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لــلـمـشـاريــع غـــير الربحـــية

شكر و تقدير

تتقدم : مؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية  

بجزيــل الشــكر  و كل التقديــر  والعرفــان لــكل مــن ســاهم يف إخــراج هــذه الحقيبــة 

إلــى حيــز الوجــود، ونخــص بالذكــر  شــركة    التــي تولــت مهمــة  إعــداد 

ــر الحقيبــة، كمــا نشــكر  فريــق  املؤسســة الذيــن شــاركوا يف هــذا العمــل  و تطوي

املوفــق ، داعيــن املولــى عزوجــل أن يتقبــل مــن الجميــع و منــا هــذا العمــل خالصــا 

لوجــه الكريــم و يجعلــه يف ميــزان حســناتنا يــوم القيامــة.

تنويه هام 

لقــد تــم إعــداد حقيبــة " اإلنضــاج " إنطالقــا مــن خبــرة و ممارســة املؤسســة الذاتيــة، 

ــا  ــنوات ، وتطبيقه ــة 5 س ــة طيل ــة العملي ــة املؤسس ــة تجرب ــف حصيل ــم توظي فت

ــب، أو  ــة، ســواء كتدري ــة - التنموي ــر الربحي لإلنضــاج ىلع عــدد مــن املشــاريع - غي

ــات ذات  ــات والبيان ــة والدراس ــاءات املتخصص ــن اللق ــال ع ــاذج، فض ــارات أو نم استش

الصـلـــة.. كأسـاس ومـرجـعـيـة لبنـــاء وتطـويـر محـاور ومحـتــوى هــذه الحـقـيـبـة 

) حقيبــة اإلنضــاج (.
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وقفة ضرورية  ) خارج مادة الحقيبة (

نتيجــة ملــا تــم مــن لقــاءات أو مشــاورات أو مناقشــات مــع عــدة جهــات خــالل فتــرة إعــداد مــادة 

ــئة ..    ــاريع الناش ــال واملش ــر األعم ــال تطوي ــارين يف مج ــض املستش ــاء بع ــة ، ولق ــذه الحقيب ه

خلصنــا منهــا إلــى النقــاط التاليــة : 

دورة " اإلنضــاج " موجهــة فقــط وفقــط ملــن هــم بحاجــة لهــا - ممــن ال يمتلكــون 

الخبــرة الكافيــة - وعليــه: 

1.  إمــا أن تخصــص للمتقدميــن الذيــن حــازت أفكارهــم ومشــاريعهم ىلع موافقــة 

مؤسســة عبدالرحمــن الراجحــي   

2. أو أن تقدم لكل راغب يف تأسيس أو تطوير  مشروع خيري ) تنموي غير  ربحي(. 

أن يتقــدم املهتــم )الراغــب بالدعــم( إبتــداء ببياناتــه الضروريــة األوليــة التــي ىلع 

أساســها يتــم إعطــاء املؤسســة موافقتهــا ىلع الدعــم مــن عدمــه. )ويف هــذا 

املقــام تــم إعــادة تصميــم نمــوذج البيانــات املقتــرح مــن املؤسســة بمــا يتفــق 

مــع هــذا الــرأي(. 

أن يخصــص نمــوذج البيانــات التفصيلــي املطلــوب مــن صاحــب املشــروع ) ألنــه 

يحتــاج لخبــرة ( ، ملــا بعــد حضــور دورة اإلنضــاج. وال مانــع ملــن لديــه القــدرة بمــأ 

النمــوذج قبــل الــدورة .

ــابقة إن  ــم الس ــرا لخبراته ــا تقدي ــم وأيض ــزا إلبداعاته ــن )تحفي ــاح للمتدربي أن تت

ــة أن  ــر ( إمكاني ــروع وأخ ــن كل مش ــة بي ــات البيني ــاة لإلختالف ــم مراع ــدت ث وج

يضيــف أو يختصــر  أو يطــور مراحــل العمــل يف مرحلــة " اإلنضــاج " مــادام ملتزمــا 

ــي .  ــن الراجح ــة عبدالرحم ــل مؤسس ــن قب ــة م ــة املطلوب ــات الالزم ــر املعلوم بتوفي
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وعليــه فقــد أضفنــا إلــى عمليــة " االنضــاج " معلومــة ) اســتدامة املشــروع( ملــا 

تضمنــه هــذا املفهــوم مــن عــدة معانــي فضــال عــن الفوائــد التــي يعــود بهــا 

ســواء ىلع منحــة املؤسســة ) املانــح ( أو دراســة االنضــاج ذاتهــا و قــوة املشــروع  

أو جاهزيــة واثــراء  معرفــة صاحــب املشــروع.

قمنــا بالتطويــر ىلع الحقيبــة بمــا يخــدم الغايــة والهــدف وبحيــث ال يخــل 

بتوجهــات مشــروع " إنضــاج " ومراميــه ، بــل نزعــم أننــا وســعنا مــن دائــرة 

اســتخدامه وأيضــا نفعــه وفائدتــه . فضــال عــن التوفيــق بيــن التجــارب العامليــة 

ــة"  ــه الخيري ــي وعائلت ــح الراجح ــن صال ــن ب ــة " عبدالرحم ــة ملؤسس ــة الخاص والتجرب
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كيـف تعمـل هـذه الحقيـبـة

أهــداف الحقيبــة املنظــورة وغيــر املنظــورة

ــاج«   ــروع »إنـضـ قـاعـــدة الـفــرصـــة و مـشــ

ــداف( ــة )األه ــذه الحقيب ــب ه ــج تدري نتـائـ

الشــخصية الناتجــة عن تدريب هــذه الحقيبة

  •
  •
  •
  •
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الهـــدف

املنظـور

الهـــدف

غــيــــر

املنظـور

أهداف الحقيبة املنظورة وغير املنظورة.
ــر  ــددة عب ــج مح ــى نتائ ــول إل ــن والوص ــر  املتدربي ــة ىلع تطوي ــذه الحقيب ــل ه تعم

ــن : ــق هدفي تحقي

- تعريــف املتدربيــن - عمليــا - ىلع مشــروع" انضــاج"، وآليــة عملــه 

ــك  ــه. وذل ــتخدمة في ــة املس ــاذج التطبيقي ــع النم ــل م ــة التعام وكيفي

باملمارســة التطبيقيــة بعــدة أســاليب تدريبيــة.  

- تعزيــز قــدرات املتــدرب وتزويــده باملعرفــة الالزمــة املدعمــة بعــدد مــن 

ــي  ــق العمل ــم ترســيخها وتأكيدهــا بالتطبي ــي يت املهــارات املناســبة الت

ــدة  ــا -  ىلع املســتوى الشــخصي - بالنفــع والفائ ــه ذاتي بمــا يعــود علي

فهمــا وســلوكا، كمــا ويمّكنــه - بــإذن اهلل -  مهنيــا مــن إمتــالك أهــم أدوات 

النجــاح املأمــول يف مشــروعه وهــي القــدرة ىلع التطويــر واالبــداع.

الهدف املنظور

• تعريفهم بمشروع إنضاج بكامل تفاصيله من األلف إلى الياء .  
• تطبيق عملي ملا تم معرفته  مع إستخدام النماذج التطبيقية املحددة من املؤسسة .

الهدف غير املنظور

• تمكين املشاركين من أدوات النجاح الالزمة. 
• تهيئتهم نفسيا، مع تطويرهم معرفيا بشكل مالئم. 

• تدريبهم ىلع مهارات مناسبة بوسائل تدريب متعددة.  
• التأسيس الجيد للسلوكيات املطلوبة، مع ترسيخها باملمارسة العملية التعزيزية.
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قاعدة » الفرصة « ومشروع » إنضاج «

لقــد تــم ربــط مشــروع " إنضــاج "  مــع مــا يعــرف بقاعــدة " الفرصــة " .. بهــدف تجهيــز  

املتدربيــن للحصــول ىلع أفضــل فرصــة متاحــة أمامهــم وبأفضــل صــورة وبأفضــل 

نتيجــة يتمنــون الوصــول إليهــا .. أي أن مشــروع "إنضــاج " يرتقــي بهــم إلــى منتصــف 

الســلم فلــن يبــدأوا  حياتهــم كاألخريــن مــن بدايــة الســلم وإنمــا مــن منتصفــه وكمــا 

أن هــذا يعنــي مــا يعنيــه مــن جــدواه عليهــم والفائــدة املنتظــرة لصالحهــم فإنــه 

أيضــا يعنــي أنهــم مــن الجاهزيــة والتأهيــل والقــدرة مــا يؤهلهــم لهــذا .. ولــن يتأتــى 

ــه  ــوغ نهايت ــرار ىلع بل ــه واإلص ــز ىلع تحقيق ــدف والتركي ــم اله ــل ه ــذا إال بحم ه

واملثابــرة يف التطويــر  عليــه لضمــان ديمومتــه ..  كيــف ســيتم هــذا ؟ وماهــي أصــال 

ــح  ــاج " لصال ــروع " إنض ــا مش ــف يوظفه ــص ؟ وكي ــاذا تن ــة ؟ وىلع م ــدة الفرص قاع

ــا  ــة ويحوله ــذه الحقيب ــا ه ــتجيب عليه ــواها س ــئلة وس ــذه األس ــدرب ؟ كل ه املت

لواقــع عملــي التدريــب عليهــا .

الشخصية الناتجة عن تدريب هذه الحقيبة 

تعمــل هــذه الحقيبــة التدريبيــة ىلع تطويــر قــدرات املتدربيــن ضمــن دائرتيــن 

متقاطعتين باستخدام فلسفة الدمج بين اساليب ووسائل تدريب مختلفة لنحقق: 

يف الدائــرة االولــى املتعلقــة بمشــروع " إنضــاج " : يتــم تهيئــة املتدربيــن معرفيــا 

ومهاريــا للتعامــل مــع فلســفة وآليــات وأدوات " إنضــاج " بنجــاح وفعاليــة. وأمــا يف 

الدائــرة الثانيــة : فســوف يتــم  تغييــر نفســيات املتدربيــن إيجابيــا و توســيع مداركهم 

ومعارفهــم، ومــن ثــم تطويــر  أو  تعزيــز  مهاراتهــم بالشــكل املناســب.
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من يمكنه اإلستفادة من هذه الحقيبة

صـاحـب مـشــروع قـائــم

ويـطـمـــح لـتـطــويـــره

صـاحـب مـشــروع جـديـد

جـــــاد بـالـنـــجـــــــاح

يمكـــن للــمـــدرب اسـتـخــــدام مــحــتـــوى الـحــقــيــبـــــــة

وتكييــفــه وفقــا لكـل خيــــار ) فـئــة ( مــن الخيـــاريــن أعــاله .

تقنيات التدريب ) رموز و معاني (
اســتخدام مزيــد مــن التقنيــات التدريبيــة التــي تســاعد ىلع إيصــال األفــكار و إرســاء املهــارات مــن 

خــالل التجربــة والتطبيــق لتشــمل املوضوعــات العلميــة و التطبيقــات العمليــة والخبــرات الفنيــة.. 

واليكــم الرمــوز ومعانيهــا :
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كسـر الجـليـد - التهيـئــة

نـــــــتـــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــارف

أهــداف الدورة .. ) تدون عبر تلقين املدرب(

مــــــحـــــــــــــــــاور الـــــــــــــــــــدورة

طـــريـقــــة التدريـب .. نتشــــارك الخبـــرة

مـــــرفـــقـــــــــات الــحـقـــــيـــــبـــــة

ــواء ــرك األجـــ ــق .. نحــــ ــور و تعـليــ صــ

تعريفــات و أرقــام ســريعة .. ندخــل املجــال

  •
  •
  •
  •
  •
  •
  •
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الـمــقــدمــــــــة

1

2

3

نـتـعــــــارف     
عــرف عــن نفـســك

يســمح لــكل متــدرب « خمــس دقائــق « يجهــز  فيهــا كلمــة  للتعريــف بهــا عنــه نفســه ال تزيــد 

ــك ( ،  ــروعك ) فكرت ــال مش ــك ، مج ــمك ، كنيت ــة :  ) أس ــر  التالي ــن  العناص ــق تتضم ــن 3 دقائ ع

ــر  ( . ــدرب يف األخي ــي دور امل ــمها ( . ) يأت ــا أو أس عنوانه

أهداف الدورة
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

تلقن للمتدربين عن طريق املدرب 

1. أن تتعرف ىلع  مشروع " إنضاج " .. وتتمكن بالتالي من إنضاج مشروعك . 

2. أن تمتلك القدرة ىلع  التطوير  بما يتناسب معى إحتياجات وخصوصية مشروعك. 

3. أن تمتلك أهم املعارف واألدوات التي تؤهلك للنجاح ولتجاوز العقبات مع توسيع مداركك.

محاور الدورة

بعنون " تعرف " .. وفيها نستعرف ىلع  أهم املعلومات املتعلقة بمشروع " إنضاج " . 

بعنوان " طبق " وفيها سنتعرف ىلع النماذج ونتبع خطوات التنفيذ عند التطبيق.

بعنوان " خض املعترك " .. وفيها سنعرض باختصار أهم  عوامل تحقيق النجاح .



12

حــقــيـــبــة إنـــضــــاج
لــلـمـشـاريــع غـــير الربحـــية

طريقة التدريب
سنعتمد يف تدريبنا بشكل أساسي لتبادل املعرفة والخبرة وإثراء الدورة .. 

علــى النقاش وتبادل وجهات النظر. 

العـصــف الـذهـنــي الجـمـاعـــي. 

ىلع تمثيل األدوار ومحاكـاة الـواقـع. 

مرفقات الحقيبة 
لكــي تعطــي الحقيبــة أثرهــا املطلــوب ونصــل للنتيبجــة املرجــوة مــن التدريــب .. فقــد أرفقنــا 

لــك مــع هــذه الحقيبــة املرفقــات التاليــة : 

لـوحـــة نـمــــوذج إنـضــاج

كتيــب الـزيـارات امليـدانيـة

كتيــب إعـــداد الـفـــريــق

دلــيــــــل الـنـمـــــــاذج  
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الـمــقــدمــــــــة

صورة وتعليق
شاهد الصورة وعلق مباشرة بسطر واحد بما فهمته أو أول خاطرة خطرت ببالك. 

 

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................
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حــقــيـــبــة إنـــضــــاج
لــلـمـشـاريــع غـــير الربحـــية

قــالـــوا
" البحث عن املعرفة هو احد الخطط الى السعادة والرخاء "

نصيحة
" إذا إردت إن تنجح فافعل التالي : 

إعرف ماتفعله، إعشق ماتفعله، صدق فيما تفعله"

تعـريـف
" التـدريـب:  هو تطبيق املعرفة الكتساب املهارة " 

جيم رون

تعـريـف
" املهـــارة :  هــي القــدرة ىلع اداء ســلوك معيــن بشــكل فعــال 

بظــروف معينــة "

جيم رون

قــالـــوا 
ــم  ــا  ث ــاه اهلل به ــي حب ــب الت ــرف ىلع املواه ــن يتع ــو م ــز  ه " الفائ

ــم  ــارات ث ــى مه ــب ال ــذه املواه ــول ه ــه ليح ــى طاقت ــل باقص يعم

ــا " ــي وضعه ــه الت ــق أهداف ــارت لتحقي ــتخدم امله يس

أرقــام و إحـصــاءات
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الـمــقــدمــــــــة

ــف يف  ــع للتوظي ــر موق ــرا أكب ــراه مؤخ ــتبيان أج ــف إس كش

الشــرق االوســط بعنــوان )العمــل ضمــن منظمــات غيــر 

ربحيــة يف منطقــة الشــرق االوســط وشــمال افريقيــا( إلــى 

أن 48 % تقريبــا مــن املشــاركين  يف الدراســة يــودون العمــل 

ــاع . ــذا القط يف ه

العامليــن يف  أن  أرائهــم  املســتقصاة  مــن   %78.2 ويــرى 

املنظـمـــات غيــر الـربحـيـــة يميلــون إلى الشـعـــور بمتعـــة 

ــم.         ــر بأعماله أكث

صحـيـفـة 

ــام  ــم الع ــات التعلي ــالب وطالب ــى  أن ط ــم  إل ــة والتعلي ــوزارة التربي ــة ل ــير دراس تش

ــام.      ــاعة يف الع ــون س ــون ب18 ملي يتطوع

وزارة التربية والتعليم - السعودية

أرقــام و إحـصــاءات

% 48

% 78.2
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حــقــيـــبــة إنـــضــــاج
لــلـمـشـاريــع غـــير الربحـــية



تعرف ىلع إنضاج

نـضـــــاج  الـمـفـهـــوم الــعــــــام ل

نـضـــــاج الـمـفـهـــوم الـخــــا ل

جــــدول الـمـصـطـلـحـات الـشــامـل 

مـــــاهــــــــو اإلنــــــضــــــــــــاج

لـمــــاذا اإلنـــضـــــــاج مـــهــــــ

مـا هـــــي أهــــداف اإلنـــضــــــاج

مـا هـــــي فــوائـــد اإلنـــضــــــاج

ـــانـه الـرئـيـسـيــــة  مـا هـــــي أر

ما هي القي الجوهرية ملشروع إنضاج

  •
  •
  •
  •
  •
  •
  •
  •
  •
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حــقــيـــبــة إنـــضــــاج
لــلـمـشـاريــع غـــير الربحـــية

قــالــوا
العـبـقـريـة عــبارة
1 %  إلــــهــــــــام
و  %  عرق وجهد "

توماس أديسون
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تـعـرف عـلـى إنـضــــاج

قــالــوا
"لدينــا جميعــا إمكانيــات ال تعــرف عنهــا شــيئا وبالتالــي فنحــن نســتطيع  

القيــام بأشــياء لــم نكــن نحلــم بقدرتنــا القيــام بهــا" 

ديل كارينجي

ماهـو » اإلنـضــاج « 

الـمـفـهـوم الـعــام " لـإلنضــاج " 

ــل  ــ  ومكتم ــخص: بال ــف واألكل ، وللش ــز  للقط ــج ) Mature ( :  أي جاه ــة نا ــي كلم وتعن

ــيط ( .  ــم الوس ــدارك .  ) معج امل

ــج ( ىلع الشــي : عندمــا يتجــــاوز مرحـلـــة النمـــــو  ويصـــــل  وتطـــلق كلـمـــة  ) النا

ــال .  لـمـرحــلـــة اإلكـــتــمــ

وانضــاج الفكــرة .. أي أخــذت دورتهــا وخرجــت بعــد تــروي ومدارســة وإمعــان ، وأتضحــت مالمحهــا 

وتفاصيلهــا بشــكل دقيــق. 

