوى الدراسي للطالب والطالبات   

بالتعاون مع اللجان املتخصصة يف املؤسسة كاللجنة الطبيـة يف          
يـتم رفـع   . احلي واللجنة التعليمية واللجنة االقتصادية وغريها  
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٤٤ 

ة لس اإلدارة لإلقرار عليهـا ومتابعتـها بعـد          اخلطة السنوي 
 :ويتبع هذه اللجنة عدد من فرق العمل.املوافقة
 .فريق اللقاءات الثقافية •
 .املسابقات الثقافية املنوعة •
 .النشرات والدوريات •
 .الفريق العلمي والتقين •
بالتنسيق مع جلنة   (فريق تأهيل اتمع وتدريبهم ثقافياً       •

 )ريةتطوير الكفاءات اإلدا
   

 وتقوم بالعمل على رفع الكفاءة      :اللجنة االجتماعية والتربوية    
االجتماعية والتربوية للمجتمع عرب الـدورات واالستشـارات        

وتنمية روح االنتمـاء    . االجتماعية والتربوية وحل املشكالت   
وميكن . واالهتمام بالتعاون والتكافل االجتماعي   . للحي والبالد 

 :عمل من هذه اللجنة مثلأن يتفرع عدد من فرق ال
 فريق التوعية االجتماعية والبناء األسري •
 فريق رعاية األسر الفقرية •
 فريق رعاية األيتام واملعاقني •
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٤٥ 

بالتنسيق مع اللجنة االجتماعية    : الزيارات والرحالت    •
 .أو العالقات العامة

 
  تقوم هذه اللجنة بعمل خطة لربامج رياضية         :اللجنة الرياضية   

اهلـدف  . ت اتمع الكبار والشباب والصـغار     جلميع قطاعا 
الرئيس للجنة من اجلانب الرياضي هو صناعة العالقات بـني           

يتم رفع خطة سنوية بـالربامج      .أفراد اتمع عرب هذه األنشطة      
 .وأماكنها لس إدارة املؤسسة ومتابعتها بعد املوافقة

 
رفـع  وهي جلنة تم بتدريب اتمـع       : جلنة التدريب العامة    

وميكن دمج هذه اللجنة بلجنة تطـوير الكفـاءات         . كفاءم
 .اإلدارية
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٤٦ 

تقوم كل جلنة بإعداد اخلطط بالتنسـيق       (اللجان اخلاصة بفئات اتمع     
 :)مع اللجان اإلدارية وجلان األنشطة املختصة

وتقوم على اإلشراف على أنشطة الكبـار مـن         : جلنة الكبار   
 نفعهم عرب جلان األنشـطة      متقاعدين وغريهم وتبذل الوسع يف    

 .وتفعيل خربام لكي ينتفع منها اآلخرون. واالستفادة منهم
 

تقوم على رعاية الشباب وتوجيههم ملا ينفعهم       : جلنة الشباب   
وتقوم . وبذل األسباب لتجنيبهم االحنرافات الفكرية واألخالقية     

على متابعتهم يف دراستهم وتطوير مهارام العقلية واألخالقية        
 .اجلسديةو
 

تقوم هذه اللجنة برعاية الـرباعم وتـوجيههم        : جلنة الرباعم   
 .وتوفري أسباب الترفيه اآلمن والنفع الثقايف واالجتماعي هلم

 
وتقوم بالتعرف على حاجات املرأة جبميـع       : اللجنة النسوية   

فئاا العمرية والعمل على تلبية هذه احلاجات هلـن حسـب           
لجنة على مجيع اللجان املمكنة     حتتوي هذه ال  . ختصص املؤسسة 

 .للقيام بالعمل باحلاجات املطلوبة
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٤٧ 

 
وهي جمالس جتمع املتخصصـني يف علـم       : اللجان املتخصصة 

معني أو ختصص وظيفي حمدد وتقوم إدارة املركز بالبحث معهم     
عن الوسائل املناسبة لنفع اتمع من خالهلم أو الوسائل املناسبة          

 : للجانمن هذه ا. لنفعهم من املركز
 .جتمع ممثلوا الصحة يف احلي: جلنة األطباء والصحة  •
 .جتمع اإلقتصاديني والتجار: اللجنة االقتصادية  •
جتمع األئمة وأصحاب العالقة    : جلنة املساجد وأئمتها     •

 . باملساجد
جتمع مديروا املدارس باحلي : اللجنة التعليمية واملدارس  •

 .واملشرفون وبعض املعلمني املتميزين
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٤٨ 

 كار يف مقر املركزأف
 

مقر املركز هو مكان االنطالق لعمل املشاريع االجتماعيـة والتربويـة           
ومن خالل اإلمكانات   . للمجتمع، إذ ال جمال إلقامة مؤسسة دون مقر       

املوجودة يف املقر ميكن أن يتم تطـوير قـدرات األنشـطة والـربامج              
ينبغـي  . اإلجتماعية وإدارا أو تكون سبباً يف ضعف هـذه األنشـطة    

 :  االهتمام مبقر املركز وتوافر عدد من األمور فيه مثل
جيب أن يكون املقر قريباً من اجلمهور وواضحاً هلـم           •

 ). على شارع رئيس ويف وسط احلي ما أمكن(
 . ينبغي االهتمام مبواقف السيارات •
 . أمهية القبول االجتماعي لشكل املقر •
 .االستئجار كبديل للمقر الدائم •
 .  أو قريباً منهاحيتوي مالعب •
 .أن يكون واسعاً ما أمكن •
 .قدرته على احتواء األنشطة املتوقعة •

 
 ومنها مكتب االستقبال ، ومكاتب اللجان لكي        :املكاتب اإلدارية   

واألفضل يف مكاتب اللجان أن تكون      . تنطلق منها وإدارة املؤسسة   
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٤٩ 

 يف. يف بيئة مفتوحة ومشتركة ليزيد الوئام والتعاون بـني اللجـان    
حالة احلاجة للخصوصية يف اللجنة ينبغي يتم توفري غرف خاصة عند 
احلاجة إىل ذلك، أو يتم  التنسيق يف استخدام غرف االجتماعـات            

 .حال احلاجة الطارئة
 

 ينبغي جتهيز غرفة االجتماعـات بالوسـائل        :غرفة االجتماعات   
الالزمة حىت تتم االستفادة القصوى منـها يف االجتماعـات ويف           

" أفيـاش "ينبغي أن حتتوي هذه الغرفة على طاولة كبرية و       . ريبالتد
أرضية يف الوسط عند احلاجة جلهاز حاسب آيل أو عارض ، كمـا      
ينبغي أن حتتوي الغرفة على سبورة وجمال للتحـرك عنـد تقـدمي             

 .الدورات
 

 حىت ميكن عمل جملس للحي جيب توفري صـالة          :جملس عام للحي  
جتماعية فيها للكبار كاالجتماعـات     للجلوس ليتم عمل الربامج اال    

وعقد اللقاءات وعرض بعض املوضوعات والـدورات التطويريـة         
 .االجتماعية
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٥٠ 

 كل املؤسسات االجتماعية حتتاج إىل توفري       :مكتبة كتب وجمالت    
مكتبة للقراءة ميكن االستفادة منها عند احلاجة أو عند البحث عـن   

 خاصـة بـالقراءة     ينبغي توفري طاوالت وكراسي   . مادة أو غريها  
 . والبحث

 
 مع مكتبة الكتب واالت ميكن توفري املكتبـة         :مكتبة إلكترونية   

هـذه  . اإللكترونية وحتتوي على عدد من الكتب الشرعية والتقنية         
ميكن تطوير املكتبة حىت    . املكتبة تكون للبحوث والتعليم اإللكتروين    

 .تصل إىل بيوتات املنطقة 
 

الهتمام مبكتبة الطفل ويتم اختيـار بعـض        ينبغي ا : مكتبة الطفل   
الكتب والكتيبات النافعة هلم ووضعها يف مكتبة خاصة أو يف غرفة           

 .الرباعم أو يف جزء خمصص من مكتبة القراءة باملؤسسة
 

 أصبح احلاسب اآليل جانباً ال ميكن إغفاله        :معمل للحاسب اآليل    
هداف املهمة  يف املراكز ملا فيه من قدرات للوصول إىل عدد من األ          

قد حيتاج املعمل إىل إجيـاد      . كالتدريب والتصميم واملراسلة وغريها   
ميكـن  . شبكة لتسهيل التدريب أو نقل البيانات بني احلواسـيب        
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٥١ 

تدريب الطالب على برامج احلاسب اآليل النافعة وصيانته وعمـل          
 .الشبكات السلكية والالسلكية ودورات اإللكترونيات وغريها

 
 وذلك لالستخدام عند احلاجة إىل دروس التقوية        :قاعات للدروس   

ميكن عمل فصل أو أكثر حسب      . أو دورة على شكل ورش عمل     
احلاجة وفيه اإلمكانية لتحويل الطاوالت إىل أشكال خمتلفة حىت يتم          

ومن املهم التنبه علـى  . تطبيق أكثر من وسيلة تدريبية يف مقر واحد 
راسية يف املـدارس ألن     أن يتم تغيري شكل الفصل عن الفصول الد       

كثريا من الطالب ينفر من تشابه الشكل ، فيتم وضعه على شـكل     
 أو كراسي ا مسند كتابـة ككراسـي         Uورش عمل أو حرف     
 .اجلامعات أو غري ذلك 

 
وينبغي أن يكون يف مقر املركز مقر تدرييب         : مقر تدرييب للدورات  

ملقر على فصل أو    حيتوي هذا ا  . لتطوير العاملني ولتطوير أفراد احلي    
فصول مهيأة للدورات مع وجود سبورة ومتديدات كهربائيـة يف           

 .األسفل لتشغيل احلاسب احملمول وجهاز العرض
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٥٢ 

 ويتم تدريب الشباب فيه علـى دورات يف         :مقر التدريب املهين    
ويكون . الكهرباء وميكانيكا السيارات والنجارة والسباكة وغريها       

ركز حيث يسهل تنــزيل وإخـراج       هذا املقر قريبا من خمرج امل     
من املهم تطبيق هذه الدورات يف بعض       . حاجات الدورات املهنية    

البيئات اليت حيتاج كثري من شباا إىل تدريب للحصول على وظيفة           
 .مهنية

 
 ويتم يف هذا املقر توفري بعـض األلعـاب       :مقر لألشبال والرباعم    

حتتوي على الكتيبات   الذكائية والوسائل احلركية ومكتبة خاصة م       
كما يتم طالء اجلدران بطريقة حمفزة      . اجلذابة والقصص املمتعة هلم   

وينبغي أن خيصص هلم دورة مياة ومدخل خـاص ـم إن            . هلم  
 .أمكن

 
 ما ينبغي أن ميتاز به هذا املقر هو الشكل اجلـذاب            :مقر الشباب   

ة مع توفري خمزن صغري ملا حيتاجونه من أدوات واألجهـز         . للشباب
لزيـادة اجلاذبيـة    . اخلاصة برباجمهم الرياضية واالجتماعية والثقافية    

للشباب ميكن عمل مقر الشباب مثل اخليمة القدمية مع توفري بعض           
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٥٣ 

ميكن تلبيس جدران الغرفة بالسـدو      (األدوات الربية يف نفس املقر      
 ).مثالً

 
 حيتاج الكبار إىل جـزء مـن اخلصوصـية عنـد            :جملس الكبار   

مدخل خاص أو وقت خـاص        يف مكان خاص أو    إما. حضورهم
ميكن إجياد خيمة أو جملـس خـاص        . لتجنيب اختالطهم بالصغار  

املتقاعدين لالجتماعات اخلاصة ـم، ويئـة املكـان          بالكبار أو 
املناسب سيكون سبباً إجيابياً لصناعة العالقة م من جهة وبني كل           

 . جهة ثالثةمنهم مع اآلخر من جهة أخرى ومع خدمة اتمع من
 

من األمور اليت جتذب كثرياً من الفئات يف اتمع هو : خيمة املركز 
 .توفري خيمة للمركز يتم االلتقاء ا واالجتماع فيها

 
 ينبغي عند العمل على إنشاء أنشطة نسائية يف     :قسم خاص بالنساء    

ميكن . املراكز أن يتم االهتمام بتجهيز قسم خاص بالنشاط النسائي        
م تقسيم املؤسسة إىل قسمني متشاني متاما قسم نسائي وآخر          أن يت 

أو يتم تقسيم الوقت الصـباحي      . رجايل وهذا سيكون مكلفاً جداً    
للنساء واملسائي للرجال ، أو يكون هناك قسم إداري صغري للرجال        
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٥٤ 

ومثله للنساء وتكون بقية اخلدمات موضوعة بطريقة ميكن االستفادة   
 عمل مدخل خاص بالنساء ويف هـذه        وميكن. منها حسب احلاجة  

 .احلالة وعند احلاجة يتم وضع غرفة خارجية للحارس
 

 من األمور اليت تنتج العالقات االجتماعية هي وجود         :بوفيه مصغر   
فترات فسح يف الدورات واللقاءات الثقافية اجلادة وتـرك اـال           

ليت عند بوفيه املركز ترى تلك احلوارات والنقاشات ا       . للنقاش احلر 
ميكن تـوفري   . تزيد من عمل الروابط االجتماعية بني أفراد اتمع         

جهاز شاي وطاولة للمأكوالت اخلفيفة وثالجة ومسخن للفطـائر         
 .مع إجياد البيئة املناسبة للحوار أمام البوفيه

 
 ينبغي أن حيتوي املركز علـى صـالة لأللعـاب           :صالة األلعاب   

كلما كانت . د عموم أهل احليالرياضية اخلفيفة وخاصة املرغوبة عن
الصالة قادرة على احتواء أنواع أكثر من األلعاب كلما كانت أجدر 

 . باالستفادة منها
 

ومن املهم أن تكون هناك صالة كـبرية        : صالة متعددة األغراض    
لالجتماعات العامة يف العيد أو غريها أو لعمل العروض والدروس           
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٥٥ 

توي على عـدد كـبري مـن        واحملاضرات املنوعة واليت ميكن أن حت     
ينبغي أن تكون الصالة مهيأة للتواصل مع صالة أخـرى          . احلضور

 .نسائية لكي تصلهم اللقاءات والندوات النافعة
 

 مثل التلفاز والفيديو وأجهـزة      :توفري بعض األجهزة اإللكترونية     
احلاسب احملمولة لعرض الدورات والعروض والعـارض اخلـاص         

 مـع مايكروفونـات سـلكية       باحلاسب ومسجل ومكرب صوت   
والسلكية القطة وسنترال للهاتف وآلة تصوير وطابعات ليزر ملونة         

 .. -سبورات إلكترونية إن أمكن   –وعادية ومفرمة ورق وسبورات     
مـن  . باإلضافة إىل ما يستحدث من احلاجات ملثل هذه األجهـزة         

 .املقترحات توفري جهاز حممول وعارض لكل قاعة تدريبية
 

 من أهم األمور اليت يغفل عنها الكـثري تـوفري           :ن  مستودع ختزي 
مستودعات خاصة باملركز جلمع األدوات واإلغراض اخلـاص بـه     

 .بطريقة مرتبة ومناسبة
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٥٦ 

من األمور اليت تعني علـى جـذب        : مالعب وساحات خارجية    
قطاعات من احلي وإشغاهلم كما توفر بيئة اجتماعية مناسبة إنشـاء        

 .مالعب وساحات خارجية
 
عند تكاثر املستفيدين ميكن عمل مقصـف للمرطبـات          : صفمق

وميكـن إدارة املقصـف     . واملشروبات احلارة واملأكوالت اخلفيفة   
مباشرة أو تأجريه على شركة تدعم املؤسسة بدعم مادي أو ترعى           

 .مشاريع اجتماعية تنموية
 

عندما تكثر الدعوات واملناسبات حيتاج املركـز إىل        : مطبخ صغري 
إلعداد الوجبات اليت من خالهلا يتم توفري مـايل مـن       مطبخ صغري   

 . خالله
 

 : أفكار أخرى يف جتهيز املركز
استخدام النمط املكتيب يف تأثيث املركز كاستخدام طاولة  •

 .اجتماعات مكتبية ال مرتلية وكنب مكتيب وهكذا
من املناسب تعليق لوحة تعريف لكل غرفة شبيهة بلوحات  •

 . مكاتب الشركات
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٥٧ 

 .وحات التقسيمات اإلدارية واألهداف اخلاصة باملركزتعليق ل •
 .تعليق لوحات اإلرشادية  ذات توجه يوافق أهداف املركز •
 .عمل التجديدات يف املقر مبا يناسب احلي •
 عمل تعديالت يف املركز بني الفينة واألخرى  •
االهتمام بالنظافة العامة ومراعاة تنوع الثقافات واألذواق يف  •

 احلي 
 ت يف بعض الغرف مبا يناسب النشاط املقام فيها عمل تعديال •
 وضع اخلزائن يف الغرف اليت حتتاج إىل خزائن •

