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تقدمي:
املشاركة املدنية عىل املائدة

عندما نجوع نفعل شيئاً يواكب الجوع وهو األكل . كذلك إذا كنا غري راضني عن شئ ما يف املجتمع فلدينا القدرة عىل 

التغيري. ففي عامل الوجبات الرسيعة )fast food( لسنا بالرضورة يف حاجة للطهي ألنفسنا. و لذا ال ميكننا تناول 

البيتزا و الهامبورجر والبطاطس مدى الحياة. فاألمر هو نفسه بالنسبة للمشكالت االجتامعية ؛ فالشكوى عادًة ما 

تقلل شعورنا بالرضا وال تقدم لنا حاًل حقيقًيا.

أكل البيت أفضل من األكل الجاهز

نفضل يف تيودورهويس كولج )Theodor-Heuss-Kolleg( أن نقوم بعمل األشياء بأنفسنا , ولذا نوفر املكونات الطازجة التي نستمتع بأكلها 

ونجهزها بعناية ، ثم نشارك  أصدقاءنا يف تناول الوجبات التي جهزناها حول مائدة تشملنا جميعاً.

فحني نبدأ مرشوعاً للمشاركة املدنية نقوم بتحديد ما نعتقده مهامً : إما بصفة شخصية أو من خالل فريق. ونبلور أفكارنا و حلولنا تجاه العامل 

من حولنا من خالل مشاركتنا ألشخاص آخرين نُكن لهم التقدير و االحرتام.

و جميع هذه األعامل ال تتطلب ماالً. فأهم األشياء يف الحياة ال ميكن رشاؤها باملال. وهذا سبب كاٍف ليك تنخرط يف املجتمع و تشكل قامئة 

طعامك وكذلك بيئتك الشخصية.
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تأثري فعال

و نأمل أن يساعدك “دليل وصفات املبادرة” يف إيجاد وصفات خاصة بك، و أن يحفزاملبادرات التطوعية يف تعزيز العمل الجامعي. و نتمنى أن 

يجد القارئ مذاقاً خاًصا لهذه األنشطة و يكتشف حلوالً جديدة تتجاوز الوصفات املوجودة لتستطيع  بنفسك أن تتبع بعض وصفاتنا ، ومن 

مقومات هذا الدليل ترغيبك يف أن تُجرِب بنفسك.

لذلك نجد أنه من الرضوري أن نختلف مع املقولة اإلنجليزية “كرثة الطهاة تفسد الحساء” والتي تقابلها املقولة العربية “املركب اليل لها ريسني 

تغرق”. بالتأكيد أنه تحدي كبري أن نتعاون مع العديد من األشخاص املختلفني و مع العديد من الطهاة خاصًة أن كل منهم قد تعلم الطهي 

بطريقة مختلفة. وقد نضطر إلعادة تنظيم عملنا من جديد، أو أن نجد طرقًا أخرى ليك نعمل مًعا. ولكن كلام زاد عدد الطهاة، كلام تحسن 

مطبخنا وأصبح أكرث تنوًعا.

و ليك تنجح الدميقراطية علينا أن نشارك بنشاط ، و قد تحتاج الدميقراطية أيًضا : لطهاة متميزين و رؤساء تحرير و برملانيني  ومصوري طعام، 

باإلضافة ملديرين تنفيذيني لرشكات غذائية، و لكن هذا الكتيب موجه لكل الهواة. فالهواة هم من يقدروا أن يخاطبوا و يلهموا الناس املختلفني 

الذين يشكلون املجتمع.

نشكركم

هذا الكتيب نتاج جهد مشرتك و قد شارك كٌل من املدربني و مديري الربامج واملشاركني السابقني يف تيودورهويس كولج

)Theodor-Heuss-Kolleg( بخرباتهم الشخصية يف التدريب واالستشارات أثناء املبادرات التطوعية. 
 و قدمت وركينج بتوين كالترشز Working Between Cultures خربتها يف مجاالت االتصاالت، والوعي التنوعي و العمل الجامعي.

و خالص الشكرملاريا برال من Working Between Cultures ملا قدمته من اقرتاحات بخصوص االتصاالت، إيفلينا كوفانالشكا من 

 MitOst إللهام املواصلة، لورا ويرلينج من Social Entrepreneurship Akademie لنظرتها النقدية، آن دورنر من Brot für die Welt
ألفكارها عن رواية القصص. و نشكر أيضاً املدربني و خرباء املرشوع: ماكسيم ستيبانوف ألفكاره عن الوقت والتمويل الجامعي، و سيلفينا 

جاريلوفا و هيلينا بومايسرت لإللهام القيم الذي قدمتاه.

المؤلفون
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ماذا نجد يف قامئة الطعام؟
قام أصدقاؤك مؤخًراً بدعوتك عىل العشاء و استمتعت بتناول صنف لذيذ، و قمت باالستفسار عن الوصفة لتقوم 

بطهي نفس الصنف بنفسك و لكنك نسيت املوضوع مبجرد وصولك للبيت فعدت ألكل البيتزا. هكذا يكون الحال 

غالًباً مع املشاركة املدنية تتبلوراألفكار رسيًعا لتجربة ما هو جديد، و لكن رسعان ما تختفي تلك األفكار و قد تأتيك 

فكرة جديدة و تجرب ما مل تجربه مئات املرات من قبل...

وعندما تريد أن تطبخ تفكر أوالً ماذا تريد أن تأكل ؟ وما املكونات املوجودة يف ثالجتك ؟ و يساعدك ذلك يف تحديد ما ستطبخ و كيف ينطبق 

املبدأ نفسه عىل املشاركة املدنية: لضامن عمل ناجح نحتاج بالرضورة لتحليل شامل ، فعندئذ تنمواألفكار الجيدة وتتوظف الدوافع  و املوارد 

بشكل سليم.

و تصاحب مرحلة بلورة الفكرة  مجموعة من القرارات الهامة: ما القضية التي تهمك؟ و ملاذا؟ و ما األهداف و التغيريات التي تريد أن تحققها؟ 

و كيف تريد أن تحققها بالتحديد؟ و لذلك مهم أن تراجع االعتبارات التالية بعناية يف البداية:

نستطيع أن نعزز املبادرة بأكملها و أن نزيد فرص نجاحها و فاعليتها عىل املدى البعيد عن طريق االهتامم بالجانب الشخيص و الجانب 

االجتامعي ألي قضية. 

ملاذا؟

اهمتامايت

ما القضايا التي تهمني؟  •

ماذا ميكنني أن أفعل حاليًا ؟ و ما معلومايت عن القضية ؟  •

ماذا أريد أن أتعلم أو أن أجرب؟  •

ما نوعية املرشوعات التي أنا مستعد أن التزم بها؟  •

بيئيت

ما الذي يزعجني يف األمور كام هي اآلن؟  •

ما األمور التي تسري عىل ما يرام و لكنها تحتاج ملزيد من الدعم؟  •

ماذا أود أن أغري؟  •

ماذا مل يحدث بعد؟  •
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إيجاد الدافع يف داخيل

تكون أكرث استعداداً الستثامر طاقتك يف األعامل التي تهمك. فإنك تعمل 

ألنك َمعني شخصيًا و ليس مفرتض منك ذلك أو من أجل املال. 

و من املمكن أن يكون هدفك تغيري شئ ما، أو تحسني وضع معني أو 

جعله أكرث عدالة. كام ميكن أن يكون هدفك تعلم شئيًا جديًدا أو 

اكتساب خربات، أوالتغلب عىل التحديات.

و ميكنك أيًضا استغالل مهاراتك و مواهبك يف إثراء املبادرة مبعرفتك و 

قدراتك.

إيجاد الدافع يف داخل بيئيت

من املنطقي أن نعمل من أجل متعة نجدها فيام نعمله. و لكن يختلف 

األمر إذا تحدثنا عن املشاركة املدنية.

و تعنى املبادرات املدنية بالعمل مع املجتمع  و من أجل املجتمع و قد 

يجد البعض أن قيمة تلك األعامل و املسئوليات املرتبطة بها خانقة إذا 

قمت بإجراء تغيري يف نطاق الشارع الذي تعيش فيه فقط، تعترب جزء 

من املجتمع املدين الذي يحتاج ملثل هذه املبادرات املحلية كام يحتاج 

ألعامل منظامت دولية مثل منظمة العفو الدولية أو بقوٍل آخر هو أن 

تجري التغيري االجتامعي من حولك إذا الحظت أن شيئا ما يف بيئتك ال 

يعمل بشكل جيد أو ال يعمل بتاتاً و كيف تحول هذه املالحظة لفكرة؟

 قامئة: ماذا يثري اهتاممي؟

مجرد التفكري يف مصدري الدوافع السابقني قد ينشط ذاكرتك و يجعلك 

تتذكر أفكارك القدمية و قد تكتسب منظور جديد لألنشطة البديهية 

التي تقوم بها مع األشخاص الذين تقيض معهم وقتًا ،أو قد تفكر يف شئ 

جديد متاًما..

طريقة

عامل جديد X جديد
اغلق عينيك و تخيل أن العامل قد تغري فجأة بأعجوبة. 

عندما تغادر البيت:

•  من تقابل يف الشارع؟

•  كيف يترصف الناس؟ وماذا يفعلون؟

•  ما هي األشياء التي تغريت؟ وماذا الذي مل يتغري؟

مني نظرتك
تخيل هذا العامل الجديد بكل تفاصيله املمكنة، 

وسجل تخيلك له. قم برسمه عىل ورقة أو صفه 

لشخٍص آخر.

خطوات التغيري
يف املرحلة التالية فكر يف الخطوات التي ممكن أن 

تخطيها إلجراء هذا التغيري.

•  ماذا ميكنك أن تفعل؟
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قامئة

ماذا يثير اهتمامي؟

ما القضايا التي تجذبني لالستامع فاهتم بها و أناقشها مناقشة أكرث استفاضة؟

ما الذي يدفعني لالستمرار يف  تصفح اإلنرتنت؟

من الناس الذين يلهموين؟ و ملاذا؟  و ما القيم التي ميثلوها؟

ما العمل الذي استمتع به بشكل خاص؟ و ما العمل الذي أتقنه؟

ما القدرات التي أود أن اكتسبها؟

ما األشياء التي حققتها و األشياء التي نسيتها؟

ماذا أريد أن أتعلم أو أجرب؟

ماذا يثري انتباهي و يجذبني، و لكني مل أمتلك بعد الشجاعة ألجربه ؟

ما الذي يحركني؟  و ما  املشكالت التي ال استطيع أن أتجاهلها؟

أيهام أحب أن أغري؟
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معلومة

كيف يقوم الناس بتغيري العامل؟
كمنظمني اللتامسات و حمالت و إحتجاجات .  •

كرجال أعامل يخلقون أعامل و فرص عمل .  •

كمتطوعني و جامعي تربعات لصالح أعامل خريية .  •

كمستهلكني واعني .  •

كمستخدمني مسئولني للموارد الطبيعية .  •

كأصوات ضد الظلم .  •

كمروجني للتوعية البيئية و االجتامعية .  •

كمقدمني يف مؤمترات و ندوات و مؤمترات قمة .  •

كمدربني و موجهني و معلمني .  •

كفنانني و موسيقيني و ممثلني .  •

www.tigweb.org/action-tools/guide :مستوحاة من

طريقة

اإلرتباطات
هي طريقة لتوليد أفكار. تجمع وتحلل االرتباطات الثابتة يف 

أذهان الناس ثم تصنف وتحتل هذه االرتباطات أساس الفكرة 

األوىل للنشاط ، وترتبط مصطلحات معينة يف أذهان الناس بأشياء 

أو أفكار معينة فيجلس شخصان أو ثالثة ظهرا لظهر عىل األرض 

 )A4 ويستلم سكرتري معني من خمس اىٕل سبع ورقات )مقاس

ويكتب عىل كل ورقة كلمة أو جملة.

وميكنك اختيار من خمس اىٕل سبع أفكار من القامٔية التالية:

جريان - تحديات - مشكالت - مبادرات - مرشوع -

فريق ظروف محيطة - بيئة االستدامة - السياسة - الناس- الظلم .

ويقوم السكرتري بقراءة الفكرة األوىل جهرا ، ويسجل بقية 

االرتباطات الخاصة باآلخرين، وينتقل للفكرة التالية بعد دقيقة.

أسئلة هامة ملساعدتك عىل التحليل: ما أكرث األفكار األكرث جاذبية 

؟ ما اإلرتباطات )املختلفة( التي وجدتها مع هذه األفكار؟ ما الذي 

مل يذكر؟

طريقة

رؤية
اكتب كل الكلامت والروابط التي تخطر عىل بالك 

عند تفكريك يف كل قضية بالتحديد النه يف غاية 

األهمية واأل تفرض رقابة عىل نفسك أو أن تديل 

بتعليقات عند العمل مع آخرين واكتب مالحظاتك 

عن النقاط أو الكلامت األساسية.

post-it notes فإذا كنت تستخدم أوراق صغرية 
أو ميكنك إذا تجميع و تقييم و فرز النتائج...
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مثال

لغيت األملانية
من املمكن أن يتحسن مستوايا يف اللغة األملانية إذا 

التحقت بدورات للغة األملانية وإذا جمعت بني ذلك 

وبني الذهاب يف رحلة لزيارة امٔلانيا فسوف يتحسن 

مستوى لغتي األملانية وسوف اكتسب فهم أفضل 

للفروق الثقافية.

مثال

لغتنا األملانية
من املمكن أن يتحسن مستوايا يف اللغة األملانية، 

واألمر نفسه بالنسبة ألصدقائي. فإذا قمت بتنظيم 

أمسيات للغة األملانية شاهدنا فيها أفالم امٔلانية 

واستضفنا خاللها طالب تبادل ثقايف يتحدثون 

األملانية، ألخ... بعد فرتة تتحسن مهاراتنا يف املحادثة 

وكذلك استيعابنا للفروق الثقافية.

إلهام خارجي 
ميكن بالتأكيد أن يكون هناك مبادرات خارجية بسبب طلب أو عرض 

من العامل الخارجي. عىل سبيل املثال إذا أعلن مدير مدرستك: “نحتاج 

ألنشطة الحتفال الصيف.” أو إذا أعلن ممثل للحكومة عن توفري دعم 

مايل لغرض مرشوع محيل يف مجال التاريخ أوحتى املتطوعني يف منظمة 

يكون لديهم أحياناً الفرصة لتنفيذ مبادراتهم الشخصية.

و ال ينبغي أن يكون اإللهام الخارجي هو الحافز الوحيد للمبادرة ، ألن 

املشاركات املدنية املُعَدة حسب الطلب تتقادم عىل املدى الطويل، و 

لكن من املفيد أن تبحث أين ميكنك املشاركة؟ و أن تعرف من يدعم 

نوعيات معينة من املرشوعات.

و حتى بعدما تأيت باألفكار األساسية و تريد أن تبدأ مبارشًة يظل مفيداً 

أن تخطو للوراء و تفكر فيام يعنيه فعلياً أن أقوم بعمل شئ مع 

املجتمع و من أجل املجتمع.

 قامئة: بيئة ملشاركتي املدنية

ما الجمعيات و املنظامت النشطة يف منطقتي؟

ما املنظامت التي تعمل يف مجال قضايا تهمني أو بطرق تجذبني؟

ما األحداث املحلية التي ميكنني أن أدعمها بأفكاري الشخصية؟

ما الفرص املقدمة من املؤسسات العامة أو الخاصة لدعم املبادرات املدنية و االجتامعية؟

قامئة

بيئة ملشاركيت املدنية
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جرس نحو املستقبل

حاول أن تتخيل جرساً - ليك تدرك التغيريات التي ميكن ألفكارك أن 

تحقق- ميثل الطرف األول من الجرس الحارض أو املايض، وميثل الطرف 

اآلخر املستقبل. واملبادرة هي الجرس الذي يصل بني الطرفني.

ملاذا يعترب من الذكاء أن تبحث يف الوضع الراهن للمشكلة بالتفصيل؟ 

كلام وصفت املشكلة بدقة كلام أدركت ما يساهم فيها بالتحديد، 

فحينئذ تتضح مسببات املشكلة واالحتياجات املرتبطة بها. فقد 

يعطيك تحديد الصعوبات مؤرشاً لِكيفية إسهامك بأفكارك كام تقدم 

اآلثار املرتتبة عىل املشكلة حجج وجيهة لرضورة التغيري.

والجرس أو األحجار التي تكونه هو ما تقوم بعمله في طريقك لتنفيذ 

الفكرة. ومتثل إحدى األحجار حافزك الشخيص واألخرى -األنشطة 

املحددة التي تقوم بها - الفريق الذي تعمل معه بنشاط 

وال ميكنك أن تتعرف عىل كل األحجار يف املراحل املبكرة من العملية ، 

ولكن تخيلك للعملية يساعدك عىل إدراك عدد العنارص التي تحتاجها 

لبناء الجرس.