جــة ( : أي الفكــرة التــي وصلــت إلــى مرحلــة يمكــن فيهــا شــرحها  ومــن معانــي ) الفكــرة النا

بتفصيــل تــام ودقيــق  كمــا لــو أنهــا مرســومة بتفاصيلهــا ىلع لوحــة أمامــك. 

ــج : أي تجــاوزه مرحلــة النمــو ، وبلوغــه مرحلــة اإلكتمــال واإلســتواء وجاهزيته  أمــا املشــروع النا

لإلثمــار  وقطــف نتائجه.
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حــقــيـــبــة إنـــضــــاج
لــلـمـشـاريــع غـــير الربحـــية

املفهـــوم الخـا  لإلنـضـــاج  

ــة..   ــه الخيري ــي وعائلت ــح الراجح ــن صال ــن ب ــة عبـدالرحمـ ــا بمؤسـسـ ــوم الخـ ــو املفهـ وه

ومضمونــه هــو :

عمليــة مخططــة يف مرحلــة زمنيــة تســبق مرحلــة التأســيس يتــم فيهــا دراســة جــدوى الفكــرة 

ــل  ــوت العمي ــى ص ــتماع ال ــع االس ــا م ــات يف مجاله ــل املمارس ــالع ىلع أفض ــة واالط املقترح

ــح - إتخــاذ القــرار  ــح ملؤسســتنا - املان ــر، ) للخــروج بتصــور متكامــل وشــامل وواضــح يتي والخبي

املناســب بشــأن تمويــل املشــروع مــن عدمــه، كمــا يّمكــن القائميــن ىلع املشــروع مــن إمتــالك 

أدوات ومقومــات إنجــاح املشــروع  الالزمــة ، وبوصلــة إلتجــاه التحــرك فيــه(.

مؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي الخيرية

لــمــاذا اإلنـضــــاج مــهـــم ؟ ..    

من حيث اإلجمال فإن أهمية اإلنضاج يمكن ملسها  من خالل معاينة مثال: 

إحـصــاءات فـشـل الـمـشـاريع ..

) %7 تـبـلـ نســبة املــشاريع املتعــثرة من الســنوات األولــى ) تتجــاوز 

نســبة التعثــر يف أســتمرارية  املشــاريع .. إذ تبلــ نســبة املشاريــــع التــي ال تســتمر 

% ألكثــر مــن 3 ســنوات  

1

2
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تـعـرف عـلـى إنـضــــاج

وفيما يتعلق باملشاريع الخيرية وغير الربحية .. فإليكم هذه املعلومات: 3

الواقع وضرورات التطور:   

النسبةالتكرارأبرز الصعوبات يف العمل

81%77ضعف املوارد البشرية

4%3قلة الدعم .7

23.4%224دعم مصاريف التشغيل

3.5%35الضعف اإلعالمي

.2%25ال توجد صعوبات 1

2%28ال يوجد مقر دائم .2

2ال توجد موارد ثابتة 7%27.
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حــقــيـــبــة إنـــضــــاج
لــلـمـشـاريــع غـــير الربحـــية

 املتوقع مستقبال  :

النسبةالتكرارأبرز التحديات املتوقعة مستقب

24.4%234ال توجد تحديات

.21%21زيادة املستفيدين

17.3%1اتساع النطاق الجغرايف

.12%124العجز املالي

1قلة الوعي املجتمعي 5%11

%5قلة املتطوعين .87

3.55%34الحاجة الدائمة للتطوير والتجديد

2.82%27زيادة التكاليف واألسعار

.2%25الوضع االقتصادي واالجتماعي 1

.1%1كوار طبيعية 8

1.25%12تأهيل املستفيدين

برنام التحول الوطني :

نبـه إلى التحـديات التنـموية واملتغيـرات ودور القطـاع الثـالـث فـي معـالجتها ..

ــن الــراجــحــــي ..   ــد الـرحــمــ ــأت   مـؤسـســـة عـبــ ــا أرتــ ومـــن هـنـ

ــة،  ــة وطـمـوحـ ــة ومـؤهـلـ ــت مـتـدربـ ــع بطاقـ ــد املجتم ــاهمة يف رف الـمسـ

وبمشـاريـع ناجـحـة منضجة بشكـل رصيـن ومهنـي قابلـة للتطـور واإلستمـراريـة...

وأهـم أدواتـهـا مـشـروع  إنــضـــاج 
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تـعـرف عـلـى إنـضــــاج

وعليه يمكننا إجمال مسـوغـات مشـروع  إنـضــاج  يف العناصر التالية :

 

مسـوغـات اإلنـضـاج

تـطــويــر صـاحـب الفـكــرة

يـة املشـتـركـة تحديـد الـر

بنـاء الـفــريـق املـســانـد

1

2

3

4

5

6

قرار املشـاركة يف التمـويـل

كــســــب شـــــــراكــــات

التعـرف علـى مستـشـاريـن
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حــقــيـــبــة إنـــضــــاج
لــلـمـشـاريــع غـــير الربحـــية

حــا مــاذا تعنــي  شــار بمعرفتــك  وبخبرتــك .. واجــب عــن  التالــي  مو
بالنســبة لــك لفهمــك :

تــطــــويـــــــر

صاحـب الفـكـرة :

يــة تحديــد الـر

املشـــــتـركـة :

بنـاء الـفـــريــق

: املــســـــانــد 

قـرار املشــاركـة

فـي التمــويـل :

كــــســـــــــب

: شــــــراكـــات 

التـعــرف عـلــى

مسـتـشــاريــن :

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................
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تـعـرف عـلـى إنـضــــاج

فــوائــد اإلنــضــاج

لـلـــمــــــمـــــــول 

تقلـيـــل نســب الهـــدر فـــي املــال والوقــت والجهــد املصــروف مــن قبــل املـؤسـســـة 

ــة،  ــاريع الناجح ــب املش ــع نس ــع رف ــويل، مـ ــة للتمـ ــع املرشحـ ــا يف املشاريـ وكوادره

وقدرتهــا التأثيريــة وإنتاجيتهــا املأمولــة. 

لـلـمـــشـــــــــــروع 

للبت الحـاســـم فـــي قدرته علـــى النجـــاح من عـدمـــه وبـصـــورة مـوضوعيـــة مهنيـة، 

ثـــم تدعيـــمه عـــند اللزوم بكل أسبــــاب اإلنـطـــالق القــــوي واإلستمـراريـــة املـأمـــونة 

إلــــى حــد بعيــد. 

لصاحب الفكرة وفريقه 

ــار  ــاح واإلختي ــن أدوات النج ــه م ــارة، وتمكين ــرة ومه ــا وخب ــا ومعرفي ــا فكري ــه ذاتي تأهيل

الصحيــح للمــوارد املطلـــوبة، فأهليــة بطــل املشــروع ضروريــة لضمــان تأســيس القــوي أو 

تطويــر  الجيــد ، ثــم إنطالقــة متميــزة.

  

لـلـمـجـــتــــمــــــ 

ــا  ــا مـمــ ــا وإقتـصــاديـ ــراده مـعــرفيـ ــة أفــ ــر  تنمـيـ ــه عبـ ــي تنميت ــة فـ املسـاهمـ

ــرف :  ــا يع ــراد بم ــي األف ــز  بـاقـ ــابيا ، و تحفـيـ ــع  إيجـ ــى املجتم ــكس علـ سيـنـعـ

خرين«. » بنقل عدو النجا ل
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حــقــيـــبــة إنـــضــــاج
لــلـمـشـاريــع غـــير الربحـــية

ـان مـشـروع » إنــضــاج «  أر

انويــة متممــة .. وقــد خلــ املطورون  ان رئيســية وأخــر  ســتند األعمــال واملشــاريع ىلع أر

ان مهمــة لنجــا إنضــاج أ مشــروع  ومحــاور  ر ملشــروع  إنـضـــاج  إلــ العناصــر التاليــة 

رهــا . رئيســية تــدور حولهــا وتترابــ بهــا باقــي العناصــر األخــر التــي ســيرد ذ

يـة الـفـريـق ر

ع عـــلـــى اإلطـــ

أفضل املـمـارســات

الـسـمــاع لـصــوت

العـمـيـل والخـبـراء

إســـتـــــدامـــــة

الـمــــشــــــــروع 

يـة الـفـريـق ر

يــة املشــتركة التــي اتفــق الفريــق عليهــا وىلع العمــل للوصــول إليهــا وتحقيقها،  أي الر

ــق  ــد للفري ــم و قائ ــب ومالئ ــق مناس ــود فري ــتدعى وج ــا ( يس ــا ) ومنطقي ــذا ضمن وه

)ملهــم، محفــز ، منجــز ( .

ع علـى أفـضــل املـمـارسـات اإلطـ

أي  اإلطــالع ىلع التجــارب والنمــاذج العمليــة الناجحــة ، واإلســتفادة املثلــى مــن 

ممارســاتها وأســباب نجاحهــا وتميزهــا .
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تـعـرف عـلـى إنـضــــاج

السـمـاع لـصـوت العـمـيـل والخـبـراء

ــادة مــن  مــا اإلستفـ ــه..  ــه طموحات ــادة مــن وجهــة العميــل مــن رغبـاتـ أ اإلستفـ

همـــا يت  . و ونهـــ املعرفـــي واملهار ميـــة وتجـاربهـــ ومخـ خبرة الخبراء التـرا

إنتقـــاءهما وفــق للحـــاجة واإلرتبــا باملشــروع ) خدمــة وأهــداف وتوجــه ( .  

إسـتــدامــة الـمـشـــروع

ــروع  ــتمرارية املش ــات إس ــة ومتطلب ــرية املمكن ــة والبش ــات املهني ــر الضمان  توفي

وىلع رأســها الحــر واإلهتمــام العملــي تخطيطــا وإعــدادا وتنفيــذا. ويعنــي هــذا 

ــداء.   ــا إبت ــق النج ــة لتحقي ــليمة واملتين ــ الس ــع األس ــا  وض ــا أيض ضمن

                    

نقـا جمـاعـي 
ملـاذا هذه األركـان مهمـة يف رحلـة أي مشـروع .. تأسيسـا أو تطـويـرا ؟

ومـا وجـه ترابطـهـا فيمـا بينهـا ظـاهـر وخفـي؟  

الشـكـل التمثيلـي لتـرابـط أركـان اإلنـضــاج 

ت العميـل
صو

والـخـبـرة

)فكرة املشروع(
ية الفـريق ر

أفضل املمارسات

والتـجـار

ـة
اري

مـر
تـ

سـ
ا

وع
شـر

ملـ
ا

نــتــائــج

إنـضـــاج املـشــروع

مــ تـوصــــيـــــات
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أهـــ السـمــات التـي يفـتـر
تبنـ عليهـا مشـاريع اإلنـضــاج 

عمال عليها  :  سمات ومعاني لبناء ا

ىلع أرضية تقوى اهلل وأنها محور كل نجاح وتوفيق إخترنا عدد من هذه السمات واملعاني:

إضافــة إلــى كونهــا توجيهــا ربانيــا ونبويــا كريمــا، فهــي ســمة الطامحيــن 

. للتميــز  ودليــل ىلع وجــود الهمــة والحــر

فبهمــا يســتمر التطويــر والتحســين ، و املنافســة ىلع رأس قائمــة 

املتفرديــن.     

ــاء  ــم بالعط ــريق ، وإستمـرارهـ ــزاء الفــ ــك أجــ ــالزم لتـمـاســ ــر ال العنـصـ

بانســجام وفاعليــة.  

ــه  ــراف، ومحورالعالقــة املؤسســية داخــل الشــركة، وب ــى مراتــب اإلحت أول

تنضبــط حركــة العمــل.  

وجــود دافعيــة  ورغبــة التعلــم تحافــ ىلع تطــور فريــق العمــل وبالتالي 

تطــور العمل واملشــروع نفســه. 

هــي عالمــة لإلتقــان، لإلبــداع، للثقــة، للمهنيــة ، وأن العمــل يســير جيــدا، 

. والدليــل النتائــ

اإلتـقـا

ـقـة الـ

املهنية

التعـلـم

اإلبــداع 

واإلبتكار

تـجـنـب

الـهــدر
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تـعـرف عـلـى إنـضــــاج

جدول املصطلحات املستخدمة

الـبـيـــــااملـصـطـلــحالرقـم

ســســـــة 1 الـمــــ

اإلنـــضــــــــــــاج2

يـقـة املـشـروع3 و

فـــرق الـعــمـــــل4

الــــدلــيـــــــــــل 5

تيب فريق العمـل

النماذج التطبيقية 7

يـــة الفــريــــق 8 ر

ـــــــــــــــــان  األر

الـقــيـــــــــــــــ 1

ة 11 الجهـات املشـار

جهــات التـمـويـل 12

الجهـات املهـتمـة 13

الـمـسـتـشـــاريــن 14

متطلبـات اإلنضـاج15

مفـاصـل اإلنـضــاج 1

مخرجـات اإلنـضـاج17

صـوت الـعـمـيـــل 18

أفضـل ممـارســـات1

استدامة املشـروع 2



30

حــقــيـــبــة إنـــضــــاج
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لـكــن..
كيف تنضج مشروعك خطوة خطوة 
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تـعـرف عـلـى إنـضــــاج

الـنـجــــاح رحــلــــة..
ـبـــوات وفيـهـــا نهـــو وتـقــــدم..  ـــرات و ليســـ سهـــلة وليس مستحيلــــة .. فيهــــا عـ

ــاز..  ــد اإلجتي ــذة اإلنتصــار  عن ــات وصعــاب.. ولكــن ستشــعر فيهــا أيضــا بل ســتجابه فيهــا عقب

 .. وة النجــا امللهــ لــ ولكــن فيهــا أيضــا حــ مــا فيهــا هبــو .. فيهــا فشــل م فيهــا صعــود 

الـنـجــــاح رحــلــــة..
يمــة وتحــب التحــد  ــ مــن أهــل اإلرادة والع ن ن  ــه بالســفينة .. فــ وأشــبه مــا تكــون رحلت

وتصــر ىلع التفــوق وســتصبر ىلع ألــ املجاهــدة وتصــر ىلع اإلســتمرار  لتصــل بالســفينة لبــر 

يمــة وهمــة وفكــرا.. نــ مــن هــذا النــوع قلبــا وع األمــان ومينــاء النجــا .. إن 

فـاركــب مـعـنــا .. وإ فهـنـا مـن هـو كـذلـك ..

مـشــروع إنـضــاج .. خـطـوة خـطـوة
هل قررت  .. أه بك معنا ىلع متن سفينة  إنـضـاج 

مـشــروع إنـضــاج .. خـطـوة خـطـوة
هل قررت  .. أه بك معنا ىلع متن سفينة  إنـضـاج 
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طـبـق اإلنـضــاج
مـخـــطـــ الـرحــلــة الــعـــام

اإلستعـداد النفسـي والشـعــور

ــيـــــقــــــة إنــــضــــــــــاج  و

ـق معلومـاتـ وحـدد النقـ  و

اشـر فكـرتـ وإبنـي تـصـــورك 

اتـخـــذ قــــــرارك الـحــــاســــ 

بـادر .. الـفــرصــة  تـنـتــظــــر 

جــــهـــــــــ طـــــاقــــمـــــ

أنـضـــــــج مــــشـــــروعـــــــ 

الـمـخــــــرج الـنــهــــائــــــــي 

  •
  •
  •
  •
  •
  •
  •
  •
  •
•



34

حــقــيـــبــة إنـــضــــاج
لــلـمـشـاريــع غـــير الربحـــية

قــالــوا
ــد  ــي الب ــا التكف ــة وحده  املعرف
ــتعداد  ــق واالس ــا تطبي ان يصاحبه

ــل  ــن العم ــد م ــي ال ب ــده ال يكف وح
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طــبـــق اإلنـضــــاج

إحـصــاء
ــم  ــرة والتعل ــروط الخب ــق مخ وف

لـديـــل ادجــــر فـــإن الـنـــاس 

% ممــا تعلمــوه عنــد  يتذكــرون 

ــق  ــاة والتطـبيـ ــام باملحاكـ القيـ

شــبه الواقعــي .