 
من املهم أن يتنبه املشرفون على مثل هذه املؤسسـات          : إضافات  

. االجتماعية حلاجة اتمع حوهلم واألولويات اليت ينبغي االهتمام ا  
حتاج إىل صـالة    فبعض اتمعات تم بوسائل الصحة اجلسمية فت      

والـبعض  . للتدريبات اللياقة أو بركة وغريها من األدوات املساندة       
حيتاج إىل بيئة تم باملعوقني وأخرى بالتدريب واحملاضرات التعليمية         

واملسألة متروكة لذكاء املشـرفني علـى املؤسسـة         .. وغري ذلك   
 .واجتهادهم
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٥٨ 

بعضها وميكن   ميكن دمج أكثر من فكرة من أفكار املقر مع           :تنبيه  
أيضا أن يكون هناك أكثر من مقر لتخصص واحد حسب حاجـة            

وينتبه إىل حسن التقسيم لكي ميكن اسـتخدام        . اتمع أو املؤسسة  
ميكن للمدير توزيع صورة    . املركز من قبل الرجال والنساء والصغار     

من خمطط املقر املؤقت لعدد من اإلداريني وغريهم وتقدمي األنشطة          
لتها والطلب منهم وضع مقترح على خمطـط املقـر          املطلوب مزاو 

 . والسبب إن وجد، مث حماولة اجلمع بني األفكار يف اجتماع
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٥٩ 

 بعض النماذج اليت ينبغي توفرها 
 :مناذج أساسية 

 .وبطاقة عضو. استمارة تسجيل عضو  •
 .جدول لتسجيل أمساء األعضاء  •
منوذج جداول أمساء جملـس إدارة املركـز والعـاملني           •

 .دارة واملتعاونني معهاباإل
 . خطاب طلب دعم وخطاب رعاية مشروع •
 . خطاب دعوة حلفل أو برنامج •
 . إعالن برنامج- إعالن حفل  –إعالن حفل افتتاح  •
 . جدول قائمة حباجات املؤسسة  للتنفيذ •
 . أوراق ومظاريف رمسية •
 .سندات قبض واستالم •
 .منوذج توظيف •
 .منوذج خاص باالجتماعات •
 .قوائم النواقص •
 .قائمة بطلبات الصيانة  •
 .خطاب رفع برنامج للجهات املشرفة •
 .استمارة ختطيط •

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دلیل األفكار للمؤسسات التطوعیة ـــــــ
 
 

٦٠ 

 : أوراق مهمة منوعة 
 
 .شكل التنظيم  اإلداري للمركز •
 .قوائم باحلاجات األساسية لكل جلنة •
 .قائمة مبسئوليات كل جلنة •
 .قائمة بالدورات اليت حيتاجها العاملون باملراكز •
 .جدول  مواعيد املركز •
 .املركزملفات  •
عند عدم وجود (نشرة تعريفية بأهداف وأنشطة املراكز  •

 ).كتيب
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٦١ 

 أعمال إدارية يبنغي االهتمام ا باستمرار
 

وهي األعمال املطلوب من اإلدارة القيام ا أومتابعتـها بصـورة           
 : دورية 

 وذلـك  :رسم ومراجعة أهداف املؤسسة االستراتيجية والقصرية   
–يني وعاملني يف مثل هذه املؤسسات       بالتعاون مع استشاريني إدار   

 وكذلك جملس اإلدارة ، ورسم اخلطـط        -من أهل احلي إن أمكن    
 .االستراتيجية ورؤية املركز ورسالته واألهداف القصرية النابعة منها

 
ينبغي رسم اخلطوط الرئيسـية للخطـة       : إعداد اخلطط السنوية    

لك بالتعاون مـع    السنوية التنفيذية واملالية عرب األهداف العامة ، وذ       
 :حيثُ. اللجان العاملة باملؤسسة

يوزع جدول مقسم حسب األشهر على اللجان مـع          .١
 .األفكار املقترحة

تقوم كل جلنة بوضع خطتها اليت تقترحها باإلضافة إىل          .٢
 . املقترحات األخرى

جتمع اخلطط ويتم التنسيق بـني خطـط اللجـان يف          .٣
 .اجتماع خاص
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٦٢ 

خلطة يف صيغتها   تكتب استمارات التخطيط وتصاغ ا     .٤
 .النهائية بعد املراجعة

 
 وعلى اإلدارة الرفع للجهات املشرفة علـى        :الرفع بطلب املوافقة    

 .املؤسسة بطلب املوافقة والدعم للخطط املرسومة
 

 يتم تعـديل التنظـيم املوجـود       : رسم التنظيم اخلاص باملؤسسة     
 .ية حسب األهداف واخلطط واألعمال التنفيذ-أو إجياده–باملركز 

 
: استقطاب القيادات وترشيحها للمناصب القياديـة باملؤسسـة       

ينبغي على إدارة املؤسسة البحث واالستقطاب للقيادات القـادرة         
على تسلم زمام املهام اإلدارية للجان واألقسام يف اهليكل التنظيمي          

واالهتمام بأن تكون الطاقات املستقطبة قيـادات ألـا         . للمركز
 .تطوعني للعمل يف اللجانستتوىل استقطاب امل

 
من املهم جداً السعي  إلجناح االجتماعـات        : إدارة االجتماعات   

سيأيت ذلـك   –. اإلدارية ووضع آليات للقيام بالدور املطلوب منها      
 -الحقاً إن شاء اهللا
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٦٣ 

 
 على إدارة املؤسسة التنسيق بـني       :التنسيق بني األقسام والعاملني     
 اجلهد يف توافق العمـل وانسـيابه    األقسام أو اللجان العاملة وبذل    

 .بشكل جيد
 

على اإلدارة العمل على حتفيز العاملني باملؤسسة : التوجيه والتحفيز 
توجيه . والتعرف على طرق التحفيز للموظفني العاملني أو املتطوعني    

الطاقات والتحفيز وتطوير والء العاملني للمؤسسة من أدوار اإلدارة         
 . يف هذه املرحلة

 
ومنها املشـكالت الوظيفيـة     : شكالت اإلدارية الطارئة      حل امل 

حلـل  . واملشكالت الرمسية واملشكالت اليت قد تظهر بني األقسام       
املشكالت آليات ميكن االستفادة منها وتدريب العاملني عليها عرب         

 .دورة خمصصة
 

 جزء من عمل املؤسسـة هـي        : تطوير املوارد املالية للمؤسسة     
 .  متويل ترفع من عمل املؤسسةالبحث عن طرق ومصادر
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٦٤ 

 من االسس اإلدارية متابعة إجناز       : - الرقابة -متابعة تنفيذ اخلطط  
وأسـباب النجـاح    . اخلطط والتعرف على ما مت وما ال يتم منها        

 .والفشل
 

يف خضم الزحام وتوايل األزمات و   : متابعة تطوير قدرات العاملني     
ملؤسسي ينبغي أال يـنس  خاصة يف بدايات العمل ا   " إدارة األزمات "

إن الطاقات العاملة هي رأمسال املؤسسة      . التطوير للعاملني وقدرام  
 .وتطوير قدرام هي أساس تقوية املؤسسة العاملة. التطوعية

 
 ضبط املصروفات والتأكد    : متابعة املصروفات ومراجعة امليزانية     

 . من جودة استغالهلا وتوفري ما ميكن توفريه منها
 

 على إدارة املركـز االهتمـام بالتواصـل         :ل مع اجلمهور    التواص
 .االجتماعي مع اجلمهور

 
وأمهية قاعدة البيانات هـذه     : االهتمام بقاعدة بيانات بأهل احلي      

هي تطوير القدرة على التواصل ومعرفة التخصصات اليت ميكنها أن          
. ختدم املؤسسة وقت احلاجة أو الذين حيتاجون إىل خدمة املؤسسة         
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٦٥ 

ن البدء بعمل قوائم بأمساء وهواتف وختصصات ومشاركات        فيحس
 .كل شخص ميكن الوصول إليه

 
يف "  :التفكري جدياً يف ميزات حيصل عليها املشاركون يف املراكز          

 ٤ مليون متطوع للعمل اخلريي ، يشـاركون مبعـدل           ٩٠أمريكا  
ساعات أسبوعية يف جماالت خريية خمتلفة ، ومن امتيـازام أـم            

من الرسوم والضرائب اليت تفرضها الدولة على األفراد ، بل          يعفون  
إن املؤسسات والشركات اليت تـدعم العمـل اخلـريي وتتـربع        
للمنظمات التنصريية تعفي من الضرائب ، تشجيعاً لـدعم تلـك           

   ٥"األعمال
  

 

                                                
ورقة عمل مقدمة لندوة .  جتربة واقعية ونظرة مستقبلية: األحياء  مراكز) . ١٤٢٥(د زمزمي ، حيي   - ٥

 هـ١٤٢٥ من عام ٢٤/٢ حىت ٢١/٢اتمع واألمن املنعقدة بكلية امللك فهد األمنية بالرياض من 
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٦٦ 

 من أسباب النجاحات اإلدارية
 خالل  حىت ال نغفل خالل العمل نذكر مرة أخرى بأسباب النجاح من          

 : املؤسسات االجتماعية 
 

فاهللا سبحانه وتعاىل هو القادر على      : اجعل عملك خالصاً هللا عز وجل       
يغفل كثري من العاملني عن هذا املفهوم املهـم         . زرع حمبتك يف القلوب   

وقد يبذلون جهدهم يف حماوالت غري شرعية لكسب قلوب اآلخرين أو           
ال تنس أن ذلك ال مينـع       اجعل عملك هللا وحده و    . لصرف النظر إليهم  

 .من أخذ األسباب الشرعية والدنيوية للوصول إىل النجاح
 

 فالعمل اإلجيايب والدافع الذايت هو أحـد      : اعمل دائماً بأسلوب إجيايب     
كثري من أسباب الفشل هـو      . معامل النجاح عند النفس وعند اآلخرين     

 .مةالتردد واخلوف من عدم النجاح ونقد الذات بطريقة غري سلي
 

من أسرار النجاح العمل بعـدد     : قسم إدارتك حسب العمل اإلداري      
 .من األشخاص الذين ميثلون اإلدارة، كلٌ حسب ختصصه املطلوب منه
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٦٧ 

وهو مدير يقوم بالعمل علـى التواصـل مـع          مدير للوجهاء   
الوجهاء وإيصال أفكار املؤسسة إلـيهم وطلـب تفاعلـهم          

 .ومشاركتهم
 . لى التخطيط والتفكري والدراسة يقوم بالعمل عمدير ختطيطي

يقوم بدور التوجيه ورفع الكفاءات وزيادة      مدير موجه ومريب    
 .اإلجيابية وتصحيح السلوكيات واألخطاء

 .عليه دور متابعة اللجان التنفيذية ومتابعة العملمدير تنفيذي 
ويقوم جبميع األعمال الروتينية مـن إدارة املقـر         مدير إداري   

ارة األوراق اإلدارية واستقبال عموم الضيوف صيانة ومتابعة وإد  
 .والتعامل مع الطلبات الروتينية لألعضاء

 
: ينبغي اختيار نائب املدير مبكراً ويتم اعطاؤه الصالحيات بعد تدريبه  

من املهم أن يتم اختاذ النائب حىت يستمر العمل عندما يكـون املـدير              
لنائب توافق جيد وتقارب    جيب أن يكون بني املدير وا     . منشغالً أو غائباً  

من املناسب تبادل األدوار بني املدير ونائبة مبا . يف طريقة اإلدارة والتفكري
 " .املدير الصعب"و " املدير الطيب"يسمى إدارياً 
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٦٨ 

ينبغـي أال   : جيب أن يكون املدير متفرغاً للدور املطلوب منه فقـط           
علـى  .  القيام ا  يشتغل املدير يف مفردات تشغله عن األدوار اليت ينبغي        

املدير تفويض مجيع األعمال الفرعية إىل فـرق العمـل الـيت ينشـئها       
وال يتم الدخول يف األعمال الفرعية إال لقياس ضغط العمـل أو            .للتنفيذ

يف األعمال اخلريية ميكن إضافة سبب هو . إبقاء مهارة أو لتعليم اآلخرين   
 .يس كتدخل إداريهواية املدير ورغبته للمشاركة يف أحد األنشطة ول

 
: ادع اآلخرين وادعم مشاريعهم القائمة اليت ختدم هـدف املركـز          

للوصول إىل نتائج إجيابية ومتخصصة ادع اآلخرين الذين يرغبون العمل          
ال شك  . من خالل املؤسسة ولديهم الطموح والقدرة وادعم مشاريعهم       

ـ            ة إىل  أنك ذه الطريقة اختصرت الطريق من أداء هذا العمل من البداي
 .النهاية وأيضاً استطعت كسب قلوب الذين شاركتهم مههم واهتمامام

 
أكثـر  : تقبل أفكار اآلخرين االجتماعية اجلديدة وانشرها أو نفذها         

اجلمهور سيكون أكثر تفاعالً معك ومع مشروعك عندما تكون أفكاره          
م على املدير الذكي أن ينبه اآلخـرين أمـا        . هي اليت مت قبوهلا وتنفيذها    

صاحب الفكرة عن تقديره لصاحبها ولوكانت الفكرة جبميع تفصيالا         
 .موجوده لدى املدير قبل ذلك

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دلیل األفكار للمؤسسات التطوعیة ـــــــ
 
 

٦٩ 

 
العاملون باملؤسسة  : نبه على انتاج العاملني وامتدحها وذكِّر جبهودهم        

بشر يؤثر عليهم التوجيه إجياباً وسلباً سواًء كانوا يعملون بأجر أو كانوا            
املتطـوعني  –جيب شكر العـاملني     . يعملون هللا وبأسلوب خريي حبت    

 بذكر جهودهم وانتاجام وإرجاع الفضل ألهله كمـا قـال           -خاصة
" . ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس      : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

ميكن شكرهم من خالل لقاءات جتمعهم بوجهاء حيبوم ويتم تسليمهم          
 . شهادات شكر وبعض اجلوائز املناسبة

 
 للوصول إىل   : قة شخصية مع العاملني املتطوعني واملوظفني       اصنع عال 

قلوب العاملني ميكن عمل لقاءات خاصة م مع املدير وتدار فيها بعض            
ميكن أن تكون على شاطيء     . النقاشات االجتماعية اليت تؤلف القلوب    

 .البحر أو يف استراحة أو يف خميم مجيل
 

 بدور املركز يف تطـوير   درب العاملني على ما سيقومون به وأشعرهم      
ال ميكن أن يستمر العاملون يف املؤسسة أو يف أي جهة وهم            : مهارام

ميكن عمل برنـامج خـاص إلفـادم أو       . يقدمون وال يقدم هلم شيئاً    
 .تقدميهم يف أي دورة تقدمها املؤسسة أو زيارة أو غريها
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٧٠ 

 
مثل : ها  ينبغي للمدير أن جييد بعض املهارات اإلدارية أو يقوم بتطوير         

إدارة االجتماعات وإصدار القرار ورسم اخلطط واملتابعـة للقـرارات          
 .واخلطط والتوجيه واالتصال وصناعة الفرق

 
ففقـد التـدريب   : طور ذاتك خالل العمل وخالل تطوير اآلخـرين  

والتطوير سيؤدي الحقاً إىل ضعف األداء والقدرات اليت تعني املدير على        
 .النجاح يف األعمالاجلذب النفسي للعاملني و

 
جيب أن يستشـعر العـاملون يف    : تبادل اخلربات مع املراكز األخرى      

املؤسسات االجتماعية أن جناح أحد هذه املؤسسات هو جناح للجميـع   
فدفع مجيع املؤسسات باألفكـار هـو       . ونقد أحدها هو نقد للجميع    
فيمكن تنسيق زيارات للمراكز األخـرى      . واجب ومطلب ديين ووطين   

أو دعوة اآلخـرين لزيـارة املركـز وتقـدمي          . اصة املتقدمة  منها   وخ
وميكن تنظيم لقاءات بني املراكز لتبـادل  . مالحظام اإلجيابية والسلبية   

 .الفائدة والنفع 
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٧١ 

من خالل هذه األوراق سيجد املدير      : ليكن لك قائمة حباجات املدير      
ئمة باحلاجات وقم  ضع قا . بعض األمور اليت قد حيتاج ملتابعتها وإعدادها      

 .بتوزيع العمل ا على العاملني
 

وميكن اعتبار أفضل األنشطة باعتبار قلة تكاليفها : اختر افضل األنشطة 
وعمق تأثريها وكثرة املستفيدين منها وتعدد اإلشباع النفسي منها وسعة          

  .-إن كان هناك حاجة للصدى اإلعالمي–صداها اإلعالمي 
 

 –اإلبـداع   :  ينطلق منها العاملون مثـل       ليكن هناك عدد من القيم    
 – إغاثة امللـهوف     – نفع اآلخرين وإدخال السرور عليهم       -البشاشة  