فإذا أخذت الموقف المرغوب يف اعتبارك ستقدر أن تفكر يف أهداف 

املشاركة وذلك سوف يساعدك يف خطوات التخطيط التالية.

الوضع الحايل
ما االحتياج؟ ما املشكلة؟  •

ما الذي يزعجك بالتحديد؟  •

ملاذا يشكل ذلك مشكلة؟  •

ما الذي يزيد من املشكلة سوًءا أو يقف يف طريق الحل؟  •

كيف سيصبح املستقبل إذا استمرت األمور هكذا؟  •

الجرس
كيف ميكنني أن أنفذ التغيري الذي أريد أن أراه؟  •

ملاذا أنا  •

الوضع املرغوب
ما  الوضع اآلن؟  •

ما الذي تغرِي بالتحديد؟  •

ما  التحسن الذي أراه؟  •

كيف أتعرف عليه؟  •

طريقة

جرس املشاركة
ارسم جرسا متثل الجهة األقرب لك الوضع الحالي تكتب 

فيها كل ما يحدث لك عندما تقوم بالرد عىل األسئلة 

التي يف أسفل الصفحة.

ثم تذهب بعد ذلك للجهة املقابلة أو جهة المستقبل 

وتكتب يف هذه الجهة ما تريد أن تغريه - مبادرتك - 

فكن محددا بقدر اإلمكان.

وميكنك اآلن أن تفكر يف الخطوات الممكنة للوصول 

إلى هناك وتخيل شكل الجرس، الناس الذين يعربوه، 

وما ميكن أن يحدث اآلن ؟ و كيف ؟.

فإذا كنت تعمل مع فريق تستطيع بعد العمل املستقل 

أن تشارك مع أعضاء فريقك ما توصل كل منكم إليه يف 

جرسه الشخيص ومن املمكن أن تبني الجرس من خالل 

مواد مختلفة ولكن تأكد من كتابة األفكار واألجوبة.
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مثال

تنظيف جماعي 
قدم الفريق ورشة عمل بيئية للألطفال. بدأ األطفال حملة نظافة يف 

الحديقة مع أرسهم. 

قام األطفال بتوعية أنفسهم عن مشكلة القاممة يف منطقتهم.  •

أدرك األطفال أهمية حامية البيئة.  •

الحديقة اآلن نظيفة.  •

يتخذ السكان مسئولية األماكن العامة يف الحي الذي يعيشون فيه.   •

أصبح الناس محفزين للمشاركة.  •

تحديد األهداف

ليك تقرتب من الهدف تدريجيًا مهم أن تضع أهدافًا واضحة 

وملموسة ليك تجد الطريق . و عليك أن تتحقق أنك مازلت عىل 

الطريق الصحيح .

صياغات واضحة وايجابية
يقدم الهدف الواضح املعامل توجه يصف التأثري املنتظر من املبادرة 

بالتحديد فيمتلك املشاركون املعلومة ، و الدافع يوضح فحص 

النتيجة الواضحة و مدى نجاح املبادرة من عدمه. فعىل سبيل املثال 

)انظر أدناه( الحديقة اآلن نظيفة بفضل جهود املشاركني يف عملية 

تنظيفها من القاممة.  فتحققت األهداف ألن األشخاص لديهم حافز 

و ليسوا سلبيني. 

خلق حدود للمواعيد و املحتوى
تعترب الكثري من املشكالت جزء ال يتجزأ من املجتمع أو تكون وليدة 

عدم وجود فرص ، و مل يقدم املثال أدناه حالً ملشكلة نقص رافعي 

القاممة ، و لكن يدرك املشاركون أهمية سلوكهم الشخيص الذي 

ممكن أن يحقق التغيري. وسوف يحدث تحسن محدد يف املستقبل.

معلومة

أهداف ذكية
SMART Goals

ينتمي هذا التعبري إلدارة املرشوعات، و يستخدم لوصف 

األهداف. إليكم بوصف ملا ميثله كل حرف .

 Specific - S  محدد
ما الذي أريد أن أحققه تحديداً؟

Measurable - M  قابل للقياس
كيف ميكنني قياس ما إذا كنت قد وصلت لهديف؟

Accepted - A  مقبول
هل يوافق جميع األشخاص املعنيني عىل الهدف؟

Realistic - R  واقعي
هل ميكن تحقيق الهدف يف ظل الظروف الراهنة؟

Time related - T  مرتبط بالوقت
متى ينبغي الوصول للهدف؟

يعرض فيلم

 “How to Write a Smart Goal” كيف ميكنك أن 
تستخدم تلك الجوانب الخمس يف وصف أهدافك.

Project Smart: How to Write a Smart Goal
https://youtu.be/4_ccSw5vLek
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وصف األثر االجمتاعي
ليس املستفيدون فقط من العمل املدين من شاركوا يف عملية التنظيف، و لكن كل من يقيض وقتًا يف الحديقة. و يهتم املشاركون يف عملهم 

باملستقبل و ليس فقط بالتأثري اللحظي. و يستمر عمل الناس بعد انتهاء الفعل، و يزرع بذوراً لفعل جديد.

رد فعل متسلسل: بدايًة من مبادرة صغرية قام بها أفراد، تستفيد املجموعة األساسية املستهدفة، ثم املجموعة املوسعة من الفئات املستهدفة، 

ثم –عىل أفضل تصور- املجتمع بأكمله.

 قامئة: االستدامة و تأثرياتها

احتياجات الفئة املستهدفة
يكشف مثال التنظيف الجامعي ص15 جانب آخر ملرحلة بلورة الفكرة. فيعد أفراد األرسة فئة مهمة من الفئات املستهدفة لهذا العمل إىل 

جانب األطفال الذين يقومون بتلقى معلومات تغري مواقفهم، و يساعدون بدورهم يف عملية التنظيف، و قد يعتقد أفراد األرسة أن عمل من 

هذا النوع ما هو إال مضيعة للوقت ألن القاممة سوف تجتاح الحديقة مرة أخرى معتربين أنهم ليس بحاجة للمشاركة ؛و قد يكون ذلك عالمة 

عىل افتقاد خطوة مهمة يف التخطيط  وهي تحديد و تحليل الفئة املستهدفة.

و تشمل مرحلة التخطيط مكونات أخرى و يناقش الفصل الرابع الفئات املستهدفة و ظروف معيشتها و يحللها بالتفصيل.

 قامئة: الفئات املستهدفة

أشكال املشاركة
قم بالبحث عن املسار املالئم ألفكارك تعتمد أفضل طريقة و أسلوب 

لتنفيذ فكرتك عىل موقف محدد، ال سيام األهداف و الفئة املستهدفة.

تعقد املسلسالت حلقات النقاش، ومبادرات املواطنني بصفة دورية - 

يف هذه الحالة - تغطي طاقات ودوافع املشاركني مساحة أكرب من 

الوقت، ويحتاج عدد كبري من األشخاص املشاركة يف تحقيق الهدف 

دون أن يفقدوا دافعهم أو طاقتهم يف مقابل ذلك، و تعترب يف األصل 

الحفالت الغنائية و التظاهرات أو حمالت التنظيف فاعليات تحدث 

لمرة واحدة. و يحشد الفريق املعني كل قوته عىل مدى فرتة محددة 

من أجل الوصول لنتيجة. و يحدد الوقت فيام بعد هل يشارك 

األشخاص أنفسهم يف أنشطة أخرى أم ال.

معلومة

طريقة وأسلوب
ستساعدك هذه األسئلة يف تحديد أساليب مبادرتك:

ما  أفضل وسيلة للوصول لآلخرين؟  •

ماأفضل وسيلة ملشاركة أفكاري؟ وماأفضل طريقة   •

ملناقشة مخاويف؟

هل هناك بالفعل أشخاص آخرين يقومون بعمل   •

مامثل؟ و كيف ميكنني العمل معهم؟
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الترصف باستدامة
ال ميكننا دوًما التنبؤ بالتأثري الحقيقي للمبادرة يف كثري من األحيان يأتيس التغيري والحل للمشكالت االجتامعية عن طريق األنشطة التي نحسبها 

صغرية. و تظل أحياناً هذه األمور يف الخفاء وال تصل للبيئة املحلية و ال يعني الترصف باستدامة أن يكون كل عمل للمشاركة املدنية مرشوع 

طويل املدى؛ بل علينا أن نأخذ النتائج املمكنة يف االعتبار، و أن نفكر يف كيفية استمرار األمور، و أن نراجع املرصوفات و استخدام األموال بدقة، 

و من املفيد أيًضا أن نراجع املنطق وراء الفكرة و نفكر يف كيفية تطويرها . ففي هذا الصدد علينا أيًضا أخذ الفئة املستهدفة يف االعتبار فهي 

أفضل وسيلة للتأكد أن التغيريات املعنية مستدامة و تلقى دعم الجميع.

 قامئة: االستدامة و تأثرياتها

الوصفة جاهزة، ماذا بعد؟
أصبحت وصفة التغيري املأمول أكرث تحديداً و واقعية فعليك اآلن يف املرحلة االنتقالية و حتى مرحلة التخطيط بخطوة مفيدة، و هي تنظيم كل 

الروابط واالعتبارات و األفكار الخاصة بك. ميكنك هكذا تحديد ما إذا كنت أدرجت كل “املكونات” الهامة والرضورية أو انك أغفلت بعض 

“املكونات”باإلضافة إىل ذلك. فإذا أردت أن تجعل فكرتك جذابة حتى يشرتك معك آخرين يف طهيها أم كرشكاء يف الفريق أو كداعمني فعليك أن 

تسعى نحو تصور واضح للمستقبل و يتضمن هذا تنظيم لسري العمل و لطرق ارشاك اآلخرين و اكتساب دعمهم.

و ميكن للجدول التايل أن يكون مبثابة “املنطق األسايس وراء املبادرة”. و سوف تجد إجابات لبعض األسئلة يف نهاية هذا الفصل.

جدول: املنطق األسايس وراء املبادرة

ملن؟ الناس

فئات مستهدفة

رشكاء

مستفيدون آخرون

مباذا يفكرون؟

كيف يرون املبادرة؟

ماذا؟ ملاذا؟

أنشطة

أثر اجتامعي ملموس

نتائج

الحافز

املشكالت االجتامعية املوجودة

املساهمة يف إيجاد حل
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قامئة

الفئات املستهدفة

من تخصه فكريت؟ إىل من أحاول الوصول؟

يف أي صدد تناسب مبادريت اآلخرين؟

هل يجد اآلخرون مشكلة يف الوضع الحايل؟

مباذا يهتم هؤالء بالتحديد؟

ما الشئ الذي قد يدفع األشخاص املعنيني لدعم حل املشكلة؟

مباذا ميكن أن يساهم األفراد املعنيون؟

ما الذي ميكن أن مينعهم من املشاركة؟ و ما الذي ميكن أن يشجعهم عىل اإلسهام؟

ملزيد من التحليل و البحث:
 فصل الفئات املستهدفة
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قامئة

االستدامة وتأثرياتها

هل ميكنني أن أحقق النتيجة املرجوة من خالل هذه املبادرة؟

...كيف نريد أن نحققها؟ النتيجة املرجوة    

.      .

.      .

.      .

.      .

هل يتناسب الهدف مع املرصوفات املخصصة؟

كيف ميكن لألمور أن تستمر بعد إنتهاء مبادريت؟

ماذا سيحدث لتقدم العملية و للنتائج بعد إنتهاء املبادرة؟

من سيواصل املبادرة؟
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تقطيع،
تقليب،

تتبيل
نحتاج للمرور بعدد كبري من الخطوات ليك تتحول الطبخة من مجرد وصفة جذابة يف كتاب الطهي إىل طبق شهي 

مامثل للوصفة؛ و تتحول الوصفة إىل الطبق الشهي الذي نراه يف الصورة ألن أحدهم وضع خطة و يحتاج تحويل 

األفكار إىل خطوات محددة لكثري من الطاقة اإلبداعية كام يتطلب التنفيذ الناجح إىل أقىص درجات التفكري الواقعي 

يف الخطوات و كيفية تنفيذ الخطة بالتحديد و كيفية تنظيم الوقت و املهام ...ألخ.

و متر عادًة بخطوات مختلفة عندما تقوم بالتخطيط لشئ ما ؛ففي البداية تتبلور الفكرة ثم يتم فحصها حتى تصبح أكرث تفصيالً و تحتاج عملية 

التخطيط لصياغة و تخصيص و استكامل للعديد من املهام املختلفة و يتم مراجعة و تكييف عملية التخطيط مراًرا وتكراًرا حتى تصل يف النهاية 

للمفهوم النهايئ الذي يتم تنفيذه؛ و يَعترِب البعض هذا املفهوم النهايئ منوذج يتم اختباره بعد ذلك و يعتقد آخرون أن املشاركة تشبه الدائرة 

حيث تولد نهاية كل عمل مبادرات مستقبلية.

1. أفكار وأهداف
أوضحت الفصول السابقة كيف ميكن استغالل الدوافع والرؤى يف خلق أفكار مبدئية 

وأساسية. يتخذ تحويل هذه األفكار لشئ ملموس وواقعي لبعض الوقت.

ففي البداية سيكون لديك اقرتاحات عديدة ومختلفة، وقد تبدو جميعها صالحة. فهل 

تبدو لك أي من األفكار من النظرة األوىل شديدة التطرف ؟ وهل تعتقد أن بعض من 

األفكار يتسم بشئ من الجنون؟ حتى إذا اتسمت األفكار بالجنون؛ فعليك فحصها بعناية 

وتذكر أنه غالبًا ما تنشأ الحلول الجذابة من أفكار ساذجة.

ترسع نحو عملية التقييم وعملية تنظيم التفاصيل الخاصة مببادرتك، فقد تحتاج قضاء 

وقت مع فريقك لدراسة أكرث األفكار خيالية والتي ترتقي للمدينة الفاضلة.

طريقة عملية و واقعية.

فكرة تحمل حل أو أثر غري متوقع.

خمس خطوات

للعمل يف املرشوع

بلورة األفكار

تنظمي و تقيمي

بحث/دراسة وفهم

تكييف مفاهمي

مفهوم أو منوذج
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2. تنظمي وتقيمي
يف نهاية هذه الخطوة يتم اختيار طريقة أو عدة طرق محتملة.

يتم اختيار املعايري النهائية وفقاً للمستويات التالية:

املستوى الشخيص  •

مستوى الهدف  •

مستوى القيمة  •

3. بحث وفهم
يبدأ التخطيط الواقعي بعد اختيار الفكرة رمبا مل يتضح شكل املبادرة 

بعد، فهل ستكون فيلاًم؟ أم مدونًة إلكرتونية؟ أم االثنني؟

وقد عرب بعض األصدقاء عام يهمهم، ولكن مل يتضح بعد احتامل 

وكيفية مشاركتهم. فالجميع مجمع عىل أهمية املوضوع،ولكن هل 

تشرتك الفئة املستهدفة معهم يف الرأي؟

فقد تحتاج املبادرة للمزيد من البحث لفهم وتقييم املستويات 

املختلفة للفكرة. وتعترب املالحظة جزًءا من عملية الفهم كام يعد 

التعاطف مع أفراد الفئة املستهدفة هاًما.

وأحرص أال تفرتض أن لآلخرين احتياجاتك نفسها، حتى إذا كنت أنت 

جزًءا من الفئة املستهدفة، ويساعدنا هذا التأمل الذاتي الحرص عىل 

عدم تجاهل احتياجات اآلخرين من حولنا.

إًذا فإن أساليب البحث املستخدمة هنا تقوم باستعامل تصنيفات كنا 

قد ناقشناها من قبل: )أنا – املشاركون – القضية – البيئة(. 

 قامئة: الفئات املستهدفة، فصل الفئات املستهدفة

معلومة

معايري النجاح

عىل املستوى الشخيص
ماذا أعرف، ماذا أريد؟ ماذا أستطيع أن أفعل؟

ماذا أمتلك؟

استغل قدراتك واهتامماتك املوجودة  •

دافعك الشخيص عنرص مهم  •

تناسب قدراتك دورك يف املرشوع  •

عىل مستوى الهدف
ماذا أريد أن أحقق؟ كيف ميكنني ذلك؟

ً لألسلوب والطريقة أثراً اجتامعيا  •

الوسائل واملوارد املخططة تناسب الفكرة  •

عىل مستوى القمية
ماذا يحفزين لالشرتاك؟

موقفك أصيل ومناسب.. فهو ميثل موارد الفكرة  •

يستفاد اآلخرون من املبادرة.. أي أن املبادرة تساهم   •

يف الصالح العام

أهدافك الشخصية والجامعية معرب عنها بشفافية  •

يعمل ويتشارك أعضاء الفريق وأعضاء الفئة   •

املستهدفة سوياً
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طريقة

البحث: 
)Interview( مقابلة

تستطيع عن طريق طرح األسئلة أن تحدد الوضع 

الحايل أو أن تتعرف كيف قام الخرباء بتقييم املوضوع، 

باإلضافة إىل األشخاص ميكنك استشارة مؤسسات 

ومنظامت تعمل يف املجال نفسه. ولكن عليك يف 

البداية بإعداد خطة بحث أو قامئة أسئلة تستخدمها 

يف جميع املقابالت.