تطبـيـق عمـلـي
يتــم توزيــع املشــاركين الــى مجموعــات ) وفــق تقديــر املــدرب( 

ويعمــل كل فريــق ىلع لوحــة كبيــرة أمامهــم تمثــل »لوحــة إنضــاج«  

ويســقطون كل مــا يتعلمونــه أو يتدربــون عليــه أوال بــأول ىلع 

النمــوذج.. بمعنــى أن يدمــ املــدرب بيــن كل خطــوة وبيــن كل 

مربــع داخــل نمــوذج إنضــاج .. ويســتخدم النمــوذج ومربعاتــه لشــرحة 

ــض. ــع بع ــا م ــوات وربطه الخط

مخطـ الرحلـة العـام

تهـيـئـة
نفسـيـة

الـمـيـنـاءالـبـدايــة

تـعـزيـــز
فـكــــر

تـعـزيـــز
مـهـــار

تـعـزيـــز
سلـوكـي
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اإلستعـداد النفسـي والشعـور

أ تــعــــرف نــفـــســـــك
وأ تـواجــه مـخــــاوفــــك

وتــمــتـــلـــك قـــــــرار
الـهـدف
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لـوحـة إنـجـاز )قلـبـ البـدايـة(

ـ إشـارة    أمـا كـل مهـمـة تنجـزهــا :

  هـل لـــديـــــك رغــــبــــة بـاملــبــــادرة ؟  
  هـل أنـت مسـتـعـد للـتـحـدي واملـخـاطـرة؟ 

  هـل تـثــق بـنـفـســـك؟ أمـتـــأكـد أنـــت ؟    
  هـل أنـت مستعـد لتعـتـمـد عـلـى نفـسـك؟   

  هـل تجـد يف نفسـك اإلصـرار  عـلى النجـاح؟
  هـل أنت متأهب ملجابهة العـوائق وتجاوزهـا؟
  هـل تـشــعــر أن قلـبــك مليـ بالحـمــاس؟
       وتـرغـب بالـبـدء بالرحلـة ؟ قـرار.. ثم أقـبـل

حظاتك أو أفكار وخواطر أدناه : دو م

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................
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النتيجة النهائية
ــن  ــع م ــتوى مرتف ــى مس ــوة إل ــذه الخط ــة ه ــدرب يف نهاي ــل املت أن يص

اإلســتعداد النفســي والشــعور بالثقــة، وىلع األقــل يكــون قــادرا ىلع 

منهــا  التخلــص  يف  والرغبــة  ومجابهتهــا  ومخاوفــه  ذاتــه  إكتشــاف 

ومعالجتهــا.  وأن يأخــذ قــراره الحاســم

تـعـرف عـلـى
مـخــاوفــــك

واجه مخاوفك
وثـق بنفسـك

قـرر .. ثـم أقـبــل بـهـمـة وحـمــا

هـل تـعـلــم 
ماهـو الفـرق بيـن النـاجـح والفــاشـل 

. الناجـح : لديـه قـدرة علـ تحـويـل األفكـار إلـ فـر

. الفاشل : لديـه قـدرة علـ تحـويـل األفكـار إلـ فـر

إذ أين الفر 
الفاشــل : يركــز تفكيــره ىلع العوائــق ويتحــد عنهــا ليــل نهــار ، ومــع 

ــزه فيحبــط و يتوقــف ويفشــل . الوقــت يفقــد حماســه وتركي

ــه ،  ــد من ــر الب ــات وأم ــا تحدي ــق ىلع أنه ــع العوائ ــامل م ــح : يتعـ الناج

ويستمتـــع فـــي إجتيـــازها وتخطـيـهـــا ، ويستلـذ فـــي مجـابهـة التحـدي 

تلــــو التـحـــدي لقنــاعتــــه أنـهــــا سنــــة الحيــــاة  وطبيعتـهـــا ولــوازم 

ــول. ــاح والوص النج

فـي الظـاهر الـفـار بـسـيـ بـيـنـهـمـا )يركز ويتعامل(
ولكـن النتــائج مختـلـفــة وكـبـيـرة جـدا .
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قــالــوا
 إن العـالــ يملـكـــه املتفــائـلــون

أما املتشــائمون فما هم إال متفرجون
فرانسوا جوزوت

39
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قـصــة قـصـيــرة
القفل واملفتاح

ــه وأوالده  ــوم... وّدع زوجت ــا ليعمــل يف الحقــل كمــا كان يفعــل كّل ي يحكــى أّن رجــال خــرج يوم

وخــرج يحمــل فأســه... لكــّن الرجــل الــذي اعتــاد أن يعــود لبيتــه مــع غــروب الشــمس لــم يعــد... 

ــه  ــمعت زوجت ــا س ــرين عام ــد عش ــن بع ــق.... لك ــه ىلع طري ــروا ل ــاس أن يعث ــاول الّن ــا ح وعبث

طرقــات ىلع البــاب عرفــت منهــا أّن حبيبهــا الغائــب قــد عــاد... فتحــت البــاب فوجــدت شــيخا 

ــن مــن الزمــان.. ــذي غــاب عنهــا عقدي ــه رأت رجلهــا ال ــه ويف عيني يحمــل معول

دخــل الرجــل بيتــه الــذي غــاب عنــه ســنين طويلــة... وألقــى بجســده املتعــب ىلع أّول كرســي 

أمامــه.... جلســت زوجتــه ىلع ركبتيهــا أمامــه، ثــّم همســت يف أذنــه :  أيــن كنــت يــا زوجــي؟

تنّهد الرجل، سالت دمعة من عينه، ثّم قال...

تذكريــن يــوم خرجــت مــن البيــت متوّجهــا إلــى الحقــل كمــا كنــت أفعــل كّل يــوم... يف ذلــك اليــوم 

ــي  ــا رآن ــد، فلّم ــدوم أح ــر ق ــيء، أو ينتظ ــن ش ــث ع ــه يبح ــق وكأّن ــا يف الطري ــال واقف ــت رج رأي

ــاذا تقــول؟  ــه: م ــت ل ــا فهمــت منهــا شــيئا، فقل ــم م ــي تمات ــّم همــس يف أذن ــي، ث ــرب مّن اقت

ــذة ســحر  ــّم قــال: هــذه تعوي ــه، ث ــر مــن عيني ضحــك الرجــل ضحكــة عاليــة ورأيــت الشــّر يتطاي

أســود ألقيــت بهــا يف أعمــاق روحــك، وأنــت اليــوم عبــد لــي مــا بقيــت حّيــا، وإن خالفــت لــي أمــر 

تخّطفتــك مــردة الجــاّن فمّزقــت جســدك وألقــت بروحــك يف قــاع بحــر العــذاب املظلــم حيــث 

تبقــى يف عذابــك مــا بقــي ملــك الجــاّن جالســا ىلع عرشــه...

ثــّم ســار بــي الرجــل إلــى بــالد بعيــدة، وأنــا أخدمــه إذا كان النهــار وأحرســه إذا جــاء الليــل... فلّمــا 

ــر  ــت رجــاال كثي ــر، رأي ــذي كان أشــبه بالقب ــه ال ــا بيت ــا، ودخلن ــي جــاء منه ــده الت ــى بل ــا إل وصلن

مثلــي يخدمــون الرجــل، وكان كّل واحــد منهــم يحمــل يف رقبتــه قــالدة بهــا مفتــاح، فــإذا جــاء 

الليــل دخــل كل منهــم ســجنه وأغلــق القفــل باملفتــاح ثــّم نــام، فصــرت أفعــل مثلمــا يفعلــون، 

ــس  ــه لي ــك أّن ــي، ذل ــل وأبك ــك الجمي ــر وجه ــاح وأتذّك ــر يف املفت ــت أنظ ــوم جعل ــام الق ــإذا ن ف

بينــي وبينــك إاّل أن أفتــح هــذا القفــل باملفتــاح الــذي معــي ثــّم أرحــل إليــك...
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ــة، وال  ــال... فهــو ال يعــرف الرحم ــي ىلع ب ــم يخطــر ل ــا ل ــك الرجــل م ــم ذل ــن ظل ــت م ــد رأي ولق

ــه  ــر لعــذاب البشــر، وكــم ســمعت مــن كان معــي مــن الرجــال يبكــون كاألطفــال، ويرجون يكت

أن يرفــع عنهــم مــا أوقعــه عليهــم مــن الســحر، فــكان يقــول: أقســم بــاهلل أّنــي ال أعــرف لهــذه 

ــه راض... ــا عن ــي وأن ــات وهــو يخدمن ، وال ينجــو أحدكــم بروحــه إاّل إذا م ــذة مــن خــال التعوي

ولقــد كبــر الرجــل وهــرم، فلّمــا مــرض وشــارف ىلع املــوت كنــت واقفــا بجانــب ســريره، فقلــت لــه: 

ن تمــوت، وال نعلــم كيــف يكــون الخــال مــن الســحر الــذي ابتلينــا بــه... يــا ســّيدي، أنــت ا

ضحــك الرجــل ضحكــة ذكرتنــي بتلــك الضحكــة التــي ســمعتها يــوم رأيتــه أّول يــوم، ثــّم قــال: 

ــم التــي همســتها يف أذنــك  ــك التمات ــا تل ــا ال أعــرف شــيئا مــن الســحر، وم ــا أّيهــا األحمــق، أن ي

ــت  ــن الهــالك جعل ــك م ــي، وخوف ــد ل ــك عب ــّن نفســك الضعيفــة جعلت ــا، لك ــة ابتدعته إاّل كذب

روحــك ســجينة يف زنزانــة أنــت تغلقهــا بيديــك، وقــد أعطــاك اهلل عقــال كاملفتــاح الــذي وضعّتــه 

يف عنقــك، ولــوال أّنــك رضيــت لنفســك الــذّل والهــوان لفتحــت بــاب الســجن الــذي كنــت تعــّذب 

ــم  ــف عقولك ــن ضع ــب م ــل فأعج ــك يف اللي ــك وأصحاب ــوت بكائ ــمع ص ــت أس ــه، وكن ــك ب نفس

ــة حيلتكــم...  وقّل

أســرعت إلــى زنزانتــي فالتقطــّت فأســي وعــدّت إلــى الرجــل أريــد أن أقتلــه فوجدّتــه قــد فــارق 

ــك  ــّم جئت ــوا... ث ــه مافعل ــوا ب ــى جســده ففعل ــا جــرى فهرعــوا إل ــرت الرجــال م ــّم أخب ــاة، ث الحي

راكضــا قدمــاي تســابق الريــح .. 

ثــّم جئتــك راكضــا، تــكاد أرجلــي تســبقني، وأنــا أســأل نفســي، أتنتظرنــي أســرتي وكلــي شــوقا 

لهــا
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: ) تمـريـن )
مـــاذا اسـتـفـــدت مـــن القـصـــة الـســابـقــــة؟ )نحـــن أســــرى ملخـــاوفنا 

وترددنــا وشــكوكنا( 

................................................................................................................................................................................................................................................. .1

................................................................................................................................................................................................................................................ .2

................................................................................................................................................................................................................................................ .3

                 

دراسـات : 
% مـــن الـنـاس لديـهـــم مفـاهـيـم سـلـبـيـة  تشيـــر الـدراســـات إلـى أن 5

عـــن ذواتـهـم .. 

ــا  ــى مــن عمرن يقــول د.تشــاد هيلســتر: )إنــه يف خــالل الـــ 18 ســنة األول

وىلع افتــراض نشــأتك وســط عائلــة إيجابيــة إلــى حــد معقــول، فإنــك قــد 

ــك(، بينمــا يف نفــس  ــرة )ال( أو )ال تعمــل ذل 148 م ــر مــن  ــك أكث ــل ل قي

4 مــرة(. الفتــرة تكــون عــدد الرســائل اإليجابيــة التــي وصلتــك ال تتجــاوز 

ــك،  ــن ذات ــلبيا ع ــا س ــك مفهوم ــي لدي ــلبية تبن ــالة س 148 رس ــور  تص

ــة؟ ــون النتيج ــاذا تك ــط، فم ــة فق ــالة إيجابي 4 رس ــل  بمقاب
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تمـريـن ذاتـي )2( :
اســحب الورقــة مــن املظــروف الــذي أمامــك ود ون املطلــوب منــك لنفســك 

فقــط )بشــفافية وصراحــة تامــة( .

................................................................................................................................................................................................................................................. .1

................................................................................................................................................................................................................................................ .2

................................................................................................................................................................................................................................................ .3

فيـلـم :  اجتهـد لتنجح 
شـاهـد الفيـلــم وأشـحـذ همـتـك

                   

حــوار هــادف
سـر قيـد التـردد ..  عندما تستعـد.. إمتل املفتـا وتحـرر مـن الخـوف وأ

ــة-   ــوت القديم ــح البي ــر كمفاتي ــاح  كبي ــراج املفت ــارك بإخ ــن كل مش ــب م ) يطل

مــن العلبــه التــي أمامــه معلنــا بذلــك بدايــة التغييــر  والتحــدي ( ، ويقــوم أيضــا 

ــة  ــك حال ــي بذل ــكوكه . لينه ــه وش ــا مخاوف ــب عليه ــي كت ــة الت ــق الورق بتمزي

ــردد .   ــي أو الت ــراع الداخل الص
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إختبـار ذاتـي : 
ــع  ــم أجم ــة، ث ــك يف الورق ــي أمام ــئلة الت ــب ىلع األس أج

ــك فقــط ولصالحــك. ــه ل ــم نفســك بنفســك.  أن ــك وقي عالمت

) إمتحان مرفق ( 

مشـروع ذاتـي :
 .. إخترنــا لــك مقــاال مميــزا بعنــوان  أســرار الثقــة بالنفــس

ليساعدك علــــى معالجـــة نقاط ضعــفــــك ، نرجــــو لــك 

قــراءة ممتعـة واملنفـعة املـأمـولـة. 
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قــصـــة قــصــيـرة
صن .. وأنطلـق« سر ال »أ

تـقـول الحكـايـة: إن أحــد الـمـلـوك أهـدي إلـيــه صـقـــران رائــعـــان،

فأعطاهمــا كبيــر مدربــي الصقــور لديــه ليدربهمــا، وبعــد شــهور جــاءه املــدرب 

ليخبــره أن أحــد الصقريــن يحلــق بشــكل رائــع ومهيــب يف عنــان الســماء، بينمــا 

خــر فــرع الشــجرة الــذي يقــف عليــه مطلقــا. فمــا كان مــن امللــك إال  لــم يتــرك ا

ــوا  ــم يتمكن ــر، ولكنهــم ل ــوا بالصق ــالد ليعتن ــن كل أنحــاء الب ــاء م أن جمــع األطب

ــتعين  ــي أن أس ــا عل ربم ــرة:  ــه فك ــرت يف عقل ــران. فخط ــه ىلع الطي ــن حث م

، وأمــر فــورا  بشــخص يألــف طبيعــة الحيــاة يف الريــف، ليفهــم أبعــاد املشــكلة

ــق  ــر يحل ــا رأى الصق ــك عندم ــ املل ــاح ابته ــن. ويف الصب ــد الفالحي ــار أح بإحض

ــاب  ، فأج ــر؟ ــه يطي ــف جعلت كي ــر:  ــالح املاه ــأل الف ــر، فس ــق القص ــوق حدائ ف

بثقــة: كان األمــر يســيرا، )لقــد كســرت الفــرع الــذي يقــف عليــه(.

كـل منـا لديـه غصـن بـال ) قـديـم ( يشـده إلى الوراء، ولن يحلق إال إذا كسره.

عـادات سيئـة، أفـهـام خـاطئـة، ثقـافـات مغـلـوطــة، ... غيـرهـا كثـيــر.  

فق احذر أ تكسر أ غصن 

فقــد يكــون هــو  نقطــة قوتــك أو محــور شــخصيتك ، أو أســاس تميــزك ، أو  عنصــرا 

مهمــا يف حياتك أو مســتقبلك ... 

إذن قــد تحتــاج إلــى خبيــر ليحــدد معــك أي األغصــان يف شــجرة حياتــك يحتــاج 

إلــى أن يختفــي لتنطلــق...