 ...  الثقة – اإلجيابية –املخاطبة بالليت هي أحسن 
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٧٢ 

 أفكار اللجنة الثقافية
 

وميكن عمـل جمموعـة مـن       :  الندوات واحملاضرات التثقيفة املنوعة   
لبحث يف احلي عن بعـض الشخصـيات        الندوات التثقيفية من خالل ا    

املتخصصة ودعوا لعرض ما عندها من املعلومات واحلوار مع أهل احلي 
فيما ينفعهم من أمور اجتماعية وشرعية واقتصادية وطبية وثقافية وغريها      

ميكن االستضافة من خارج احلـي إن مل يوجـد          . كل حسب ختصصه  
 .البديل املناسب

 
كثري من املكتبات العامة هي املنتشرة يف : نطقة زيارة املكتبات العامة بامل   

. بالدنا ولكن القليل من املستفيدين هم الذين يتحصلون على النفع منها          
لعالج ذلك ميكن عمل زيارات ملثل هذه املكتبات العامة لكسر احلاجز           

 : ونقترح. النفسي جتاه زيارا وتدريب الطالب على االستفادة منها
 الرياض لبحوث والدراسات مركز امللك فيصل ل 
 الرياض    مكتبة امللك فهد  
 عدد من املدن   مكتبة معهد اإلدارة  
 عدد من املدن املكتبات العامة التابعة لوزارة التربية 
 عدد من املدن   مكتبات اجلامعات  
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٧٣ 

 
 إمتـام   :تشجيع إمتام الدراسة العامة والدراسات العليا ألهل احلـي          

راسات العليا أصبح مطلباً أساسياً لكثري من الوظائف        الدراسة العامة والد  
ميكن ملؤسسة تشجيع الدراسة العامة خاصة ليـتمكن        . وجماالت العمل 

ميكـن أيضـاً   . هؤالء من العمل الشريف والبعد عن احلاجة واإلحنراف  
االهتمام باملتفوقني ودعم تكملة دراسام العليا كاملاجستري والدكتوراة        

 . وفري فرص دراسيةعرب تسهيالت أو ت
 

بالتعاون : توفري الدورات الثقافية اليت ترفع املهارات الثقافية يف احلي          
مع جلنة التدريب ميكن عمل عدد من الدورات لتطوير املهارات الثقافية           

كـدورة يف أسـس     . والنفسية اليت تدعم اجلانب الثقايف لدى الطالب      
 .-للدورات يرجع –البحث واإللقاء وحتسني اخلطوط وغريها 

 
يتم تكرمي املتفوقني من األبناء يف مراحلهم الدراسـية         : تكرمي املتفوقني   

 .وكذلك اإلبداعات األخرى كالشعر والرسم وأنواع اإلبداع األخرى
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٧٤ 

 وهو برنامج يتم تشجيع مجيع األعمار فيه على القراءة  :القراءة للجميع   
ءة أو عمـل    كأسبوع القـرا  . واالطالع بعدد من الوسائل التشجيعية    

 .الدورات أو فتح املكتبة للمجتمع أو غريها
 

 ويتم نشر اسم كتاب يف كل شهر ويتم التنبـه عليـه             :كتاب الشهر   
يقوم أعضاء اللجنة الثقافية بالتنسيق واالتفاق مع مكتبـة         . وعلى فوائده 

ميكن عمل مسابقة على    . على عمل خصم مايل خاص ألعضاء املؤسسة      
 .كتاب الشهر 

 
وذلك عرب تشجيع أهل احلي على كتابة املقاالت النافعة         : النافعة  املقالة  

وتقدميها للجنة الثقافية عرب دعوات أو مسابقات أو حتفيزهم بنشرها يف           
النشرات الدورية للمؤسسة أو تسهيل إيصاهلا إىل الوسـائل اإلعالميـة    

 .املشهورة
 

لنشـرات   ومنـها ا   : إنتاج ونشر النشرات العلمية والثقافية النافعة       
الدورية املنوعة أو النشرات املتخصصة يف علم حمدد كاالجتماع والطب          

من األفضل أن تكون    . أو املرور أو املتخصصة يف حدث مير به اتمع          
النشرة من إعداد أهل احلي أنفسهم إال يف حالة عدم القدرة على إجيـاد      
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٧٥ 

من يكتب أصل املوضوعات أو تنسيقها أو ال توجـد القـدرة علـى              
 .دريبهمت

الكتابة مث املوافقة : ينبغي كذلك أن متر النشرة بعدد من املراحل  
عليها مث املراجعة العلمية واللغوية مث التنسـيق واإلخـراج مث الطباعـة             

جيب أال ختلوا النشرات من اهلدف األساس وهو تثقيف اتمع          . والنشر
 مكرراً من   بأمور حمددة أو ترفع من رصيدهم الثقايف ال أن تكون منوذجاً          

 . النشرات اليت ال تقرأ
ومن املناسب أن تكون النشرة مرتبطة بتوقيت حمدد كالشـهر          
مثالً ولكن من املهم أن يتم وضع عدداً من النشرات االحتياطية يف حالة             

 . حدوث صعوبات يف إنتاج نشرة
على اللجنة الثقافية أواإلعالمية دراسة وصول اهلدف من النشرة  

راءم هلا ودراسة مشكلة عدم التفاعل معها يف مثل هذه          إىل اجلمهور وق  
 .احلالة

 
نوع من النشـرات ولكنـه    : النشرات واالت اإللكترونية والتقنية     

ميكن نشر مثل هذه النشرات يف البيئات       . ينشر بطريقة إلكترونية جديدة   
من السهولة مبكان إجياد    . اليت يسهل فيها التعامل مع مثل هذه النشرات       

ادة للنشرات واالت اإللكترونية ولكن جيب االهتمـام بـاإلخراج          امل
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٧٦ 

من السهولة أيضاً نشر مثل هذه . النهائي هلا على معيار الكيف قبل الكم      
 .النشرات غري املكلفة عرب الربيد اإللكتروين

 
عند عمل موقع ينبغي على : نشر مشاركات األعضاء يف صفحة املوقع  

ركات اليت يقوم ا أهل احلي ويقـدموا إىل         اللجنة الثقافية نشر املشا   
عند نشر املقال املقدم ولتحفيز الكاتب ينبغي تنبيهه على نشـر           . املركز

 .هذه املقاله ويرسل له الرابط اإللكتروين حىت يشاهد مقاله
 

من أهل احلي   -تدعو املؤسسة عدداً من حميب الشعر       : األمسية الشعرية   
.  يف االستماع واملشاركة بدعوة عامـة       ويتم دعوة الراغبني   -إن أمكن 

 .ميكن من خالل هذا اللقاء اكتشاف طاقات شعرية جيدة
 

وهي مسابقات يف الشعر العمودي يتم بني اثنني أو         : مساجالت شعرية 
 . أكثر من حفاظ الشعر

 
من املفيد عمل استفتاءات بني الفينة واألخـرى        : االستفتاءات الثقافية   

ة ومستواها يف احلي أو املنطقة ومجع املعلومات        على بعض األمور الثقافي   
 .النافعة واليت ميكن أن تشخص مشكلة ثقافية حمددة يف اتمع
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٧٧ 

 
ميكن االتفاق مع جملة بعمل ختفيض : إيصال االت النافعة إىل البيوت    

ألعضاء املركز بتوفري أعداد من الة للمركز ويقوم املركـز بتزويـد            
ينبغي أن تكون الة ذات نفع      . ه االت النافعة  البيوت أو األعضاء ذ   

 . أسري وثقايف وجذابة ألهل املرتل
 

 ميكن لألقراص احلاسوبية أن حتتوي على عدد كبري من    : سي دي ثقايف    
عند عمل قرص ثقايف جيب     . الكتب واملقاالت والصور واألفالم العلمية      

 . ة والثقافية أن يكون منوعاً ومستهدفاً فيه مجيع الفئات العمري
 

اجتماعية أو طبية أو مرورية أو غريها       :عمل لوحات توجيهات منوعة     
ميكن عمل لوحات ضخمة يف احلي ويتم       . بالتنسيق مع اللجنة اإلعالمية   

 .التعاون يف ذلك مع بلدية املدينة
 

من أهم األمور الـيت حيتاجهـا أهـل احلـي قبيـل      : دورس التقوية  
 وعندما يكتمل نصاب أحدى املـواد       ميكن عمل دعوات  . االختبارات

ميكن االتفاق مع مدرسة قريبة أو مميزة للتعاون يف هذه . يعلن عن الدرس
 . الفكرة
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٧٨ 

 
 : تدريب الطالب املتخرجني من املرحلة الثانوية ملرحلة ما بعد الثانوي         

مثل تدريبهم على كيفية التعامل مع اختبارات اجلامعـات واملقـابالت         
ة اجتياز اختبارات القدرات واليت تطلبه بعض       وكذلك كيفي . الشخصية
ومنها كيفية دخول بعض الشركات العمالقة اليت هلا طريق          . اجلامعات

ومن اللقاءات الـيت   . دراسي جامعي خاص كشركة أرامكو يف الشرقية      
  : كان هلا أثر كبري على الطالب 

االستعداد الختبار قبول جامعة امللك فهـد للبتـرول          •
 )باملتفوقنيخاص (واملعادن 

كيف جتتاز السنة التحضريية يف جامعة امللـك فهـد           •
خاص باملقبولني يف جامعيت امللـك      (للبترول واملعادن   

 ).فهد وفيصل
 )طالب الثالث ثانوي(دورة يف اختبارات املهارات  •
خـاص  (االستعداد الختبارات جامعة امللك فيصـل        •

 )باملتفوقني من طالب الشهادة العامة
 

  تمـع   : تمع لبعض املهارات الثقافية اهلامة      تدريب أفراد التطوير ا
كبعض بـرامج   . وأفراده عرب دورات متخصصة يف أمور تعترب هامة هلم        
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٧٩ 

احلاسب اآليل وبعض اإلسعافات الطبية واملهارات اجليدة يف التعامل مع          
ميكن االتفاق مـع  . وغريها من التدريب املناسب .. األبناء أو اآلخرين  

 .خصم ألهل احلي أعضاء املركزشركات لعمل 
 

 : عمل املسابقات الثقافية املنوعة ومنها 
 وميكن نشر مسابقة للبحـوث يف احلـي         : مسابقة البحوث   

وتتضمن عدداً من املوضوعات اليت ختدم هدف املؤسسـة يف          
  تربية األبناء يف مرحلـة       –فضل التواصل والصلة    : احلي مثل   

 وسائل محاية األبنـاء مـن       – التعامل مع املراهقني     -الطفولة  
 .اجلنوح والعنف

 
عـدد كـبري مـن      : املسابقات الثقافية التحريرية اإللقائية     

املسابقات الثقافية ميكن عمله يف املركز ومنها املسابقات الثقافية  
. التحريرية لكي يستفيد أهل احلي من اإلجابة على هذه املسابقة 

ينبغي التحفيز على حل املسابقات بنشرها إىل البيوت واإلعالن         
عن جائزة قيمة ملن حـل املسـابقة واإلعـالن الشـفوي يف         

 . حلياجتماعات أهل ا
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٨٠ 

 يوجد اآلن عـدد مـن    : مسابقات عرب احلاسوب والعارض     
املسابقات احلاسوبية واليت ميكن أن تضفي عدداً من التـأثريات        

. الصوتية واأللوان واحلركات اليت تزيد من محاس املتسـابقني        
توجد مثل هذه املسابقات لدى البائعني أو لدى بعض مواقـع           

موقـع املفكـرة    -قافيةموسوعة املسابقات الث  (اإلنترنت مثل   
 )  موقع صيد الفوائد-املسابقات الثقافية(أو ) الدعوية

 
وميكن تقسيم املسابقة إىل عـدة       : مسابقات اإللقاء واخلطابة  

فمسابقة إلقاء للرباعم وأخرى    . مستويات حسب الفئة العمرية     
تتكون جلنة التحكيم يف مثل هذه املسـابقات مـن          . للشباب

للغة لتقدير أقرب للجانـب البالغـي       متخصصني يف اإللقاء وا   
 .واللغوي واإللقائي

 
وإلبراز املواهب واكتشـافها ميكـن     : مسابقات تأليف الشعر  

يطرح يف املسابقة تأليف . عمل مسابقة أو أكثر يف تأليف الشعر     
ويطلب مـن   . شعر على وزن قصيدة حمدد ويف موضوع حمدد       

اإلعالن عـن   شاعر أو أكثر تقييم األعمال الشعرية واالهتمام ب       
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٨١ 

ميكن للجنة الثقافية تقدمي لقاء تدرييب خمتصـر يف   . الفائزين فيها 
 .طرق كتابة الشعر واألوزان

 
لترغيب الكثري على القراءة ميكن عمل مسابقة       : مسابقة القراءة 

ميكن اختيار كتاب ويـتم جتهيـز       . أو مسابقات  على القراءة    
 . ةاألسئلة املناسبة حسب الفئة املستهدفة باملسابق

 
وذلك لرفع كفاءة أبناء احلي يف كتابـة        : مسابقة كتابة القصة  

ميكن أن تقدم للمشاركني وسائل جذابة يف طريقـة         . القصص
 .كتابة القصص

 
 ويتم اختيار املوضوعات اليت ميكن الكتابـة        :املسابقة يف النثر    

 .فيها ويئة املكتبة الحتواء املراجع املناسبة لذلك
 

إلنشاء منافسة كبرية بني األحياء وانتشار      : اءاملسابقة بني األحي  
اجلانب اإلعالمي للجانب الثقايف باملركز ميكن عمل مسابقات        

على العاملني باملسابقة وضع خطوات مقنعة . ثقافية بني األحياء 
 .الختيار ممثلني ثقافيني عن كل حي
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٨٢ 

 
 ميكن تدريب الطالب على القراءة واالطالع       : مسابقة املكتبة   

تبة املؤسسة بعمل مسابقة ميكن من خالل مكتبة املؤسسة     يف مك 
يتم تدريب الطالب علـى كيفيـة اكتشـاف         . اإلجابة عليها 

ويكون السؤال مكتوباً بطريقة    .. الكتاب املطلوب من السؤال     
 .حتث على البحث واالكتشاف

 
 وهي نفس فكـرة املسـابقة       : املسابقة بني املدارس يف احلي    

  .املدارس املوجود يف احلي أو األحياء القريبةالسابقة إال أا بني 
 

ميكن عمل مسابقة ثقافية تتعاون فيها األسرة       : املسابقة املرتلية 
 . الواحدة حللها 

 
يتم اختيار شريط نـافع يف التربيـة        : مسابقة تلخيص شريط    

ويطلب . مثالً  " أخطاؤنا يف تربية األبناء   "األسرية مثال كشريط    
واألمهات تلخيص الشريط أو يتم وضـع       من أهل احلي اآلباء     

 .  أسئلة للشريط
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٨٣ 

وستقوم املسابقة برفع كفاءة اخلطوط     : مسابقة اخلط اليدوي    
 .اجلميلة يف أبناء احلي

 
 وميكن أن يكون ذلك بطريقة      :مسابقة اللوحات والرسومات    

 . يدوية أو إلكترونية عرب برنامج فوتوشوب أو غريه
 

ويقبل فيها أي نوع مـن      : عات  مسابقة االبتكارات واالخترا  
ميكن التواصل مع مؤسسة امللـك      . االبتكارات واالختراعات 

 .عبدالعزيز لرعاية املوهوبني واملوهوبات
 

 ويتم نشر بعض األسئلة عـن شخصـية         : مسابقة من هو ؟     
ميكن من خالل هذه املسابقة     . وحياول املشاركون اإلجابة عنها   

ة يف احلـي لتشـجيع   نشر بعض السري لشخصيات ذات إنتاجي   
البالد أو  شخصية معروفة يف عموم      االقتداء بأصحاب اهلمم أو   
 .عرب التاريخ اإلسالمي الرائع
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٨٤ 

ميكن عمل عدد من األسابيع الثقافية خالل السـنة         : األسابيع الثقافية   
وتدعم هذه الفكرة التغـيري  .. ميكن عمل بعض األنشطة املكثفة خالهلا     

 : هذه األسابيعومن " الروتني"والبعد عن 
 

 يتم مجع عدد مـن الـربامج واللوحـات           :األسبوع الثقايف 
 .واملعارض الثقافية

 أفكار علمية وحماضرات وخمترعات وصور      :األسبوع العلمي   
 .وأفالم علمية وثائقية

 حيتوي على عدد من املنافسات يف مجيـع         :أسبوع املنافسات   
 .االت الثقافية ولعدد من املراحل العمرية

 إبداعات احلي من الرجال والنساء وإعـداد        :سبوع اإلبداع   أ
 . معرض باإلبداعات واألفكار واملخترعات

 أسبوع خمصص للشعر تأليفاُ وإلقـاًء    :أسبوع الشعر والبالغة    
واستضافة للشعراء وعمل املساجالت الشعرية والتدريب عليها       