تنوع
كثريًا ما يعترب أعضاء الفئة املستهدفة “خرباء فيام 

يخصهم”. فعليك بطرح األسئلة عليهم. وقد 

يساعدونك أيًضا يف إعداد بعض األسئلة.

طريقة

البحث: 
املالحظة التشاركية

الحظ املوقف أو البيئة التي تريد أن تغريها عن طريق مبادرتك 

فيمكنك كتابة مالحظات عن بيئتك، أوعمل رسومات، أو التقاط صور 

لها ثم قم بتقييمها الحقاً. فيمكنك هكذا التعرف عىل األمناط 

والسلوكيات املعتادة وتستكمل املعلومات املجمعة عن طريق 

املالحظة باللقاءات.

حتى إذا اعتقدت أنك عىل دراية كافية باملوقف، فتساعدك املالحظة 

التشاركية يف كشف التحيزات الخفية باإلضافة إىل الواقع مبا فيه من 

أفكار وموارد وتشابكات قامئة بالفعل. باختصار ليس عليك “ابتكار” 

شئ قائم بالفعل.

مثال: دراجات أكرث!
فإذا أردت أن تقوم بحملة لركوب الدراجات، إركب دراجاتك وطف 

بها املدينة يف مواعيد مختلفة عىل مدار أيام ملالحظة من عىل الطريق 

وأين يذهبون وأي وسائل املواصالت يستخدمون.

مثال: تناول أكل صحي
فإذا أردت أنيتسع مطعم املدرسة فيام يقدمه من مأكوالت، فقم 

بقضاء يوًما يف مطبخ املدرسة حتى تتعرف عىل كيفية سري األعامل 

فيه و عىل نوعية املهام املطلوبة. 

طريقة

ترتيب املالحظات
عىل الحائط

رمبا تساعدك هذه الطريقة يف تنظيم أفكارك 

والعمليات الخاصة بك وقم بكتابة مجموعة من 

الكلامت املحورية التي تتصل بالنتائج واملعلومات 

واألفكار، كٍل عىل ورقة مستقلة، ثم قم بتثبيت 

األوراق عىل الحائط أو عىل لوحة عرض.

تنظمي
تعلق املالحظات التي تحتوي عىل املضمون نفسه أو 

عىل مضمون متشابه. الواحدة تحت األخرى، وتعلق 

املالحظات التي تحتوي عىل مضموٍن مختلٍف واحدة 

بجانب األخرى. فيمكنك بهذه الطريقة أن تخلق 

نظاًما. ويف الوقت نفسه تنشأ نقاط تركيز جديدة، 

تستطيع أن تقوم ببلورتها.
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4. تكييف املفاهمي
سيساعدك البحث عىل استمرار تنمية معرفتك باملوقف والقضية واملهام القادمة. و قد يؤدي هذا لتغيري األفكار يف مرحلة التخطيط، 

أو إىل تعديلها رمبا تتوسع يف أفكارك أو تخترصها، أو قد تستهدف يف تخطيطك فئة أخرى أو تستخدم أسلوبًا جديًدا.

و يأيت البحث يف بعض األحيان مبعلومات جديدة وعديدة تجعلك تفقد نظرتك للموقف. و الحظ أن التنظيم رضوري جداً فهو 

يساعدك عىل أال تفقد تركيزك عىل الهدف الفعيل أو املالحظات وجهات االتصال الهامة ملجرد أنك ال تجدهم.

مبجرد انتهائك من جمع املعلومات والتقييم والتنظيم تكون عىل وشك إمتام مرحلة التخطيط. فعليك حينئٍذ بتنفيذ الفكرة. و احرص دامئًا عىل 

االحتفاظ باألفكار حتى إن مل تستخدمها يف الوقت الحايل، فمن املمكن أن تحتاج ألٍي منها كخطة بديلة. و قد ترغب يف تعديل تصورك حتى يف 

مرحلة التنفيذ ألسباب مثل:

• تغيير الظروف الخارجية: عاصفة ترابية مفاجئة أو أمطار غزيرة ترضب البالد بينام العرض املرتقب مقرر له أن يكون يف الهواء الطلق - 

اعتذار املتحدث الرئييس عن الحضور يف اليوم السابق للحدث - العاملني بشبكة املواصالت الرئيسية قاموا بإرضاب عن العمل...

• منو الخبرات داخل الفريق: تريد أن تجرب أمرًا كان يبدو مستحيالً يف بداية مرحلة التخطيط أنه لن يكون بإمكانك عمله . إن أحد أعضاء 

الفريق اكتسب مهارات جديدة يف أثناء ندوة تدريبية.. ألخ.

• أعضاء الفئة المستهدفة يطلبون ذلك: يعرب املشاركون بالندوة عن رغبتهم يف تغيري الربنامج اليومي، فينضم مزيد من املشاركني للمبادرة 

بفضل الحملة اإلعالنية الناجحة...

• هناك مزيد من الاهتمام الشعبي، مام يدفع الحكومة املحلية إىل الدعم املادي للمبادرة، و ترغب املدرسة يف إرشاك تالميذ بقية الصفوف 

الدراسية يف املبادرة، و يحتج املعارضون عىل املبادرة...

باختصار.. ال ميكنك أن تتنبأ بكل التغيريات و لكن ميكنك مالحظتها مبرور الوقت عن طريق املراقبة املستمرة مع تعديل الخطط عند اللزوم و 

قد تضطر يف مواقف أخرى أن تتفاعل بتلقائية، و لن يشكل ذلك مشكلًة إذا كان لديك الوقت الكايف.
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التاريخ: - - - - - - - - - - - - - - - - - -  نقاش مع: - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

املنظمة والدور:  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

املكان:  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

يقوم بها:  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

أبرز املالمح: ما كان مثريًا  لالهتامم أو للدهشة أو كان مصدًرا لإللهام.

النقاط السلبية: ما كان ممالً أو مخيباً لآلمال.

اإلستنتاجات

معلومات إضافية: املعلومات الالزمة لإلتصال - مواقع إلكرتونية -  مصادر.

قامئة

حوار بحيث
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الوقت

الوقت عنرص معقد: ميرأحيانًا ببطء ويجري ويقفز أحيانًا 

أخرى،وتختلف نظرة األشخاص للوقت وتقديرها له، فهو إًذا عنرص 

غري موضوعي يختلف إحساسك فيه بساعتني تقضيهام يف سامع 

املوسيقى عن ساعتان تقضيهام يف زحام الطريق. كام أن قضاء 

ساعتان يف مشاهدة فيلم قد تبدو للبعض وقت طويل جداً وللبعض 

اآلخر وقت قصري.

فعىل الرغم من ذلك تشرتك املجموعات و املؤسسات و املنظامت يف 

نظرتها للوقت و تفاعلها معه. و يراعي من يهتم بالعالقات و 

بإرشاك اآلخرين إدراج مساحة يف خططه ملناقشة االحتياجات 

باستفاضة و مرونة. و تريد بالتأكيد أن تحقق أهداف مبادرتك، و 

لكن تبادل الخربات أيضاً مهم.

و يف هذا السياق، يشري التخطيط الموازي إىل الجمع بني أكرث من 

شئ يف وقٍت واحٍد: إرضاء رغبات و احتياجات و احتامالت ورسعات 

حالية مع تحقيق أثر اجتامعي و الحصول عىل نتائج، و مبا أن 

النقاش و االنفتاح ألفكاٍر خارجية يحمالن فرص جديدة، فمن 

املمكن إًذا أن تأيت النتيجة النهائية مختلفة متاماً عام قمت 

بالتخطيط له يف البداية.

و يفضل آخرون أن تكون خططهم أوضح ما ميكن حتى يتمكنوا من 

الحصول عىل نظرة عامة ومن اكتساب سيطرة )ذاتية( ويفضل 

هؤالء التخطيط املسبق يف هذه الحالة يكون الرتكيز عىل امتام املهام 

يف تعاقب رسيع وترتيب املهام ترتيبًا منطقياً.

فعىل سبيل املثال: تقوم املدارس بالتخطيط للسنة الدراسية بطريقة 

خطية ومنظمة؛ فهناك مناهج واضحة تحدد ما يجب إنجازه قبل 

نهاية العام. وعىل صعيٍد آخر تحدد استامرات املنح األهداف 

والنتائج بوضوح، كام توضح السبيل لتحقيقها.

ففي تلك الحاالت يختص التخطيط بالوقاية من املفاجآت 

واستيعابها عندما تطرأ مبا ال يشكل خطرًا عىل املرشوع بشكٍل عام ، 

و يف النهاية تحقق األهداف عىل النحو املخطط له.
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أ - ما ينبغي عمله

< هام وملح

قامئة اإلنتظار

< غري هام، وغري ملح

ب - ما يجب عمله

< هام اىل حٍد ما، وغري 

شديد اإللحاح

ج - ما ميكن عمله

< أقل أهمية

ادارة الوقت

بالتأكيد ال يرغب أحد يف الفشل لذلك تقوم بإدارة وقتك بحيث تنقل 

لنفسك ولآلخرين أن املوقف تحت السيطرة‘ وهناك العديد من 

التدريبات وبرامج الكمبيوتر والتطبيقات التي ممكن أن تساعدك عىل 

إدارة وقتك ، ولكن هل حًقا منها جدوى؟

إن بعض التطبيقات مفيدة حًقا. وقد تساعدك بعض التدريبات يف 

إدراك كيفية إدارة وقتك بشكٍل أفضل أو يف خلق تفاهم متبادل حول 

التخطيط املنضبط داخل الفريق، ولكن ال يجب أن تتسبب إدارة الوقت 

يف زيادة مهام العمل وبالتايل من املهم أن تفهم عالقتك الشخصية مع 

الوقت وينطبق هذا عىل حياتك أيًضا بقدر ما ينطبق عىل العمل 

التطوعي.

 قامئة: إدارتك لوقتك

الوقت وتخطيط املهام

الوقت و تخطيط املهام متالزمان فقبل أن تبدأ تخطيطًا مفصالً، عليك 

أن تفحص بنفسك مساحة الوقت التي تقدر و تريد أن تخصصها 

للمبادرة.

و ميكنك االنتقال ملرحلة التخطيط العام بعدما يرد كل أعضاء الفريق 

عىل تلك األسئلة و يحتوي املربع عىل ميني الصفحة عىل أهم األسئلة.

وعليك مراجعة مدى واقعية قامئة املهام واإلطار املبديئ للوقت و قد 

تحتاج لتعديل خطتك، و قد تحتاج أن تقلل عدد املهام بالنسبة للوقت 

املتاح، أو أن تنفذ نفس عدد املهام و لكن عىل فرتة زمنية أطول.

 جدول: الجدول الزمني
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قامئة

إدارتك لوقتك

الحياة والبيئة اليومية

يف أي وقت من اليوم أعمل بصورة أفضل أو أسوأ؟

متى أكون أكرث حيوية  ؟و متى أكون أكرث إرهاقاً؟

ما الظروف املحيطة التي تساعدين عىل العمل بفاعلية؟ و ماذا أحتاج ملساعديت عىل الرتكيز؟

)مستوى اإلضاءة - مستوى الضجيج - مكان عمل...(

ما شكل برنامجي االعتيادي؟ و ما األشياء التي أحتاج أن استقطع لها وقتًا؟

ما عدد املرات التي أقوم فيها بعمل “ال شئ عىل اإلطالق”؟

سري العمل

كيف أبدأ عندما أحتاج إلنجاز شئ معني؟ )أقوم: بإعداد قامئة - بتحديد أولويات(.

ما اليشء الذي يشتتني؟

كم عدد املرات التي آخذ فيها فواصل للراحة ؟ وما مدتها؟

كيف أكافئ نفيس عند امتام شٍئ ما؟

أفضلياتك

متى اعتقد أن العمل قد انتهى؟

كيف استخدم أوقات فراغي؟
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اسمترار الحماس
دافعك ثابتًا حتى إذا كنت أنت صاحب فكرة 

املبادرة، وحتى إذا كانت املبادرة تهمك 

شخصيًا، بل يكون كاألمواج، ففي البداية يكون 

دافعك قوي جًدا، ثم يهدأ يف أوقاٍت أخرى ويف 

حاالت قصوى يختفي الدافع متاما مام يدل عىل 

نهاية املبادرة أو عىل انسحابك.

تحديد األسباب
كثريًاما ستواجهك مشاكل مرتبطة بالدافع عندما تجد نفسك 

يف موقف صعب أو قد تجد ما يشتتك ويرصفك عن العمل يف 

املبادرة سواء من داخلها أو من خارجها.

مثال:

• يقوم الداعمون أو األصدقاء بتحديد أولويات أخرى.

• ينضم آخرون للمبادرة ويرغبون يف تغيري مسارها.

• يطرح العامل من حولنا أسئلة محورية.

• الكثري من العمل.

• نقص التمويل.

• صعوبة يف اتخاذ القرارات.

وعىل الرغم من ذلك فإن تأثري هذه الصعوبات عىل الدافع 

محدود. ويف النهاية التغلب عىل الصعوبات أمر طبيعي عليك 

أن تقوم به يف طريقك للوصول لهدفك مبجرد تحقيق النجاح 

يحلم البعض بأن يصبح أكرب وأحسن وأكرث طموًحا.

ولكن كيف نضمن أال نفقد دافعنا أو نصبح سلبيني 

أونستسلم؟

ويفرتض البحث التحفيزي وجود توازن بني أمرين: يجب أن 

تتوافق  قدراتك الشخصية وصفات شخصيتك مع تحديات 

املبادرة. فبهذا املنطق يعترب العمل التطوعي عملية تعليمية 

يواجهك فيها هذان العنرصان باستمرار.

ففي تلك الحاالت يختص التخطيط بالوقاية من املفاجآت 

واستيعابها عندما تطرأ  مبا ال يشكل خطرًا عىل املرشوع بشكٍل 

عام، و يف النهاية تحقق األهداف عىل النحو املخطط له.
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غطاء الوعاء:
إدارة املخاطر

قد يكون نفاذ الحافز خطريًا ومن املمكن أن تخفق يف أمور أخرى بدون 

أن تستطيع تفادي ذلك. ولكن ميكنك تحسب إخفاقات أكرث خطورًة عن 

طريق تفكريك مبفردك ومع أعضاء فريقك يف سبل للوقاية من اإلخفاقات 

يف احتامليات الخطأ، ويف طرق بديلة للعمل. ماذا يحدث لو...

• قام عدد قليل من األشخاص بالتسجيل يف ورشة العمل؟

• احتجت ملزيد من املال أكرث مام كنت تتوقع؟

• غادر بعض األعضاء الفريق ؟

يقوم املربع أدناه بجمع تلك املخاطر و يساعدك عىل تكوين أفكاًرا و 

بدائاًل للوقاية منهم.
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تقيمي ذايت
تقوم احتاملية تعلمك ألمرهام يف كثري من األحيان بتدعيم دافعك: جرب أمرًاً أردت دامئاً أن تفعله، وأمراً يكون تحت 

مسئوليتك الخاصة بحيث ميكنك القيام به بأسلوبك الخاص وبرسعتك.

والتخطيط الجيد ليس سهاًل بل هو غاية يف التعقيد. و لكنه يزداد سهولة مع املامرسة. عندما تبدأ يف العمل يف قضايا 

اجتامعية ال تتوقع أن تجري األمور كام تتخيلها.

و تحتاج لنقاط مرجعية - معايري ميكنك القياس من خاللها- لتقوم بتحليل وتقييم املوقف، وال يقاس النجاح إال من خالل 

األهداف التي وضعتها لنفسك وتقوم بصياغة أهدافك األساسية يف وقت مبكر من املبادرة ؛ وقتها تكون األمور غري واضحة 

فيام يختص بكيفية تطور األحداث ، وال يكون سهاًل يف ذلك الوقت أن تتصور شعورك بالرضا بالنتائج عىل الرغم من ذلك 

عندما يهدأ الفوران املبديئ وتبدأ أن تعرف وتفهم أكرث، فعليك بالفعل تخيل الشعور بالرضا بالنتائج باإلضافة إىل تجديد 

التزامك بأهدافك.

وتقع عملية فحصك ألهدافك ولطرقك يف العمل بعناية تقع تحت باب التقييم الذايت، و باإلضافة لذلك هناك أيًضا تقييم 

اآلخرين لك )مثل الخرباء واملشاركني(.