خــــذ الــقـــــرار .. هـــل أنــ مـســتــعـــــد 

إن كـان قـرارك  بـنـعـم  يسـرنـا أن تسـتـمـر مـعـنــا

.. نــتـــمــــنـــى لـــك الــتــــــوفــــيــــــق وإذا   

45
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ـيـقــة اإلنـضـــاج و
ــاس  ــاج مشــروع ( كأسـ ــة إنـضــ ــم ) وثـيقـ ألن مؤسســتنا قــد إعتمــدت هــذه الوثيقــة باسـ

لعمـليـــة اإلنضــاج والنتيجــة املــراد الوصــول إليهــا ..لــذا البــد لنــا مــن التركيــز  عليهــا خــالل كل 

ــة. ــا التالي خطواتن

ـيحـيالعنـاصـر  املكـونـاتالرقم البيــا  الـشـرح التـو

)Summary( مــــــوجــــــــــــــــز

فــي مـقــدمــة مـلــف املـشـــروع

إســـــــــم الـــــمــــــشـــــــــروع 1

مــــديــــر الـــــمــــــشـــــــــروع 2

فـــــكـــرة الـــــمــــــشـــــــــروع 3

املـظـلـة الرســمــيـة للـمــشـــروع 4

األسباب التي إستدعت قيام املشروع 5

أهـــــداف الـــــمــــــشـــــــــروع 

األنــــشـــــــــــطـــــــــــــــــــة 7

نطـــــــاق الـــــمــــــشـــــــــروع 8

مــكــــــان الـــــمــــــشـــــــــروع 

تــــاريـــــــ الـــبـــــــدايـــــــــة 1

تــــاريـــــــ الــنـــهـــــايــــــــة 11

مـــــــــدة الـــــمــــــشـــــــــروع 12

فــريـــق الـــــعــــــــمــــــــــــل 13

مراحـل املشــروع )إن كان له مراحـل( 14

الـمـستـفـيـدون مــن املــشـــــروع15

) مبـــاشـــرون وغيـــر مباشــريــن (  
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ـيحـيالعنـاصـر  املكـونـاتالرقم البيــا  الـشـرح التـو

املوازنة العامــة )التكاليف التقديرية(1

جــــهــــات الـتـــــمـــــــويــــــل 17

أصحاب املصلحة أو الجهات ذات الصلة 18

باملشروع )مبـاشــرة وغيــر مبـاشــرة(

الشـــــركـــــاء املـــتـــوقـــعـــون 1

الــمـــــخــــــرج النــــهــــائـــــي 2

مـؤشـــــــــرات الـنــجـــــــــــــاح21

آلـيــة املـتــابــعــة والـتـقـــويـــم 22

ــق التوصيات الخــــتـــــامـــــيــــــــة 23 ــق وتتعل ــاء الفري ــا أعض ــارك يف وضعه يش

ــدة. ــكار  مفي ــ وأف ــروع أو  بنتائ باملش
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عها أمامك وأن تنفذ :  طال لوحة خطوات اإلنضاج و

ــك  أن يتــم إعــداد التوصيــات بجهــد جماعــي مــع أعضــاء الفريــق ، ســواء كان ذل

ــع  ــددة لجم ــة مح ــف مجموع ــم تكلي ــي أو أن يت ــف الذهن ــات العص ــر  جلس عب

اه وأفــكاره  التوصيــات وتفريغهــا وعرضهــا ىلع الفريــق أو أن يشــارك كل عضــو بــر

ومرئياتــه ومــن ثــم يتــم مناقشــتها وإعتمادهــا مــن قبــل أعضــاء الفريــق

ــض  ــ كل أو بع ــة تعال ــود واضح ــن أو بن ــق عناوي ــات وف ــع التوصي ــم توزي أن يت

ــا أو  ــع مضمونه ــب م ــدرج يتناس ــا ت ــاط. وفيه ــكل نق ــروع . وىلع ش ــزاء املش أج

ــروع  ــزاء املش ــب أج ترتي

أن يتــم فصــل التوصيــات الخاصــة باملشــروع عــن التوصيــات الخارجــة عنــه 

واملتعلقــة بأفــكار  أو مقترحــات يمكــن اإلســتفادة منهــا يف مشــاريع أخــرى . 

أن تكــون اللغــة املســتخدمة واضحــة، ال تحتمــل اللبــس وســوء الفهــم ، مركــزة 

ــا أمكــن.  ــم املشــروع ومختصــرة م ودقيقــة ومباشــرة ويف صمي

أن تكون توصيات عملية وواقعية وقابلة للتطبيق . 

ــرد  ــال ، وتف ــرة وواســعة الخي ــكار  طموحــة ومبتك ــات بأف يمكــن أن تكــون توصي

ــوان واضــح. هــذه يف جــزء خــا بعن

1

2

3

4

5

6
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إن أمكــن تدعيمهــا بمراجــع أو وثائــق أو صــور أو  بيانــات أو رســومات فهــذا جيــد 

ويعــزز مــن قــوة ويســهل مــن اســتخدامها وحســن توظيفهــا . 

أن يكــون هــم أعضــاء الفريــق ليــس موجهــا فقــط ىلع املشــروع ) وإن كان هــو 

الهــدف املباشــر والرئيســي ( وإنمــا أيضــا يف اإلنتفــاع قــدر اإلمــكان ممــا يمكــن 

ــة تعــود ىلع املجتمــع  ــكار تنموي ــح مشــاريع أخــرى ، أو أف ــه لصال اإلســتفادة من

ــري أو .. أو  أي أن  ــل الخي ــادة العم ــع وإف ــه أو لنف ــد قطاعات ــع أو أح ــر والنف بالخي

همهــم شــمولي واســع . 

ــز التوصيــات بمالحــق إن أمكــن تحتــوي ىلع كل مــا أمكــن جمعــه  أن يتــم تعزي

مــن خبــرات ومعلومــات ودراســات وتجــارب ناجحــة .. الــ ، كمــواد إثرائيــة للراغبيــن 

أو لتكويــن مكتبــة معرفيــة متاحــة للمتميــن تعــزز مــا يعــرف بــإدارة املعرفــة يف 

قطــاع العمــل الخيــري وبيــن أفــراده والعامليــن فيــه. 

شار معنا برأيك باملزيد من القواعد :

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ق معلومات وحدد النق و

ساسية ملشروع ا إلنضاج نموذج البيانات ا 

اسم املشروع

اسم الجهة
سـ لكترونيالفاالهاتالعنـوانا البريد ا

واضحة ومركزة وشاملة .. نقاط التميز فـكـرة املشـروع

واضحة ومحددة )SMART(أهداف املشـروع

تحـتـــاج لخـبــرةبدايـة املشـروع

تحـتـــاج لخـبــرةنهايـة املشـروع

تحـتـــاج لخـبــرةمـــدة املشـروع

تحـتـــاج لخـبــرةاملوازنة ) تكاليف تقديرية(

دراسـة متكـامـلـة املخـرج النهـائي

  لعلك تحتاج لخبرة خارجية )مستشار أو مختص أو له سابق تجربة(.
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اشر فكرت  ابن تصورك
الهــدف : ان تعيــ مشــروعك )فكرتــك( وتندمــ فيــه ومعــه يف كيــان واحــد ال تنفصــل عنــه 

وال ينفصــل عنــك.

لـوحـة إنـجـاز )قلـبـ البـدايـة(

ـ إشـارة    أمـا كـل مهـمـة تنجـزهــا :

سهاب )مطور مبتكر(   ( ب   إشر فكرت )مشروع
  إوصـ العنـاصـر التـالـيـة بقــدر مسـتـطـاعـ : 

  أهداف املشروع .    
  الخدمة املقدمة وكيف ستقدم؟

  حدد امليزة التنافسية ونقاط قوتك.
  مدى حاجة املجتمع  الشريحة  القطاع لهذه الخدمة. ) 1-2-3-4-5 (

  مدى إستمرارية الحاجة لهذه الخدمة. )عدد السنوات(.
  حدد بالتفصيل األثر املتوقع.

  مدى تفردك بالخدمة )وجود منافسين، وقدراتهم(.
  إمكانية تنفيذ املشروع .

  إمكانية الحصول ىلع الخدمة والتعامل معها )سهولة أو صعوية( ..
  قدرتك )صاحب املشروع( ىلع إدارة املشروع.

  مدى حاجتك للمساعدة والدعم الفني.
  حاجته لتشريعات جديدة أو إستثنائية أو معينة.

استـرشـد أيضـا ببيـانـات نمـوذج )وثيـقـة املـشـروع(
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حظاتك أو أفكار وخواطر أدناه : دو م

....................................................................................................................................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................................................................................................................
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ة النتيجة النهائية املفتر
أن يتمكــن املتــدرب يف نهايــة هــذه الخطــوة مــن بنــاء تصــور )أولي( شــامل 

وتفصيلــي للفكــرة ( املشــروع )، تســاعده يف إتخاذقــراره النهائــي والواضــح 

والحــازم .. هــل ســيمض ي باملشــروع أم يتوقــف أم ...

ـــو فـي  الـ
التـفـــاصـيــل

الـقــدرة عـلــى
الــتـــخـــيـــل

ـح املعـالـم بنـاء تصـور شمـولـي وا
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قــالــوا
ن ، أو كان موجــودا   كل شــي موجــود ا
ســابقا ، أو ســيكون يف املســتقبل ، بــدأ 

ــا ..  ــخص م ــل ش ــرة يف عق كفك
والي آموس

54

حــقــيـــبــة إنـــضــــاج
لــلـمـشـاريــع غـــير الربحـــية
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قــالــوا
 اذا حلـمـــت بــه فسيمـكـنـــك 
تحقيقـــه ما يمنـعـــك عـنـه هـي 

ــك.  ــل عقل ــز داخ ــك الحواج تل
بريان تريسي

55
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لــلـمـشـاريــع غـــير الربحـــية

تـقــول الـخـبــرة
إن إستـطـعـت أن تصـف ما تتخيله بوضـوح، إذن تستطيـع تنفيذه.

عبدالرحيم طه

تمـريـن جمـاعـي
تـصـور أنـك سـتبـنـي فـيـال .. )أذكـر بالتـرتـيـب مـاذا سـتـفـعـل(. 

)نقاش تفاعلي(

قـــالـــــوا
كل الناجحيــن مــن الرجــال والنســاء هــم مــن كبــار الحامليــن، فهــم 

يحلمــون كيــف ســيكون مســتقبلهم، ويتخيلــون كل تفصيــل فيــه، 

يتهــم البعيــدة هــذه، ومــن  ثــم يعملــون كل يــوم مــن أجــل بلــوغ ر

أجــل تحقيــق هدفهــم وغرضهــم هــذا.

براين تريسي

56
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لــلـمـشـاريــع غـــير الربحـــية
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حــقــيـــبــة إنـــضــــاج
لــلـمـشـاريــع غـــير الربحـــية

2

1

ابن تصورك األولي .. خطوة خطوة
ــوح تفاصيــل وخفايــا مشــروعك فكرتــك  إتبــ التالــي  .. لتــر بو ــ مصباحــك أ

والترتيــب ليــ شــرطا:

تــك الخاصــة .. هــل هــي جديدة  ســها وبل إشــرح فكرتــك )مشــروعك( ب

مبتكــرة أ مطــور ة ممــا هــو موجــود

اوصـف بدقـة )وقـدر املستطـاع( املحـاور التـاليـة:

واسـتـرشـد أيـضــا بنـمــوذج  وثـيــقــة الـمــشــروع

• أهداف املشروع.

• الشــريحة املســتهدفة )القطــاع املخــدوم(. )نســاء ، أطفــال ، أيتــام ، شــباب ، .... 
وفصــل مــا أســتطعت(.

• الخدمة املقدمة وكيف ستقدمها ؟

• الجهــات املهتمــة  مباشــرة وغيــر مباشــرة  أو املرتبطــة أو املعنية بمشــروعك 
. ) )بيــوت خبــرة ، أفــراد، مورديــن ، مقدمــي خدمــة ، داعميــن ، .... الــ

• امليزة التنافسية ونقاط القوة  ما هي؟ ملاذا هي ميزة من وجهة نظرك؟

• مــدى تفــردك بالخدمــة )وجــود منافســين - من هــم إن كان ميســرا ؟- وحجمهم 
ومســتوى قدراتهــم إن أمكن(.

• مدى حاجـة املجتمـع  القطـاع  الشـريحـة .. ملشـروعـك وخدمتـك.
 قـيـ معـلـ ملـاذا:

عالـي جـدا )5(  مـرتفـع )4(  متـوسـط )3(  عـادي )2(  ضـعـيـف )1(
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2
• توقعك ملدى إستمرارية حاجة املجتمع  القطاع  الشريحة ملشروعك )وخدمتك(..

 قـيـ معـلـ ملـاذا:

عالـي جـدا )5(  مـرتفـع )4(  متـوسـط )3(  عـادي )2(  ضـعـيـف )1(

• حــدد بالتفصيــل )قــدر إمكانــك( األثــر املتوقــع مــن مشــروعك وإنعكاســه 
. اإليجابــي ىلع املجتمــع 

• إمكانية تنفيذ املشروع )سهولة التطبيق(.
 قـيـ معـلـ ملـاذا:

عالـي جـدا )5(  مـرتفـع )4(  متـوسـط )3(  عـادي )2(  ضـعـيـف )1(

• مدى إستمرارية الحاجة لهذه الخدمة. )عدد السنوات املتوقعة(.

• إمكـانيـــة الحصول عـــلى الخدمـة مـن قبـل الشـريحـــة املستهدفـة )العمـيـل( 
أو قدرتــه يف التعامــل معهــا ؟

- هل تحتاج ملهارات خاصة مطلوبة ؟.

- هل هناك مواصفات خاصة مطلوبة ملقدم الخدمة أو ملتلقيها ؟.

- هل تحتاج لترتيبات خاصة ؟.

ــف  ــاج لتعري ــة )تحت ــة معين ــيس قناع ــة أو لتأس ــة لقناع ــاج الخدم ــل تحت - ه

(؟. ــ ــف .. ال وتثقي

- هل تحتاج لوسائل و أدوات خاصة ؟ وهل هي متوفرة أو يسهل توفيرها؟ .

ــرى دورك  ــن ت ــه؟ وأي ــروع وإنجاح ــروع( ىلع إدارة املش ــب املش ــك )كصاح • قدرت
ــه؟. ــد في بالتحدي

ــق  ــكان )فري ــدر اإلم ــا ق ــي وتوصيفه ــم الفن ــاعدة والدع ــك للمس ــدى حاجت • م
ــرات(. ــاريين، خب ــم، إستش داع

ــة. )هــل  ــدة أو إســتثنائية أو معين • حاجــة املشــروع  الخدمــة لتشــريعات جدي
ــة مناســبة ملشــروعك؟ أم هــو بحاجــة لتشــريعات  ــن الحالي التشــريعات والقواني

ــدة ..( ؟. ــتثنائية  جدي ــة  اس خاص



60

حــقــيـــبــة إنـــضــــاج
لــلـمـشـاريــع غـــير الربحـــية

اشر فكرت  ابن تصورك
الهــدف : ان تبنــى قراراتــك ىلع أســاس املعلومــة وتقديــر املوقــف ودراســة االمكانــات والقــدرات 

وليــس ىلع اســاس املشــاعر .

ـ إشـارة    أمـا كـل مهـمـة تنجـزهــا :

  حــــــول إتــــــخــــــــــاذك قـــــــــــــرار
  ســـــــــــــــؤال مـــــــوضـــــــوعـــــــي
  وقـــــــــــفـــــــة للـــتـــــذكـــــيــــــــر

حظاتك أو أفكار وخواطر أدناه : دو م
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ة النتيجة النهائية املفتر
أن يتمكــن املتــدرب مــن حــزم أمــره وحســم قــراره هــل سيســتمر أم ســيتوقف ! 

ضــوء مــا توصــل إليــه بعــد بنــاء تصــوره اCوB عــن املشــروع .

لديـك تصــور شــامــل عـن 

مشـروعـك تتـضـح لك فيـه 

معامله الرئيسيـة )حول ذات 

املشروع أو حول قدرتك ىلع 

إدارتـه و تحمل املسـؤولـيـة 

األدبــيــــة واملهــنــيـــة(.

إمتلكـت القدرة ملجـابـهـة 

مخـاوفـك، ثقتـك بنفسـك 

عاليـة، تستطيـع أن تتخـذ 

قـــــــرارك بــجــــــــرأة

الصـورة ا أمامـي جليـة بتفـاصيــل 
املشـروع  مما يمكنـي من أخذ قـرار 

. الـنـهـاـئي بـحــز
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حـول إتـخـاذك قـرار
ــأن  ــا بش ــرار م ــاذ ق ــاال إلتخ ــدك مي ــف تج ــات أو مواق ــات أو محط ــدة أوق ــتمر بع ــك س ــم أن لتعل

ــي  ــورك األول ــك لتص ــاء بنائ ــات .. أثن ــات واألوق ــذه املحط ــم ه ــن أه ــروع .. م ــتمرارك يف املش إس

ملشــروعك .. فمــن حجــم املعلومــات املطلوبــة ، أو مــا ســتصل إليــه مــن حقائــق ، أو مــا ستلمســه 

ــرار   ــاذ ق ــا - إلتخ ــيدفعك - غالب ــه س ــات أو .. أو .. كل ــن معوق ــتجده م ــا س ــات أو  م ــن صعوب م

ــاعر  ــذه املش ــم أن ه ــكك . فلتعل ــردد وتش ــوف وت ــن ىلع تخ ــتمرار  لك ــرار  باإلس ــف، أو  ق بالتوق

الســلبية أو املخــاوف أو امللــل أو الضجــر أو اإلحبــاط.. كلهــا مشــاعر طبيعيــة وإعتياديــة وال تخصــك 

أنــت وحــدك فقــد مــر بهــا الفاشــلون والناجحــون ىلع حــد ســواء .. الفاشــلون أتخذوهــا ذريعــة 

لإلنهــزام مــن مواجهــة التحــدي، والناجحــون إتخذوهــا ذريعــة إلثبــات أنهــم أهــل للنجــاح وأنهــم 

ىلع الطريــق الصحيــح وعالجوهــا واســتمروا.. ونحــن هنــا نذكــرك بــأن هــذه املشــاعر واملعوقــات 

ــك تســير ..  ــك تتحــرك وأن ــك تعمــل وأن ــك .. أن ــق تقــول ل واملصاعــب كلهــا عالمــات ىلع الطري

تــي  لكيفيــة تجاوزهــا. والبقيــة ت

وعي : سؤال مو
أنــت مــن الفئــة التــي جاهــدت وصبــرت واســتمرت حتــى أنهيــت تصــورك للمشــروع 

بتفاصيلــه، واتضــح لــك مــن خــالل تصــورك األولــي هــذا: كل املعلومــات املتعلقــة 

ــات  ــا كل املعلوم ــتمراريته .. ، وأيض ــه أو إس ــدى نجاح ــره وم ــدواه وأث ــروع وج باملش

ــة،  ــة، املهاري ــية، الذهني ــروع )النفس ــب املش ــت كصاح ــك أن ــدى قدرت ــة بم املتعلق

ــه ــر املأمــول من ــق األث ــة،...( ىلع إنجاحــه واســتمراريته وتحقي الظرفي

تــي ( تــذكــر ا قـبــل أ تـقــرر )بنعــم( أو )
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وقـفـة للـتـذكيـر :

ر من  ســنوات  أحســن    مــن املشــاريع تخفــق و تســتمر  أل 

يــرة  أولــ مراحلهــا و  األ حــوال ..ونســبة فشــل املشــاريع الص

حدهــا األدن تتجــاوز  .   