 .وعمل املسابقات فيها
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٨٥ 

عـرض  ميكن عمـل م   و : الثقافيةالكتب واألشرطة   أسبوع  
 كصور أو فكرة أو إعالنات      للكتب واألشرطة بأساليب خمتلفة   

 .وختفيضات أو غريه 
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٨٦ 

 أفكار اللجنة االجتماعية
. اللجنة االجتماعية مسئولة عن تطوير احلي وأفراده اجتماعياً وتربويـاً           

ومن أدوار اللجنة االجتماعية عمل خطة سنوية ترفع لس اإلدارة مـع    
 : كاليف حتتوي على األهداف االجتماعية التالية تقديرات بالت

 
 .صناعة  الروابط بني مجهور اتمع •
عمل الزيارات والدعوات اليت تربط بني أفراد امتع ومؤسساته  •

 . العاملة
 .حل املشكالت العائلية يف داخل حميط األسرة •
 .حل املشكالت االجتماعية يف احلي •
 .ألسريةتطوير قدرة اتمع على التربية ا •
 .توفري الكتب والبحوث والنشرات اليت ميكنها تطوير اتمع •
 .تطوير كفاءات املتخصصني لتسلم مراكز التوجيه يف اتمع •
 .تطوير قدرات أهل احلي للعمل االجتماعي •
 .تطوير قدرات العاملني باللجنة اإلدارية واالجتماعية والتربوية •
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٨٧ 

 : هذه اللجنة ومن األنشطة اليت ميكن عملها من خالل 
 

 وميكن عمل مثل هذه الربامج واليت تدعو إىل         :احلفالت واملهرجانات   
 . الترابط النفسي واالجتماعي بني أهايل احلي

 
 حلضور ديوانيات يف مقـر    -الكبار–دعوة أهايل احلي    : ديوانية املركز   

ينبغي أن يكون هناك بعض الشخصيات القيادية يف   . املؤسسة االجتماعية 
 .نية إذا كان هناك رغبة يف جناح املركزالديوا

 
وهي نفس فكرة ديوانية املركز إال أا خمصصة للنساء         : ديوانية النساء   

 . وتتم مناقشة حاجان وآماهلن ومشاكلهن
 

ميكن تشجيع عمل ديوانيات يف البيوت أو يف احلـي          : ديوانيات احلي   
ه يف هـذه    ميكن طرح ما يناسب احلي وحاجات     . تشرف عليها املؤسسة  

 .الديوانيات
 

 ويهتم هذا الس بالتفكري واقتراح      :إعداد جملس خاص بوجهاء احلي      
ميكن انتخاب أعضاء هذا الس مـن  . األفكار العامة االجتماعية باحلي  
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٨٨ 

يقوم بإدارة الس كأمني له مدير املركز أو مـن          . الديوانيات يف احلي  
 .يقوم مقامه يف احلي 

 
 وميكن أن يكـون اللقـاء   :لقاء إداري يف املركز    دعوة كبار احلي يف     

شهريا أو فصلياً يتم خالله وضع ورقة عمل لكلمة مفيدة للمجتمع مع            
ينبغي لنجـاح   . مناقشة بعض األفكار اليت ختدم احلي وتنفع مركز احلي        

اللقاء أن يكون منوعاً يف حواراته ويتم جتهيز بعض النقاط مسبقاً ودعوة            
رون احلوار والنقاش وكذلك ينبغي أن تكـون        بعض الضيوف الذين يث   

ينبغي .. املؤسسة قادرة على التحفيز لتحويل األفكار إىل واقع ملموس          
 .  أال يتدخل اللقاء واحلوار يف شؤون تكون سبباً يف إلغائه

 
 وذلك من قبل إدارة أو بعض       :زيارة كبار احلي ووجهائه يف جمالسهم       

كن من خالل الزيـارة عـرض       ومي.. أعضاء املركز وبعض أهل احلي      
وكذلك دعـوة كبـار احلـي       . تعريف عن املركز ملن يفتقد معرفته       

أو دعـوم حلضـور   . للمشاركة يف أنشطة املركز اليت تناسب مقامهم 
 . بعض الفعاليات الكبرية يف احلي

 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دلیل األفكار للمؤسسات التطوعیة ـــــــ
 
 

٨٩ 

ألسـباب  – وتكون موجهة ألهايل احلـي       : برنامج الزيارات العامة    
دم هذه املؤسسة  أو اجلهـات العامـة أو           أو للجهات اليت خت    -خمتلفة

 : ومن األفكار املشاة. اخلاصة اليت ميكن أن يستفيد من الزيارا الزوار 
 تشجيع زيارات بني اجلريان  
بعـد التنسـيق    –زيارة أصحاب التخصصات لالستفادة منهم       

  -معهم
 زيارة أئمة املساجد واجلوامع  
 زيارة املسنني  

 الرأي زيارة أهل اخلربة و
 زيارة معلمني متميزين

 زيارة املرضى واتباع اجلنائز 
 : ومن اجلهات 

 املؤسسات االجتماعية الشبيهة  
 اجلمعيات التابعة لوزارة الشئون االجتماعية  
 دور األيتام واملسنني  
 )يوجد قائمة باجلهات يف آخر هذا القسم(وغريها  
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٩٠ 

 بالكلمات التوجيهيـة    والدعوة إىل ذلك   :التشجيع على صلة األرحام     
 .واحملاضرات والنشرات أو السؤال املباشر

 
لزيادة العالقات االجتماعية بني أفراد احلي الواحد أو بـني          : الرحالت  

األفراد وبني بالدهم  ميكن عمل بعض الرحالت مثل رحلة عمـرة أو             
زيارة ملنطقة أخرى يف البالد أو رحلة برية أو على شـاطيء البحـر أو         

كن استئجار استراحة ودعوة بعض أهايل احلي لزيادة العالقـة          مي. غريها
 .االجتماعية بينهم

 
 من  SMS ويكون ذلك عرب رسائل اجلوال:التنبيه بأخبار أهل احلي 

 .زواج أو وفاة أو قدوم جار جديد للحي أو غريها
 

ميكن إعداد خيمة قريبة من جامع احلي وستعني إن شاء          :  خيمة احلي   
 .اجلانب االجتماعي للحي وللكبار خاصةاهللا على دعم 

 
وتقوم اللجنة االجتماعية بإالشراف على خيمة العيد أو لقـاء        : املعايدة

 . العيد ويكون موجهاُ للكبار باألساس للقاء والتعايد
 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دلیل األفكار للمؤسسات التطوعیة ـــــــ
 
 

٩١ 

 يف فترة أخرى يف العيد ميكن عمل مهرجـان          :مهرجان العيد للصغار    
 سيكون برناجمـاً رائعـاً      .للصغار وحيتوي على بعض الربامج الترفيهية     

 لألطفال 
 

ويتضمن عدداً مـن التحـديات الرياضـية        : عيد الشباب الترفيهي    
 .مع توفري عشاء إن أمكن. واملنافسات البدنية والثقافية والترفيهية

 
مثل نشرة تثقيفية عن أحكام العيد وآدابه أو هدية صغرية          : هدية العيد   

 للمرأة أو لـألب أوجلميـع      لألطفال أو بعض احللوى أو هدايا موجهة      
 . ذلك

 
ولوجود وقت جيد لدى املتقاعدين مع وجـود        :  لقاءات املتقاعدين   

 . خربات كبرية ، ميكن االستفادة من خربام عرب اللقاءات اليت تعقد هلم
 

 .رحالت جلمع اآلباء واألبناء يف جو تفاعلي واحد مناسب
 

ريبية أكثر تطوراً من    وهي وسيلة تد  : تطبيق فكرة احلاضنات التربوية     
حيث أن بعض الدورات قد تنقل فكرة املهارة بضعف         . التدريب العادي 
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٩٢ 

وعندما تناقش عرب ورش عمل تنتقل عدد من املهـارات أو أفكارهـا             
 أيام كعدد مـن الـربامج       ٣بشكل أكرب وعند تطبيق تلك الفكرة ملدة        

فهـوم  التدريبية وورش العمل والتدريبات املختلفة واحلوارات حـول م    
 .واحد يكون هناك عمق شديد يف نقل املهارة وفكرا

 
ميكن عمل بعض املعارض املصغرة ومن خالهلـا        : املعارض االجتماعية   

ميكن االسـتفادة مـن   . يتم عرض بعض األفكار واللقاءات االجتماعية     
. املؤسسات احلكومية يف ذلك ومن الشركات العريقة العمالقة يف املنطقة

 : ضمن أمثلة املعار
 .معرض بالدك
 .معرض التراث

 .مدينتك بني احلاضر واملاضي
 ..)األيدز ، خمدرات ، تدخني(سلوكيات غري مناسبة 

 الصناعات الوطنية
 الكتب االجتماعية

 احلوادث والسرعة والتفحيط
 الفقر واليتم  
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٩٣ 

 ولربط األبناء واآلباء ببالدهم وللتعريـف      : برنامج تعرف على بالدك     
إلجيابية فيها ميكن عمل بعض الربامج والرحالت اخلاصة ببعض اجلوانب ا

 . بزيارة بعض املدن واملشاريع احليوية والناجحة يف البالد
 

 كمعرض الزيت لشركة أرامكـو ،       :زيارة املعارض التقنية يف البالد      
 ... مركز سايتك باخلرب ، معرض العلوم باجلبيل ، معرض التقنية يف جدة 

 
 ميكـن عمـل     :وك االجتماعي واألخالقي    ورش عمل إلصالح السل   

ورش تفكري لدراسة الظواهر غري املناسبة وأسباا ووضع برامج إصالح          
 .ملثل هذه السلوكيات غري اجليدة

 
 هناك عدد من الـدورات      :احملاضرات والدورات التربوية املتخصصة     

 : املتخصصة يف التربية واملوجهة لآلباء مثل 
 فولة أبناؤنا من املهد إىل الط •
 ) وسائل تربية املراهق لآلباء(يف بيتنا مراهق  •
 )لآلباء(تربية الفتاة املراهقة والتعامل معها  •
لعموم كبـار احلـي واملعلمـني    (وسائل التعامل مع املراهقني     •

 )واهليئات وغريهم
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٩٤ 

 تعاون األجداد مع اآلباء يف تربية األحفاد  •
 احلوار األسري  •
 حسن الصلة بني األبناء واآلباء  •

  
ِّ   كِبر:نشر األحاديث واآليات الدالة على أمهية الترابط االجتماعي 

الوالدين واالهتمام باجلار وصلة األرحام ونفع الناس وإعانتهم على اخلري         
 .وتعليمهم األخالق الصاحلة وذلك من أكرب القربات
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٩٥ 

 جلنة اإلرشاد األسري واالجتماعي
 لعمل –ن أهل احلي أو الراغبني م-يتربع جمموعة من املتخصصني 

تقوم املؤسسة بعمل دورات للعاملني يف . برامج إرشاد وإصالح إسري
من األعمال اليت ميكن . هذا احلقل وإشراكهم مع متخصصني آخرين

 :القيام ا يف هذه اللجنة
 

 يقومون بالعمل على إصـالح ذات الـبني         :فريق إصالح ذات البني     
 . األسر يف األحياءعندما تكون هناك مشكالت أسرية أو بني

 
ميكن إلدارة املركـز دعـوة   : دورات يف تطوير العالقات االجتماعية     

بعض املتخصصني يف العالقات األسرية واال االجتمـاعي والنفسـي          
لعمل دورات تطوير العالقات االجتماعية واألسرية وعالج املشكالت        

 .الناجتة عن بعض القصور فيها 
 

وذلك بالتنسيق مع متخصصني للـرد      : اتف  برنامج االستشارة عرب اهل   
التواصـل  . على اهلاتف واإلجابة على املشكالت االجتماعية والتربوية      

ميكن . باهلاتف حلل املشكالت االجتماعية وسيلة قوية لإلصالح اإلسري  
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٩٦ 

إدارة املشروع بنشر اإلعالن وتوفري خط هاتفي خاص حلل املشكالت           
 .ولفترة زمنية حمددة يف األسبوع 

 
 يعلن عـن حماضـرة      :حماضرات وندوات اجتماعية عامة للمجتمع      

وتقدم احملاضـرة بعـض     . للتوجيه االجتماعي يتم اختيار مقدمها بعناية     
يتم االهتمـام مبوقـع     . اجلوانب اهلامة يف صناعة العالقات االجتماعية     

 .احملاضرة حسب مستوى املدعوين 
 
 

مرشد اجتماعي يقوم   يبحث عن   : املرشد االجتماعي واملرشد التربوي     
 .بدور املرشد االجتماعي أو التربوي يف املؤسسة

 
يقوم التوجيه الشرعي بـدور ممتـاز يف اإلصـالح     : التوجيه الشرعي   

ميكن التنسيق مع أحد املتخصصـني الشـرعيني        . والتوجيه االجتماعي 
والقادرين على التوجيه بالعمل على التوجيه االجتماعي مـن منظـور           

 .شرعي
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٩٧ 

 تربوية للعصف الذهين والنقاش يف تربية األبناء ودورات         عمل ورش 
 حيتاج كثري من األسر إىل وسائل التربية الصحيحة لألبنـاء          :متخصصة  

الصغار وتوجيههم منذ انتقاء األم واختيار البئية ومن مث االسم وحـىت            
من خالل هذه احلاجة يتم الترتيـب لعمـل دورات          .. والدته ونشوئه   

مـع إضـافة بعـض    . وير وسائل تربيـة األبنـاء     ولقاءات نقاش لتط  
الشخصيات املتخصصة لورش النقاش لتحفيزهم على الـتفكري وإبـداء     

 .اآلراء وتوجيههم
 

 يتم نئة ويئة املقبلني على الزواج واملتزوجني اجلدد         :سنة أوىل زواج    
بإدخاهلم دورة نافعة يف التعامل الزوجي اإلجيايب ووسائل رفع التعـاون           

 . ص املشكالتوتقلي
 

كعمل قواعد بيانات للراغبني يف     : جلنة مساعدة الشباب على الزواج      
ومن األمور املناسبة هي البحث عن داعمني ملشاريع        . الزواج وحاجام 
ميكن استخدام صالة املؤسسة أو مؤسسات اجتماعية       . الزواج وتكاليفه 

 .قريبة لعمل حفل الزواج
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٩٨ 

 يكون الزواج اجلمـاعي نافعـاً يف    قد: دراسة فكرة الزواج اجلماعي     
سيمكن تزويج عدد كبري من الشباب والفتيات بتكاليف        . بعض البيئات 

 .خمفضة جداً
 

التعاون مع املتخصصني املشهورين يف تطوير كفاءات احلـي وحـل           
من أمثال د خالد بازيد املتخصص يف        : مشكالته التربوية واالجتماعية  

زيز احملرج الداعية واملتخصص يف حل عبدالرمحن بن عبدالع  علم النفس و    
 .املشكالت األسرية والتوفيق بني األزواج

 
هناك عدد من الدورات املناسـبة      : الدورات اإلرشادية واالجتماعية    

ميكن تنظيم مثل هذه الدورات املفيـدة       . للتوجيه واإلرشاد االجتماعي    
 .بالتعاون مع قسم تطوير الكفاءات

 
علـى املشـرفني علـى     : اتية من املشكالتالشريعة واإلميان محاية ذ  

املؤسسات االجتماعية االستفادة من التخصصـات الشـرعية ورفـع          
اجلوانب اإلميانية لصناعة احلماية الذاتية من املشـكالت واالحنرافـات          

 .الفكرة والسلوكية املتنوعة
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٩٩ 

  عالج الظواهر السلوكية السيئة
ة يف بعض األحياء حتتاج     عدد من املشكالت االجتماعية والتربوية منتشر     

ميكـن عمـل   .. إىل عدد من األسباب لعالجها أو التخفيف من آثارها   
 :بعض الربامج التالية للمعاجلة

 

وفيه التنبيه على اآلثار السـلبية لتعـاطي         : برنامج مكافحة املخدرات  
املخدرات والتعامل مع اجلهات اليت  ميكن أن دعم املؤسسة يف اجناز هذا  

 قسم مكافحة املخدرات وبعض اجلمعيـات ومستشـفى         الربنامج مثل 
 . األمل

 

ميكن كذلك عالج مشكالت التدخني عرب        : برنامج مكافحة التدخني  
التوعية بأساليب خمتلفة وبالتعاون مع بعض اجلهات مثل مجعية مكافحة          

 .التدخني أو األطباء أو غريهم
    

بدأت تنتشـر يف  ظاهرة العنف من الظواهر اليت :  عالج ظاهرة العنف  
بالدنا احلبيبة ويدخل فيها جرائم استخدام األسلحة واملتفجرات للـرد          

يدخل ضمن ذلك مجيع أنواع العنـف وأسـبابه مـن           . على املخالفني 
عراكات والتهديد باألسلحة  وأدوات القتال وإيذاء العاملني يف حقول          