و يعترب يف األساس التقييم الذايت الفحص والتعديل الدوري ألفعالك من خالل تلك املراقبة املستمرة تتحسن جودة املبادرة. 

فأنت لست بصدد مجرد العمل بتعنت عىل خطة أو التفاعل مع املؤثرات الخارجية.    وتقوم بتعديل خطتك بناًء عىل 

التغيريات التي تتحسبها وال مييض أي مرشوع أو أي تخطيط بالصورة التي تخيلناها منذ البداية.

 قامئة: التقييم الذايت
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         تذكر: أهداف ذكية SMART Goals– صفحة 15

SPECIFIC - محددة
كيف تغريت األهداف؟ وما الذي ساعد عىل ضبطها؟

اآلن أريد أن:

ACCEPTABLE - مقبولة
ما تأثري فريقي أو رشكايئ عىل األهداف؟

قد غري هؤالء األهداف بالطرق اآلتية:

أتفق مع هذه التغيريات:

ال أتفق مع هذه التغيريات:

MEASURABLE – قابلة للقياس
متى أكون راٍض؟ وماذا ميثل يل النجاح يف هذا املوقف؟

ما الذي اعتربه فشاًل؟

سأحقق النجاح إذا:.

قامئة

SAM – تأمل يف األهداف
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التحليل: التعلم للرمة القادمة
ال ميثل الخطأ يف حد ذاته مشكلة ولكن املهم هو أن تحاول أن تفهم ملاذا 

صدر منك هذا الخطأ ؟ مسألة الخطأ هي مسألة عرضية يساعد التقييم 

الذاتي يف التحليل بنفس قدر إسهام تبادل الخبرات مع الآخرين. فعليك أن 

تدمج الطريقتني يف عملية التخطيط من خالل إتاحة وقتًا للتحليل الدوري.

ومن املمكن أن تقوم بذلك مرة كل أسبوع أو مرة كل شهر، ولكن بالتأكيد 

عليك بإجراء تحليالً مع كل محطة إنجاز كام أنه من األفضل إجراء التحليل 

بصفة دورية وليس فقط عند حدوث مشكالت.

ومن املمكن أن تجري التحليل مبفردك يف مكان مريح أو مع فريقك. و ال 

يعني التقييم الذايت الرتكيزعىل األخطاء فقط، ولكن تعلم شيئا جديًدا عن 

نفسك و يشمل ذلك نقاط القوة الخاصة بك والقدرات التي اكتسبتها أو 

اكتشفتها حديثاً.
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قامئة

أسئلة للتقيمي الذايت
• صف سلوكك، وال تقم بتقييمه.

• كن محدًدا.

• كن صادقاً؛ فإن األجوبة موجهة إليك أنت.

باإلشارة  إى عملك الفردي:

إىل أي مدى أنا راٍض عن النتائج؟

ماذا كانت الخطة؟

كيف سارت األمور؟

كيف كان رد فعيل؟

ماذا كان رأي اآلخرين يف ذلك؟

ماذا تعلمت؟

كيف سأقوم بذلك يف املرة القادمة؟

باإلشارة إىل نفيس:

ما املهام التي كنت قد التزمت بها وأمتمتها؟

يف أي األمور أحسنت العمل؟ وأين أخفقت؟

ما الذي ساعدين؟ وما الذي عطلني عن امتام مهامي؟

يف أي املواقف شعرت بالسعادة؟ و يف أي املواقف شعرت بعدم االرتياح؟

كيف أترصف يف املواقف السارة؟ ويف املواقف الصعبة؟

كيف يراين اآلخرون يف ذلك املوقف؟

ما املعارف والقدرات التي ساعدتني عىل آداء هذا العمل؟

ما املعارف والقدرات الجديدة التي اكتسبتها؟
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من سيساعد يف عملية 
الطهي؟

و قد تكون مقولة “كرثة الطهاة تفسد الحساء” حقيقية إذا كنا نقوم بإعداد حساء وليس إذا كنا نعمل عىل 

مبادرة و لكن تتكون املبادرة - مثلها مثل الوجبة الدسمة - من أكرث من طبق . إًذا نحتاج يف مطبخنا للكثري 

من األيدي و العقول إلعداد وجبة متوازنة...

و قد تسأل نفسك ..إذا تأملت مقولة “الحساء” عن قرب فهل حجم الفريق هو السبب يف املشكلة؟ أم نوعية اإلتصال أم توزيع 

املهامأوثقافة العمل أو أسلوب تعاون أعضاء الفريق يف العمل؟ وما الذي يحتاجه الفريق لينجح؟

وال تستحق كل مجموعة من الناس أن تسمى فريق؛ فالفريق ال يتكون تلقائياً بل من خالل مواقف بناَءة وجديرة باإلحرتام، ومن 

خالل االشرتك يف الهدف نفسه يحتاج كل ذلك لوقت وطاقة و صرب، وإن زمن املعجزات قد وىل، و ينشأ الفريق الجيد من العمل 

الشاق وليك تتحول مجموعة إىل فريق حقيقي نحتاج لعدة خطوات:
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العمل مضن فرق متنوعة
تتعامل داخل فريق مع أمناط مختلفة من الناس لدى كل منهم قناعات 

ومواهب مختلفة. فاألمر مرتوك لحكمك أنت و ملوقفك الشخيص لتختار 

أن ترثي مرشوعك بهذا التنوع أم ال. و بصفة عامة عليك أن تنظر ألعضاء 

الفريق  كأفراد ميتلكون صفات فريدة. و ال ينبغي أن تتعامل معهم عىل 

أنهم جزء من مجموعة اجتامعية معينة ثم تقوم بتوزيع األدوار عليهم 

بناًء عىل ذلك: “أنت طالب.. إذًا عليك أن تقوم بالحديث!” أو “أنت األكرب 

سًنا.. إذًا عليك إتخاذ القرار!” بل عليكم كأعضاء فريق أن تناقشوا 

األهداف الشخصية و الجامعية، و أن تتبادلوا األفكار حول تصور كل عضو 

لنوعية العمل القادم، و أن تتباحثوا حول العقبات التي ممكن أن تقابلكم 

يف العمل ... الخ. ومن الرضوري أن تكون متيقظ ألفكار وأحالم 

واحتياجات كل عضو من أعضاء الفريق كلام تعاملت أنت و باقي أعضاء 

الفريق مع أهدافكم بهذه الطريقة كلام زاد التنوع يف فريقكم، و ذلك يف 

حد ذاته صفة إيجابية.

 أن
ً
عليك أوال

تحدد القمي واألهداف
   هل تفضل أن تقوم بطهي األكالت النباتية أم اللحوم؟ وهل تحرص عىل 

املتابعة الدقيقة للوصفة أم ترتجل؟ وهل أنت بصدد إعداد وجبة فاخرة 

أم وجبة عادية لسد الجوع؟ وهل يشرتك أعضاء الفريق يف القيم 

واألهداف نفسها؟ وهل لديهم مصادر التحفيزنفسها؟ وهل لديهم 

توقعات متشابهة؟

و ينبغي أن يتم طرح هذه التساؤالت يف بداية كل تعاون بالرغم من 

ذلك، كثريًا ما يتجاهل أعضاء الفرق املختلفة مناقشة تلك األمور ظًنا أن 

كل أعضاء الفريق يسعون نحو األهداف نفسه، و متشاركون يف القيم 

نفسها. وال يكون ذلك صحيًحا يف أغلب األحيان، و لكن ال ينتبه أعضاء 

الفريق لذلك إال عند نشوء سوء تفاهم أو خالف.

و من املهم إذًا الحرص عىل نقاش متعمق حول املبادرة سواء بوجهها 

العام أو حول الخصائص املحددة لعمل الفريق. وقد تتشابه بعض 

التوقعات، و قد تختلف متاًما أخريات. و كلام أرسع أعضاء الفريق يف 

تناول تلك األمور كلام كان ذلك أفضل للجميع؛ فحينئٍذ سيدرك كل منهم 

موقفه، و سيصبح التخطيط لسيناريو عمل و لإلرشادات العامة أكرث 

سهولة.
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من يفعل ماذا:
األدوار داخل الفريق

وقد ال تعلم مسبقاً إذا قمت بدعوة بعض األشخاص لتقوموا بالطبخ مًعا 

ومن منهم يجيد الطهي، أو يتقن صناعة الحلوى،  أويفضل إعداد 

املائدة. فعىل الفريق الجيد أن يبدأ أعضائه بالتعارف ثم ميكنكم 

االستفادة من مجموعة نقاط الضعف ونقاط القوة الخاصة بكم. وال 

يعني هذا أنه عىل الجميع القيام بعمل األمور بنفس الجودة فيصبح 

الفريق القوي أكرث قوة من خالل شخصيات و مواهب و دوافع أعضائه. 

وعليكم كأعضاء للفريق الوعي بتواجهاتكم وآرائكم يف األمر الذي 

تسعى املبادرة مواصلة العمل فيه، و ما ميكنكم تعلمه من األعضاء 

اآلخرين للفريق حتى تقوموا  بتكملة بعضكم البعض.

و يوضح التقرير التايل أن هناك أدوار مختلفة داخل الفرق. تستطيع 

بعد قراءتك له التفكري يف أي األدوار قد يكون أنسب لىك  ميكنك يف كثري 

من األحيان لعب أكرث من دور.

أنت أكرث من مجرد دورك

حتى إذا تطابق الدور مع العديد من صفاتك الشخصية، فهو يظل مجرد 

دور؛ بقوٍل آخر: ال تشتمل أدوار الناس عىل كل شئ عنهم. و ميكنك إذًا 

قبول التحدي و تلعب دورًا مختلًفا عن الدور الذي تشعر بالراحة فيه. 

قد تكتشف صفات جديدة لك. وتعد فرصتنا يف اختيار أدوارنا داخل 

املبادرة، جزء من روعة املبادرات التطوعية.

لعب أكرث من دور

قد يلعب الشخص الواحد أدوارًا متعددًة داخل الفرق الصغرية. يف حني 

يشرتك أكرث من شخص يف مهمة متصلة لدوٍر واحد داخل الفرق األكرب.

و مبا أن سري العمل يتطلب أدوار مختلفة فمن املفيد أن يكون هناك 

أدوار متعددة داخل الفريق؛ فإن إدراك أعضاء الفريق ملا قد يحفزهم، 

و ثقتهم أن العمل يسري يف اإلتجاه السليم يضمن مزيد من التفاهم بني 

أعضاء الفريق.

معلومة

األدوار داخل الفريق

النبتة
يساهم هذا الشخص بأفكار جديدة وخالقة، عنده 

مقدرة  عىل حل املشكالت الصعبة. و لكن يرصف 

رشود هذا الشخص و انشغاله بالتفكري عن التواصل 

الفعال.

الباحث عن املوارد
يتسم هذا الشخص بحسن التواصل وبالحامس 

ويتواصل بسهولة ويحتفظ عادًة بخطة بديلة يف ذهنه  

و لكن غالبًا ما يفقد هذا الشخص حامسه بعد انرصاف 

مرحلة الحامس األوىل.

املنسق
يجمع أعضاء الفريق املختلفني و يتسم هذا الشخص 

باملهارة يف تحديد األهداف وتوزيع املهام واتخاذ 

القرارات. و لكن قد يكون هذا الشخص متسلط، 

فيحمل األعضاء اآلخرين لكثري من العمل.

شكل
ُ
امل

يتامسك تحت الضغوط وميتلك رصيد من الطاقة  و 

الشجاعة للتغلب عىل العقبات.

بالرغم من ذلك و قد يكون املُشكل استفزازيوقد يجرح 

مشاعر اآلخرين.

مي
َ

ق
ُ
املراقب امل

يكون موزونًا و ناقًدا كام يفكر باسرتاتيجية. و يكون 

حاكاًم عاداًل بسبب انشغاله الدائم باألشخاص.

و ال يأيت املراقب املقيم عادًة باألفكار والتحفيزات.
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أساس التعاون
يؤدي سوء التفاهم أو التوقعات التي ال تتحقق اىل الخالفات.

وترتبط توقعاتك من نفسك ومن اآلخرين بالخلفية الثقافية والتعليم 

والعادات. يشتمل ذلك يف داخل الفريق عىل: هل تفضل العمل مبفردك 

أم مع رشيك؟ وما موقفك من التدرجات الهيكلية والقواعد؟ من املهم أن 

تدرك وتتفهم ثقافة العمل الفردية الخاصة بك، وبناًء عليه تبنى توقعاتك 

من اآلخرين داخل الفريق.

“العامل” الجماعي
متعاون و دبلومايس. كام أنه يتخذ مشاعر اآلخرين يف 

اعتباره ويوحد أعضاء الفريق. عىل الرغم من ذلك، 

وقد يكون ذلك الشخص مرتدد وسط األزمات.

املنجز
ينجز املهام بانظباط وكفاءة وميكنك االعتامد عىل هذا 

الشخص عندما تتطابق أقواله مع أفعاله ولكن يتسم 

املنجز بعدم املرونة وال يرحبون دامئًا باألفكار 

الجديدة.

املمتم
يعمل بعناية وضمريويجد أصغر األخطاء، ويكون 

منضبطًا. و يقتل التفاصيل بحثًا، و ال ميكنه تفويض 

املهام.

املتخصص
هَداف وملتزم ويقوم بتوفري املعلومات و املعرفة 

املتخصصة و لكن رسعان ما تلتهمه التفاصيل.

M. Belbin منوذج الفريق وفقاً ل
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قامئة

العمل الجماعي

بعد قيام أفراد الفريق بالتفيكر كٍل عىل حدة يف سبب أهمية املبادرة لهم شخصًيا وسبب 
تحفزيها لهم، قوموا مبناقشة األسئلة التالية داخل الفريق:

من األشخاص الذين يتحملون املسئوليات املختلفة؟ وهل هناك قائد أم الكل متساٍو؟

كيف نريد أن نقوم باإلعداد للمبادرة؟

هل علينا أن نبدأ بإعداد جدول زمني؟ وكيف سنتعامل مع املواعيد النهائية؟

ما الحجم املقبول للـتأجيالت؟

كيف سنتعامل مع النقد؟ وهل النقد والتحليل أهم من مناخ النقاش املنسجم؟ ومن له حق النقد وملن؟

كيف يعرف الفريق “النقاش الجيد”؟

هل نقوم بتقسيم عملنا إىل مجموعات مختلفة من املهام التي ميكن تحقيقها الحقاً بصفة فردية، أم ينبغي أن نعمل عىل 

الخطوات الفردية للمرشوع من خالل الفريق؟ وهل نعترب مهامنا إنجازات فردية أم إنجازات للفريق؟

ما األكرث أهمية: التمسك بالقواعد أم بعالقاتنا الشخصية؟

ما الذي يجب أن نحدده كتابًة؟ و كيف نكون مرنيني؟

ماذا يجب أن نفعل عند نشوء خالفاً؟ و ما السلوكيات الـ)غري( مستحبة؟
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التواصل بني أعضاء الفريق

يس التواصل فقط اللغات التي تتكلمها، ولكنه أكرب من ذلك فهو 

يشمل أيًضا  كيف تتكلم؟ وأي الكلامت تختار؟ وماذا تقول يف أي 

موقف ؟ و بأي نوايا وعن وعي أم عن غري وعي؟ يقول خبري االتصال 

بول واتزالويك “ال تستطيع أال تتواصل” وهذا معناه أنك تقوم عىل 

الدوام بإرسال إشارات عن طريق لغة الجسد الخاصة بك، أو الـ)ال( 

سلوك و حتى عن طريق أسلوبك يف امللبس. وبالطبع ال تفرس دامئًا كل 

تلك اإلشارات باألسلوب الذي تقصده أنت. ومن هنا ينشأ سوء 

التفاهم.

هناك سؤاالن مهامن يف هذا الصدد:

ما أسلويب يف التواصل؟  •

ما درجة أهمية عالقايت بباقي أعضاء الفريق؟  •

أربعة رسائل فرعية يف رسالة واحدة
يعترب الخبري النفيس للتواصل فريدمان شولز فون ثان

)Friedmann Schulz von Thun(
 أن لكل رسالة، منطوقة أو غري منطوقة أربعة مستويات للمعنى كٍل 

منهم محاك فيام تقول أو تسمع. فيكون إذًا يف منتهى الصعوبة أن 

تتأكد من أن نظريك قد سمع املعنى الذي قصدته من خالل الرسالة 

التي عربت عنها. وإن الفهم هو قدرتك عىل تفتيت الرسالة إىل 

مكوناتها بشكل صحيح: املستوى الواقعي - مستوى الجاذبية - مستوى 

التعبري الذايت - مستوى العالقة.