ولية شــرعية  أن املنــح الخيريــة  حــد ذاتهــا تشــكل مســ

 . وأدبيــة  قيــة ومهنيــة  وأخ

قــة بالنفــ أن تمتلــ الجــرأة لتقــول  » أســتطيع«.. خيــر   مــن ال

لــ مــن أن تكابــر  وتســتمر  وأنــ تعلــ أنــ غيــر  قــادر .

لكــن .. تــذكـر أيــضــ

قـالـــوا ..
 العبقرية عبارة 1 %  إلهام  و  % عرق و جهد 

. )أقصى قدرة ىلع البذل(
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قـالــــوا    
لدينــا جميعــا إمكانيــات ال تعــرف 
فنحــن  وبالتالــي  شــيئا  عنهــا 
نســتطيع  القيــام بأشــياء لــم نكــن 

ــا ــام به ــا القي ــم بقدرتن نحل
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وقـفـة للـتـذكيـر :

ـة أو أن تكـون  شيـ ..  نابليـون ـامـرة جري الحيــاة إمـا أن تـكـون م

أن العـال يملكـه املتفـاءلون أما املتشـائمون فمـا هـ إ متفـرجـون.  

إذا حلمــ فســيمكن تحقيــق حلمــ  مــا يمنعــ عنــه هــي تلــ 

ــ .  الحواجــ داخــل عقل

ــق  ــ تحقي ــي  ت ــبة ل ــا .. بالنس ــون بالنج ــا يحلم ــن الن ــر م ي

ــن  ــا  م ــل النج ــل .. يم م ــل والت ل الفش ــ ــن خ ــ م ــا فق النج

ــل  ..  فش ــ  ــن عمل ــ  م ــا يصن ــ فيم عمل

هوندا  صناعي ياباني

ــق  ملــاذا تعتقــد أنــ قــد تكــون مــن الــــ  الذيــن أخفقــوا .. و ت

ــن الــــ   ــون م ــ أن تك ابرت ــق ا وم ــتطيع بتوفي ــ تس ــن أن م

ــن نجحــوا .  الذي

ء ) اإلستــعــداد النفـسـي والشــعـــور ( ..      أخيــرا .. عــد وراجــع جــ
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وقـفـة مـع قـاعـدة الـفـرصــة
مـر تكــو الصــورة علــى النحــو التـالـي: فـي غالـب ا

.. يطور نفسه. )من بداية السلم(. البح عن وظيفة.. يتوظ

قـاعــدة  الـفـرصـة  :

ــر  قتناصالفرصــة.. أنــ أول مــن يفــوز بهــا.. تنــال أ .. جاهــ  .. طــور نفســ ــد مــن إتجاهــ ت

ممــا تتوقــع . )مــن منتصــف الســلم(.

إذا قـررت بـنـعــم

ألن الـفـــر  تـنـتـظــــــــــر

ألنـهــــــــا  تـتـــكـــــــــــــرر

 ألن الـتـردد أو التـسـويـ صـنـو الفـشــل

حبـا جيـل باب الكسل ونافـذة ل ألن الت

وحـتـــ  تــفــقــــد حـمـــــاســــــــ

ــل عـلــ اللــه مــــ فــتـــــو إذا عـــ
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جــهـــ طــاقـمــ
الـهـدف : أن تختـار مستشـاريك وفـريـقـك بمهنـيـة وعـلـى أسـس مـوضـوعـيـة.

 ) لـوحـة إنـجـاز )جهـ سفينتـ

ـ إشـارة    أمـا كـل مهـمـة تنجـزهــا :

  حدد مستـشـاريـك )الخبـرة( ؟ عـددهـم ؟ تخصـصـاتـهـم؟
  حدد فــريــقـــك ؟ مــــن ؟ لــمــــــاذا ؟ إلـــى مـتـى ؟

حظاتك أو أفكار وخواطر أدناه : دو م
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ة النتيجة النهائية املفتر
أن يتمكـن املتـدرب مـن إختـيـار فريـقـه ومستـشـاره (يـه) بشـكـل صحـيح ومثمر .

اـلتـصــــور األولـي
لـلـمـــشـــــــروع
بتفاصيله املمكنة

تحـديـد الحـاجــة
لـلــــدعـــــــــم
والـمـــشــــــورة

           ) - ئـم ) إخـتـيـار الفـريــق الـمـ
 ) واإلسـتــشــــار الـمـنـاســب )

استعن بالنماذج )2 و 7(
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ـمر الخبرة  مستـشـارك .. است

قـال تعالـى
ۡهَل ٱذّلِۡكرِ إِن ُكنُتۡم َل َتۡعلَُموَن ٤٣ «

َ
لُٓواْ أ  فَۡس َٔ

ية 43 سورة النحل : ا

إحصـائـيـة 
87% من الناجحين هم ممن استعانوا بغيرهم

ناشيونال جيوجرفك
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1

3

2

5

4

6

ابـحـ عـن مستـشـار  

ــة  ــا ( ، ومعرف ــوة وضعف ــك ) ق ــم ذات ــة يف  تقيي ــرة الكافي ــك الخب ــا ال تمل عندم

ــل يف  ــات العم ــد إتجاه ــك أو  تحدي ــد وجهت ــي أو تحدي ــزك الداخل ــك وكن قدرات

ــه .  ــم فكرت ــه وتقيي ــروعك أو تقييم مش

أو لوجــود نقــص أنــت تحتــاج لســده ســواء يف تخصــص معيــن أو خبــرة تحتاجهــا 

ملرحلــة معيــن أو يف أمــر  بعينــه. 

ــك النصــح ويقــدم  ــه أن يســدي ل ــك مــن يمكن ــن من ــا ال تجــد مــن القريبي عندم

ــاح ،  ــاع النج ــم  صن ــم يف عال ــزء مه ــف ج ــل التكالي ــه ) فتقلي ــورة والتوجي املش

ــن   ــة للطامحي ــذكاء وحكمــة صفــة مالزم ــن ب ــات األخري ــدرات وإمكان ــف ق وتوظي

للتميــز  والنجــاح مــع وبـــــ األخريــن . 

عندما تحتاج ملن يدلك ىلع طريق مختصر  بحكم سابق خبرته أو تجربته. 

ــك  ــى ذل ــه حت ــا قطعت ــه وم ــا نفذت ــه أو م ــوم ب ــا تق ــد أن م ــد التأك ــا تري عندم

ــليم .  ــاه الس ــح ويف اإلتج ــن صحي الحي

عندما تشعر بالتردد أو التشكك يف أمر  ما أو خطوة ما  أو قرار  ما. 
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7

8

9

عندمــا تريــد أن تختــار الفريــق الصحيــح واملناســب لرحلتــك نحــو  النجــاح بعيــدا 

ــدة  ــة الجي ــة والعالق ــن املعرف ــط بي ــل أو الخل ــر املتعج ــة أو التقدي ــن العاطف ع

ــي .. و ...  ــة الشــخص للعمــل املهن ــن صالحي وبي

ــار الوســائل واألدوات الصحيحــة واملناســبة  الصحيحــة أي  ــد  أن تخت ــا تري عندم

التــي تفــي بالغــرض وقــد تســد الحاجــة حتــى مســتقبال  بشــكل كامــل أو جزئــي 

، ومناســبة أي مــن حيــث الســعر و الجــودة وحاجــة املرحلــة لهــا . 

عندمــا تبحــث ىلع مــن يســتثمر  لــك عالقاتــك أو  معارفــك أو  مــواردك  بشــكل 

صحيــح ومثمــر .  

نـ تحتـاج للمسـتـشـار  إمـا : زمـانيـا  مرحلـيـا .. فـ

ــن  ــد م ــار  تتأك ــزم . فباملستش ــروري ومل ــو  ض ــار فه ــتحتاج ملستش ــا س ــت قطع • أن
ــتثماره. ــول اس ــن املم ــيرتك ويضم مس

• يف بدايــة رحلتــك ) عنــد اإلســتعداد النفســي والشــعوري ( ليكســر  غصنــك ويشــحذ 
همتــك ويعــزز ثقتــك بنفســك ويمكنــك مــن الطيــران .. 

• يف مرحلة كتابة تصورك األولي لفكرتك ومشروعك . 

• أو  يف هذه املرحلةإستكمالك لفريقك املناسب للمضي يف رحلة اإلنضاج. 

• أو  يف مرحلة الحقة . 

هــل حـددت مـتــى سـتـخـتــار مـسـتـشــار ووجـه حــاجتــك لـه
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1

2

3

7

4

5

6

حـول إتـخـاذك قـرار
ســبق أعــاله وتحدثنــا عــن ) متــى ( تحتــاج للمستشــار ، وهــذا يتضمــن منطقيــا الفوائــد التــي 

ــن  ــد م ــم الفوائ ــز أه ــك نوج ــع ذل ــر ة .. وم ــار أو  ذي  خب ــتعين بمستش ــن يس ــيجنيها كل م س

ــار  :    ــتعانة بمستش اإلس

ــال  ــن م ــة ، ويؤم ــورة األمين ــك باملش ــر نجاح ــك ف ــزز لدي ــتقل يع ــرف مس ط

املمــول يف اإلتجــاه الصحيــح .

ــزه  ــن تحفي ــال ع ــجيعه ، فض ــه وتش ــول وطمأنت ــاع املم ــادر ىلع إقن ــرف ق ط

لإلســتمرار  الحقــا .

يصدقــك القــول واملـشـــورة والتـوجيـــه ) القـــوي األميـــن ( يف نفســك فتنميهــا 

ــوره .  ــك فتط ويف عمل

إختصـار الطـريـق نحـو الـهـدف . 

تالفـي العـديـد من العثـرات واألخطـاء املدمـرة أو املـؤخـرة للمسـيـرة . 

تقليـل التكـاليـف والـهـدر فـي التجـارب . 

تقليــل األخطــاء يف العمــل ســواء ىلع مســتوى العمــل التنظيمــي أو  العالقــات 

الداخليــة أو الخارجيــة . 
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تقليل األخطاء املالية يف طريقة إدارة املوارد املالية بكفاءة . 

رفع اإلنتاجية يف العمل . 

زيادة األرباح املالية أو املعنوية . 

اإللتزام بخط املسيرة نحو الهدف مع مراقبة األداء . 

تحسين وتطوير األعمال والنتائ . 

مراقبــة وقيــاس البعــد أو القــرب مــن األثــر   املفتــرض تركــه  مجتمعيــا ) املقــرر 

ســلفا يف الخطــة ( .

التحفيز والتشجيع، وعالج اإلحباط . 

املساعدة يف إتخاذ القرارات الصائبة يف الوقت املناسب والظرف املناسب .  

ـوح وجـه الفائـدة التي ستحققهـا من مستشـار   هل حـددت بدقـة وو
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ي تختار مستشارك     

وأنــت تبنــي تصــورك عــن املشــروع ســتظهر لــك نقــاط ضعفــك ) نقصــك ( يف 

هــذا املوضــوع  املجــال أو ذاك .، 

ستظهر لك إحتياجاتك للخبرة يف موضوع  تخصص أو أكثر  . 

حــدد حاجتــك بدقــة ؟ املوضــوع  التخصــص  املرحلة  مــدة اإلحتيــاج املتوقعة 

) وقــد يكــون دائمــا (  ... الــ . 

إجمع أكثر من إحتياج متقارب يف املجال أو التخصص يف إطار واحد . 

ــن  ــك ومم ــن من ــن القريبي ــار ( بي ــر ) املستش ــك للخبي ــن حاجت ــث ع ــدأ بالبح إب

ــدا .  ــم جي تعرفه

ــن  ــر م ــك أكث ــحوا ل ــن ليرش ــر املقربي ــزوم واستش ــد الل ــك عن ــرة بحث ــع دائ وس

مستشــار  وفــق ماتحتاجــه بالضبــط. 

ــه،  ــتوى خبرت ــه، مس ــه، تخصص ــن دين ــار  : ع ــر و مستش ــن كل خبي ــر ع استفس

ه ...  ــال ــه، عم ــة، إنجازات ــة واملهني ــه العلمي أمانت
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عنــد اللــزوم يمكنــك الســؤال عــن الخبيــر  لــدى أحــد عمالئــه مــع تحديــد األســئلة 8

 . املطروحة 

دوما دع لديك أكثر من خيار ومن خبير مقترح ومرشح . 

دع لديــك قائمــة ) مصفوفــة ( تحــدد فيهــا املواصفــات املرغوبــة يف املستشــار 

املطلــوب.  

قبل كل مقابلة مع مستشار  مرشح قم باإلستخارة ، 

وحد لديك وبشكل خطي األسئلة املوجهة للمستشار .

البــد مــن اإلتفــاق مــع املستشــار املناســب بدقــة حــول مــا تتوقعــه منــه ، ومــا 

ــك .) مهــام وواجبــات ، .... ( .   يفتــرض أن يقدمــه ويحققــه ل

تنبــه : أن تكــون مســتعدا ومطلعــا  فيمــا يتعلــق بمشــروعك ، لكــي يســهل عليك 

إختيــار املستشــار املناســب ، تفهيــم املستشــار  ، فهــم املستشــار ، القــدرة ىلع 

تقييمــه ولــو بشــكل محــدود أو تقريبــي . 

ــي أو   ــاعدة محام ــواء بمس ــة س ــورة قانوني ــي وبص ــكل خط ــك بش ــق اتفاقات وث

ــرة .  ــابق خب ــه س ــص ل ــخص مخت ش
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• هل ســبــــق وإخـتــــرت لـــك مستـشـــارا مـــا فـــي أمـر مـــا ..  
ــا .  ــه منه ــك وماتعلمت ــوع بتجربت ــار املجم ش

ـــوع ..   ـافـتـــه فـــي هـــذا الـمـو • هــل لـديـــك مــا يمـكـنـــك إ
ــوح .     ــوار مفت ح
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فريقـك .. شـاركه النجـاح
سواء كن تمتلك فريقا أ مازل .. شاركنا املعرفة

تـعـريـف   
الفــريــق :

 مجموعــة مــن األفــراد يتميــزون بوجــود مهــارات متكاملــة فيمــا بينهــم ، 

وأفــراد الفريــق يجمعهــم أهــداف مشــتركة وغــرض واحــد ، باإلضافــة الــى 

. ) لإلنضــاج مثــال (  وجــود مدخــل مشــترك للعمــل فيمــا بينهــم 

تـعـريـف   
فـر العمل :

ــدف أو  ــق ه ــي لتحقي ــكل التنظيم ــل الهي ها داخ ــا ــم إنش ــات يت  جماع

مهمــة محــددة تتطلــب التنســيق والتفاعــل والتكامــل بيــن أعضــاء الفريــق 

ــر أعضــاء الفريــق مســئولين عــن تحقيــق هــذة األهــداف ، كمــا أن  ، ويعتب

.   )داخــل العمــل( ــر مــن التمكيــن للفريــق يف إتخــاذ القــرارت هنــاك قدركبي

تـعـريـف   
بنـاء الفـريـق :

 سلســلة مــن النشــاطات املصممــة بهــدف تحســين أداء األفــراد والحصــول 

. ىلع نتائــ أفضــل 
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يــد     ــرة ا كـ
تخف من عبء العمـل
مثـل إنجليـزي
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قــالـــوا    
نسـبـة نـحــن إلـى أنـا
شر ال تطور الفريق هي أفضل م
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إحصـائـيـة 
87% من الناجحين هم ممن استعانوا بغيرهم

ناشيونال جيوجرفك

فــيـــلــم 
The Power Of Teamwork : عـرض فـيـلـم فـيـديـو

سجل ماذا استفدت من الفيديو  :
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..............................................................................................................................................................................................................................
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فـوائـد فـريـق الـعـمـل   

ــن  ــعور العاملي ــن ش ــل م ــل يقل ــب للعم ــا مناس ــز، ومن ــة التحفي ــة عالي ــق بيئ • خل
ــتركة.  ــة املش ــهم بالهوي ــن إحساس ــد م ــدة ويزي بالوح

• إشعـار العـامليـن بالفخـر بأدائـهـم الجمـاعي لتقليل حاالت الغياب واإلهمال والكسل. 

• الـحـــد مــن الـصـــراعـــات. 

• اإلحساس املشتـــرك باملسؤوليـــة تجـاه املـهـــام املطـلـوب إنجـــازها، ممـا يـؤدي إلى 
التــركيــــز عـلــى األهــــداف. 

• تشــجيع املبــادرات، وتقديــم االقتراحــات، ممــا يــؤدي إلــى تحفيــز القــدرات اإلبداعيــة 
واملواهــب الذاتيــة لــدى األفــراد. 

• اســتجــابـة أســـــرع للـمــتـغـيــرات البـيـئــة. 

• تقـلـيـل االعـتـمــاد عـلـى الـوصـف الوظـيـفـي. 

• التـفــويـض الفــعـــال مــن قـبــــل الـمــــدراء. 

• توقع املشكالت قبل حدوثها، وتقديم حلـول لهـا. 

ــة مهــارات  ــى تحســين وتنمي ــؤدي إل ــا ي ــن األعضــاء ومم ــة االتصــاالت بي ــادة فعالي • زي
ــراد.  ــدى األف االتصــال ل
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لعبة : ) الكراسي اليابانية (     
تختلف يف فكرتها ومغزاها عن لعبة الكراسي التقليدية .