 . اخلدمة العامة وغريها
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١٠٠ 

 : وسائل مناسبة للعمل 
 لكتب ا.. النشرات 

 . واحملاضرات الشرعية والطبية واألمنية
 . التعاون مع األقسام احلكومية واجلمعيات املتخصصة
 . تقدمي معرض خماطر املخدرات أو التدخني أو غريها

 .طلب حبوث ومقاالت وعمل املسابقات يف ذلك 
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١٠١ 

 جلنة خدمة احلي
 

وزين يف  وعرب املشروع يتم االهتمام باملع    : مشروع التكافل االجتماعي    
احلي واأليتام واألرامل وتأهيل من ميكن تأهيله عرب إدخاهلم عدد مـن            
الربامج التدريبية املتخصصة والبحث هلم عن عمل شريف ينهي حاجتهم        

يتم خالل الفترة التدريبية توفري جزء من راتب صـغري لقـاء        . لآلخرين
 .التدريب وهو تشجيع لتحفيزهم على التدرب

 
خاصة بأهل احلي وبيانات حوهلم من قـدرة أو         : عمل قاعدة بيانات    

حتتوي هذه القاعدة على أمساء أهل احلي ، فئام ، الوجهـاء ،             . حاجة
.. األكادمييني  ، احملتاجني ، املعاقني ، األيتام ،  رجال أعمال ، قضـاة           

 .إخل 
 

 على  :جلب برامج تدريب األبناء احلكومية والربامج اخلريية إىل احلي          
 املؤسسات االجتماعية البحث عن الربامج التدريبية احلكومية املشرفني يف 

 . واخلريية ودعوة املسئولني جللب جزء منها ألبنائهم وبنام
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١٠٢ 

تشجيع توظيف األبناء وإدخاهلم يف سوق العمل       : دعم توظيف األبناء    
 سريفع من مستوى التفكري واالهتمـام لـدى         -مبا يناسب أعمارهم  –

دهم غري قادرين على توظيف أنفسهم وال يعرفـون         األبناء لوح . األبناء
لذا كان على املؤسسة دور يف تسهيل ذلـك         . مصاحلهم املستقبلية بدقة  

 .على األبناء
 

ومن : فريق العناية مبؤسسات احلي مثل املساجد واملدارس واحلدائق         
أدوار املؤسسة إنشاء فريق عمل ملتابعة احملافظة على املرافق واملؤسسات          

ميكـن  .اليت ختدم احلي مثل املساجد واملدارس واحلدائق وغريهـا    العامة  
عمل ذلك بإعداد النشرات والصور واملسابقات واملخاطبات للمدارس        
لتوجيه األبناء لالهتمام مبؤسسات احلي من مساجد ومدارس ومبـاين          

ميكن إدارة املشروع عـرب     . حكومية أو أهلية أو حدائق باحملافظة عليها        
 .اعية ويقوم بالعمل عليها ورعايتها بعض املؤسسات باحلياللجنة االجتم

 
 ميكن تدريب الصغار وتعليم البقية      :برنامج تنظيف حديقة أو شاطيء      

على االهتمام باملرافق العامة تنظيفاً وتشجرياً ومكافأة العاملني يف هـذا           
يتم االستفادة من هذه الصور يف توجيه أهل احلي على أمهيـة            . الربنامج

 .  فة هلذه املرافقالنظا
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١٠٣ 

  :ميكن إعداد عدد من املسابقات : إعداد مسابقات اجتماعية 
 .أفضل واجهة مرتل

 .أمجل حديقة مرتل أو حديقة رصيف مرتل
 أكثر أهل احلي اجتماعية وعالقات

 
 وميكن للمؤسسة الدعوة إلنشاء جلان     :إعداد وتفعيل جلان خدمة احلي      

ع من قدرات أهاليـه وتـوجيههم       نافعة للحي والتفكري يف تطويره ورف     
 :مثل. لألخالق احلميدة وتوجيههم لألنظمة النافعة

وذلك بالتعـاون مـع     : فريق دراسة حاجات احلي وتطويره      
. اجلهات احلكومية وذلك لنقل صورة حلاجات احلي اإلداريـة        

ومن أمثلة اجلهات احلكومية البلديـة واالتصـاالت وامليـاه          
  .والصرف والكهرباء وغريها

وتقوم بتوعية اجلميع بـاألمور اهلامـة        : نة التوعية املرورية  جل
 .مرورياً بالتنسيق مع مرور املنطقة

تقوم باالهتمام باجلانب الصـحي للحـي        : اللجنة الصحية 
والتعريف به بالتنسيق مع جلنة األطباء يف املركـز واجلهـات           

 .الصحية خارجه
 .. وغريها ... األمن والسالمة

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دلیل األفكار للمؤسسات التطوعیة ـــــــ
 
 

١٠٤ 

 ن التواصل معها واالستفادة منهااجلهات اليت ميك
ميكن التواصل مع كثري من اجلهات واالستفادة منها يف دعم الربامج 

 :ومن أمثلة هذه اجلهات .. االجتماعية التنموية يف احلي 
 وزارة التربية والتعليم واملدارس احلكومية واألهلية  •
 املستشفيات احلكومية واألهلية واملراكز الصحية  •
 عوة واملكاتب التعاونية مندوبيات الد •
 املربات واملستودعات اخلريية  •
 مجعية املعاقني  •
 مراكز رعاية األيتام ودور املسنني •
 مجعيات الزواج  •
 مجعية املتقاعدين •
 مجعية تواصل  •
 مجعية الرب اخلريية واملؤسسات التابعة هلا •
 اجلمعيات اخلريية األخرى •
 مؤسسة التدريب املهين  •
 ) أو مثلها(هد للتدريب مؤسسة األمري حممد بن ف •
 مؤسسات التدريب القريبة احلكومية واألهلية •
 املالعب التابعة لرعاية الشباب  •
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١٠٥ 

 املالعب التابعة للبلديات أو التابعة جلهات أهلية •
 احلدائق العامة  •
 اجلامعات  •
 الروضات  •
 البلدية املرتبطة باحلي  •
 األمن والشرطة •
 املرور باملنطقة  •
 الدفاع املدين  •
 ألمحر اهلالل ا •
 
 

أفراد وجهات يف احلي ينبغي التواصل معها لدعم املركز باإلضافة          
 :إىل ما سبق

 الوجهاء واملسؤولني يف احلي •
 القياديون يف الشركات •
 أئمة اجلوامع واملساجد ومجاعة املساجد •
 داريات احلي  •
 املشرفون باملركز والعاملون واألعضاء •
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١٠٦ 

 املراكز القريبة وجلان التنمية  •
 ركز والعاملون يف وزارة الشئون االجتماعية مشرفوا امل •
 مديروا املدارس القريبة واملعلمون  •
 مشريف األنشطة الطالبية يف احلي  •
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١٠٧ 

 جلنة تطوير الكفاءات اإلدارية العاملة يف املركز
 

اهلدف من هذه اللجنة هو تطوير كفاءات أهل احلي يف جوانب       
 كيفية إدارة مركزهم إىل     شىت بدءاً من تطوير كفاءات إداريي املركز يف       

تطوير العاملني وأعضاء املركز وكذلك املؤسسات العاملة يف احلـي أو           
اليت ختدم احلي وانتهاًء بعموم أهل احلي يف مجيع اجلوانب الـيت تنشـئ         

 . جمتمعاً سليماً نافعاً
 

 : أعمال عامة تنسيقية 
ت  مـن اخلـدما  االستفادة من الدورات اجلاهزة املوجودة يف الساحة     

العامة واخلاصة فيمكن التنسيق مع مراكز التدريب احلكومية واخلرييـة          
 .والتجارية لتنظيم برامج خاصة لسكان احلي

 
 وتسليم مكافآت   عمل جلنة خاصة بتنظيم أخذ الرسوم على الدورات       

 .وشهادات املقدمني للدورات
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١٠٨ 

مثل مـدارس إدارة التربيـة      االستفادة من منشآت عدد من اجلهات       
ومباين املدارس اخلاصة والصاالت والنـوادي      . م للبنني والبنات  والتعلي

 .الرياضية وغريها
 

حبيث يتم التسهيل له حلضور الدورات على حساب        عمل فريق تدرييب    
 .املؤسسة وتقدميها ألعضاء املؤسسة أو ألهل احلي 

 
 

مثل املهارات اإلداريـة واحلاسـوبية      تنويع املهارات اليت يتم تدريبها      
 .ة واالجتماعية والعلمية وغريهاوالنفسي

 
 

 : ومن األمور اليت ينبغي أن تقوم ا مثل هذه اللجنة أمران إثنان أساسيان
 .تطوير كفاءة إداريي املؤسسة والعاملني فيها -١
 . تطوير كفاءة أهل احلي -٢

 ... باإلضافة إىل بعض اجلوانب األخرى اهلامة والنافعة 
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١٠٩ 

 يي املركزدورات لتطوير كفاءة إدار: أوال 
وهذا من أهم األهداف األولية لتطوير كفاءات العاملني باملركز وحـىت          

ميكن وضع برنامج سنوي يبدأ بتطوير كفاءة       . دعم املراكز القريبة أيضاً   
اإلداريني باملركز واإلداريني باملراكز القريبة ألن نتاج املراكز يدعم بعضه       

 : ز من الدورات النافعة لإلداريني باملراك. بعضاً
 

 كيف نصنع رؤيتنـا ورسـالتنا   : الرؤية والرسالة واألهداف  
حيتاج هذه الـدورة إداريـي املؤسسـة        . وأهدافنا وحنددها   

تصنع هذه الدورة أو اللقاء توسع الرؤية والـوعي         . والتنفيذيني
 .عند اإلداريني التنفيذيني

 
 من أهم األمور اليت ينبغي إلدارة املركز        :  دورة يف التخطيط    

وللتخطـيط أدوات   . لمها والعمل ا هي العمل بـاخلطط        تع
ينبغي تعلمها حىت ميكن الوصول إىل أفضل النتائج كـتعلم أداة       

SWOT          وطرق وضع األهداف الذكيـة والقـيم وكيفيـة
حيتاج هذه الدورة إدارة املؤسسـة      . استخراج الرسالة والرؤية  

 .وقسم التخطيط
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١١٠ 

لعمـل مـن خـالل     تعطي أمهية ا:دورة يف العمل املؤسسي  
املؤسسات واألسس الالزمة لكل مؤسسة رحبية كانت أم غري         

 .حيتاج هذه الدورة مجيع منسويب اإلدارة.  رحبية
 

 وميكن من خالهلـا تطـوير       :دورة يف فن إدارة االجتماعات    
. قدرات اإلداريني يف كيفية إدارة االجتماعات بكفاءة أعلـى        

 .باملؤسسةحيتاج هذه الدورة اإلداريني التنفيذيني 
 

 تعطي الدورة القدرة علـى إصـدار        :دورة فن إصدار القرار   
القرار واخلطوات اليت ميكن من خالهلا الوصول إىل قرار نـافع           

متنع مثل هذه الدورة كثري من التردد والتناقضـات يف          . وجاد
حيتاج هذه الدورة اإلداريني    . إصدار القرار أو يف صعوبة تنفيذه     

 .التنفيذيني باملؤسسة
 

 وهو التدريب علـى برنـامج    :دورة يف التخطيط اإلكتروين     
Ms Project        والذي يقوم بتطوير القدرة على التخطـيط 
الربنامج من أفضل الربامج اخلاصة بالتخطيط . عرب احلاسب اآليل

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دلیل األفكار للمؤسسات التطوعیة ـــــــ
 
 

١١١ 

حيتاج هذه الدورة اإلداريني التنفيذيني وقسم التخطيط   . اإلداري
 .بة باحلاسب اآليل باملؤسسة وينبغي أن يكون هلم معرفة مناس

 
 تطور الدورة قدرة العاملني علـى       :دورة أمناط الشخصيات    

فهم نفسيات املتعاملني مع املركز  ومن مث تطوير قدرم علـى    
حيتـاج هـذه    . التعامل معهم بطريقة حمببة هلم ومؤثرة عليهم      

الدورة مجيع منسويب املؤسسـة خاصـة العالقـات العامـة           
 .جتمعواالستقبال واملواجهني للم

 
 وميكن أن تكـون     :وسائل كسب اآلخرين والتأثري يف الناس     

دورة أو لقاء يستهدف العاملني يف إدارة املركز أو املتعاونني مع          
ستعطي الدورة األسباب الالزمـة لكسـب اتمـع      .  املركز

حيتاج هـذه الـدورة مجيـع       . والتأثري فيهم لصاحل هذا املركز    
عامة واالستقبال واملواجهني   منسويب املؤسسة خاصة العالقات ال    

 .للمجتمع
 

وتقدم هذه الدورة مفـاهيم ومهـارات       : صناعة فرق العمل    
ويف حالة األعمال املؤسسـية جيـب أن        . صناعة الفرق العمل  
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١١٢ 

. حنرص على العمل اجلماعي عرب آليات معروفـة ومنسـجمة         
 . حيتاج هذه الدورة مجيع اإلداريني التنفيذيني

 
 الـدورة مهـارات استكشـاف       تنمي هذه : حل املشكالت   

املشكالت أو استكشاف أسباا وطرق حل هذه املشـكالت         
كل عمل مير مبشكالت حتتاج     . بطريقة إدارية واضحة وحمددة   

حيتاج هذه الدورة مجيع    . إدارة املركز إىل آليات واضحة حللها     
 .اإلداريني التنفيذيني

 
  هي– على صغرها – دورة العصف الذهين    : العصف الذهين   

نوع من تطوير القدرة اإلبداعية للتفكري وتنمي القدرة اجلماعية         
حتتـاج كـثري مـن    . الستكشاف األفكار اجلديدة والنـادرة   

املؤسسات العاملة يف احلقول االجتماعية إىل أفكار كثرية عند          
حماولة التخطيط لبعض الربامج اجلديدة أو عند إجيـاد بـدائل           

دورة كل العـاملني يف     حيتاج هذه ال  . للمشكالت أو غري ذلك   
 .املؤسسة
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١١٣ 

دورة خمتصرة لتطوير القدرة على رفـع       : كيفية كتابة التقارير    
تقارير إجيابية وواضحة عن العمل بطريقة سليمة وذات منـط          

حيتاج هذه الدورة مجيع اإلداريني التنفيـذيني       . موحد مناسب 
 . ومساعديهم

 
 يطبعون  كثري من الناس  : الطباعة السريعة على احلاسب اآليل      

على احلاسب ولكن القليل هم الـذين يطبعـون بالطريقـة            
املهارة املتوقعة من الدورة أن يطبع املتدرب طباعـة         . صحيحة

تنفـع هـذه    . سريعة بدون النظر إىل لوحة املفاتيح أو الشاشة       
الدورة عددا من كتاب التقارير بـاملركز أو السـكرتارية أو           

 .احلاسب اآليلاإلداريني الذين يكثرون العمل على 
 

تعطي الدورة القدرة علـى      : Outlookاستخدام برنامج   
التعامل مع الربنامج أوتلوك والذي يدعم عمـل السـكرتارية          

حيتاج الدورة السكرتارية واإلداريـني     . واملراسالت باملؤسسة 
 .الذين يتعاملون مع احلاسب اآليل
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١١٤ 

 تعطي هذه : What Matter Mostاختيار األولويات 
 اخلطوات الرئيسية للبدء يف األعمال وحتديد األولويات        الدورة

حيتاج هذه الدورة اإلداريني التنفيذيني وخاصـة قسـم         . منها
 .التخطيط باملؤسسة

 
 تقسيم العمـل املؤسسـي إىل       : التنظيم يف العمل اإلداري     

تعطي هذه  . ختصصات من األمور اليت جيب عملها يف املؤسسة       
حيتاج هذه الـدورة    . نظيم يف املؤسسة  الدورة املهارة الالزمة للت   
 .اإلدارة العليا يف املؤسسة

 
 وهي قريبة من فكـرة العصـف        : اإلبداع وابتكار األفكار    

وتعني املرء على القدرة على استخراج      . الذهين وإمنا هي أوسع     
 . األفكار املبدعة واجلديدة

 
وهي ـتم  : تطوير التفكري و التفكري اإلجيايب وطرق التفكري    

بتطوير قدرات العاملني الفكرية وطريقة فهمهم للواقع الـذي         
حيتـاج  . يدور حوهلم وكيفية التعامل معه بطريقة إجيابية وفعالة     

 . هذه الدورة مجيع العاملني باملركز من إدارة وعاملني وأعضاء
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١١٥ 

 
اشتهرت هـذه    : - أو العشر    –العادات السبعة للناجحني    

. جتتمع لدى الناجحني يف العامل    الدورة ألا تقدم املهارات اليت      
 .ميكن تقدمي هذه الدورة جلميع اإلداريني يف املركز

 
 العمل املؤسسي ال يقوم إال بعدد من العناصر أحدها        : احملاسبة  
تقدم هذه الدورة القدرة على تنمية قـدرة العـاملني          . احملاسبة