يوضح النموذج عدم وجود طريقة واحدة لتشفير الرسالة. يجب 

التعامل مع كل رسالة عىل حدة ألن هناك مجموعة من العوامل التي 

تلعب دورًا كبرياً. تلك العوامل هي: األشخاص املعنيون وعالقاتهم 

بعضهم ببعض، أمزجتهم، باإلضافة للموقف والوضع. قد تحمل الجملة 

نفسها معنيني مختلفني متاًما إذا قيلت من قبل شخصني يف موقفني 

مختلفني. 

 و يظن الكثري من الناس أنهم يتواصلون عىل املستوى الواقعي 

بالدرجة األوىل، و ينسبون دورًا كبريًا للغاية لهذا املستوى: “إذا قمت 

بصياغة مخاويف بأكرب قدر ممكن من الدقة سيفهمني الجميع بطريقة 

صحيحة.”

    وعندما تتواصل مع اآلخرين تأخذ موقف تلقائيًا استجابًة لهم. و 

يعترب هذا يف األغلب سلوكًا غير منطوق: )حرية -  التكلم بعصبية أو 

برسعة -  وضع مشدود - انعدام التواصل البرصي(..
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إشارات غري منطوقة
 تكشف مالحظتك لإلتصاالت غري املنطوقة أكرث مام هو منطوق 

“بالفعل”. ميكنك مشاركة مالحظاتك مع أعضاء الفريق إذا كانت تجمعكم 

عالقة ثقة.

و ينشأ أحيانًا سوء التفاهم ألن البعض يتواصل بطريقة مبارشة و البعض 

اآلخر يتواصل بطريقة غري مبارشة ويحاول رواد الطريقة الثانية أن يغلفوا 

الرسائل السلبية أو الترصيحات النقدية بأسلوب جميل حتى ال يشعر أحد 

باإلهانة ألن هدفهم هو الوئام. بينام تعترب ترصيحات من يلجأ لألسلوب 

املبارش “نقد بناء”، ولكن قد يأخذ املتلقي هذا النقد عىل محمل شخيص.

االسمتاع الفعال
عندما تقوم بالتواصل قم باالستامع أكرث من الكالم. الحظ أن السمع 

يختلف عن االستامع مام يدعو لتعلم االستامع بشكل صحيح.

وعندما تنظر يف املرآة ترى وجهك أمامك و ترى نفسك و لكن صورة املرآة 

غري مطابقة لك بنفس املنطق.    فعندما تقوم باالستامع الفعال حاول أن 

تكرر ما سمعت بأسلوبك الخاص حتى توضح للمتكلم أنك فهمت، وإذا 

كنت فهمت بطريقة صحيحة فيساعد االستامع الفعال يف جوهره عىل 

التفهم التام والكامل لوجهة نظر الشخص اآلخر وهذا ال يعني بالرضورة 

أنه عليك أن تتخذ وجهة نظر ذلك الشخص.

فإذا أردت أن تنقل للشخص اآلخر أنك بالفعل قد استمعت له وقمت 

بالرتكيز أثناء املناقشة، فإليك ببعض القواعد للسلوك:

اإلشارة

“هذا ما سمعتك تقوله.” عليك من وقت آلخر تكرار ما سمعت بأسلوبك 

الخاص.

طرح األسئلة

“ماذا تعني بهذا؟ ماذا تعني هذه الكلمة- القضية - الجملة لك...؟” عليك 

أن تسأل ما إذا قد لخصت املوضوع جيداً ومناقشة أي أمر غري واضح. 

وعليك برشح أي مصطلح غامض أو غري واضح.

إشارات تأكيد

يعترب اإلمياء برأسك، أو قولك “نعم” أو “فعالً” تأكيًدا منطوقًا يوضح أنك 

قمت باالستامع بالفعل و ميكنك نقل هذا عن طريق تعبريات وجهك 

أيًضا.
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النقد البناء ورد الفعل

اآلن وقد فرغت من االستامع للشخص اآلخر و فهمت ما سمعت منه، وكيف 

ميكنك إبداء رد فعل بناء بخصوص ما سمعت؟ وكيف ميكنك التعبري عن رأيك 

داخل فريقك بحيث يقابل رأيك بالقبول و يساهم في إيجاد حل عند نشوء 

الخالفات؟

و النقد البناء هو التمسك باملستوى الواقعي فقط  مع تقديم اقرتاحات 

لحلول. و ميكن بحث األمور الشخصية من خالل عدسة النقد البناء بجانب 

الخالفات الخاصة بالعمل مثل “ال يعجبني هذا املنشور!”، أو “أفضل أن ندعو 

هذه الخبرية وليس هذا الخبري!”. يف هذه الحالة يصبح رد الفعل داخل 

الفريق مهم جًدا لتطورك الشخيص.

وإن إبداء وقبول ردود فعل بناءة هو أفضل صفات العمل داخل فريق! 

بالرغم من ذلك ممكن لألمور أن تسوء وأن تهدم العالقات الطيبة. 

وتعترب مسألة رد الفعل غاية يف األهمية، ولكنها حساسة كالوردة وال يخىش 

الكثريون عىل اتباعها و لكن األمر يستحق!
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حل الخالفات
يعي كل من أطلق مبادرة واشرتك يف العمل مع فريق أهمية النصائح الخاصة 

بإدارة الخالفات ويتمنى البعض العثور عىل وسائل سحرية ذات حلول 

سحرية ولكنهم ينسون أن إدارة الخالفات تبدأ قبيل نشوء الخالف نفسه. وما 

هو شكل تلك اإلدارة؟ كام ذكرنا من قبل وتتطلب إدارة الخالفات عمل 

جامعي يقظ ونقاشات حول ثقافة العمل وتوزيع جيد للمهام يضمن رضا 

الجميع ... ألخ. كلام حرصنا عىل ذلك كلام قلت احتاملية نشوب الخالفات.

ولكن ماذا لو وقع خالفًا بالفعل؟ للخالفات أسباب مختلفة وحالها حال مثال 

صفحة 48 الذي وضح لنا األربعة أجزاء الخاصة بالرسالة مثلام ال يوجد وسيلة 

عاملية لتشفري الرسالة، فإن كل خالف أيضاً “فريد”. ومع ذلك يطلعنا بحث 

الخالفات عىل خمس أسباب عاملية للخالفات وتتداخل غالبًا تلك األسباب و 

لكن إذا كنا بصدد تحليل الخالف دعونا نفحص تلك األسباب عن قرب.

خالف العالقات
“قد رشحت آالف املرات الشكل الذي أريده؛ و لكن هذا الشخص ال يستمع 

أبداً!”

قم باالعرتاف مبشاعرك والتعبري عنها، و اجعل مالحظاتك واضحة و قم   •

برشحها.

قم بالتفكري يف كيفية تحسني االتصال.  •

خالف املعلومة
“ملاذا قمت بعمل البوسرت؟ كنت أظن أنه كان مفرتًضا أن أقوم أنا بإعداده!”

تكلم عن مصدر معلومتك وقد يكون من األفضل استشارة طرف ثالث.  •

قم مبناقشة توزيع املهام مجدًدا.  •

تضارب املصالح
“كيف يفكر ذلك الشخص؟ أنا متفوق يف الفن، وقد انتهيت من إعداد هذا 

املنشور...سوف أتجاهل ذلك التعليق!”

وضح املصالح التي تكمن وراء الخالف و ما الذي تريد أن تحققه؟  •

قم بتفادي املنافسة عن طريق تكليف أوضح للمهام، أو استخدامها بوعي،   •

مثال: توفري إختيارات.
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من الداخل
يعتربكل خالف حالة فريدة، ومع ذلك كثريًاما نفرتض أن هناك طريًقا واحًدا 

للحل. ويف الواقع عادًة ما يكون هناك احتامالت مختلفة.

• مع من اختلف يف الرأي؟

• يف أي املواقف  واألوضاع أدخل يف جداالت؟

• كيف أتعامل عادًة مع الخالفات؟

وال ينتهي كل خالف بالرضورة بالنقاش. كثريًا ما يكون الابتعاد عن املوقف 

أفضل. وتهدأ أحيانًا األمور من تلقاء نفسها. ويكون الكالم يف بعض األمور 

أفضل بعد مرور فرتة من الزمان. ويجب اتخاذ مثل هذا القرار بوعي وليس 

ملجرد التهرب من الجدال. وال تلجأ لحلول الوسط ملجرد عدم توافر حل رسيع 

والحظ أن اللجوء لحلول الوسط بصفة مستمرة قد يجعلك تشعر بعدم الرضا 

عىل املدى البعيد.

خالف تنظميي
“قد غبت عن اجتامع واحد من اجتامعات الفريق، ومل أمتكن من مراجعة 

بريدي اإلليكرتوين لعدة أيام – واآلن تم طردي!”

• قم بتغيري التنظيم وبتوفري املوارد.

• فكر يف سلوكك الشخيص ومتى وكيف ميكنك اتخاذ قرارًا مع فريقك؟ وكيف 

تتعامل مع غياب أحد أعضاء الفريق؟

خالف يف القمي
“كيف ميكنه قول مثل هذا الرأي العنرصي!”

• إقبل أن مثل هذه الخالفات ال تحل دامئًا.

• اسمحوا ألنفسكم ان تختلفوا.

• واصلوا العمل نحو األهداف املشرتكة.

• قم برشح االختالفات يف القيم واعط أمثلة تساعد عىل تنمية التفاهم 

املشرتك

تصور هذه األمثلة املشكلة وكأنها تكمن بني شخصني ويف الواقع يكون 

املوقف أكرث تعقيًدا، ألن كل عضومن أعضاء الفريق جزء من هذا الخالف.

وقد يكون مساهاًم فيه عن قصد ويكون األمر أكرث تعقيداً إذا اشرتك يف 

الخالف أكرث من شخصني.
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قمنا يف الصفحات السابقة بتسليط الضوء عىل العديد من الوسائل واألسئلة التوضيحية لتسهيل العمل الجامعي. و 

لكن حتى و إن أخذت كل هذه النقاط يف اعتبارك، فتظل العالقات داخل الفريق موضع تقلبات شأنها شأن لعبة 

السفينة الدوارة والفرق أنه  مل يسع أحد من أعضاء الفريق للمجازفة.

تكوين
الرتقب والشك واإلبداع ومناقشة السياسات وتطلعات كبرية وحرية عامة تجعل هذه املرحلة تتسم بالعديد من 

املشاعر املتضاربة. ومن املفيد اتخاذ بعض الوقت ملناقشة األهداف واملهام املشرتكة لتوضيح األدوار ومبادئ االتصال.

عواصف
يبدأ الفريق مسريته ورسعان ما تقابله عقبات يف التخطيط وخالفات داخل الفريق. تجاه باقي أعضاء الفريق 

والظروف والتحديات األخرى مثل االمتحانات واألجازات و العالقات األخرى...

هدوء
يتبع مرحلة التعامل مع الخالفات واجهاضها مرحلة هدوء وراحة وتأخذ األهداف املشرتكة والخربات مركز الصدارة 

كام ترتفع نسبة التعاطف مع الروابط املشرتكة.

تنفيذ
تشتد وترية العمل وتحاول أن تحكم السيطرة عىل سري العمل من خالل إدارة جيدة وتجمع أعضاء الفريق عالقة 

احرتام متبادل  ويستمتعون بالعمل مًعا.
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ختام
يف النهاية تفكر مليًا ولكن تحتفل أيًضا وينفض الفريق ويكون ذلك موقًفا مؤثرًا. ويتم اإلعداد لخطط جديدة.

تقيمي
يجب أن يتم تقييم املرشوع، ليس فقط يف النهاية ولكن من وقت آلخر أثناء فرتة رسيان املرشوع عىل سبيل املثال أن ترك أحدهم املرشوع أوإن طلب 

تحمل مهام جديدة ويتبع تلك الفرتة الجديدة من عدم الوضوح مرحلة للتقييم.

وتعترب تلك العنارص الحيوية جزًءا طبيعيًا من العمل الجامعي، فبالتايل ال داٍع للقلق يف كل مرحلة يكون ألعضاء الفريق احتياجات مختلفة وتوقعات 

جديدة بعضهم من بعض. وعليك بالرغم من ذلك أن تحرص عىل مراقبة مدى تحكم تلك الحيوية يف العملية نفسها و ما إذا كنت تعطلها وعليك 

التدخل بتعديل تلك الدرجة عند اللزوم. و قد تساعدك معرفتك مبراحل منو الفريق عىل أن تتعرف عىل مشاعرك و احتياجاتك الشخصية وعىل صد 

الخالفات املحتملة.

ويف النهاية: اسمتتع!
ال ميكن أن تقوم بالطهي فقط ؛ فاألكل والرشب والكالم عن األحداث الحياتية أنشطة مهمة أيًضا تجعلك تأخذ عىل عاتقك تلك املبادرات ألنك تريد أن 

تغري شيئًا من خالل عملك مع أشخاص آخرين يشبهونك يف التفكري ويقلل العديد من الفرق من  شأن الوقت الذي يقضونه سويًا كلام عرفت شخًصا 

آخر أكرث كلام فهمت نفسك بشكٍل أفضل. ويقلل هذا من احتاملية نشوب الخالفات والتوتر.
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قامئة

فريق السفينة الدوارة

تكوين- عواصف- هدوء- تنفيذ- ختام. يف أي مرحلة يقف فريقك يف الوقت الحايل؟
قم بالتفكري يف األسئلة وناقشها داخل الفريق:

1. ما العوامل  والسلوكيات املحددة، أو املواقف املحددة التي دفعتك الختيار هذه املرحلة؟

2. مباذا تشعر اآلن تجاه املبادرة و التعاون؟

3. ينبثق كل شعور من توقع تم تحقيقه أو توقع مل يتم تحقيقه. ماذا تتوقع للمبادرة وللتعاون؟

4. ما الذي يجب أن يحدث حتى يتم االعرتاف بتوقعاتك وتحقيقها؟
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من سيأيت عىل العشاء؟
قد قمت بطهي وجبة رسيعة من املكرونة واللحم...و لكن مدعوينك نباتيني. و قد متنع مثل هذه األخطاء البعض 

من الشعور بالرتحاب واالستمتاع باألمسية. فعىل املبادرة أن تشمل الجميع، و لكن كثريًا ما تشعر بعض 

املجموعات باالستبعاد. و كيف ميكنك تصميم مبادرتك بحيث تشمل أكرب عدد من الفئات؟ 

 تعد حرية تقرير اإلنسان لتجربته الشخصية من حقوق اإلنسان هي الغرض من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان و باقي إتفاقيات األمم 

املتحدة هو الحد من التفرقة داخل أماكن العمل أو املؤسسات التعليمية. و تؤكد هذه اإلتفاقيات عىل حق الجميع يف املعلومة املجانية 

والرعاية الصحية و”الحق يف املشاركة الفعالة يف حياة املجتمع )اتفاقية حقوق الطفل، مادة 23(.” إذًا كل شئ واضح من الناحية النظرية.

ولكن من الناحية العملية ماذا يعني ذلك للمبادرة املدنية؟ وما عالقة حملة نظافة أو عرض مدريس بالحق يف املشاركة؟ إن جمهور مبادرتك 

هو جوهر هذه القضية، ومن تخاطب من املمثلني والفئات سوف تخاطب أو تدعو للمشاركة: بقوٍل آخر، فئتك املستهدفة.

تحليل الفئات املستهدفة
تشمل الفئة املستهدفة أي شخص تنوي مبادرتك الوصول إليه بأي طريقة. و يشمل ذلك يف األغلب العديد من الفئات املستهدفة؛ كٌل 

باحتياجاته املختلفة ويعد اختيار شكل الحدث حاساًم يف تقرير الفئة املستهدفة عىل سبيل املثال سيجذب مغني شعبي الجامهري الشابة أيًضا 

يجب التفكري ما إذا كانت املبادرة ستستهدف فئة خاصة أم عامة.
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األمنيات
رغبات - أهداف

1. ما الذي يريد الناس تحقيقه؟
2. كيف يقيسون النجاح؟

3. كيف ميكنهم الوصول ألهدافهم؟
4. ماذا يحتاجون ليك يشاركوا؟

اإلحباطات
املخاوف - العقبات

1. ما الذي يحبط أعضاء الفئة املستهدفة؟
2. ما  العقبات التي يجب أن يتغلبوا عليها؟

3.ما  املخاطر التي يتحملونها؟
4. ما الذي مينعهم من املشاركة؟

التفكري والشعور

القول والفعل
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املخاوف - العقبات

1. ما الذي يعتربه من يعملون معي مهاًم ؟
2. ما  أمنياتهم وأحالمهم؟

3. ما الذي يحرك مشاعرهم؟

البيئة - العائلة

ف تبدو البيئة؟
1. كي

ن حلفاء املبادرة؟
2. م

س؟
ص املتاحة للنا

3. ما  الفر

العامل الخارجي - التفاعل الجمتاعي

1. ماذا يقول اآلخرون عنهم؟
2. كيف يترصفون؟
3. ما  هواياتهم؟
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تحديد الفئات املستهدفة وأصحاب املصلحة

مبساعدة قامئة صفحة 18، ميكنك تحديد قامئة باألفراد املحتملني الذين ميكن أن يقدموا دعاًم كبريًا. حان اآلن موعد اختيار 

العدد القليل الذي سيكون بإمكانك العمل معه بشكل وثيق. عليك فرز الفئات املستهدفة  أو الداعمة وتقسيم أهمها إىل 

مجموعتني أو ثالث.