) الشرح يف دليل املدرب ( 

قـالــوا
" الفريــق الــذي يعمــل اعضائــه معــا ســيفوز حتمــا ســواء يف أرض 

امللعــب أو يف معتــرك الحيــاة ".

فينيس لومباردي
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يرون أن فريـق العمـل أد إلـ تحسيـن معـنـويـات 

أفـراد الـفـريق.

ن فريــق العمــل أد إلــ رفــع وتحســين  شعـــروا بــ

ــا. ــات اإلدارة العلي معنوي

ن فريـــق العمـــل أد إلـ تحسيـــن الـجودة  ـــر ب ذ

للسلـــع والخدمـات.

ن فريق العمل ســاه بشــكل بارز وفـعـــال  أجـــاب ب

. فـي زيـادة األربـا

ن فريـــق العـمـل أد إلـ تحسـيـن واضـح  أجـــاب ب

فـي اإلنـتـاجيـة.

: ) دراسـة حـالـة )
ثير فريق العمل(  )مد ت

ــر  ــدى تأثي ــرف ىلع م ــة للتع ــات االمريكي ــن املنظم ــدد م ــة لع يف دراس

فريــق العمــل ىلع األفــراد واإلدارة واملنظمــة ككل، توصلــت الدراســة إلــى 

ــا: ــن أهمه ــينات كان م ــورات وتحس ــة بتط ــراف الثالث ــعور األط ش

7% يرون أن فريـق العمـل أدى إلـى تحسيـن معـنـويـات أفـراد الـفـريق.  •
% شعـروا بأن فريق العمل أدى إلى رفع وتحسين معنويات اإلدارة العليا. 2 •
% ذكـر بأن فريـق العمـل أدى إلـى تحسيـن الـجودة للسلـع والخدمـات.  •
8% أجـاب بأن فريق العمل ساهم بشكل بارز وفـعـال فـي زيـادة األربـاح.  •
• 81% أجـاب بأن فريـق العـمـل أدى إلـى تحسـيـن واضـح فـي اإلنـتـاجيـة.

مرجــ : أحمــد عبــده عبــد الغنــي نائــب رئيــس اللجنــة الوطنيــة للجــودة - ورقــة عمــل 

ــم. ــة للملتقــى األول للجــودة يف التعلي مقدم
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دراسـة حـالـة )2( :
)نتائج مفهو فريق العمل( 

ــه  ــل وجوانب ــق العم ــاء فري ــوم بن ــرف ىلع مفه ــى التع ــت إل ــة هدف ويف دراس

1م(،  1م ـ  ــرة الزمنيــة )85 ونتائجــه يف إحــدى الشــركات االمريكيــة خــالل الفت

ــل  ــن قب ــذ م ــت تتخ ــة كان ــرارات اليومي ــن الق 8%( م ــى أن  ) ــ إل ــارت النتائ أش

ــن  %( ع ــبة ) ــنوات بنس ــس س ــالل الخم ــراد خ ــاركة األف ــق، وازدادت مش الفري

الســنوات الســابقة، وأن  )37%( مــن وقــت الفريــق كان لدراســة النشــاطات واألعمــال 

ذات العالقــة بالجــودة، وكان )12%( مــن املشــاريع اإلبداعيــة والجديــدة مقدمــة مــن 

%( خــالل الفتــرة، كمــا  قبــل أفــراد الفريــق، وأن الغيــاب انخفــض مــن )1.4%( إلــى )7.

انخفضــت نســبة تــرك العمــل مــن )7%( إلــى أقــل مــن )3%( خــالل نفــس الفتــرة.

انفو غرافي
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يـ تختـار )تستكمـل( فريقـ 
عــبـر : تحديد اإلحتياج بدقة -  تحديد املواصفات املطلوبة بمهنية -  املقابلة ، الفرز ، اإلختيار. 

تحــديـــد
االحـتـيـاج
بــدقــــة

الـتـصــــور
الشـمـولـي
للـمـشـروع

بتدخل خبرة ذاتية أو خبرة خارجية 

اختيـار
الفريـق

حـد الـطــر الـتــالـيـة بـ

ن صاحب خبرة وسابق تجربة ولدي  بخبرت الشخصية .. إذا 

القدرة ىلع املقابلة والفرز واإلختيار . 

ق برايه ومشورته وخبرته . عن طـريق معارفـ أو ممن ت
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1

4

5

6

2

3

أه مواصفات أعضاء الفريق

أن يكــون هنــاك توافــق يف القيــم  الرئيســية والســمات الشــخصية  األساســية ) 

كالصــدق، األمانــة، الجديــة، الطمــوح ( 

أن يحمل هم املشروع ، وهم نجاحه وتميزه ويجعلها ىلع رأس أولوياته.   

التخصص يف مجال ما، والحر ىلع مزيد التعلم والتطوير الذاتي.  

ــم  ــل ، وتقدي ــاون والتكام ــاس للتع ــن ، والحم ــاح ىلع األخري ــق واإلنفت روح الفري

ــا .  ــل ىلع األن ــق والعم ــة الفري مصلح

خــر ، تخصصــا ورأيــا وأفــكارا وجهــودا ... والقــدرة ىلع التعامــل والتفاعــل  إحتــرام ا

اإليجابــي ، أو الرغبــة لتعلــم ذلــك.

أن يكــون مبــادرا ، واثقــا بنفســه وباأعضــاء الفريــق ، ملتزمــات بمســؤولياته ومهنيــا 

يف أداءه ومنتجــا يف إنجــازه. 

شار برأيك .. وأكمل باقي الصفات إ وجد  :

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................
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ي تعد فريق ..  خطوات 

2 يو   مرفق  كتيب  خطوات إعداد فريق 
سسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي من إصدار  م

التحفي ..  حف نفس ومن مع 

قـال تعالـى
ۡحَسِن َما َكنُواْ َيۡعَملُوَن ٩٧ «

َ
ۡجرَُهم بِأ

َ
 َوَلَۡجزَِينَُّهۡم أ

ية 7 سورة النحل : ا

قـال رسول ا ملسو هيلع هللا ىلص
 أعطــوا األجـيـر أجـره قـبـل أن يـجـف عـرقـه 
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تـعــريــف   
الـتـحـفــيـز :

.  إثارة سلوك الفرد بهدف إشباع حاجات معينة 

قـالـــوا 
 التحفيز هو مايجعلك تبدأ .. والعادات هي ماتجعلك تستمر  

بريان تريسي

قـالـــوا 
 يقــول النــاس ان التحفيــز اليســتمر تأثيــره طويــال ..حســنا وكذلــك غســل 

اليديــن لذلــك ننصــح بــه بشــكل يومــي  

ز.زيـجـلـــر

تقـول الخبـرة 
 أفضــل وســيلة للتحفيــز هــي ان تقــود فريقــك الــى هــدف واضــح بثبــات، 

وبحمــاس متجــدد يومــي ، وتقديــر  لهــم مســتمر   

عبد الرحيم طه
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الـدافــ

الحـافــز

الفـرق بيـن الدافـع و الحـافـ 

ــي  ــن ش ــث ع ــه للبح ــان وتدفع ــس اإلنس ــل يف نف ــة تكتم ــوة داخلي ق

محــدد وتوجــه تصرفاتــه وســلوكه بإتجــاه ذلــك الشــي أو الهــدف ، وأهــم 

تلــك الدوافــع الحاجــات اإلنســانية .

ــخص ،  ــة بالش ــة املحطي ــع أو البيئ ــد يف املجتم ــي يوج ــرك خارج مح

ــا .      ــعر به ــي يش ــه الت ــباع حاجات ــيلة إلش ــاره وس ــرد باعتب ــه الف ــذب إلي يج

أهــ نـظـريـات التـحـفـيـ

ــي  ــانية.  وه ــات اإلنس ــلو  للحاج ــرم (  ماس ــث) ه ــهور بمثل ــلو  واملش ــة   ماس نظري

ــا .  ــا رواج ــهرها وأكثره أش

نظريــة  ماكليالنــد  وتــم تقســيم األفــراد وفقــا لســلوكهم ) الحاجــة للســلطة ، الحاجــة 

لإلنتمــاء ، الحاجــة لإلنجــاز ( . 

نظــريـة  هـيـرزبــرغ  الـخــاصـــة بـالـعــامـلــيــن . 

نـظـــريـة  Y & X  لــمــــــــاك غــريــغــــــــــور . 

نظرية  فيكتور فروم  ويطلق عليها نظرية التوقعات .  

دير الذات
الحاجة إل تق

 التـقـديـر
ة إلـ

الحاج

جتـمـاعيــة
الحاجـة ا

ة إلــ األمــن
الحــاجـــ

الحاجات الفيسيـولوجيـة
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زم لبـنـاء الـفـريـق  التـحفـيـ .. مـ

تـمـريـن :
سجـل ثال فـوائـد لتـحـفـيـز العـامـلـيـن مـعـك.

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

هل نحتاج التحفيز فق يف العمل ا يف كل حياتنا  

عصف ذهني :  )مشاركة جماعية( 
يتولــى ) املــدرب ( إدارة عمليــة العصــف الذهنــي ، ويوجههــا لغــرس جملــة 

مــن القيــم الســامية واملبــاد الراقيــة .. مثــل : الشــكر، صلــة الرحــم، توقيــر 

الكبيــر ورحمــة الصغيــر، مــع الوالديــن والزوجــة واألخــوات واألجــراء ... الــ .       
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قـالـــوا :

حتــ بائعــة الــورد إن أهديتهــا 

شـيــــاء  وردة ستفر فامت ا

 يعـنــــي بهجـتـهـا.. 

ــن  ــر مـ ــ تحـقــ فـ
شيـــئا. املــعــــروف 
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قـصـة قصـيـرة
 أديسو ووالدته 

عندمــا كان صغيــرا قيــل أنــه لــم يســتكمل تعليمــه الحكومــى  فبعــد أيــام 

قليلــه مــن الدراســة أرســله مدرســه إلــى أمــه وأرســل معــه خطــاب يقــول 

مــن األفضــل ألبنــك أن يجلــس فــى البيــت ألنــه غبــى فقالــت األم  فيــه: 

ابنــى ليــس غبيــا بــل هــم األغبيــاء.. واحتضنــ إبنهــا قائلــة لــه  :

ــه  ــن ب م ــي أ ــ أنن ــير فيكفي ـ ــا ص ــ ي ائ ــروا ذ ــا أنك ل الن ــو  »ل

ــ  ــي دعهــ ومــا يقولـــون وأســمع مــا أقــول : أنــ أذ أنــ طفلــي الذ

. » ــ طفــل  العال

: لذلك يقـول إديسـو

أن أمي هي التي علمتنى، ألنها كانت تحترمني وتثق يف.

ــن  ــا م ــح وجــودي ضروري ــى أهــم شــخص يف الوجــود، فأصب أشــعرتني أن

ــم تخذلنــي قــط. )حتــى أن  أجلهــا وعاهــدت نفســي أن ال أخذلهــا كمــا ل

ــب  ــتطع الطبي ــم يس ــت ول ــا مرض ــت ألنه ــاح إنبثق ــه املصب ــرة إختراع فك

ــمعة(. ــوء الش ــا ىلع ض معالجته
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قـصـة قصـيـرة
 أزرع بـــــــــذرة 

الكلمة اإليجابية تصنع الكثير .حتى مع من ال تعرف .. 

اشــترط أســتاذ مــادة علــم االجتمــاع يف جامعــة ماليزية ىلع طالبه إســعاد 

إنســان واحــد طــوال األربعــة أشــهر، مــدة الفصــل الدراســي، للحصــول ىلع 

الدرجــة الكاملــة يف مادتــه.

ــان  ــذا اإلنس ــون ه ــن أن يك ــه الثالثي ــزي ىلع طلبت ــتاذ املالي ــرض األس وف

خــارج محيــط أســرته وأن يقــدم عرضــا مرئيــا عــن مــا قــام بــه يف نهايــة 

الفصــل أمــام زمالئــه.

لــم يكتــف األســتاذ بهــذه املبــادرة بــل اتفــق مــع شــركة ماليزيــة خاصــة 

ــف دوالر أميركــي. ــادرات بمــا يعــادل أل 1 مب ــم أفضــل  ــر تكري لرعايتهــا عب

يف نهايــة الفصــل الدراســي نجــح الطــالب الثالثــون بالحصــول ىلع الدرجة 

1 مبــادرات بعــد أن قــدم  هــم بالتصويــت أفضــل  الكاملــة، لكــن اختــار زمال

ــة  ــاء وأمهــات الطلب الجميــع عروضهــم ىلع مســرح الجامعــة، وحضرهــا آب

املوجوديــن يف كواالملبــور.

ت والســعادة يف  نشــرت هــذه املبــادرات اإلنســانية أجــواء مفعمــة باملفاجــ

ماليزيــا قبــل عاميــن، فالجميــع كان يحــاول أن يقــدم عمــال إنســانيا مختلفــا 

يرســم فيــه الســعادة ىلع حيــاة غيــره.

لقــد قــام طالــب ماليــزي وهــو أحــد الفائزيــن العشــرة، بوضــع هديــة صغيــرة 

ــدي مســلم،  ــه يف ســكن الجامعــة وهــو هن ــاب شــقة زميل ــام ب ــا أم يومي

ابتعثــه والــده لدراســة الطــب يف ماليزيــا.

اختــار الطالــب هــذا الطالــب تحديــدا ألنــه شــعر بأنــه ال يمتلــك أصدقــاء أو 

ابتســامة طــوال مجاورتــه لــه لنحــو عــام،
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كان الطالــب الهنــدي ال يتحــد مــع أحــد وال أحــد يتحــد معــه، يبــدو حزينــا وبائســا 

ممــا جعــل زميلــه الطالــب املاليــزي يــرى أنــه الشــخص املناســب للعمــل ىلع إســعاده.

أول هديــة كانــت رســالة صغيــرة وضعهــا تحــت بــاب شــقته كتبهــا ىلع جهــاز الكمبيوتر 

يف الجامعــة دون توقيع:

كنــت أتطلــع صغيــرا إلــى أن أصبــح طبيبــا مثلــك، لكنــي ضعيــف يف مــواد العلــوم، إن 

. اهلل رزقــك ذكاء ستســهم عبــره بإســعاد البشــرية

ــف  ــا خل ــة ووضعه ــة ماليزي ــة تقليدي ــزي قبع ــب املالي ــترى الطال ــي اش ــوم التال يف الي

ــالة: ــا رس ــاب ومعه الب

. أتمنى أن تنال قبولك هذه القبعة

يف املســاء شــاهد الطالــب املاليــزي زميلــه الهنــدي يعتمــر القبعــة ويرتــدي ابتســامة 

لــم يتصفحهــا يف وجهــه مــن قبــل،

ليــس ذلــك فحســب بــل شــاهد يف حســابه يف الفيــس بــوك صــورة ضوئيــة للرســالة 

األولــى التــي كتبهــا لــه، وأخــرى للقبعــة، التــي وضعهــا أمــام بــاب منزلــه، وأجمــل مــا رأى 

هــو تعليــق والــد طالــب الطــب الهنــدي يف الفيــس بــوك ىلع صــورة رســالته، والــذي 

قــال فيــه:

. ك يف الجامعة يرونك طبيبا حاذقا،   ال تخذلهم واستمر حتى زمال

ــا  ــم الهداي ــة وتقدي ــتمرار يف الكتاب ــزي ىلع االس ــب املالي ــق الطال ــذا التعلي ــع ه دف

ــه  ــن هويت ــف ع ــا دون أن يكش ــه يومي ــى زميل ــرة إل ــة الصغي العيني
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جمـاعـي للنقـا : 
 .. ـيـر  .. ماذا ت هل تعلـم ملاذا املدير الهنـد مطلـو عامليـا

ــن  ــارا م ــو : اعتب ــس درفي ــارد بيزن ــة هارف ــرت يف مجل ــة نش ــا لدراس وفق

ــن  ــن النتفبذيي ــن املديريي ــد م ــادرات الهن ــة ص ــت حص 2 كان ــف 13 منتص

3% فمنهــم رئيــس شــركة مايكروســفت والرئيــس  يف الشــركات العامليــة 

ــول  ــن اص ــون م ــدراء التنفيذي ــتمر امل ــا ويس ــل كم ــركة غوغ ــذي لش التنفي

ــك وماســتر كارد  ــرى مثــل شــركات ســيتي بان هنديــة يف ادارة شــركات كب

ــن  ــود ىلع م ــادة الهن ــز الق ــرز مامي ــن  أب ــراء  أن م ــع الخب ــي ويرج وبيبس

ــت ( . ــرة ن ــع الجزي ــن .   )موق ــع املوظفي ــاني م ــل اإلنس ــواهم التعام س

عدد من النصائح لتحفي  نفس ومن حول 

قـالــوا:
 أفضــل طريقــة كــي تحفــز نفســك هــو ان تحــاول ان تحفــز شــخصا اخــر 

وترفــع مــن معنوياتــه 

مارك توين
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املعايير واملواصفات لتحقيق النجا
نتائج دراسة أجرتها جامعة إدي كاو  أستراليا حول العمل الجماعي الناجح

تفـاصيلـهـااملواصفة

ــاح  نـجـــ ــد ب التـعــهـ

لـتــــزا  الـعــمـــل وا

املشتـــركة هــداف  با

ــاركون  ــي ويتش ــم األساس ــاركون هدفه ــم املش • يفه
أهدافهــم الفرعيــة ، ففــي االتحــاد قــوة ومــع التعــاون 

ــدف .- ــق اله يتحق

ــد  ــام ) واح ــدف ع ــاء يف ه ــارك األعض ــد أن يتش • الب
ىلع األقــل(. 