حيتاج هذه الدورة القائم على احملاسـبة       . باملركز على احملاسبة  
 .باملركز

 
 حتتوي على الوسائل الصحيحة لرفـع كفـاءة         :السكرتارية  

حيتاج هذه الـدورة    . السكرتري أو املشرف على مكتب املدير     
سكرتري املركز واملساعدين للمديرين والعاملني يف نفس هـذه         

 . ااالت
 

 تطور هذه الدورة مهارات اللجنـة اإلعالميـة يف          : اإلعالم  
. الالزمة إليصال رسالة املركز للمجتمع    املركز وتعطيهم القدرة    

 .حيتاج هذه الدورة اللجنة اإلعالمية 
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١١٦ 

 
تنمي هذه الدورة قدرات العاملني على قراءة   : وسائل االتصال   

النصوص وما خلف النصوص من الرسائل االتصـالية املنوعـة     
 .حيتاج هذه الدورة مجيع منسويب املركز. اللفظية وغري اللفظية 

 
تنشيء هذه الدورة االهتمام بالوقت     :  الوقت   كيفية استغالل 

يف نفوس العاملني وتنمي  يف نفس الوقت قدرام على التعامل           
 .حيتاج اجلميع ملثل هذه الدورة. مع الوقت

 
 تنمي هذه الدورة القدرة على التعامـل  : التعامل مع األوراق   

مع األوراق الكثرية اليت متر على العاملني يف املركـز وتعطـي            
وات التعامل معها بطريقة تكفل تقليل الفوضوية وتوجيـه         خط

حيتاج اجلميع مثل   . العاملني حنو الترتيب وحسن التعامل معها       
 .هذه الدورة

 
 حيتاج قسم تطـوير الكفـاءات   : صناعة املدربني وتطويرهم    

العاملة باملؤسسة أو من يقوم مقامهم إىل تطوير كفاءة مقدمي          
. ن على التقدمي بطريقة أفضـل     الدورات حبيث يصبحون قادري   
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١١٧ 

ينبغي االهتمام باإلدارة كذلك يف هذا اال ملا هلم من حاجـة        
ميكننا اعتبار املديرين مـدربني     .. يف تطوير قدرات من حوهلم    

 .على أرض الواقع للعاملني باملؤسسة
 

وهي دورة تعني قسم التـدريب علـى        : احلاجات التدريبية   
توجه هذه . للعاملني يف املؤسسةالتعرف على احلاجات التدريبية 
 .الدورة لقسم التدريب واإلدارة

 حيتاج اجلميع إىل التعامل مع برنامج       : Wordبرنامج وورد   
وكلما زاد التعرف على قدراته زادت إمكانية املراسلة به         . ورد  

يـتم عـرض   . وكتابة التقارير واألوراق بطريقة أكثر ختصصية  
هذه الدورة السكرتاريني   وخيصص ملثل   . الدورة حسب احلاجة  

 .والكتاب
 

 حيتـاج   :  Power Pointبرنامج العروض باور بوينت
الكثري برنامج العرض باور بوينت لتجهيز العروض اليت حيتاجها         

عدد من العاملني لديهم املهارة يف استخدام البـاور         . يف عمله   
يتم عرض هذه الـدورة     . بوينت ولكنهم يفتقدون اإلبداع فيه    

 .جةحسب احلا
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١١٨ 

 
وهي دورة مهمة تقدم إلدارة املؤسسة حىت       : القبعات الست   

 . تعطي توسعا يف األفق يف طرق التفكري اإلداري
 

 حيتاج هذه الدورة العاملون يف      : مفاهيم يف العمل االجتماعي     
مييل كل شخص إىل الوسائل اليت تعلمها       . املؤسسة االجتماعية 

عندما يتعلم مثـل    . سابقاً يف مؤسسات أخرى أو أعمال فردية      
هذه املفاهيم سينطلق العاملون باجتاه الفكر االجتماعي مستفيداً        

 .من خرباته ال العكس
 

 الـتفكري االسـتراتيجي     :التفكري والتخطيط االسـتراتيجي     
والتخطيط االستراتيجي فكرتان مهمتان لرسم السياسة البعيدة       

 .ة العلياحيتاج إىل الدورة املخططون واإلدار. للمؤسسة ومعاملها
 

من األمور املهمة هي والء العاملني        :صناعة الوالء للمؤسسة    
للمؤسسة ، ولكن صناعة والء العاملني للمؤسسة تبـدأ مـن           

 .حيتاج الدورة اإلدارة العليا للمؤسسة. اإلدارة ال العاملني
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١١٩ 

 تضيف هذه الدورة القدرة على إدارة األفراد : إدارة األفراد 
 .لعاملني باملؤسسةوتوفر وسائل تقييم ا

 
دورة حيتاجهـا العـاملون يف إدارة      : صفات القائد النـاجح     

 .املؤسسة لتطوير قدرام يف التعامل مع األحداث والعاملني
 

من املهارات اليت جيب أن يتمرس عليها القـادة يف          : التفويض  
فمن املستحيل أن يقوم املـديرون      . املراكز هي مهارة التفويض   

كلها بشكل إجيايب وسيتفلت كثري من العاملني       باختاذ القرارات   
 .إذا فقدوا القدرة على اختاذ القرار أو التأثري فيه

 
عندما يعيش العـاملون حتـت تـأثري        : التعامل مع الضغوط    

الضغوط سيكون ذلك سبباً يف إحداث مشـكالت صـحية          
ونفسية للعاملني مما سيؤدي إىل تأثري سليب يف التعامـل مـع            

ينبغي العمل علـى    . طة وحىت يف داخل األسرة    اجلمهور واألنش 
تفادي مثل هذه الضغوط أياً كان مصدرها لكي نستفيد مـن           

حيتاج الدورة مجيـع العـاملني يف       . قدرات العاملني القصوى    
  .املؤسسة عندما تتكاثر الضغوط
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١٢٠ 

 
جيب أن يعـيش العـاملون يف املؤسسـة         : األسرة السعيدة   

ميكننـا أن  . لقدوات يف ذلك االجتماعية يف أسر سعيدة ألم ا     
نعني العاملني وغريهم يف إجياد أسر سعيدة بتـوفري دورة ـذا      

توجه هذه الدورة لإلدارة واللجنة املشرفة على الرعاية  . العنوان  
  .األسرية ومجيع العاملني باملركز واألعضاء واجلمهور

 
سعيدة ويقال يف تربية األبناء ما يقال يف األسرة ال      : تربية األبناء   

توجه هذه الدورة لإلدارة واللجنة املشرفة على الرعايـة         . متاماًُ
اآلبـاء  .. األسرية ومجيع العاملني باملركز واألعضاء واجلمهور       

 .منهم أو املتزوجني
 

حيتاج إىل الدورة إدارة املركز ومقـدمي   : فن اإللقاء و احلوار     
ستفادة الكلمات والعالقات العامة بشىت شرائحهم والراغبني لال      

 .منها
 

التفاوض هي حماولة الوصول إىل أكرب الكسب       : فن التفاوض   
للمؤسسة وهي مرحلة أبعد من احلوار واليت هي حماولة اإلقناع          
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١٢١ 

فبعد دورة احلوار يتم تدريب     . بغض النظر عن الكسب الواقعي    
حتتـاج اإلدارات باملؤسسـات   .  املستفيدين على فن التفاوض 

 .ات العامة مثل هذه الدورةواحملاورون وممثلو العالق
 

 حتتاج إدارة املؤسسات التطوعية القـدرة علـى       :فن التحفيز   
حيتـاج إىل   . التحفيز وتطوير القدرة على تفعيل جهود العاملني      

 .مثل هذه الدورات العاملون يف مثل هذه املؤسسات
 

تتكاثر يف املؤسسات التطوعية مشـكلة      : التعامل مع األوراق    
حلل . تراكمها فوق الطاوالت وبني امللفات    فوضوية األوراق و  

مثل هذه املشكالت ميكن توفري هذه الدورة جلميع العـاملني          
 .باملركز وااللتزام بأصوهلا عند التطبيق

 
عند احلاجة إلعداد مقابالت للمتوظفني     : فن إجراء املقابالت    

أو الراغبني يف العمل التطوعي أو التعامل مع املؤسسات الـيت           
دمة للمؤسسة ميكننا تطوير كفاءة العـاملني لعمـل         تتقدم باخل 

املقابالت اجليدة واملثمرة وقادرة على كشف ما خيفـى مـن           

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دلیل األفكار للمؤسسات التطوعیة ـــــــ
 
 

١٢٢ 

حيتاج الدورة اإلداريون العاملون يف هـذه       . حاجات املؤسسة 
 .ااالت

 
 أو اكتشـاف املواهـب     -اكتشاف املتميزين وتـوظيفهم       

لفرق لكـي   دورة حيتاجها إداريو املركز ورؤساء ا     : والطاقات  
 .تزداد القدرة على اكتشاف الطاقات وتوظيفها

 
مقاومة التغيري متنع الفرد من االستفادة      : هل أنت مقاوم للتغري   

هذه الدورة تفتح   . من كل احملاوالت والدورات اليت يشارك ا      
األبواب للعاملني لتطوير قدرام يف تقبل األفكار واملهـارات         

 . اجليدة اجلديدة
 

إلعالم جزء مهم يف إظهار أنشطة املركز وكسـب         ا: اإلعالم  
الرأي العام والذي يعترب هاماً للمؤسسات التطوعيـة ، لكـي           

حيتاج مثـل  . تكسب دعماً اجتماعياً وتفاعالً إجيابياً من اتمع      
هذه الدورات بشكل أساس القسم اإلعالمي باملؤسسة وكذلك     

 .اإلداريني بشكل اختياري
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١٢٣ 

وهو مهم لتحرير الصـور     : توشوب  برامج حترير الصور الفو   
وكذلك لعمل اإلعالنـات    . اليت مت توثيق األنشطة من خالهلا     

حيتـاج  . والدعوات وغريها من الوثائق اليت حتتاجها املؤسسة       
الدورة املتعاونون يف القسم اإلعالمي ومـن شـاء مـن إدارة      

 .املؤسسة
 

 وهو برنامج خمصص لتحريـر      :برنامج يوليد لتحرير الفيديو     
حيتاج الدورة القسـم    . فيديو اخلاص بتوثيق العمل للمؤسسة      ال

  . اإلعالمي والراغبني من اإلداريني
 

يقال عن هذا الربنامج ما     : برنامج ساملتيود لتحرير الصوت     
حيتاج . يقال عن الربنامج السابق وهو خمصص لتحرير الصوت         

  .الدورة القسم اإلعالمي والراغبني من اإلداريني
 

 عندما يكون للمركـز موقعـاً يف        :ع موقع املركز      التعامل م 
اإلنترنت حيتاج العاملون عليلى دورة تدريبية على طرق التعامل         

حيتـاج إىل   .. مع املوقع رفعاً لألخبار وتنسيق أو حىت برجمـة          
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١٢٤ 

الدورة القسم اإلعالمي والسكرتارية وكذلك العاملون باإلدارة       
 .حسب الرغبة

 
حتتاج املؤسسات التطوعية للتعريف    : فن كتابة اخلرب الصحفي     

حيتـاج الصـحفيون إىل     . بنفسها عرب اإلعالم واخلرب الصحفي    
أخبار جاهزة حىت ميكنهم من نشرها بسهولة وإال كانت بعض          
األخبار يف طي النسيان بسبب انشغال الصحفيني باهتمامـام         

ميكننا جتهيز األخبار الصحفني عن طريقـة القسـم         . اخلاصة
حيتـاج  . ملؤسسة وتطوير قدرام مبثل هذه الدورة     اإلعالمي با 

الدورة العاملون بالقسم اإلعالمي مع الراغبني من العـاملني يف      
 .اإلدارة أو األقسام األخرى

 
. لتوثيق كثري من األنشطة يتم القيام بتصـويرها       : فن التصوير   

إجياد الطرق االحترافية يف اختيار آالت التصوير الرقمي وطرق         
العمل على حترير الصور من مهام القسم اإلعالمـي         التصوير و 

 .باملؤسسة واليت حيتاج العاملون أو أحدهم ملثل هذه الدورة
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١٢٥ 

 قد حيتاج بعض العاملني إىل مثل       :القراءة السريعة والتلخيص    
يتم توفري الدورة حسب احلاجة من قبـل اإلدارة         . هذه الدورة 

 .والعاملني
 

امل مع بعضنا يف املؤسسات      من املهم أن نتع    :حتسني اخلطوط   
حيتاج . خبطوط مجيلة واألهم أن يكون التعامل مع غري املؤسسة        

ملثل هذه الدورات السكرتارية والراغبني من اإلدارة حسـب         
   .احلاجة واالقتراح

 
وحيتاج إىل هذه الدورة حماسـبوا املؤسسـة        : احملاسبة واملالية   

 .واملشرفون عليهم من اإلدارة
 

دورة خاصة بسكرتارية املؤسسة لتدريبهم على      : السكرتارية  
  .أهم األمور املتعلقة بعملهم

 
أصبح العمل مع اإلنترنت أساس مـن       : التعامل مع اإلنترنت    

فاستقبال الربيـد وإرسـال     . أساسيات العمل يف املؤسسات     
 ومراسلة اجلهات اإلخبارية وغريها أصبحت  SMSالرسائل 
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١٢٦ 

ثل هذه الدورة لكـل مـن       ينبغي إعطاء م  . من  لوازم العمل   
حيتاجها من سكرتري أوالعاملني بالقسم اإلعالمـي والكتـاب         

  .وإدارة املؤسسة
 

ويقصد ا التدريب على إعداد الشـبكة احملليـة         : الشبكات  
LAN   وحيتاج إىل مثل هذه الدورة     .  واليت ستحتاجها املؤسسة

مل أحد العاملني يف املؤسسة واليت حتتوي على شبكة ليتم التعا         
 .مع الشبكة تطويراً أو إصالحاً عند احلاجة

 
 قد حيتاج العاملون باملركز إىل وجـود        :صيانة احلاسب اآليل    

واحد على األقل يكون قادراً على صـيانة الكمبيـوترات يف           
ميكن توجيه السـكرتري أو أحـد       . املؤسسة ولو بشكل ميسر   

مـام  العاملني باملؤسسة لتعلم صيانة احلاسب وتوكل إليه االهت       
 .باألجهزة وصيانتها

 
قد حيتاج املركز إىل التعامل مـع  : التعامل مع جمموعة أوفيس     

بعض الربامج املشهورة واليت قد ال ختفى مثل برنامج جـداول           
إكسل أو قواعد البيانات أكسس لعمل قواعد بيانات خاصـة          
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١٢٧ 

. باملستفيدين من املؤسسة أو عمل صفحات حماسبة أو غري ذلك
 تعلم برامج األوفيس فإنه من املناسـب دفـع          عند احلاجة إىل  

السكرتارية والكتاب لالستفادة من مثل هذه الدورة وكـذلك         
 .اإلدارة حسب الرغبة 
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١٢٨ 

 متابعة ودعم الدورات العامة لرفع كفاءة أهايل احلي: ثانيا 
واجلمهور املستهدف .. واليت تقوم عليها اللجان العاملة األخرى باملركز 

 : هو
  

 يف املؤسسة واملؤسسات الشبيهة األخرى اإلداريون •
 .القريبة منها

 املوظفون  •
 املتطوعون  •
 )عندما يكون الوضع مهيأًً(الوجهاء  •
 األعضاء  •
 . الطالب •
 .املتخصصني •
 .املشرفون واملوظفون يف اإلدارة املشرفة على املركز •
 .القائمون واملتعاونون مع التدريب يف املؤسسة •
 .عامة اتمع •
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١٢٩ 

 وردورات اجلمه
ونضع بني يدي القاريء عدداً من أمساء الدورات اليت ميكـن تقـدميها             
للجمهور مع إمكانية دخول بعض اجلمهور يف الدورات السابقة اخلاصة          

. وهذه األمساء قد يرد فيها النقص والتشابه أو التكـرار         . بإدارة املراكز 
وجناح جلنة تطوير قدرات اتمع التعرف علـى احلاجـات التدريبيـة           

لمجتمع وبذل اجلهد يف توفري أهم الدورات اليت ختدمهم واملقصود هنا           ل
 . تسهيل مهمة اللجان يف البحث عن أمساء دورات

 
 : دورات طبية للمجتمع مثل 

 االسعافات األولية •
 البدانة  •
 السكر  •
 أمراض القلب •
 الصحة الذاتية  •

 
رمحة أو ويتم ذلك عرب أطباء احلي أو اجلمعيات الطبية باملنطقة كجمعية 

 .اهلالل األمحر أو أحد املراكز الصحية أو املستشفيات
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١٣٠ 