وتساوي الفئة املستهدفة مجموعة من االحتياجات املحددة، باإلضافة إىل املوارد املتعددة وستحتاج إلعداد تحليل مفصل 

لتكييف أفكارك عىل األشخاص املعنيني و لتشجيعهم عىل املشاركة الفعالة وعليك التفكري يف الخطوة التالية .و كيف ستعتمد 

مبادرتك عىل كٍل من الفئات املستهدفة.
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ما  فرص األفراد املستهدفني يف املشاركة؟
انطالقًا من وصفك للدعم الذي ستحتاجه مبادرتك ميكنك اآلن تحديد 

كيف ميكن للفئة املستهدفة أن تشارك عملياًا و لكن عليك التفرقة بني 

االستهالك واملعلومات والتعاون واملشاركة.

و بالقياس عىل مدى فاعلية املشاركة ال يحتاج االستهالك ملجهود كبري من 

املشاركني، كام إنه ال يوفر لهم فرص عديدة للتأثريعىل سري املبادرة. يف 

املقابل يتطلب التعاون أو اإلسهام بشكل متساٍو لكم كبري من الوقت 

واالهتامم واإلنضباط من املشاركني.

وتدار البالد و الرشكات أيًضا بهذه الطريقة. و تكون املرشوعات التي تختار 

التعاون الحقيقي ذات طبيعة طموحة، و تتطلب يف األغلب أن يرتك 

األشخاص املعنيون احتياجاتهم جانبًا لتحل محلها الكفاءة و الرسعة و 

الوضوح. و يف املقلبل قد يسفر التعاون عن الوفاق و الدعم والتواصل بني 

األطراف املعنية. و تعد تلك املرشوعات املدارة بهذه الطريقة صورة 

مصغرة من املثل الدميقراطية.

و تواجه املبادرات التطوعية دامئًا نوًعا من التقييد. لذا ال تعترب وصولك 

لتوازن بني املكاسب العملية للمشاركة و قيمك املثالية خيانة ملبادئك:

• أي من أشكال املشاركة سيكون األكرث فاعلية يف تحقيق أهدافك؟

• هل سيساعد أي من أشكال املشاركة عىل زيادة الوعي باملبادرة؟

• يقوم أي شكل من أشكال املشاركة بتمثيل قيم الفريق بصورة أكرث دقة.
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قامئة

تمضني، تشارك، متثيل

تمضني

إذا فكرت يف الحدث الذي أنظمه، ويف العقبات العملية التي قد متنع البعض من املشاركة، أي األشخاص أو الفئات لديها أقل 

إمكانية للوصول ملثل هذه املبادرة؟

كيف ميكنني أن أجعل مبادريت متاحة؟

تشارك

يف أي مرحلة ميكن للمشاركني تحديد كيفية تصميم مرشوًعا ؟

كيف أقوم بإرشاك الفئة املستهدفة يف عملية اتخاذ القرار؟

متثيل

كيف أتأكد من قدرة املشاركني الحديث عن أنفسهم؟

من ميتلك املهارات والخلفيات الهامة التي نفتقدها؟
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التواصل والتعاون
إن التحدي األكرب أثناء عملك مع فئتك املستهدفة هو إعطاء من 

تريدهم أن يشرتكوا شعورًا باالنتامء. و لكن قد يكون ذلك صعبًا 

ألسباب مختلفة مثل: وسيلة نقل املعلومات أو شكلها. هل يستطيع 

أعضاء الفئة املستهدفة قراءة النص الذي قمت بكتابته أو سامع إعالن 

عىل التليفزيون؟ و هل يتحدثون اللغة املستخدمة، و هل املعلومة 

مقدمة بطريقة مفهومة؟ وهل يشعرون بالرتحاب فعليًا داخل 

املجموعة؟

ً
 واضحا

ً
هيكال

يقوم قارئو النص للمعاقني برصيًا بقراءة نص الفيديو التفاعيل لهم 

جهرًالذلك يحتاجون هيكاًل نصيًا واضًحا  يوجههم طوال النص من 

خالل تسلسل عنارص النص – عناوين - هيئة النص... الخ.

مالحظة االحتياجات
عىل التواصل أن يظل شاماًل طوال فرتة الحدث أو اللقاء. مهمة 

املرشفني هي التوصل لصورة واضحة عن االحتياجات الفردية الخاصة 

للمشاركني مع العمل عىل إيجاد أفضل طريقة تضمن تكافؤ فرص 

التواصل وأيًضا ينبغي أن يحرص املرشفون عىل أن تكون املعلومات 

املطلوب معرفتها متوفرة لدى جميع املشاركني. وسييبدي املشاركون 

تضامنهم فيام بينهم حني يكون لديهم املعلومات املطلوبة.

• ما املعلومات التي يحتاجها الفريق أو املشاركون لتلبية أى من 

اإلحتياجات الخاصة؟

• كيف ميكن مناقشة تلك اإلحتياجات دون تسليط الضوء عىل 

أصحابها باعتبارهم “مختلفون”؟
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قامئة

التواصل

كيف أقوم بتصميم إعالنات أو مطبوعات معلوماتية لالجتامعات؟

ما القنوات املختلفة التي بإمكاين ومن واجبي استخدامها؟

)نصوص كتابية وسامعية للمعاقني برصيًا ونصوص مجهزة ألجهزة القراءة(.

ما اللغة )أو اللغات( التي يجب أن استخدمها ملشاركة املعلومات مع باقي أعضاء الفريق وعىل مدار فرتة املبادرة؟

)لغات أجنبية - لغة عربية بسيطة - لغة اإلشارة(.

ما الصور التي يجب أن أستخدمها؟ وكيف يجب أن أقوم بتمثيل الفئة املستهدفة؟

من أريد أن أطول مببادريت من ذوي الفرص املحدودة أو اإلعاقة؟

ما املنظامت التي تخدم بالفعل فئات اجتامعية محددة و التي استطيع من خاللها مشاركة املعلومات؟

من األشخاص الذين ميكنني ضمهم للفريق؟
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إجراءات إيجابية

مهم أن نشمل بتفكرينا ذوي الفرص املحدودة منذ البداية. ولكن ينبغي 

أن يفكر فريقك يف حاالت معينة كيف ميكنه – عن قصد - اختصاص 

األشخاص ذوي الفرص األقل، مبساحة واهتامم أكرب مام يحظون عادًة. 

ويحدث هذا عادًة عىل مستوى مجتمعي عن طريق نظام الحصص أو 

التمييز اإليجايب عىل سبيل املثال مع األقليات واملرأة يف املناصب 

القيادية. ومن املمكن أن يحدث ذلك بالنسبة للمبادرة االجتامعية 

بالطرق التالية:

إعطاء الرجال والنساء مساحة وقت متساوية للحديث أثناء النقاش.  •

تحديد وتيرة الحوار عىل حسب احتياج من يحتاجون للرتجمة.  •

حصول أصحاب القدرة البرصية الضعيفة عىل أولوية الاختيار مثال:   •

كمشاركني يف الندوة أو لتقديم فنانني.

فرض رسوم اشتراك أقل عىل ذوي القدرة املالية الضعيفة.  •



66

مواد وأساليب
عليك بفحص كل الصيغ والوسائل التي تريد أن تستخدمها يف 

املبادرة، مثلها مثل املواد:

تتواجد مواد ومستندات العمل تحت أي صيغة ولغة؟ ما هي 

املساعدة الفنية املطلوبة؟ هل الوسائل والصيغ املخططة 

متاحة ألكرث عدد ممكن من الناس أم أن هناك وسائل أخرى 

ميكنها تحقيق نفس الهدف مع كونها متاحة بشكٍل أفضل؟

املوقع وتخطيط الغرفة
ال يقترص األمر عىل العقبات امللموسة التي قد متنعك من 

الدخول ملكاٍن إذا افرتض أحدهم أنه لن يشعر بالراحة يف مكاٍن 

ما، يف األغلب لن يتوجه إىل هناك.

إذًا عليك أن تسأل نفسك:

• ما مدى سهولة الوصول ملوقع الحدث الذي أنظمه؟

• ما العقبات التنظيمية أو النفسية التي قد يحملها هذا 

املوقع؟

• ما نوع املساعدة التي احتاج إليها لتسهيل الوصول لهذا 

املوقع؟

أسئلة إضافية

• هل يناسب املوقع طابع املرشوع؟

• هل ميكن استخدام املوقع مبرونة؟

• هل هناك مساحة كافية تسمح بتقسيم الحضورإىل 

مجموعات أصغر؟

وضع املزيانية
من األسباب الرئيسية لعدم التضمني هو عدم تخصيص مبلغ 

لذلك يف امليزانية منذ البداية، ثم اعتبار أن الوقت قد وىل 

للقيام بذلك “مع األسف”. لذلك يفضل الرد عىل األسئلة 

الخاصة بوضع امليزانية مقدًما:

• ما  املرصوفات اإلضافية التي ستنشأ عن تطبيق التخطيط 

التضميني؟ )مرتجم - مرافقني - مواد معدة بطريقة برايل 

- مرتجم فوري - تكلفة مواصالت...(.

• ما املوارد التي ستدعم تلك املرصوفات اإلضافية؟
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قامئة

استباق اإلحتياجات

ماذا أعرف عن االحتياجات والحقائق الخاصة بفئتي املستهدفة؟

كيف ومتى أطلع الفئة املستهدفة عن تصميم املبادرة، وكيف ومتى أسأل عن االحتياجات الفردية للمشاركني؟

متى يكون حذري مربر؟  ومتى أكون مفرط يف الحيطة؟

كيف أحقق توازن جيد بني السلوكني؟

ما املعلومات واإلمدادات الطبية التي احتاج إليها يف حالة الطوارئ؟

وللحلو...
معظم ما تم توضيحه من خالل هذا الفصل ميكن أيًضا أن يساعد يف دعم من ال ميتلكون تلك النواقص. وليس املقصود امئًا أن 

نركز عىل الفرص املحدودة، وال نتجاهل اإلعاقات بغري وعي.

عىل العكس؛ فعلينا اختبار تفاعالتنا فيام بيننا بشكل طبيعي، والنظر لآلخرين كأفراد بدالً من أنواع. و بالتايل زيادة فرصنا يف 

االستفادة من املناهج و الخلفيات و وجهات النظر املختلفة.
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املائدة معدة
قد أعددت املائدة بعناية، و زينتها بالشموع، و زودتها بأدوات املائدة الفضية القيمة كام قمت بطهي 

وصفتك السحرية الخاصة وتستطيع أن تظهر للمدعويني مدى أهميتهم لديك واهتاممك بهم عن 

طريق اهتاممك بإعداد للامئدة وعنايتك لها. و ينطبق الشئ نفسه عىل العالقات العامة التي تضم 

تنمية العالقات و تشجيع اآلخرين عىل التفاعل. ولكن عليك تحديد ما الصورة التي تريد أن تنقلها؟ و 

ما القنوات التي بإمكانك أن تستخدمها لإلعالن؟ و كيف ترسد قصة جيدة؟...

عادًة ما يجري االتصال يف مجال العالقات العامة يف إتجاه واحد. و يكون ممثلو العالقات العامة مسئولني عن اإلعالن: يعدون 

ترصيحات صحفية و يطبعون منشورات وينرشون مادة عرب اإلنرتنت. و يقومون بنقل معلومات من الفريق إىل الجمهور. و 

بالرغم من ذلك تكشف مواقع التواصل االجتامعي و ال سيام الفيس بوك أن العالقات العامة آخذت يف التغيري، و أن االتصال 

بات يتم يف أكرث من إتجاه يف الوقت نفسه، و قد اتخذ شكل الحوار.

و قد تصل املادة التي قمت بنرشها اليوم عرب اإلنرتنت شخًصا مل يكن أبًدا يف خطتك أن تتواصل معه. أو ممكن أن تفهم تلك 

املادة بطريقة مختلفة متاًما عن املقصود منها، و قد يتم كتابة تعليق عليها عىل الفور يف هذه الحالة. إنك ال تقوم فقط بإجراء 

اتصالات جديدة، و لكنك تدخل يف حوار حول موضوعك و مبادرتك. هكذا يقاس نجاح حملة العالقات العامة يف مواقع 

التواصل االجتامعي: كم عدد العالقات التي بنيتها، وما مدى عمقها؟ يف الواقع؛ هذا هو أيًضاهدف املبادرة نفسها.

الصورة الذاتية

ستثري بعض الحمالت اهتاممك و أخرى ستحرجك. و يرجع السبب يف قدرتك عىل اإلقناع مبا تقدمه املنظمة من عدمه إىل 

الصورة وإىل مفعولك عىل اآلخرين. ميكنك التأثري عىل هذا املفعول و لكن ال ميكنك تحديده.

و ليك يراك اآلخرون بالنظرة التي تريدها قم باالستفادة من كل أشكال االتصال و التواصل املتاحة و يشمل هذا سلوك أعضاء 

الفريق و املشاركني  وكيفية تصميم املواد والطريقة التي يريد اآلخرون أن يتم مخاطبتهم بها.

وستتمكن تدريجيًا من خلق هوية للشركة، وستشتمل بدورها عىل: السلوك والاتصال والتصميم، وهم مرتابطون. هنا يتم 

تطبيق تلك الجوانب الثالث عىل كل الوسائل يف مجال العالقات العامة. يتم بث هذه الجوانب للمجال العام وداخل 

مجموعتك وفريقك. وأصعب شئ هو محاولة تأثريك عىل سلوكك انت. ومن السهل أن تقوم بتغيري تصميامت، أو تعديل 

صيغة النصوص. ولكن لتغيري سلوكك يجب إرشاك الجميع، كام يجب تدوين التغيريات.

 قامئة: شخصية مبادريت وصورتها
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املصداقية
مبا أنك تريد أن تقوم بالتغيري من خالل مرشوع املشاركة املدنية الخاص 

بك، فإن حماسك الخاص عامل هام و أسايس. يتوقع الجمهور قدر كبري 

من املصداقية و الأصالة. و يتضمن اهتاممك بصورة املبادرة التطوعية، 

وعناية خاصة بصورتك الذاتية.

• ماذا تريد؟ ما القيم الهامة بالنسبة لك؟

• أي أسلوب هو األنسب لك؟

• كيف يرتجم ذلك يف السلوك )املختلف( امللموس؟

ماذا يفعل اآلخرون؟
كيف تتواصل املبادرات األخرى املتشابهة؟ إن مشاهدتك للمنافسني 

والزمالء تكشف عادات و احتياجات مستخدمي وسائل اإلعالم و النشطاء 

والداعمني. ميكنك أيًضا التكيف معهم لتفادي الحزازات. و لكن بالطبع 

ميكنك القيام بعكس ذلك، و قد يكسبك ذلك انتباه أكرب من الفئات 

املستهدفة و املنافسني، ملجرد اختالفك. عليك فحص مبادرتني أو ثالث 

مامثلني ملا تريد أن تفعل ليك تحصل عىل أساس للمقارنة.

• مواقع الكرتونية.

• نرشات، ملصقات، بوسرتات.

• منابر للتواصل االجتامعي.

• أنشطة عالقات عامة أخرى )مثل أكشاك املعلومات(.

تحليل: ما بني التعديل وملفك أنت

• كيف تعمل املبادرات األخرى؟

• كيف يتم تصميمها؟

• ما الصور التي ستسخدمونها والقصص التي يروونها؟

• كيف يتحدثون عن أنفسهم ومع الجمهور؟

ستستشعر من خالل تقييمك للربامج األخرى كيف تريد أن تعمل، وكيف 

تريد أن تتواصل مع أعضاء فريقك ومع اآلخرين وأيًضا ما الطريقة 

املناسبة واألفضل لك لتنظيم مرشوعك؟ و أخريًا و ليس آخرًا، ما يناسب 

املبادرة نفسها.
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قامئة

شخصية مبادريت و صورتها
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قنوات اإلتصال
يف أثناء البحث ستتشكل أفضلياتك فيام يخص أشكال وأساليب االتصال، 

أساليب جادة أم خفيفة، وردية أم خرضاء، محايدة أم منحازة، تعتمد 

عىل النصوص أم الصور. وعىل صورتك أن تكون رصيحة  و مميزة عرب 

كل قناة بغض النظر عن شكل اإلتصال. عىل العنارص األساسية أن تظل 

واحدة بغض النظر عن القناة املستخدمة.الحظ أننا نربط منظمة العفو 

الدولية باللون األصفر، ونتعرف عىل طائر تويرت األزرق تحت أي لون. يف 

قوٍل آخر، تظل العنارص األساسية واحدة حتى لو كان لكٍل من قنوات 

اإلتصال متطلبات خاصة فيام يختص بصيغة النص والتنفيذ الفني.