ــق الناجــح بالحمــاس والدافعيــة  • يتصــف أعضــاء الفري
نحــو النجــاح.

• البــد أن يكــون هنــاك عهــد قــوي بيــن أعضــاء الفريــق 
لتحقيــق النجــاح .

• البد أن يتشارك األعضاء القيم واملعتقدات.
ــل  ــي العم ــون فـ ــاء منخـرطـ ــون األعضـ ــد أن يكـ • الب

راضــون عنــه .

التالحــم  ىلع  الفريــق  أعضــاء  يحافــ  أن  يجــب   •
. والترابــط فيمــا بينهــم 

• يحــب النــاس بطبيعتهــم التفاعــل مــع اشــخا 
واألهــداف  االهتمامــات  معهــم  يتشــاركون 
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تفـاصيلـهـااملواصفة

اإلعـتـمــاد املـتـبــادل 

• ال يمـكـــن أن ينـجـــح فـــرد دون أن يـنـجــــح أقـرانــه 
يف املجموعــة.

•  عندمــا يتعــاون أعضــاء املجموعــة فإنهــم يقدمــون 
مــاال يســتطيع الفــرد تقديمــه لوحــده .-يتفاعــل أعضــاء 

املجموعــة مــع بعضهــم البعــض إلنجــاز املهمــات 

ــم . ــاح أقرانه ــاء نج ــر وإنم وتطوي

ــم  ــل قدراته ــم وتتكام ــا بينه ــاء فيم ــاون األعض • يتع
ــم . ــد الهم ــاون يوق ــاد والتع ــم فاإلتح وإمكانياته

• البــد أن يهتــم كل عضــو بإنجــازات زميلــه كمــا يهتــم 
بإنجــازات الفريــق .

• يجــب أن ال يســتقل أي عضــو مــن املجموعــة ويعتمــد 
ىلع نفســه يف جميــع اعمالــه.

ــتطيع  ــازات ال يس ــق انج ــة تحقيـ ــاح للمجمـوعـ • يتــ
األفــراد إنجازهــا .

الخبــرات  مــن  كبيــرة  األفــراد مجموعــة  يكتســب   •
واملهــارات العلميــة واالجتماعيــة عندمــا يتفاعلــون مــع 

ــن . خري ــة ا ــاء املجموع أعض

الصفــات الـشـخـصـيـة

خرين . • يجب أن يكون الشخص مهتما با
ــاعدهم  ــه ويس ــق زمالئ ــو الفري ــم عض ــد أن يدع •  الب

ــم. ويحميه

• يستطيع الفرد التعبير عن مشاعره بحرية
خــر داعمــا لــه واقعيــا يف  • البــد أن يحتــرم كل عضــو ا

تصرفاتــه وتوقعاتــه .

ــدق  ــن الص ــي م ــتوى عال ــاك مس ــون هن ــب أن يك • يج
ــة . ــة والثق والصراح

ــال  ــدق يف األفع ــس والص ــة بالنف ــة الثق ــب تقوي • يج
ــة. ــل املجموع ــوال داخ واألق
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تفـاصيلـهـااملواصفة

الـراجـعـــة  ـذيـــة  الت

ــل  ــابية والتـواصـ يجـ ا

لـمــفـــــــتــــــــوح ا

ــة  ــة لطيف ــا بطريق ــة وتقبله ــة الراجع ــدم التغذي • ق
ــة   ــر دفاعي وغي

•  يجــب أن يكــون دور كل فــرد يف املجموعــة املثاليــة 
ــراد  ــ األف ــا يحاف ــارف بينم ــوع يف املواهــب واملع متن

ىلع التواصــل املفتــوح فيمــا بينهــم

خــر ويتواصــل معــه  • يجــب أن يســتمع كل فــرد مــع ا
وهــو مــا يخــدم حاجــات املجموعــة .

• حافــ ىلع الحــوار املفتــوح والتواصــل االيجابــي 
ــاء . ــن االعض ــا بي فيم

ــد  ــدم النق ــي تق ــة الت ــاء روح الجماع •  ازرع يف األعض
ــة . ــة الصادق ــة الراجع ــاء والتغذي البن

• استمع لكل املشاعر واألفكار
• واجه املشكلة و تتخطاها حتى تجد الحل

التشكيـل الجيد للفريق

ــل  ــة للتشـكيـ ــي نتيـجـ ــة ه ــوعات النـاجحـ • املجمـ
املناســب لهــا.

• وضح أدوار املجموعة ومهماتهم ومسؤولياتهم
• ناق الفروق فيما بين أعمال األعضاء .
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تفـاصيلـهـااملواصفة

اإللتــزا باملســؤوليات 

والـــحـــــر عـلــــى 

ســـيــــر عـمـلـيــــات 

ــي  ــل الجمـاعـ العــمــ

ــادة ــرا الـقــيــ وإحتــ

• استخدم الطرق التي توصل للهدف مباشرة
ــا  ــة فيم ــة عادل ــودات بطريق ــال واملجه ــم األعم • قس

ــاء. ــن األعض بي

• اقبل املسؤوليات الشخصية
• ال بــد أن يكــون كل فــرد مســئول عــن جزئــه مــن 

العمــل ومتحمــل ملســؤوليته .

• يجب أن يقر الجميع بالقيادة ويوافقون عليها.
• تتخذ القرارات بالتشاور واإلجماع .

• القيادة املؤثرة ضرورية لنجاح العمل .
• شجع مشاركات املجموعة وقراراتهم وأرائهم .

• جرب طرق جديدة فقد تجدها أكثر فاعلية .
تمارســها  التــي  املمارســات  أفضــل  عــن  ابحــث   •

األخــرى. املجموعــات 

• كن منفتحا نحو التغيير واإلبداع واالختراع.
• تحــرك بســرعة لحــل أي مشــكلة تصــادف املجموعــة 

وال تنتظــر التوجيهــات .

• راقب تقدم املجموعة
ــى  ــل ال ــى تتوص ــروع حت ــل للمش ــل تحلي ــم بعم • ق

الطــرق النافعــة وغيــر النافعــة . 

(  للتوقف واملراجعة :  محطة )

ــاج ) ســواء كان  ــذي تحت ــك الذاتيــة ومــن تعــرف ، أو إختــرت مستشــارك ال بعــد أن وظفــت خبرت

جهــة أو شــخصا ( ، ثــم إختــرت فريقــك املطلــوب للمضــي قدمــا يف إنضــاج مشــروعك أو حتــى 

ــل  ــدارس معهــم تفاصي ــد أن تت ن بعــد أن جهــزت طاقــم الســفينة الب ــه .. ا يف مشــروعك ذات

ــة االداريــة العامليــة  الشــهيرة ...  الرحلــة ومتطلباتهــا بشــكل دقيــق ووفقــا للمقول

( No comtment – No Envolvment ) مشاركة ... تعني  إلتزا   مشاركة ..  إلتزا



101

طــبـــق اإلنـضــــاج

الخطـوة

ولــى ا

الخطـوة

ـانيـة ال

إنضج مشروع .. تدار التفاصيل
يلي لعملية مدارسة التفاصيل وإنضاج املشروع  )بناء وثيقة انضاج( املخط التم

ولـي التصـور ا

للـمــــشـــــــــروع

بتفـاصيـلـه املمـكـنـة

ولـــي التـصــور ا

اعتـمـــادوثيـقـة اإلنـضـاج

التـصـــور

النهـائـي

سـتــشـــار ا

ملف تفصيلي للمشروع

اتـفــــا     تنـظـيــم    تخـطـيــ

الـبــحــو والـدراســــات

الـدراســة الـميـدانــيـــة

الـزيــــارات الـهــادفـــة

التـجـار واملـمــارســات

الــفــــريـــــق

 

الـشــر التـوضـيـحـي 

ــكان (  ــاح واإلم ــق املت ــداده وف ــم إع ــذي ت ــي ) ال ــور األول ــة التص مراجع

ــق.  ــكل معم ــته بش ودراس

وضع مخطط تطويري للتصور سواء كان بشكل جزئي أو كامل وجذري. 

وفـق الجـدول التـالـي: 
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املطــــلـــوب
األلـــيــــات 
والوســائـل 

الـجـــــهــــة 
املكـلـفـــــة 

تـــوزيــــع
األدوار  

النتـيــجـــــة 
املفتــرضـــة 

الداخلـي  اإلتفـاق 

لعـــــالقـــــة  وا

لتنظـيـمـيـــــة   ا

ــع األدوار  وتـوزيـــ

وفـــق التخصــص. 

ــرة  ــد الفتـ وتحدي

الـزمـنـيــــــــــة.

• اإلجتماعات 
الداخــلـيــة.

الــفـــــــريـق

 اإلستـشــاري
• )س( يتولى 

)كذا(

إتفــاق واضــــح 

وموثــق حــــول 

آليــــة عمـــــل 

الفــــريق ، األدوار  

واملسؤوليــــات، 

العـــــــالقــــة 

التنظيمـــيــــة.

 االتـفــاق عـلـى 

املعلــــومــــات 

الرئيسية  للعمـل 

ية ، األهداف،  ) الر

الـــقـيــــم ، ... (

• ورشــــــة 
العـصــــــف 

الـذهـنــــي. 

• لجـــنــــة 
التـــركيــــز . 

الــفـــــــريـق

 اإلستـشــاري
• )س( يتولى 

)كذا(

يـــة ورسـالـــة  ر

وأهـــداف وقـيـــم 

العـمــــل، مــــع 

ــار  ــد اإلطـ تحـديـ

العــام الذي ســيتم 

التحــرك ضمـــن.

إعداد منهجية 

العمل
• ورشة 
العصف 

الذهني

الفـــريـــق ) أو 

بعضـا منـه (  

اإلسـتـشــــاري

( يتولى  ( •
)كـذا(

منهجية واضـحة 

ومتــفـق عليهـا.

الـهـــدف

الرئيسـي

.. إنـضــــاج الـمــشـــروع ورقـــيـــ

 الخـروج بوثيقـة نهـائيـة تفصيليـة عـن املشـروع 
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املطــــلـــوب
األلـــيــــات 
والوســائـل 

الـجـــــهــــة 
املكـلـفـــــة 

تـــوزيــــع
األدوار  

النتـيــجـــــة 
املفتــرضـــة 

تحــديـــــد مـــا 

ــمل  ــه العـ يحتاج

لبنــاء التصــور مــن 

ــل وأدوات  وسـائــ

ومتطـــلـــبــات. 

)دراســات، زيــارات، 

لقــاءات، ورشــات 

عـمـــل، جـمـــع 

معــلــــومـــات و 

اسـتـبـانـــات .....(

ــة  • لجــنــــ
بـحـــــــــث 

وتــقـصـــي. 

• ورش عمل. 
ــة  • لجــنــــ
ــز.  تركــــــيــ

ــاع  • إجتـمـــ
ر   ا قــــــــــر إ

ــاد. وإعـتـمـــ

الفــــريــــــق 

 اإلسـتشــاري 

.. ومــن يمـكـن 

اإلستعانـة بــه 

عنـد الحـاجـة.  

• )ع( يتـولى 
)كــذا(

قائمة تفصيليــة 

بالوسائل واألدوات 

املطلوبـة وآليــة 

تـوفـــيـــرهــــا 

إعـــداد نمـــاذج 

الـــعـــــمـــــل 

) تغــــــطـــــي 

الوسـائل واألدوات 

وتسهـل مهمـة 

الفريـق  تنظــم 

العمــل  تــزيـد 

اإلنـــتــاجـيــة (

• ورش 
العـــصــــف 

الذهـــنـــي. 

• البــحــــث 
عـــــلـــــى 

اإلنتــرنــــت. 

• إسـتـشـارة 
ذوي الخبــرة. 

• اإلستفــادة 
مـن تـجــارب 

مشــابـهــة.

املخـتـصـيـــن 

ــق.  ــن الفـريــ م

بـإشــــــــراف 

 . ي ر ستـــشا إل ا

د  عـتــمـــــا إ و

ككل. املجمـوع 

• تفصــيــــل 
املــهــــــام 

بيــن أعضــاء 

الفــريـــــق.

ــل  ــاذج عمــ نمــ

ــا  ــي كل مـ تغطـ

بنــاء  يحتـاجـــه 

ــي  ــور الكلـ التصـ

م. لـــــتـــــــــا ا



104

حــقــيـــبــة إنـــضــــاج
لــلـمـشـاريــع غـــير الربحـــية

املطــــلـــوب
األلـــيــــات 
والوســائـل 

الـجـــــهــــة 
املكـلـفـــــة 

تـــوزيــــع
األدوار  

النتـيــجـــــة 
املفتــرضـــة 

الشروع يف بناء 

التصور الشامل 

للمشروع . 

) ويتضمن ذلك 

وضع مخطط 

تنفيذي لبناء 

التصور خطوة 

خطوة .. بشكل 

متوازي أو ىلع 

التوالي وفق 

ماهو أنسب (. 

• ورش 
العـصــــــف 

الذهنــــــي. 

• الزيـــــارات 
الهـــادفـــة. 

• الدراســــة 
امليدانيــــة. 

• اإلستبانات . 
• البحــــو 
والدراســـات .

• التجــــارب 
الناجــحــــة 

الشبيـــهــة. 

• أفـــضـــل 
املمارســـات

• مواصفــات 
ومعـــــايير . 

• لقـــــاءات 
أهـل الخـبـرة 

)بيوت خبـرة، 

خـــــبـــراء(.

• لجـــــــان 
التـركـيــــــز. 

يـــــــق   لفـــر ا

ــاري   اإلستـشـ

 ) مـــن يـتـــم  

الحاجـــة إليــه (. 

• تـــوزيــــع 
املـهـــــــام 

واألدوار .

تصـــــور شــامل 

عــن املشــــروع  

علـــى  ويجيــب 

ــواردة  ــود الـ البنــ

ــة  ــي وثيـقـ فـــ

إنضــاج املشــروع . 
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املطــــلـــوب
األلـــيــــات 
والوســائـل 

الـجـــــهــــة 
املكـلـفـــــة 

تـــوزيــــع
األدوار  

النتـيــجـــــة 
املفتــرضـــة 

ــور  ــة التص مناقش

النهائــي )تعديــل 

أو  وتطــــــــوير( 

إعتمــاده مباشــرة. 

إجتـــــماع    •
عــــــــــام .

كل األطـــــراف 

يف  املشــاركة 

بنــاء وإنضـــاج 

ــور .   التـــصـــــ

وثـيــــقــــــــة 

نهـائية عــامـــة 

باملعــلـــومـــات 

الضـروريـــة  عـــن 

ــق  املشــروع، مرف

ــف  ــا مـــلـــ بهــ

تفصيلــي شــامل. 

استعن بالنماذج الخاصة بالزيارات  وور العمل .  

املرفقات الرئيسية :  )لإلستدالل( 

الــنــمــــاذج ) عـــــــددها     (

نموذج البيانات األساسية ملشروع االنضاج

نموذج فريق العمل

نموذج املعلومات االساسية للجهات

نموذج قائمة الجهات التي ستتم زيارتها

نموذج الزيارة

نموذج متابعة التوصيات والطلبات

نموذج خريطة الجدول الزمني للمشروع ) املرحلة األولى (

نموذج تكلفة الزيارات

نموذج اعداد ورش العمل

نموذج تكلفة ورش العمل

دلــــة ) عددهـــــا    ( ا

دليل الزيارات 

دليل ورش العمل 

دليل إعداد فرق العمل 

اللوحـــــات اإلرشــــاديــة

) عــــددهـــا    (

لوحة مشروع  إنضاج  .
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الجـــهــات

املستهدفة

هـــداف ا

حــول ور العـمـل

نـوع الـورشـــــةالرق
معـــاييــــر 

الـــورشــــة

معـــاييــــر 

يــن املشار

معايير امليسر 

 مديــــرهــا

مخــرجـــات 

الـورشــــــة

ورشة عصف ذهني1

ورشة التركيز2

3

4

5

أهم النقـا الـواجب مراعاتها يـــارات  حــول ال

يتم تحديد الجهة إنطالقا  من  الحاجة  الغاية املراد تحقيقها.

وح :  يتم تحديد أهداف الزيارة بدقة وو

ــة  ــد أو خدم ــص جدي ــرة ، تخص ــل خب ــة ، نق ــة تجرب ــات ، دراس ) تحالف

ــال:  ــات (  مث ــل املمارس ــز، أفض ــل ممي ــال عم ومج

• دراسة الهيكل التنظيمي 
• املوارد البشرية والوظائف 

• مرحلية التشغيل . 
• تحديد األدوات والوسائل يف كل مرحلة . 

• املشكالت والعثرات . 
• التدفقات املالية .  

• ..... غيرها .
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أهـــــــــم

املطلوبـات

أهـــــــــم

اإلجــراءات

ــه  ــوب عن ــن ين ــح أو م ــخص املان ــة أو الش ــة املانح ــة الجه مرافق  -1

للوفــد الزائــر. ) يف املشــاريع الكبيــرة  وإذا مــا دعــت الضــرورة لذلــك ( .