 دورات ثقافية 
 فن اختيار الكتاب والقراءة النافعة •
 )وهي غري السابقة(كيفية القراءة السريعة  •
 دورة يف تعلم اللغة اإلجنليزية  •
 )اخلط اليدوي والعريض(فن الكتابة وحتسني اخلطوط  •
 فن االختصار •
 فن تقدمي الدروس •
  اإللقاء واخلطابةفن •
 األساليب العلمية إلعداد البحوث  •
 كيف تعد خطة حبث  •
 وسائل نظم الشعر  •
 دورة يف اللغة العربية والبالغة  •
 تصحيح األخطاء اللغوية الشائعة  •

 
 دورات اجتماعية ونفسية وتربوية 

 فن التعامل الزوجي  •
 فن التعامل مع املراهقني  •
 فن تربية األبناء  •
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١٣١ 

 . لألبناء–لوالدين والرب ما فن التعامل مع ا •
 .فن التعامل مع األبناء صعيب املراس •
 .احلوار األسري وأثره يف عالج املشكالت •
 .حل املشكالت األسرية •
 .سنة أوىل زواج •
 .دورة ما قبل الزواج •
 .حسن التعامل مع اآلخرين واألخالق •

 
ويقترح التعاون مع شركة حاسوبية (دورات حاسوبية وتقنية 

 يتم –مة ويكون دور املؤسسة التنسيق يف ذلك تقوم بامله
االهتمام بالشهادات العاملية املشهورة لكي تضيف جماالً أوسع 

 ):للتوظيف الحقاً
  ) إكسل–باوربوينت–ورد(برامج أوفيس  •
 )الطباعة السريعة باحلاسب(الطباعة باللمس  •
أو غريه من برامج (التصميم بالفوتوشوب  •

 )حترير الصور
  يوليويد أو برميري حترير الفيديو •
 برنامج فالش للعروض التفاعلية •
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١٣٢ 

 CCNA أو  WAN و LANشبكات  •
 غريها  أوMCSE أو 

 التعامل مع اإلنترنت  •
 إعداد صفحات ويب •
 +Aالصيانة  •
 ICDLرخصة الكمبيوتر الدولية  •
 تركيب احلاسبات •
 – إس كيو إل –أكسس (قواعد البيانات  •

 ) أوراكل
 إلكترونيات •
  البحث  يف اإلنترنت •
 التعامل مع برامج املوسوعات والربامج العلمية •

 
ويقترح التنسيق مع مؤسسات تدريبية إدارية  (دورات إدارية 

 ):خاصة أو حكومية وتقوم املؤسسة مبهمة التنسيق
 القبعات الست  •
 كن متفائالً  •
 بوصلة التفكري  •
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١٣٣ 

 كسب اآلخرين •
 الفراسة و قراءة أفكار اآلخرين •
 فن االتصال  •
 ية زيادة اإلنتاج •
 إدارة الوقت  •
 مهارات اإللقاء  •
 فن اإلنصات  •
 التفاوض  •
 فن التعامل مع اآلخرين  •
 الصحافة واإلعالم •
 فن التصوير وحتسني الصور •
 فن صياغة اخلرب الصحفي  •
 التحكم بالذات   •
 فن احلوار  •
 اكتشاف الذات  •
 الضغوط الذاتية  •
 اإلبداع  •
 حل مشكالت تنمية الذاكرة  •
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١٣٤ 

 كيف تفكر بطريقة منظمة  •
 لتخطيط الذايت ا •
 العالقات العامة •
 القيادة •
 التنظيم  •
 التخطيط للمؤسسات وصناعة األهداف •
 اختاذ القرار  •
 فن إدارة االجتماعات  •
 العصف الذهين  •
 حل املشكالت •
 صناعة الوالء وحتفيز العاملني •
 صناعة فرق العمل  •
 تطوير القدرات اإلشرافية •
 بناء فرق العمل  •
 كيف تستفيد من املعلومات  •
 ارة املكتبية اإلد •
 إدارة امللفات  •
 إدارة األوراق •
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١٣٥ 

 احلس التجاري  •
 احملاسبة لغري احملاسبني  •
 كيف تسوق فكرة ناجحة  •
 كيف تؤسس وتدير مشروعا ناجحا  •

 
 : دورات رياضية وبدنية وصحية 

 .الصحة يف املشي •
 السباحة  •
 جودو –كاراتيه : دورات الدفاع عن النفس  •

 ... 
 واجلريتدريب يف اللياقة البدنية  •
  قدم -تنس : دورات يف األلعاب الرياضية  •

 ... 
 

وميكن أن تتم عرب متخصصني يف احلي أو : دورات مهنية 
خارجه أو عرب املعهد املهين أو الثانوية الصناعية 

 .أو الكلية التقنية
 .دورة يف صيانة السيارات وإصالحها •
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١٣٦ 

 .الكهرباء •
 .النجارة •
 .السباكة •
 .صيانة الكتب والتغليف •
 . خاص بالنساء–اطة اخلي •
 خاص –التزيني للمنازل واملوائد واهلدايا  •

 .النساء
 .تعلم اخلدمة والضيافة •

 
وميكن أن تكون : دورات يف السالمة املرورية واألمنية وغريها

عرب املؤسسات العامة للدولة أو الشركات 
 :العمالقة مثل أرامكو أو جهة كشفية

 السالمة املرورية  •
 الدفاع املدين  •
 .امل مع الصحراءالتع •
 .دورة كشفية •
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١٣٧ 

ومن .. توفري قراءات ومواد مسعية إدارية وطبية وثقافية  : ثالثا 
 :األمثلة ال احلصر

 .كتاب إدارة الوقت معهد اإلدارة §
 كتاب من حرك قطعة اجلنب  §
 كتاب احلياة ختطيط  §
 .للسويدان أشرطة العمل املؤسسي  §
 .أشرطة الوالء للمؤسسة للسويدان §

 
عمل لقاء بني الفينة واألخرى إلدارة املركز والعـاملني بـه           : رابعاً  

لتقدمي مالحظام واقتراحام على جلنة تطوير كفـاءات العـاملني          
 . باملركز 

 
عمل لقاء دوري  للعاملني باللجنة لدراسة نتـاج اللجنـة           : خامساً  

 .وإضافة الدورات وإلغاءها بناًء على احلاجة واخلطط املستقبلية
 

عمل اللقاءات وتبادل املنافع اإلدارية والتطويرية مع إدارات   : سادسا  
 .املؤسسات العاملة يف املنطقة
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١٣٨ 

دراسة إمكانية النقل املؤقت ألحد اإلداريـني للمؤسسـات         : سابعا  
العاملة األخرى يف املنطقة لالستفادة اإلدارية ومن مث يعود لنقل جتربة           

 .اآلخرين يف املركز
 

خصصني اإلداريني لعمل لقاء استشاري عملـي       دعوة أحد املت  : ثامنا  
 . مع إدارة املركز

 
من األعمال املناطة ذه اللجنة توفري امللفات اخلاصة بكـل          : تاسعا  

 .جانب إداري يتم االحتياج إليه يف املؤسسة
 

عمل لقاء تروحيي اجتماعي للعاملني باملركز  بـني الفينـة           : عاشرا  
بني العـاملني لـتاليف كـثرياً مـن         واألخرى لزرع العالقة اإلجيابية     

 . ويتم ذلك بالتنسيق مع اللجنة االجتماعية. املشكالت اإلدارية
 

نشر الكتب والنشرات التثقيفية اإلداريـة وأفـالم        : احلادي عشر   
الدورات واألشرطة املناسبة ومواقع اإلنترنت النافعة يف جمال اإلدارة         

 . وتطوير العمل يف املؤسسة
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١٣٩ 

 ة باملركز اللجنة الرياضي
وتتابع هذه اللجنة كافة األعمال اخلاصة باجلانب الرياضي والترفيهـي          

 . بالتنسيق مع اللجان األخرى
يتم عمل خطة للربامج الرياضية املوجهـة للكبـار          : الربامج الرياضية 

 : والصغار خالل العام مثل
 دوري بني فرق احلي أو األعضاء  
 دوري بني املراكز  
 ة مفتوحة حسب الفئة العمريةمبارايات رياضي 
 مهرجان رياضي سنوي منوع  

 : أنواع املسابقات الرياضية 
 القدم  
  كرة الطائرة الشاطئية–كرة الطائرة  
 التنس 
 اجلري  
 سباق درجات  
 الدفاع عن النفس  
 السباحة  
 الفروسية  
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١٤٠ 

 : الربامج الترفيهية 
 :منافسات حركية ومهرجانات مثل •

o عيننيألعاب تغميض ال. 
o سباقات مع ربط األرجل. 
o ألعاب منافسات دون استخدام اليدين. 
o مباريات كرة بأساليب خمتلفة 

ــز    • ــب القف ــابونية ومالع ــة والص ــب اهلوائي املالع
"Trampoline." 

 . متثيليات هادفة منوعة •
 .مسابقات هادفة ومنوعة •

o ألغاز فكرية. 
o ألغاز يف صور. 
o  احتديات ألعمال يصعب على اآلخرين القيام. 

توجد يف الساحة عدد مـن األلعـاب         : األلعاب الذكائية  •
الذكائية وحتتوي على بعض األلعاب الذكائية الـيت جتـذب       

 .عدداً من الشباب لالندماج ا
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١٤١ 

ولالستزادة من األفكار الترفيهية واملسابقات احلركية ميكن الرجوع إىل         
لفـات   ففيهـا م "صـيد الفوائـد  " أو موقع    "الدعوية املفكرة "موقع

 .متخصصة ذه األفكار
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١٤٢ 

 حوارات ميكن طرقها يف االس
 

هذه بعض العناوين اليت ميكن طرحها يف جمالس احلي أو جمالس الشباب            
اليت تتبع املؤسسة االجتماعية وترك اال لألعضاء الـتفكري واقتـراح           

ويكون دور اإلداريني هو إدارة احلوار وتشجيع املتحـاورين         . األفكار
من خالل هذه الوسيلة ميكـن  . حلكم على األفكار خالل احلوار   وعدم ا 

عندما يعرف املتحـاورون    . التوصل إىل عدد من األفكار اجليدة للتطبيق      
ومن الشباب خاصة، أم أصحاب األفكـار هـذه بعـض األفكـار         

ومن هـذه   . فسيكونوا هم أكثر الناس تطبيقاً هلا وحثاً لآلخرين عليها        
 : احلوارات 
 : لكبار حوارات ل

 تنميته ؟ التعامل األسري ووسائل
 كيف نرتقي حبينا؟

 كيف نريب أبناءنا على حب اتمع؟
 ما هي السلوكيات السيئة يف الصغار وكيف ميكن تالفيها؟

 كيف نتعاون حلفظ األمن يف احلي؟
 كيف نستفيد من أصحاب التخصصات يف احلي؟ 

 السعادة األسرية وكيفية تنميتها؟
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١٤٣ 

 :اب حوارات للشب
 .كيف نستفيد ونفيد يف مراكز األحياء 

كتسـب األخـالق    نتخلص من األخالق الذميمـة و     نكيف  
  احلميدة؟

  كون طالبا مثاليا ؟أكيف 
 نصادق ؟ كيف نصادق ؟ نم

ما هي املخاطر اليت تواجه الشباب يف هذا الزمن وكيف ميكن           
 .عالجها

 .أحذر من / انصح بِـ 
  تستغل أوقات الفراغ ؟ كيف
  تقرأ كتابا ؟ كيف

  الغرور ووسائل العالج ؟
  فوائد وآداب.. االس كيف نستفيد من 

 ألنشطة املركزماذا تقترح 
  نستقبل االمتحانات ؟كيف 
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١٤٤ 

 أفكار إدارية هامة للعمل
 

مدير املؤسسة ورؤساء الفرق واللجان كلهم حيتاجون األفكار اإلدارية         
 التذكري ببعض األفكـار     ميكن. اليت توضح هلم خطوات العمل اإلداري     

 : اإلدارية اهلامة مثل
 .عناصر العمل املؤسسي

 .مكونات العمل املؤسسي
 .أفكار يف إدارة االجتماعات الناجحة

 .خطوات اختاذ القرار السليم
 .كيف تضع رؤيتك ورسالتك وأهدافك

 .تنبيهات عند صناعة األهداف للعام األول
 .خطوات العصف الذهين

 .إنشاء فرق العمل
 .اكتشاف الطاقات

 .كيف تكون مستمعاً جيداً
 .التعامل مع األوراق

  .أفكار يف مجع األفكار
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١٤٥ 

 ٦عناصر العمل املؤسسي

 .املؤسسة أجلها من قامت اليت الفكرة وضوح -١
 وفق عمل لل القانوين الترخيص على املؤسسة،واحلصول مشروعية -٢

 .شروطه
ـ  ومتفرغـة  ومتحمسة وقادرة وحمترمة مؤهلة قيادة وجود -٣  ذاهل

 .العمل
 املـال  رأس ريتـوف ذاتية مصادر التمويل وتنوعها واستمرارها ل       -٤

 مايل نظام ووجود بالتصرف، االستقاللية على احلفاظ  مع ،الكايف
 .دقيق وحماسيب

 معهـا  واملتعاملني ا العاملني نظر يف للمؤسسة، جيدة ةعمس إجياد -٥
 .منافسيها نظر يفو

 وحتقيـق  خارجي، تدخل دون قراراا اختاذ على املؤسسة قدرة -٦
 علـى  اآلخـرين  وإجبـار  الصعوبات، على والتغلب أهدافها،
 .مسايرا

 واملتحمسـني  املنجـزين  األكفاء العاملني من كاف عدد جذب -٧
 .واملقتنعني

                                                
 . زم ، لبناندار ابن ح. العمل املؤسسي) . هـ١٤٢٣( العدلوين ، حممد أكرم - ٦
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١٤٦ 

 وموثقة عليها ومتفق وواضحة حمددة مل ع وأنظمة لوائح وجود -٨
 مع ومتناسبة معها، واملتعاملة املعنية اجلهات لكل ومعروفة ومدونة
 .املؤسسة أهداف

 عليهـا  ومتفق ومدروسة وواضحة حمددة وبرامج خطط وجود -٩
 .معها ستتعامل اليت املعنية للجهات ومعروفة ومكتوبة وموثقة

 سـالمة  من للتأكد املستمر والتقومي واملتابعة للرقابة نظام وجود -١٠
 .والتنفيذ التخطيط
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١٤٧ 

 ٧مكونات البناء املؤسسي األساسية 
الواضح التصميم لتقسيم اإلدارات حسب     يمي  إجياد البناء التنظ   -١

 .األنشطة واألعمال والواجبات
 يف استخدام املوارد بشكل أمثـل لتحقيـق         الكفاءة املؤسسية  -٢

وتشمل فاعليـة التخطـيط والتنفيـذ والرقابـة          . األهداف
 .واالتصاالت

وقـدرا علـى ابتكـار الـرؤى وصـياغة          فاعلية القيادة    -٣
 . التعاون وحتفيز الطاقاتاالستراتيجيات واألهداف وحتقيق

. لتحقيـق أهـداف املؤسسـة     إدارة املوارد البشرية واملالية      -٤
كاالستقطاب واخيار الكفاءات ويئة الظروف وتقـومي األداء        

 . وحتديد االحتياجات التدريبية ومكافأة التميز وحتفيز العاملني
وتعميق العالقات اإلنسانية واخلارجية    التسويق ألنشطة املنظمة     -٥

إجياد قواعد بيانات عن املستهدفني واجلهـات احلكوميـة         مع  
واالجتماعية املؤثرة وترتيبهم حسب األمهية ، وإجيـاد أعلـى          

 . مستوى للجودة مقارنة باآلخرين
كالسياسـات والقواعـد واإلجـراءات      وجود أنظمة العمل     -٦

 . واخلطوات

                                                
 .دراسة ميدانية يف اليمن .  البناء املؤسسي يف املنظمات اخلريية) . م٢٠٠٦(بن عطية ، حممد ناجي  - ٧
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١٤٨ 

 ٨أين اخللل يف العمل املؤسسي؟
 :  ألسباب منها متر األعمال املؤسسية مبشكالت وضعف

 .قيام املؤسسة على عقلية الفرد الواحد •
 .املركزية وتدخل اإلداريني يف مفردات األعمال الصغرى •
 .عدم توافق املقرات مع األنشطة اخلاصة باملؤسسة •
 .التدخل يف القرار من خارج املؤسسة •
ضعف يف جمالس اإلدارة إما يف قدرام أو وجود التحزبات أو            •

 .القرارسيطرة أفراد على 
 .ضعف الربامج التدريبية لإلداريني والقيادات •
 .هالمية القرارات وتعارضها وتبدهلا بني الفينة واألخرى •
 .عدم وجود أنظمة عمل وأسس واضحة •
 .تعقيد االجراءات •
 .كثرة تشكي العاملني وعدم الثقة بالقيادة أو ضعف الوالء هلا •
 .ؤسسيعدم االستفادة من التقنيات احلديثة يف العمل امل •
 .الضعف يف دمج اتمع يف املؤسسة •
 .عدم تثقيف اتمع بأمهية األعمال املؤسسة التطوعية •