ومن ناحية أخرى، اختيارك للقنوات يف حد ذاته ينقل صورة معينة ومن 

حيث املبدأ قد تكون قنوات اإلتصال مفتوحة للجميع أو مجرد 

“للمعنيني”. وميكنك أن تفتح بنفسك بعض القنوات، وتستخدمها 

بطريقتك الخاصة. وقد تحتاج لوسطاء مهنيني، مثل الصحفيني الستخدام 

نوع آخر من القنوات أو للحصول عىل موافقات رسمية إذا أردت أن 

تلجأ لإلعالنات العامة.

 قامئة: قنوات العالقات العامة

توزيع املحتوى
بالتأكيد يقوم املحتوى أيًضا بنقل صورة. متثل قصص وصور وكلامت 

محددة املبادرة ملرات ومرات. و ستحرص منذ البداية عىل استخدام 

نصوص وصور معينة بكرثة ومن املفيد إذًا أن يكون لديك بعض نقاط 

االرتكاز و الصيغ الجيدة التي تصف املبادرة بوضوح و إيجاز. أو بعض 

الصور الحية التي تتناسب مع املوقع اإللكرتوين أو املنشور. أو فيديو 

قصري عىل منابر التواصل االجتامعي.

ويعتمد نوع النص أو الصور التي تحتاج إليها عىل القناة نفسها. وهذا 

ليس معناه أنك مضطراً الستخدام جميع القنوات وتقدم شبكات 

التواصل االجتامعي العديد والعديد من املزايا املتداخلة و الاستخدامات 

المتعددة فقط عفليك تكييف املحتوى قلياًل.
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وصف جيد

ينبغي أن تكون قادرًا دامئًا عىل وصف مبادرتك يف عدد قليل من الكلامت 

وتخيل أن أحدهم أعطاك املايكروفون لتديل بترصيح من 10 ثواٍن. أو أنك 

قابلت الشخص الذي تحلم أن يدعم مبادرتك، ولكن هذا الشخص عىل 

عجلة من وقته. أو أن املدرس يريد أن يعرف ما الذي تعمل عليه بهذا 

الرتكيز.

وعليك تقديم أساس املبادرة مبنتهى اإليجاز والدقة وستحظى بالفرصة 

للخوض يف تفاصيل أكرث بعد فتح الباب. وحتى يف هذا الوقت، مهم أال 

تفقد تركيزك وتدع التفاصيل العديدة تلتهمك.

ويعتربن تلخيصك لفكرة ظللت تعمل عليها لفرتة طويلة نوع من الفن، 

وعليك التدريب عليه مرارًا وتكرارًا ويقول املثل املشاع يف أوساط العالقات 

العامة : “أن تفهمك جدتك مبارشًة!” إذًا ملاذا ال تسأل األهل واألصدقاء أن 

يساعدوك يف التدريب ويقدمون لك تعليقاتهم ويعربون لك عن مدى 

فهمهم وقناعتهم مبا قدمت من خالل وصفك؟
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طريقة

وصف املرشوع

اإلتصال

قدم فرصة واحدة عىل األقل إلجراء 

إتصال و تعميق العالقات 

• رقم تليفون.

.)email( إمييل •

.)Facebook( صفحة فيس بوك •

)Messenger( حساب ماسنجر •

• موقع إلكرتوين.

• عنوان بريدي.
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قصة جيدة
تعترب القصص وسيلة لنقل املعرفة ومشاركة الخربات و إضفاء القيم 

واملعايري. و تنشط القصص الجيدة حواسنا و قلوبنا وتبقى يف ذاكرتنا و 

نستمتع بنقلها و يتضمن رسد القصص ربط شخص بشخٍص آخر، و هذا 

بدوره ينطوي عىل تنمية العالقات. وتحفز القصص املستمع عىل مقارنة و 

موامئة خربته الشخصية مع القصة نفسها. و قد تنىس األرقام و املعلومات 

املحددة التي تم ذكرها أثناء محارضة أو عرض، و لكن غالبًا ما تتذكر 

القصة، وتسأل نفسك “ما عالقة ذلك يب؟”

وعىل من يبحث عن داعم أن يحتفظ برصيد من القصص الجيدة. وميكن 

أن تضم القصة الجيدة كٍل من أهداف املبادرة و الصعوبات التي تواجهها 

والنجاحات التي حققتها. بإمكانك أن ترسد قصة كتلك يف أي مكان و يف 

أي سياق: من خالل تويتة من 140 كلمة أو فيديو أو كتيب وثائق.
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اللغة البرصية
مثلام يوجد للغة أساليب مختلفة، تختلف أيًضا األساليب البرصية، و ميكن 

أن تكون تلك األساليب جذابة أو منفرة. تشمل اللغة البرصية األلوان، 

والصور، والرسوم التوضيحية، و الخط وكيفية نقل املعلومات ،باإلضافة إىل 

وسائل اإلعالم وخصائصها.

وتوضح األمثلة أن هناك طرق عديدة لتعديل وتحديد هذه العنارص. وإىل 

أي مدى تريد أن تعمل من خالل الطرق املتعارف عليها يف استخدامك 

لأللوان وللصور؟ وإىل أي مدى تريد أن تؤسس طرقك الخاصة؟

اللون
تساعد األلوان عىل تنظيم املعلومات البرصية، وعىل إظهار أي القضايا 

والفئات واألماكن ترتبط بك.

فعىل سبيل املثال يستخدم البنك الذي يحاول أن يرسخ لنزاهته أن 

يستخدم اللون األزرق. ويف املقابل قد تضعنا األلوان بدون أن ندري داخل 

قوالب ذهنية، كام قد ترسخ للصور النمطية.

فهل علينا دامئًا ربط األوالد باللون األزرق؟ والبنات باللون الوردي؟ وهل 

كلمة “إسالم” تعادل إمرأة محجبة؟ ال ميكنك ضم تلك الصور للمبادرة، 

حتى وإن كانت شائعة، فإذا كنت ال تريد أن ترسخ ألحكام مسبقة.

بنوك
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الشعار

للشعارات واألسامء معاين هامة بالنسبة لهويات املؤسسات. تهتم إذًا تلك املؤسسات بأن يتم تصميم شعاراتها بشكٍل سليم، وأن 

تحرتم القواعد الخاصة باملصطلحات.

• احرص عىل احرتام األسامء والعناوين الصحيحة.

• وضح ما إذا  كان هناك متطلبات بخصوص كيفية ظهور االسم الطويل للمنظمة، أم إذا كان بإمكانك أنت تحديد ذلك بنفسك.

• استخدم فقط الشعارات التي أجازتها املنظمة.

• التزم بقواعد األلوان إن وجدت.

• ال تقوم بنقل أو تشويه أو تغيري الشعارات.

مؤرش: الطفولةأيقونة: التليفونرمز: الثعبان

معلومة

التعبري بالرموز
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فن الخطوط 

فن الخطوط هو جعل النص جذاب وسهل القراءة عن طريق استخدام 

أساليب مختلفة للحروف. وأصبحت قراءة الكلامت جزء ال يتجزأ من حياتنا، 

ولذلك نغفل عن مالحظة ذلك بوعٍي. ومعنى هذا أنه بالرغم من أن برامج 

 )LibreOffice( وليرب أوفيس ،)OpenOffice( وأوبن أوفيس ،)Word( مثل وورد

تقدم احتامالت كثرية للكتابة ولتنسيق النص، وتظل النصوص املنسقة 

بطريقة سيئة مزعجة. وقد ميهد فن الخطوط الطريق ملبادرتك، مثله مثل 

الصور والرسومات التوضيحية ومحتوى النص.

مزيد من الفهم
 ويساهم تنسيق النص يف رفع درجة الفهم، واملنطق، والنظام، والوضوح. 

وبالرغم من ذلك ميكن لتنسيق النص تحقيق ذلك إذا اتسم النص نفسه 

مبستوى معني من الوضوح. فيجب أن يكون النص مبني عىل أفكار مبلورة 

جيًدا ومقدمة يف هيكل واضح. قد تساعدك النصائح املوضحة بالجدول 

املقابل يف أن تقوم بذلك.

الصورة
هي إختيارك أن تقدم معلومات عن املبادرة و قيمها و أسلوبها عن طريق 

تنسيق النص. وقد لعب فن الخطوط عىل مدى العقود املاضية دورًا هاًما يف 

تصميامت الرشكات. وتنفق الرشكات أموااًل  طائلة عىل الخطوط بصفة عامة 

وعىل الخطوط املصممة خصيًصا للرشكة أو ملجموعة معينة. وننصحك بإتخاذ 

األفكار التالية يف اعتبارك يف مرشوعك للعالقات العامة. فعىل سبيل املثال 

ميكنك أن:

• تقوم بإختيار عدد من الخطوط التي تناسب أهدافك وقيمك ومناهجك.

• تدمج الخطوط يف املفهوم اإلبداعي الشامل املنبثق من هوية الرشكة.

• تتأمل يف التصميامت املختلفة املسجلة مع داعمني مختلفني يف مجتمعات 

متنوعة.
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وتستخدم معظم املبادرات الصور لتسجيل ما حدث. وكثريًا ما يتضمن 

ذلك صوراً شخصية للمرشفني وضيوفهم. ويستخدم البعض الصور حتى 

يتمكنوا فيام بعد من تحديد عدد املشاركني بأكرث دقة. ويقوم البعض 

اآلخر بتصوير بوسرت املبادرة كطريقة لتسجيل النتائج.

اإلستعارات والصور
أما بالنسبة ألغراض اإلعالن فتستخدم الصور ليس لغرض التسجيل، ولكن 

لبث الرسائل التي تريد أن تنقلها. وعليك بالتفكري يف استخدام الرموز 

واإلستعارات مع صور اإلعالن. والتركز تلك الصور عىل األشخاص، ولكن 

تصور مواقف منوذجية أو قصص مثرية لالهتامم.

ولكن كيف ميكن أن تقوم بتمثيل مبادرتك بتلك الطريقة الشاقة؟ القاعدة 

هي أن تكون الصورة شيقة بالنسبة لهؤالء الذين ال يعرفون األشخاص 

الذين بداخلها - أوبقوٍل آخر- إبحث عن لحظات  منوذجية أو رمزية. 

ومن ناحية أخرى ال ينبغي أن تتشبه بشدة مع الصور املوجودة سلًفا. فإن 

صورًا لشباب متشابك األيدي ويضحك باتت شائعة جًدا. ولكن ما الذي 

مييز مبادرتك بالتحديد؟إن الدعائم كمكرب الصوت أو قلم اللباد قد تساهم 

بشكٍل كبري يف التمثيل البرصي. 
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قامئة

الصور

اإلضاءة

ما األماكن التي تتمتع بإضاءة جيدة؟

ما األماكن التي ميكن أن تضاء بصورة أفضل؟

املنصة

ما درجة جودة اإلضاءة عىل املتحدثني واآلخرين عىل املنصة؟

ما أنسب طريقة لديك لتنظيم هؤالء؟ يف أزواج ... يف مجموعة...

هل هناك زجاجات من املياه أو ميكروفونات يف الطريق؟ )إذا لزم األمر غري املوقع الذي تقوم بالتصوير منه( .

أين يجب أن تضع الكامريا لتستطيع أن تشمل كل يشء يف داخل الصورة؟

الخلفية

هل تستطيع أن ترفع الزجاجات – الزرع -  الشنط -  البوسرتات -  الصور من الخلفية؟

هل هناك مسطحات عاكسة تشتت االنتباه؟

تأكد من أن تكون الخلفية من أبسط ما ميكن )ستائر مغلقة- تفاصيل بسيطة- الفتات عناوين( .

قامئة املهام



85

بناء العالقات والحفاظ عليها
لقد قمت بالعديد من األبحاث،والكثريمن املداوالت،وقمت بإعداد 

نصوًصا وصورًا تظهر اآلن نتائج عملك للمجال العام.وتشكل تلك 

النتائج النواة األساسية ألنواع محددة من العالقات العامة، التي هي 

- كام تذكر - أول وأهم ما يف العالقات.

وينتظر الجميع معلومات عن مبادرتك : الداعمون – املشاركون - 

الفنانون املعنيون - أعضاء الفريق - سكان الحي - العامل بأجمعه.

والكثري منهم سرييد أن تصله تحديثات دورية. ومبا أن هذا يتطلب 

الكثري من العمل، فيجب توزيع مهام العالقات العامة بوضوح. ويف 

الوقت ذاته، من املهم تحديد أشخاص معنيين ألن بناء عالقة يكون 

أصعب بكثري إذا قام شخص مختلف بالرد عىل اإلمييالت كل أسبوع.

ماذا يحدث يف العامل الخارجي
ميكنك الحفاظ عىل العالقات بشكٍل أفضل إذا كنت تعلم ما يحدث 

يف العامل الخارجي. وتتعلق أحداث معينة بالفئة املستهدفة، وأحداث 

أخرى بالتخطيط، وأخرى مبحتوى املبادرة.

 فعىل سبيل املثال، التخطيط للعرض األول للفيلم الخاص باملبادرة يف 

L = يوم نهايئ كأس العامل لكرة القدم

ومن ناحية أخرى تجذب األعياد السنوية -  االنتخابات - النزاعات 

العامة – الفضائح - صيحات املوضة الكثري من اإلنتباه. البحث المبكر 

في بعض التواريخ والقضايا املحددة قد يساعد مبادرتك يف استخدام 

األحداث الخارجية للنقاش ولضمها لعمل العالقات العامة.

وستجد يف الصفحات التالية اقرتاحات لكيفية استخدام األجندة يف 

تنظيم األحداث املحلية واملواعيد والتواريخ الداخلية للمبادرة.
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املغزى من القصة
يهتم السياسيون والفيفا ومجموعات الرشكات بالشفافية. ولكن هل 

عىل مبادرات الصغرية أيًضا االلتزام بالشفافية؟ فينبغي أن يقدم كل 

من ينوب عن آخرين معلومات صادقة عىل األقل بخصوص أهدافه. 

ينطبق ذلك عىل املبادرات الصغرية مثلها مثل املنظامت والرشكات 

الكبرية. وتستطيع فقط من خالل هذه الطريقة أن تقدم الفرصة 

لآلخرين أن يقوموا بتكوين رأيًا ويتخذوا قرارًا عام إذا كانوا يريدون 

دعمك أم ال.

ويقوم الكثريون بالتطوع ملجرد رغبتهم يف القيام بعمل نبيل. ومن 

الطبيعي أن يشعروا باإلحباط إذا قابلوا شخًصا يبدو عليه عدم الثقة 

ويقوم بطرح وابل من األسئلة عن السبب وراء مبادرتهم ومصدر 

متويلهمو أسامء داعميهم. وقد يشعر املتطوعون بالظلم ولكن عليهم 

إدراك رشعية هذا الشعور املبديئ بعدم الثقة. وهناك العديد من 

املبادرات واملنظامت التي تستخدم يف غسيل األموال. بينام يدعي 

البعض اآلخر رعايته ملبادرة مدنية يف حني أنه يشكل قسم العالقات 

العامة الخفي لرشكة أو لحزب سيايس. وسيكون عملك أكرث سهولة إذا 

وضعت كل أوراقك عىل املائدة.
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من سيدفع فاتورة العشاء؟
حني تكون ميزانية العشاء محدودة يأيت أحدهم بالحلو، وآخر باملرشوبات، ويف النهاية يساهم الجميع يف تنظيف 

املكان. وتحتاج أي فكرة جيدة للدعم سواء كان ذلك الدعم ماديًا أو معنويًا أو باملجهود. ويركز هذا الفصل عىل 

األدوات التي ستعتمد عليها مبادرتك، ومن الذي سيقدمها؟ وكيف يفكر املتربعون؟ وكيف تحصل عىل األموال من 

خالل اإلنرتنت..

“جمع األموال” هو “إتاحة املوارد”. إن لفظ “موارد” عام  و يوضح أن جمع األموال ال يختص بالجانب املايل فقط . و يف النهاية املال ليس إال 

أحد املوارد التي تحتاج إليها لتنفيذ املبادرة ومحاولة جمع املال الناجحة هي التي تقوم  بتجميع موارد عديدة من خاللها، و قد يكون بعض 

منها مجاين.

تحليل االحتياجات واملوارد

قبل أن تبدأ بتحليل متطلبات التنفيذ الناجح ملرشوعك، فعليك أن تتأكد أواًلمن توافر أساسيات املبادرة.
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0,–€ املبادرات
ذات املزيانيات املحدودة

تنجح العديد من املبادرات دون طلب المال من أحد. حيث يوفر 

القامئون عىل املبادرة املكان الخاص بهم، ويقوم املشاركون أنفسهم 

بالتكفل مبصاريف مرشوباتهم، ويشارك الخرباء املدعوون بجهدهم 

دون طلب مقابل، ويعمل الفنانون يف مقابل إيرادات تذاكر الدخول. 

ويعترب توفري االحتياجات الالزمة للمبادرة بهذه الطريقة عماًل إعجازيًا. 

وأكرب فائدة لذلك هي أنك ميكنك أن تفعل ما تريد، فال يشارك أي 

داعم أو مدرس أو أي شخص آخر يف قراراتك بخصوص كيفية تنفيذ 

وإجراء مبادرتك.

باإلضافة للتربعات املالية من األفراد أو املنظامت أو الرشكات، وهناك 

مجموعة واسعة من أنواع التربعات التي تحمل قيمة نقدية. ويصبح 

أي شخص يعرب عن استعداده للمشاركة عنرص فاعل، و يقوم بدوره 

بإبالغ اآلخرين عن املبادرة ، و يصبح يف أثناء ذلك جزء من املبادرة. و 

نستخلص يف ضوء هذا الكالم أن أفضل مبادرة ذات ميزانية محدودة 

هي التي ميكن تنفيذها بدون مال، و لكن مبساعدة اآلالف من الناس، 

“مبادرة امليزانية الصفر”.

كيفية وضع املزيانية
إن امليزانية هي تقدير لتكاليف مبادرتك. ويتضمن ذلك أي مصاريف 

أو دخل تكون ملاًم بها مسبًقا، مثل رسوم الدخول أو إسهامات من 

املشاركني. فعليك أن تبحث التكاليف مسبًقا ليك تقوم بحساب 

امليزانية سواء األمور التي ستحتاج للامل أو أي تربعات عينية.

حتى و لو كان ذلك مجرد تقديرًا، و تحتاج امليزانية أن تكون واقعية. و 

يكون عادًة املؤيدون عىل علم بالتكاليف بصفة عامة، و لذلك يعتربون 

تقديرات التكاليف التي هي أعىل أو أقل بكثري من املتوقع دليل عىل 

سوء التخطيط. باإلضافة إىل ذلك، يجب أن تبني امليزانية بوضوح كيف 

توصلت لهذا اإلجاميل، و أن توضح تكلفة األنشطة املختلفة – يف املثال 

املقابل، يجب أن يتم ذكر اجتامع التخطيط باالسم يف امليزانية، و ليس 

مجرد مبلًغا مطلوبًا تحت بند مستلزمات مكتبية.

ختاماً:

• اذكركل املرصوفات املتعلقة باملبادرة.

• قم بتقدير املبلغ الكيل لهذه املرصوفات.

• قم بإعداد ميزانية واقعية ومقبولة.
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جمع املال
إذا أردت أن ترفع أثر مبادرتك وأن يكون عملك أكرث كفاءة، قد يكون مفيًدا 

أن تعمل مبيزانية أعىل من الصفر أو من الحد األدىن، كام يظهر يف املثال أدناه.

وسوف تالحظ أنه من األفضل أن تتمكن من عمل ما تريده بدون أن تكون 

معتمًدا كليًة عىل اآلخرين. بالرغم من ذلك كثريًاما تواجهك صعوبة تحديد ما 

هو مطلوبًا بالفعل لتصل بطريقة أفضل ألهدافك )مشاركة أكرث عمًقا بني 

املشاركني( أو لرفع فعالية مبادرتك )حملة تخطيط(. وهنا يأيت دور جمع 

األموال.

ولكن كيف لنا أن نحصل عىل تلك األموال اإلضافية؟ تختلف اإلجابة بشكٍل 

كبري يف مختلف أنحاء أوروبا. يف أملانيا هناك العديد من املؤسسات املدعومة 

بطريقة مبارشة أو غري مبارشة من الدولة، تستطيع ان تقدم مبالغ قليلة من 

املال. و يف بلغاريا، يأيت معظم التمويل من الرعاة األجانب. أما يف إنجلرتا 

هناك شبكة فاعلة للمنظامت الخريية التي متِول املبادرات من خالل التربعات 

واملبيعات.

تتباين تربعات رجال األعامل بشكٍل كبري بحسب محل إقامتك. وترحب 

الرشكات املحلية الصغرية يف كثري من األحيان بأن تقوم بتربعات. وكثريًا ما 

تتربع الرشكات الكربى يف العديد من البالد لصالح املرشوعات الكربى التي 

ستحقق لتلك الرشكات أثر طيب فيام يخص العالقات العامة.
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نتقدم بخالص الشكر إىل...
إن تقديم الشكر لكل من دعموك ال يقترص عىل الفائزين بجوائز األوسكار 

فقط. فيستحق الجميع الشكر، سواء جمعت مبلغ $10 عن طريق التمويل 

الجامعي أو حصلت عىل تربع مببلغ $1000 من مؤسسة، وسواء أىت لك 

جارك ببعض الطعام لتأكل او قام مذيع ودود بإذاعة تغطية ملرشوعك عىل 

إحدى محطات اإلذاعة املحلية. فاملوضوع ليس فقط من باب التهذيب، 

ولكنه اهتامم بالذات أيًضا: فبإنهاء مبادرة تكون حرًا للمبادرة التالية. وإذا 

تذكرك أحًدا باعتزاز فسوف يدعمك مرة أخرى.

جمع األموال عن طريق 
اإلنرتنت: المتويل الجماعي

أصبح متويل املبادرات عن طريق عدد كبري من التربعات الصغرى سياسة 

شائعة. يف العامل املادي ميكنك تنظيم معرًضا لبيع الحلويات املخبوزة أو 

وضع صندوق تربعات لتلقي التبرعات بينام عىل اإلنرتنت تنظم مبادرة 

للتمويل الجامعي.
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قامئة

المتويل الجماعي

الدفع

ما طرق الدفع األكرث شيوًعا مع فئتك املستهدفة؟ )بطاقة ائتامن، باي بال PayPal، حوالة(

هل ستتلقى مبادرتك املال الذي قامت بجمعه حتى لو مل تصل للهدف الذي حددته؟

الرسوم

ما قيمة الرسوم التي يطلبها املنرب؟

املدة

ما املدة التي ميكن للحملة االستمرار فيها؟

هل ميكن مدها؟

املزايا

ما نوعيات املزايا املتاحة؟

هل ميكنك تغيري املزايا التي تقدمها يف أثناء الحملة؟

إيصال التربع

هل ميكنك تقديم إيصااًل بالتربع للمتربعني؟
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الفاتورة - الحساب من فضلك
حني تنتهي من تناول وجبتك يف املطعم، فعليك أن تسدد الفاتورة. وينطبق الشئ نفسه عىل املبادرة. وبغض النظر عمن 

سيقوم بتسديد الفاتورة، ومن الرضوري أن تتسم املاليات الخاصة باملبادرة بالشفافية وأن تكون مفهومة. وال تنس: وال 

يريد أحد أن يفاجأ بقيمة الفاتورة. ويدورهذا الفصل حول الدخول واملرصوفات و”اللعب املايل النظيف”...

وقد سمعنا جميًعاعن حوادث فساد تورط فيها سياسيون أو أعضاء 

للامفيا أو إتحادات رياضية دولية، عن طريق الكسب غري املرشوع أو 

غسيل األموال. وينزعج أغلب الناس من إنعدام الشفافية، فهم يحرصون 

عىل أن تسري األمور بطريقة نزيهة. وتحتل األمانة يف الشئون املالية 

أهمية خاصة يف نطاق املجتمع املدين ألسباب مختلفة: 

• لأسباب أخلاقية، لروحك املعنوية.

• لتتمكن من االحتفاظ بنظرة شاملة عىل املوقف وتتمكن من استخدام 

أموالك بفاعلية.

• ليتمكن املتطوعون أن يثبتوا لآلخرين جديتهم فيام يختص بالشفافية.

• لريى املتربعون والداعمون كيف يتم استخدام أموالهم

• لتتمكن املؤسسات التي تقوم بدعمك من تفسري دعمها.

و يعرب البعض عن نفسه بطريقة أفضل عن طريق الكالم، والبعض اآلخر 

عن طريق األفعال، و يفضل فريق آخر التعبري عن نفسه عن طريق 

األرقام. كام هو متوقع، وال يستمتع الذين يجيدون لغة الكالم بالعمل 

من خالل األرقام، وقد يرهبون ذلك أيًضا. 

و بالرغم من ذلك ال تتطلب املبادرات الصغرية منك أن تكون عبقري يف 

لغة األرقام ليك تويف اإلحتياجات األساسية للنزاهة والشفافية. فعليك 

فقط أن تتعلم بعض األمور. وستعمل بصفة وثيقة مع امليزانيات 

والفواتري إذا كان لديك راعٍ. لكل منظمة طرقها الخاصة، ولكن يظل املبدأ 

العام واحد.
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طلب األموال من املتربعني
تتضح االعتبارات الخاصة بالتكاليف الطارئة واألموال التي تستخدم لسداد 

تلك التكاليف من خالل جزئية نظرة عامة على التكاليف والتخطيط 

المالي. و كلام خططت ملرشوعك بطريقة واقعية، و كنت ملاًم 

باحتياجاتك من املوارد، و كلام أدركت أي املرصوفات ستطرأ بالفعل، كلام 

كانت خططك املالية و التكاليفية أكرث دقة. ويوضح املثال بأدناه نظرة 

عامة بسيطة عىل التكاليف.

عندما تمت املوافقة عىل املنحة
سيصدر املتربعون موافقة على المنحة و وصف لشروط التمويل )بقوٍل 

آخر: رشوط منحتهم(. يتم من خالل هذه املوافقة إبالغ املستفيدين أنهم 

سيتلقون منحة، و رشوط دعم الراعي للمرشوع. تصبح املوافقة سارية 

مبجرد إمضائها من قبل الطرفني.

و كثريًا ما تكون رشوط املنحة خاصة باملنظمة. ينبغي الحصول عىل 

موافقة مسبقة، إذا طرأت تغيريات كبرية بخصوص النظرة العامة عىل 

التكاليف أو الخطة املالية.
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الدخل
و ميكن أن يقوم متربعوك بصرف الأموال بعد قبولك للرشوط. و قد تطلب يف بعض الحاالت دفعة أو تحويل )مقدم(. 

يتطلب بعض املتربعني أن تقوم أنت بتغطية كل التكاليف، ويقوموا هم بالسداد بعد اإلعداد الكامل للفواتري. ويقوم البعض 

اآلخر بالسداد عىل دفعات.

    فإذا كنت تريد أن تتاح األموال التي ستمنح إياها يف الوقت املناسب، عليك بالتخطيط لذلك مسبًقا فتطلب الأموال قبل 

عدة أسابيع، قبلام تقع مواعيد أول املرصوفات. يأخذ غالبًا طلب الحصول عىل أموال وقتًا لتنفيذه. و قد تحتاج أن تجاوب 

عىل بعض األسئلة بخصوص املبلغ املطلوب، عىل سبيل املثال، أو قد يكون الشخص املسئول عن توزيع أو تخصيص  األموال يف 

أجازة.

املرصوفات
توضح اإليصاالت كيف تم استخدام املال. وبصفة مثالية يجب أن تتساوى 

مبالغ المصروفات التي قمت بالتخطيط لها وتحديدها من خلال النظرة 

العامة على التكاليف والخطة المالية مع مبالغ إيصالات الصرف. وهنا 

تظهر جدوى التخطيط املايل الناجح.

إن الكثري من األعامل ال تقوم بإصدار إيصاالت توضح كيف تم استخدام 

األموال. وقد يفيد إذًا وجود دفتر إيصالات على بياض. ويقوم متلقي 

األموال ومندوب املبيعات أو صاحب العمل  بتوقيع اإليصاالت. ويحتفظ 

الشخص الذي قام برصف املال باألصل.

التوثيق وإعداد الفواتري
يتم فرز إيصاالت املرصوفات يف مجموعات طبقاً لنوع التكلفة، ويتم 

ترقيم كل مجموعة عىل حدة واالحتفاظ بها يف ملف الفواتري. وتقوم 

بإعداد قامئة إيصاالت جديدة عىل الكمبيوتر لكل نوع من أنواع 

املرصوفات، وتقوم بإدخال كل إيصال عىل القامئة.

ويف النهاية عليك بإثبات أنك قمت برصف األموال بالطريقة التي تم 

املوافقة عليها من قبل الراعي. ويف كثري من األحيان يكون عليك تقديم 

قوائم من اإليصاالت ونسخ من اإليصاالت، ووصف لكيفية استخدام 

األموال. إن القامئة املفصلة هي تقرير للمرصوفات يشبه النظرة العامة 

عىل التكاليف. والفرق الوحيد هو أنك تقوم بإدخال املبالغ التي قمت 

بإنفاقها.
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ال تنتظر حىت النهاية
يهاب الكثريون الحسابات لهذا السبب: و يقوموا باملامطلة ملدة طويلة 

قبل أن يبدأوا هذا العمل بالفعل. ثم يجدون أنفسهم أمام هرم من 

اإليصاالت، دون أن يذكروا كيف قاموا بإنفاق أموالهم. و باإلضافة إىل كل 

هذا ال يجدون آخر كشف حساب...

و بدالً من أن تسلك هذا الدرب، ميكنك أن تقوم بإعداد نظام تبويب 

منظم دون اللجوء ألي تكنولوجيا مفتخرة. وميكن أن تلجأ لشئ بسيط 

كملف ذا جيوب متعددة، أو فواصل ملجموعات الورق املختلفة، أو ميكنك 

وضع عالمات توضح أن كل مجموعة متثل نوع مختلف من التكاليف.

باإلضافة إىل ذلك إذا قمت بإرشاك أعضاء فريقك يف تلك العملية، و قد 

تجد أن عملية إدخال املعلومات الخاصة باإليصاالت عىل قاعدة البيانات 

أو عملية لصق اإليصاالت يف دفرت قد تحولت إىل نشاط مرح وممتع. و قد 

يساعدكم وجود بعض املرشوبات الساخنة كالشاي والقهوة يف متناول 

يديكم أثناء العمل  و فيام يختص باملبادرات الطويلة يفضل القيام بهذا 

العمل مرتني أو أكرث خالل مدة املرشوع.
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قاموس املصطلحات املالية
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طعم مكتسب؟
تجد أحيانًا بعض األطباق شهية لدرجة أنك تتوقى لطهيها من جديد ملرات ومرات. بينام تكون بعض 

األطباق األخرى كالتجربة املثرية، ال تكون بالرضورة متشوًقا لتكرارها. وينطبق الشئ نفسه عىل املبادرة 

املدنية، إما أن تكون حدث فردي أوحد، أو أن تكون التجربة األوىل يف سلسلة طويلة من التجارب.

قم بإجراء مراجعة شخصية ملعرفة أين أنت من هذين اإلتجاهني.

ويجب أن تقوم بتقييم عملك يف كل األحوال كام تفعل عندما تقوم بإعداد وجبة.ويتسآئل الطاهي املاهر عام ينقص الوجبة 

التي أعدها، وكيفية جعلها أفضل يف املرة القادمة. رمبا كان يجب أن تبدأ يف وقٍت أسبق أو رمبا كان عىل الطاهي إضافة أحد 

األطباق للوجبة أو أن يستخدم كمية أقل من البقدونس يف طبٍق آخر. باإلضافة إىل ذلك يسأل الطاهي املدعوين رأيهم يف 

الوجبة والسبب يف ذلك.

التقيمي
عند قيامك بتحديد أي من عنارص املبادرة يستحق أن يتم فحصه بهذه الطريقة، قم باتخاذ املتطلبات الخارجية يف اعتبارك. 

فعىل سبيل املثال رمبا يريد الراعي تقريرًا نهائيًا. ومن ناحية أخرى عليك أن تأخذ مصالحك أنت يف االعتبار. وال يهم أن تقوم 

بفحص إدارتك الشخصية لوقتك أو التواصل ضمن أعضاء الفريق. فاملهم هو أن تفكر يف مدى رضاك باملنتج النهايئ، وأن تحدد 

ما إذا قمت بااللتزام بامليزانية، وأن تقيم ما كسبته من معرفة والتأثري امللموس عىل املشاركني الفرديني. رمبا تساعدك األسئلة 

التالية يف التفكري بهذه الطريقة: 
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كيف ميكن لعملك أن يسمتر...
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وجبة خفيفة للطريق...
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