 
                                                

 http://www.dawahmemo.comموقع .  املفكرة الدعوية- ٨
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١٤٩ 

 أفكار يف إدارة االجتماعات الناجحة •
جناح ). االجتماعات(من أكثر األمور اإلدارية حاجة للتدريب واملناقشة        

حيتـاج رؤسـاء    . االجتماعات سبب كبري لنجاح املؤسسة وأعماهلـا      
 .ات بعض األفكار لتطوير قدرام على إدارة االجتماعاتاالجتماع

 
 : البدء 
 مساًء  أو بعد     ٨مثالً الساعة   (حدد وقت البدء بشكل واضح       •

 )أذان العشاء بساعة
املقتـرح  (حدد وقت ختام االجتماع ، التطل وقت االجتماع          •

 ) ساعة
 .اجعل اجتماعاتك دورية وذات توقيت حمدد •
 .اعحدد مكاناً واحداً لالجتم •
ادع لالجتماع الذين ينبغي أن تنتفع منهم يف اختاذ القرارات أو            •

 .يعرفوا القرارات
 .ضع خطة عمل لالجتماع •
 .أوصل خطة العمل إىل اتمعني قبل فترة زمنية كافية •
ابدأ مع بداية وقت االجتماع فإن التأخر يف البدء شكر للمتأخر         •

 .وعقوبة للمبكر
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١٥٠ 

تساب له سبحانه واالهتمام    ذكر باإلخالص هللا عز وجل واالح      •
باملصاحل العامة والتحذير من املزالق الشيطانية يف تقدمي املصاحل         

 . اخلاصة وذم اخلالف
 .اشكر أصحاب اهلمم العالية وتعزيز جهودهم  •
فكر يف الوسائل العملية النافعة لرفع مهم املقصرين والبحث عن           •

لعقبـات  أسباب التقصري والتفكري والتعاون معهم على جتاوز ا       
 .الظاهرة

يف بداية االجتماع التايل يتم التذكري بأهم األمـور املطلـوب            •
 . متابعتها منذ االجتماع املاضي

 .قدم القضايا املهمة واملستعجلة •
 

 :خالل االجتماع
 .ضع لالجتماع مقرراً مسئول عن التسجيل والتذكري بالقرارات •
ت ميكن لضبط أوقات احلوار يف االجتماعات وضع مسئول وق         •

 .يذكر رئيس االجتماع بتجاوز األوقات احملددة للقرار
مثل لغة الوجـه والعيـنني   . انتبه للغة غري اللفظية وتعامل معها    •

 .واجلسم فإا تدل على معاين كثرية
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١٥١ 

يبنغي توزيع األدوار حسب التخصصات واحلـزم يف توجيـه           •
 .النقاشات

 تعرف على طبائع األفراد واستفد من كل شخص بالطريقة اليت          •
 .ختدم املصلحة العامة

 .كن مستمعاً جيداً •
حول كل املناقشات اليت خترج عن ختصص اتمعني إىل القسم           •

 .املناسب
حول كل املناقشات اليت تستهدف أمور فرعية أقل من جمـال            •

 .اتمعني إىل جلان فرعية
 .حدد وقت احلوار واملناقشات لكل موضوع •
 .اراستخدم اخلطوات الصحيحة إلصدار قر •
استفد من طريقة التصويت عندما يكون اتمعون أقراناً أو هلم           •

 .مكانة كبرية
 

 : ختام االجتماع 
تأكد من تسجيل كل قرار واملشرف عليه وحدد وقت النهاية           •

 إلجنازه 
 تأكد من وصول القرارات إىل املستفيدين منه خالل االجتماع  •
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١٥٢ 

 دمذكر باألمور اليت ينبغي مناقشتها االجتماع القا •
 

 :بعد االجتماع
 .تابع بشكل شخصي وشجع تنفيذ القرارات •
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١٥٣ 

 خطوات اختاذ القرار السليم
 

 : من وسائل اختاذ القرار السليم التايل 
ينبغي أن تكتب  : تعرف على املشكلة بشكل صحيح وواضح      -١

كثري من قرارتنـا  . مجلة صياغة املشكلة أو املطلب بشكل دقيق   
. شكل سريع وغري صـحيح    اخلاطئة تكون على فهم املشكلة ب     

حىت ميكن التفكري حبل املشكلة بشكل صحيح علينا اختاذ فهم          
ميكـن  . املشكلة احلقيقة ال مظاهرها أو شكل ال ميثلها حقيقة        

 .الكتشاف أسباب املشكلة" السمكة اليابانية"استخدام طريقة 
 

بعد فهم املشـكلة وصـياغتها       :  احبث عن البدائل املناسبة    -٢
 جيب البحث عن بـدال حـل مناسـبة      بشكل صحيح ودقيق  

يف هذه املرحلة يتم مجع كل البدائل املمكنـة ولـو           . للمشكلة
" العصـف الـذهين  "ميكن االستفادة مـن    . كانت غري جيدة  

 .كوسيلة جلمع األفكار
 

: حتديد أفضها وحذف كل البدائل غري املناسبة والضـعيفة           -٣
ون هناك عندما يك. والدمج بني املناسب منها أو اختيار أجودها    
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١٥٤ 

بديلني أو ثالثة كلها مناسبة حلل املشكلة واختاذ القرار جيـب           
الدمج بينها أو تقييم كل     . اختاذ الوسائل املناسبة الختاذ أفضلها    

واحدة منها بتقييمات مقبولة أو التصويت على أحدها وتبقـى         
 .البدائل املناسبة األخرى كوسيلة جيدة احتياطية

 
بـديل  يعين االنطالق بدون تردد حنو اختاذ القرار : اختذ القرار    -٤

ينبغي أال يكون هناك تردد خالل العمل عن البديل  . واحد فقط 
يتم نشر القرار وطلب التعامل معـه وعـدم         .  الذي مت اختاذه  

 . املراجعة فيه إال بأسباب قوية جداً تؤكد االنتقال عنه
 

لية على اإلدارة متابعة اختاذ القرار ووضع آ      : تابع اختاذ القرار     -٥
للتأكد من نشره والتعامل معه حىت ال تكون القرارات حـرباً           

 .على ورق
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١٥٥ 

  خطوات إلجناح العصف الذهين 
للنجـاح يف   . العصف الذهين الوسيلة األفضل جلمع األفكار وابتكارها      

 : إدارة لقاءات العصف الذهين ينبغي االهتمام بالتايل 
 .شخاص أ١٠ و ٥من األفضل أن يكون عدد املشاركني بني  •
 .من املهم أن تكون املستويات اإلدارية للمشاركني متقاربة •
 .اعلم املشاركني مسبقاً مبوضوع العصف الذهين •
 .رتب املشاركني بطريقة يروا بعضهم بعضاً •
أو استخدم  . ضع كاتباً جيداً يرصد كل فكرة وأمساء أصحاا        •

 .أداة تسجيل صوت
 .الكآبةشجع ان يكون اللقاء يسوده املتعة وأبعد عنه  •
أخرب املشاركني باهتمام اإلدارة مبوضوع اللقاء وتقديرها هلـم          •

 .ملشاركتهم
 .اهتم بطرق التفكري اإلبداعي والتخيل •
شجع حرية التفكري وأطلق اال هلا وال تستخدم طريقة التفكري        •

 .املنطقية
 . على األفكار خالل فترة العصف الذهينحتكم ال •
 . بنقد أي فكرةتسمح ال •
 . باألفكار غري ذات الصلة مبوضوع العصفامسح حىت •
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١٥٦ 

 ".الكيف"قبل " الكم "اهتم بـ •
 .استفد من البناء على أفكار اآلخرين واالستفادة منها •
 .امنع اخلوف من الظهور بشكل خمالف للجميع •
 . ابعد التسليم األعمى للقيود •
 : امنع األلفاظ القاتلة للتفكري  •

 –يـة    فكرة غب  – جربت من قبل     – غري ممكن    –صعب  
 فكرة كبرية على مؤسستنا     –فكرة تافهة بالنسبة ملؤسستنا     

 .. 
 .ال تسمح بوجود مراقبني للقاء •
فكثرة األفكار جزء مـن جنـاح       . ال تضع عدداً حمدداً لألفكار     •

ورمبا كانت فكرة يف النهاية خري مـن        . وسيلة العصف الذهين  
 .كثري من األفكار السابقة

 .لذهينال حتدد وقت ائي للقاء العصف ا •
عندما تنضب األفكار على قائد اللقاء أن يقدم فكرة أو أكثـر             •

 .لتكون فترة إعادة تفكري لآلخرين
عندما تنضب األفكار ميكن اختيار بعض األفكار غري املناسـبة           •

والغريبة والطلب من املشاركني حتويل هذه الفكرة إىل أفكـار          
 .عملية
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١٥٧ 

 : فريق تقييم األفكار وكتابة التقرير النهائي
 .بعد االنتهاء ضع فريقاً آخراً لتقييم األفكار •
 .على الفريق دمج األفكار ببعضها •
 .يتم وضع األفكار غري املناسبة يف ملف خارجي •
وزع نسخة من التقرير بعد التقيـيم للمشـاركني للتعـديل            •

 .واإلضافة
 .ضع الشكل النهائي للتقرير •
 .ضع أمساء املشاركني يف مقدمة التقرير املرفوع •
ل نسخة من التقرير النـهائي لعصـف األفكـار لكـل            أوص •

 .املشاركني كنوع من املشاركة معهم
عند عدم وجود كفاية أفكار ميكن اللجوء إىل قائـد وفريـق             •

 .جديدين إلعادة العصف
عند استمرار عدم وجود أفكار فإن ذلك يعطي لإلدارة مؤشراً           •

 .لسابقةهاماً بأنه ال يوجد بدائل جديدة غري األفكار القليلة ا
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١٥٨ 

 صناعة فرق العمل 
 :هناك عدد من األسئلة ميكن سؤاهلا من أجل إنشاء فريق عمل 

 
 يف حالة النفي اخلطوة

هل اهلدف املطلوب واضح 
  لصناع الفريق؟

اصنع هدفاً واضحاً لبدء عمل  •
 .الفريق

هل يوجد قائد للفريق؟       
 
 

 .احبث عن قائد جييد املهمة •

 عند وجود أو ينتخب الفريق قائداً •
 .الفريق

 .اكتشف القدرات •  هل الفريق موجود؟

 .استقطب الطاقات •
هل اهلدف واضح لكل فرد 

  يف الفريق؟
يتم العريف باهلدف والتأكد من  •

 .وضوح اهلدف لكل فرد يف الفريق
 .يدرب الفريق على التخطيط •  هل مت وضع خطة عمل؟

 .وزع األدوار على الفريق •  هل مت توزيع األدوار؟
هل يستطيع الفريق أداء 

 املهام؟
درب من حيتاج إىل تطوير  •

 .للمهارات
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١٥٩ 

 

يدرب الفريق على مفهوم الفريق  • هل الفريق متجانس؟
 .الفعال

شجع على اإلبداع واشكره على  • هل الفريق مبدع؟ 
 .ذلك

 .قوم األداء • هل مت تقومي األداء؟
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١٦٠ 

 طرق يف اكتشاف الطاقات
ز املهمات أو املشاركة يف بعـض فـرق         حىت حنيل بعض العاملني إلجنا    

العمل ينبغي التعرف على بعض الوسائل اليت متكننا من الوصول إىل فهم            
 :الشخصيات واكتشافها

تعرف على العمل املطلوب إجنازه واسأل عن نوعية الشخصـيات           •
 .اليت حتتاجها إلجناز املهمة

اسأل عن األفراد القريبني منك عن شخصيات متتلـك املهـارات            •
 .طلوبةامل

 .انظر وتفحص يف تصرف من حولك جتاه األحداث وإجناز املهمات •

 .شارك يف بعض األعمال الكتشاف الطاقات •
 .تعرف على الصفات املترابطة وحاول فهم الشخصيات من خالهلا •
اصنع بعض االختبارات ملـن    (اخترب الطاقات بأعمال لتقومي أداءهم       •

 ).حولك
صيات وصفام عـرب دورات     طور قدراتك الذاتية يف معرفة الشخ      •

 .أمناط الشخصيات: متخصصة مثل
 .طور فراستك الذاتية بالتحليل واحلوار •
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١٦١ 

 كيف تكون مستمعاً جيداً
كثري منا حيتاج إىل فن االستماع حىت يستطيع أن يفهم اآلخرين عنـد             

لتطوير مهارة . نقاشام يف االجتماعات أو عند اقتراح أي فكرة للمركز  
 على أفكـار مت     -والتعاون على التدرب  –التدرب  فن االستماع ميكن    

 :منها. اختصارها من أفكار ستيفن كويف 
 .انصت حملدثك دف االستماع واالستيعاب •
من اخلطـأ   . ال تستمع بطريقة البحث عن األخطاء والعثرات       •

 .الوقوع على أسوأ الكلمات وعدم االستفادة من أفضلها
من سوء التعامل أال    . توجه بكليتك باجتاه املتحدث أو بوجهك      •

 .تنظر إىل حمدثك أثناء حديثه
فقد يكـون يف تتمـة      . ال جتهز الرد قبل استماع كل احلديث       •

 .حديثه ما ينايف الفهم املتعجل لكالمه
ال تستعجل الرد ، أخر الردود حىت ميكن صـياغتها بشـكل             •

 .أفضل
 .ليس املقصود بأن تتظاهر باالنتباه. نبه حمدثك بأنك تستمع له •
كثري من املتحـدثني    .  تقاطع حديثه أبداً ولو أطال احلديث      ال •

ستختفي مشكالم مباشرة عندما يتحدثون عن مشـكالم         
 ).خاصة بني األزواج أو اآلباء وأبنائهم(
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١٦٢ 

فإن وافـق   ) أنت تقصد كذا  (خلص حديثه بعد انتهائه بعبارة       •
 .فتحدث وإال فاطلب منه التوضيح أكثر

ال . ة نظره هو وتقمص شخصيته    فسر حديث املتكلم من وجه     •
 .تفسره من وجهة نظرك فقط

توافق مع نفسية املتحدث إن كان غاضباً أو حزيناً وتعامل معها       •
 . جبدية

حاسب نفسك عندما تسـتخدم أسـلوباً غـري مناسـب يف             •
 .االستماع

حاول النظر يف الذين لديهم القدرة على االنصات واالستماع          •
م بشكل جيدوكيف أمكنهم أن يديروا نقاشا. 
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١٦٣ 

 افكار للتعامل مع األوراق
تتكاثر األوراق يف مكاتبنا ومؤسساتنا، وعلى اإلداري اجليـد حسـن           

 : التعامل مع األورق واملستندات عرب بعض األفكار منها
 :قسم األوراق إىل ثالث أقسام منذ أول لقاء  •

o  ترمى مباشرة: ورقة غري مهمة. 
o        ىل القسـم   ورقة ختص جهة أو طلب حوهلا مباشرة إ

 .املطلوب
o       يتم حتويلها إىل امللـف     : وثيقة مهمة حتتاج إىل حفظ

اخلاص يف حالة شدة أمهيتها، أما إن كانت أمهيتها ال          
ترقى إىل قيمة البحث عنها الحقاً فيكون التخلص منها   

 .أوىل
 . ضع لنفسك فترات بني الفينة واألخرى لتقليص األوراق •
تاج إىل إجناز على طاوالت درب العاملني لعدم ترك أي ورقة حت       •

 .مكاتبهم
 .اختر أحد اإلداريني اجليدين ملساعدتك على تقليص األوراق •
 .ابدأ أوالً باألوراق القدمية •
ماذا سيحدث لو ختلصت مـن هـذه        : اسأل نفسك سؤاالً     •

 .ال شيء: الورقة؟ ارمها إذا كانت اإلجابة 
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١٦٤ 

 : الوثائق املهمة هي  •
o عقود عمل و مطالبات مالية. 
o ق دراسية ووثقائق قانونيةوثائ. 
o أوراق حتت العمل. 
o           معلومات وإحصاءات ال ميكـن إجيادهـا إال عـرب

 .االحتفاظ ا
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١٦٥ 

 أفكار يف مجع األفكار
 

 : ميكن مجع األفكار وابتكارها عرب طرق منها 
ارصد كل فكرة و وثِّقها وانشرها للمؤسسات الشبيهة         •

 .األخرى

لني باملؤسسة  مع العام " العصف الذهين "استخدم وسيلة    •
 .واملستفيدين جلمع األفكار

 .احبث عن حاجات اتمع •

 .انظر يف أعمال املؤسسات الشبيهة واستفد منها •
امجع مقاالت اجلرائد اليت ميكن أن  تقدم فكرة أو تواصل   •

 .نافع أو إعالن دعائي يفيد املؤسسة

تواصل مع العاملني يف املؤسسات األخرى يف لقـاءات          •
 . األفكارخاصة بنقل وتبادل

جرب طريقة نقل املوظفني املؤقت بني املؤسسات الفاعلة      •
 .لنقل اخلربات
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