دراسة الجهة املستهدفة دراسة مستفيضة قبل الزيارة بفترة .   -2

تحـــــديد ووضـــــع األسئــلــــــة الــــواجـــــب طرحـهــــا وفـــــق   -3

ــة. ــاجات املطلـوبـ اإلحتيـ

ــا  ــذ موافقته ــد أخ ــة. بع ــع الجه ــلفا م ــال س ــدول األعم ــد ج تحدي  -4

ــارة.  ــاء والزي ىلع اللق

ــراد  ــق امل ــم ، أو الوثائ ــراد لقائه ــة امل ــن يف الجه ــد املعنيي تحدي  -5

ــا.  ــلفا معه ــك س ــب ذل ــا.. وترتي ــالع عليه اإلط

ــه إذا  ــارك .. وتخصصات ــد املش ــماء الوف ــة بأس ــ الجه ــد وتبيل تحدي  -

لـــزم األمـــر . 

توزيع املهام واملسؤوليات ىلع الوفد والفريق الزائر مسبقا .   -7

ــاذج  ــائل ونم ــن أدوات ووس ــارة م ــاح الزي ــتلزمات نج ــر كل مس توفي  -8

ــة. ــا تذكاري ــ .   وهداي ــزات .. ال وتجهي

حجــــز أماكــن اإلقـامـــة واإلستعـــداد لتفــاصيــــل الرحــلـــــة مــن   -

ــع أوجهـهـا جميـ

إعــداد مصفـــوفة معاييــر   جـــدول مقارنـــة   بمحـــددات إلجـــراء   -1

ــزارة.  ــة امل ــع الجه ــة م ــة معياري مقارن

التحضير الجيد للزيارة قبل السفر .  -2

إعــداد ورقــة موجــزة عــن الجهــة املســتهدفة  تتضمــن أهــم   -3

 . املعلومــات عنهــا 

اإلستعداد للقاءات قبلها بيوم وتوزيع األدوار  بين األعضاء.   -4

اإلجتمــاع اليومــي لجمــع وتوثيــق ماتــم خــالل اليــوم وأثنــاء الزيــارات   -5

واللقــاءات . وتقييــم ماتــم واإلســتفادة مــن التغذيــة الراجعــة يف 

ــوى.  ــتفادة القص ــق اإلس ــل لتحقي ــر والتعدي التطوي

ــع  ــب م ــي ومتناس ــكل توصيف ــارة بش ــم يف الزي ــا ت ــتخال م أس  -

ــددة .  ــات املح ــع اإلحتياج ــا م ــارة وأيض ــدف الزي ه
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هنا موقع )شكل رب الخطوات بالنماذج(
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ستعـداد محطـة )2( ل

بعد أن تدارست مع فريقك التفاصيل
وحـــددت خــــارطـــة للطـــريــق
للتحر فـي تنفيــذ اإلنضــاج ..
استعـن باهلل وعلــى بـركـــة اهلل ..

انـطــلـــق
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خـ املـعـتــر
حــــدد أهـــــدافـــــ بـدقــــة

ـــــــ عـــنــــد الـتـنــفــيـــذ ر

شـرات تابع النتائج واإلنجازات بم

  •
  •
  •
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قــالــوا
يرافقهــا  ال  التــي  املعرفــة  ان   

التنفيــذ اســوأ مــن الجهــل بهــا 
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خــ الـمـعــتـــر

نصـيـحــة
 إذا إردت إن تنجح ففعل التالي : 

إعرف ماتفعله  إعشق ماتفعله  صدق فيما تفعله

صة املحاور املطلوبة للنجا خ
بطــال( ونجــاح  رورتهــا ىلع مســتو صناعــة القــادة )ا هميتهــا و  هتمــا بهــا  ل

العمــل املؤسســي

القــدرة علــى التخطيــط ووضــع التصــور الشــامـل للمشــاريع

القـــدرة علــى تحــديد نطــاق العمــل ووضــع آليــات اإلنجــاز 

إدارة الـــوقـــت بكفـــاءة و فـــاعـلـيـــة بخبــــرة وتخطــيــط

القــدرة علـى تقـديـر و تخطــيـط امليـزانيـة و قراءة التكـاليـف

الـقـــدرة ىلع تطبيــق مـعــاييــر الـجـــودة و اإللـتــزام بهـــا

القـدرة علـى إدارة املوظفيـن و توظـيـف الكفـاءات وتفـويضـهـا

القدرة علـى التواصـــل الفّعـــال وإدارة عـــالقـــات العـــمــــل

القــدرة علـى إدارة التغـيـيـر و تحفـيــز الــذات والـمـوظـفـيـــن
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املـلــحــق
الـنــمــــــــــاذج
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النماذج املستخدمة
ساسية ملشروع اإلنضاج : - نموذج البيانات ا

يـتـام بمحـافـظـة خـبـر ( اس املشروع   يـومـ ) إنضـاج مشـروع إنشـاء مـدرسـة ل

اسـ الجهـة 

ســـــ  ـ الهــاتــ العــنــوان ا الــبـــريـــد الفــا
لكترونــي  ا

جمعـيـــة 

األيــتـــام 

السـعــوديــة

الـخـبــــــــر

الشــارع األول 

3 8 1 1 1 1 13822222ertyui@w

فكرة املشروع 

إنضــاج مشــروع إنشــاء مدرســة نموذجيــة لأيتــام بمحافظــة الخبــر ، تســهم 

يف تنميــة اليتيــم مــن جميــع الجوانــب :

جتماعية  املالية . التربوية  النفسية  الوجدانية  الجسمية  ا

اهــــــــداف 

املــشـــروع 

• الحصـول ىلع أحـد الـدراسـات عن مدارس األيتام 
• االطالع ىلع أفضـل النمـاذج يف بناء مدارس األيتام 
• بناء قـاعدة بيانـات تخصصية بكل ما يرتبط باأليتام 

1433/1/1 هابداية املشروع 

1433/2/1 هانهاية املشروع

45 يوم )  أسابيع ( مـدة املشـروع 

5 ريال الــمــوازنــــة  25

الـمــخـــــرج 

النــهــائـــي 
دراسة متكاملة عن أحد الدراسات يف إنشاء مدارس األيتام .
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2- نموذج فريق العمل :

ســـ م  املــعــلـــــومـــات نـوعــــها
الـــمـــهـــــــام 

حــيــات  والصــ
أهـداف الفريـق 

مؤهلـه ماجستيـر يفاستشاري األسـتــاذ 1

ــل  ــي العـمـ ــرة فــ خبـ

الخيـــري أكـثـــر مـــن 

عشــر ســنوات، عمــل 

ــا  ــاع الخ ــي القط فـ

فـــي إدارة املشـــاريع.

يقــدم االستشـــارة 

ــق التنفيذي . للفريـ

ــق  ــرف الفـريــ تـعـ

بالوثيقة األساسيـــة 

لـلـمـــشـــــــروع.

ــة  ــروج بدراس الخ

متكـاملـــة عــن 

ــل مبـانــي  أفضـ

ــق  ــام وفــ األيـتـ

إمـكـــانـــيــــات 

الجمـــعـــيـــــة 

ــدة  ــاء قـاعــ بنــ

ــن  ــات عـــ بيانــ

ــات  الـجـــــهــــ

واألشـــخـــــا 

املـهـتمــيـــــن 

ــام. بـاأليـــــتــــ

مؤهـلـــه بكـالوريـــوس تنفيـذي األسـتــاذ 2

ــوارد  ــي إدارة الـــمــ فـ

البشــرية، موظـــف يف 

إدارة املــوارد البشــرية 

 . فـــــي شــركـــــــة 

ــات  ــع املعلوم جمـ

والبيـــانـــات عــــن 

الــمــشـــــــــروع.

تطـــويـر األفـكـــار 

التــي  واملعلومـات 

يتم الحصول عليهـا 

املهندس 3

األسـتــاذ 4
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ساسية للجهات : - نموذج املعلومات ا

الـبــيـــــاالـبـنــــد 

البــريـــد الفاكـس الهـاتف العـنــــوان االســــم اســـم الجـــهــــة

جمعية األيتـام 
فـي الكــويـت 

الكويت، العاصمة، 
شــــــــــارع 22 

33332222ayatem@r

الكويت ، العاصمة .اـلدولــة واملدينــة 

الفــروع املـحلـيــة 
والـــدولــــيـــــــة 

2 بالكويت ، 1 بالخارج .

موجودة لديهم الهيكـل التنظيمـي 

موجود وفعال مـــجــلــس اإلدارة 

موجودة وفعالة اإلدارة التنفـيـذيــة 

عــدد املوظــفيــن 
املتـــفـــرغــيـــن، 
واملـتـعــــاونـيـــن 

12 شخصا  • املتفرغين 
• املتعاونين 7 أشخا 

رعاية األيتام مجاالت عمل الجهة 

بـرامـــجـــهــــــم
وخــطـــطـــهـــم 

• برام تربوية،  وتعليمية ، وإعالمية . 
• مساعدة أمهات األيتام ىلع العمل 

مـنـــتـــجـــــــات
ومـخـــــرجــــــات
الـــجـــــهــــــــة 

• لديهم دورية شهرية 
• األسر املنتجة 

• املشروعات الصغيرة 
التصور عن الجـهــة
أو الـــمـــشـــــروع 

الجهة متميزة يف الجانب املالي لليتيم 

الــشـــــــراكــــات 
املتوقعــة معـهـم 

بناء شراكة معهم يف مجال األسر املنتجة 

تــوصــــيــــــــات

فريــق العــــمــــل 

زيارة الجمعية لكن بشرط  وجود مدير مشروع  األسر املنتجة 

االطالع ىلع مقر األسر املنتجة يف مقر الجمعية ليتم إدراجه ضمن املبنى 
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4- نموذج قائمة الجهات التي ستتم زيارتها :

الـنـــــــــــــــــوعاالســـــــم م

)جهة، مشروع، شخص( 
وسيلة التواصل وقـت الـزيـارة العـنــــوان 

جـمـعــيـــة1

االيـــتـــــام 

بالكـــويــت 

الـكــويــت، جــهــــــــة 

العـاصـمــة، 

شــــارع 22 

1433/1/18 ها

الخامس مساءا 

التـواصــل مـع 

مدير العالقـات 

العـــــــامـــة 

األســتـــــــاذ: 

الــجـــــــوال: 

هـــاتـــــــف: 

إيــمـــيـــــل: 

جـمـعــيـــة 2

جـمـعــيـــة 3

مــركــــــــز 4

أسـتـــــــــاذ 5
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ول حتــى  - نمــوذج الزيــارة : وهــو نمــوذج يكــو مــ كل زائــر ويتــم تعبئــة البنــد ا

الخامــ قبــل الزيــارة .

الـبــيـــــانالـبـنــــد 

نـبـــــذة

عن الجهة 

2م ، وهي تعنى بتربية األيتام ، ولها  جمعية األيتام بالكويت ، تم افتتاحها عام 1

4 فروع، 3 داخل الكويت ، وواحد خارج الكويت .

أهــــداف

الـزيــــارة 

• االطالع ىلع مقر الجمعية 
• االطالع ىلع مقر األسر املنتجة 

• االستفادة من آلية تسويق منتجات أمهات األيتام 

الـزيــــارة 
الــــوقـــــت التـــــاريـ الــيـــــــومالـمــكـــــان رقـم الزيــارة 

الخامسة مساء 1433/1/18 هاالسبت الجمعية 1

الـجـهــة 

تاري التأسيس اسـم الجـهـة 
املرجعــيــــة 

اإلداريـــــــــة 

املـســـؤول 

املبــــاشـر 

املــــوقـــع 

االلكتــرونـي 

2جمعية األيتام  1
وزارة الشــؤون 

االجتمــاعيــة 
. األستاذ 

الـزائـــــر 

الوظيـفـة الــدور االســم 

مدير الفريق يعرف بالفريق والجمعية األسـتـــاذ 

عضو يطلب تعريفا بجمعية األيتام املهنـدس 

عضو يقوم بالتوثيق األسـتـــاذ 

املستقيل 

البريد املوقع الجوال الوظيفة االسم 

الدكـتـــور 
رئــيــــــــس

55مجلـس اإلدارة 

يف املـقـــر 

الـرئـيـســي 

للجمــعـيــة 

األســتـــاذ 
الـمـديــــــــر 

-55التـنـفــيـــذي 

املهندس 
إدارة مــديــــر 

-55األسر املنتجـــة
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الـبــيـــــانالـبـنــــد 

أبــــــــرز  

مــا تـــم 

عرضــــه 

أوال بدء الترحيب بالضيوف بعد ذلك :

• تم التعريف بفريق الزيارة ، وهدف الزيارة 
• عرف سعادة مدير مجلس اإلدارة بنفسه ،  ثم عرف بالجمعية 

• عرف سعادة مدير الجمعية ببرنام األسر املنتجة ،  والهدف منه 
• تمــت زيــارة إدارة األســر املنتجــة . وتــم االطــالع ىلع ســير املشــروع مــن البدايــة 
حتــى النهايــة ، كمــا تــم اســتخدام التقنيــة بشــكل كبيــر يف اإلنتــاج والعمــل عــن 

بعــد ، ثــم التســويق .

اإلهــداءات 
• تم إهداء الضيوف عدد من الكتب واملطبوعات 

• تم إهداء الضيوف ثالثا من منتجات األسر وهي عبارة عن ...

توصيــات 

الجـــهـة 

للفـريــق 

خرون  • البدء من حيث انتهى ا
• بناء املقر ىلع طراز يخدم اليتيم من جميع النواحي 

• زيارة مقر األيتام يف الدولة ...
طلـبـــات 

الجــهـــة

من الفريق 

ال يوجد

طلبــــات 

الفريق من 

الجـهـــة 

ال يوجد

التصــــور 

العام بعـد 

الـزيــــارة 

الزيارة رائعة ، وتم التعرف ىلع شخصيات لها خبرة يف مجال األيتام 

توصيـــات 

فريــــــق 

العمـــــل 

• تكرار مثل هذه الزيارات
• شكر الجمعية ىلع االستضافة 

. • زيارة مقر األيتام يف دولة 
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- نموذج متابعة التوصيات والطلبات:

اس املهمة اس الجهة م
نوعها

)طلب توصية( 
وق التنفيذ اس املكل 

جمعيــة األيتــام 1

بالــكـــويــــــت 
تـمــــت األستــاذتوصـيــة شكر الجمعية 

جمعيــة 2

جمعيــة 3

مركـــــز 4

مركـــــز5
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ولى( : 7- نموذج خريطة الجدول الزمني للمشروع )املرحلة ا

الخطوات املرحلة 
األسابيع 

التكلفة 

الخـطـــوة 

األولـــــى 

)البيانـــات 

األساسيـة(

البيـــــانـــات 

األسـاســيــــة 
1

تكــويـــــــن

فريـق العمـل 
2

الفتـرة الزمنيـة 

3منهجية العمل 

5الـنــمـــــاذج 

الخـطـــوة 

الثــانيـــة

)بناء تصور( 

5الجهات 

5املشروعات 

5األفراد 

5بيوت الخبرة 

5املقاالت 

الخـطــوة 

الثـــالثــة 

) الزيـارات (

4السعودية 

555مصر 

73الكويت 

الخــطــوة 
الرابــعــة 
)ورش العمل(

1

الخـطـــوة 
الخامســة 
) املخــرج 
النهائـي (

12

5251375551125التكـلـفـة  25
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خــ الـمـعــتـــر

8- نموذج تكلفة الزيارات :

لة
ح

الر

لة
دو

ال

هة
ج

لو
ا

ق
ري

لف
دا

عد

ام
يت

األ
د 

تكلفة عد

ر  تذا

الطيران 

تكلفة 

اإلقامة 
ة 

ـــ
ـف

كلـ
ت

ت 
ص

وا
مل

ا

ة 
فــ

لــ
تك

ة 
ش

عي
مل

ا

ــر
ـــ

خ
ا

ـة
فــ

كل
الت

1

ة 
دي

عو
س

338-31251مركز ال

313-1-31مركز 

313-1-31مؤسسة

صر2
م

385-313751معهد 

85-751-31مركز 

85-751-31مركز

3

ت 
وي

لك
3125152544جمعية ا 5

315152542األستاذ  5

5758171الـتـكــلــفــــة 25
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حــقــيـــبــة إنـــضــــاج
لــلـمـشـاريــع غـــير الربحـــية

- نموذج إعداد ور العمل :

البــيـــــــان البــنـــــد

ورشة تحديد االحتياجات األساسية يف مباني مراكز األيتام اســم الـورشــــة 

محـاور الـورشـــة 

املحــور األول : تعريف بمباني مراكز األيتام 

اني : تحديد االحتياجات األساسية يف مباني مراكز األيتام  املحور ال

ال : معاير اختيار النموذج  املحور ال

فندق... بمحافظة الخبر مكـان الـورشـــة 

...من الساعة التاسعة صباحا ، حتى الخامسة عصرا وقـت الـورشـــة  السبت املوافق 

املــــدعـــوون 

املدعوون هم :

.. األستاذ  مدير جمعية 

.. األستاذ مدير إدارة اإلنشاءات ب

الجهـــة التــي

تسيـــر الورشـة 
.. للتدريب والتطوير بالرياض  مركز 

- نموذج تكلفة ور العمل :

ة 
ش

ور
ال

اسم الورشة 

ة 
ـــ

ـف
لــ

تك
ب 

ـــ
دري

تـ
تكلفة ال
تذاكر 

ة الطيران 
ـــ

ـف
لــ

تك
ة 

ـــ
ام

قــ
اإل

ة 
ـــ

ـف
لــ

تك
ت 

صال
ـوا

مل
ا

ة 
ـــ

ـف
لــ

تك
ة 

شــ
يـ

ملع
ا

ة 
ـــ

ـف
لــ

تك
ق 

يــ
وث

تــ
ال

ى 
ــر

ـــ
خــ

ا

ي 
الـ

ـــ
ـم

اج
ة 

فــ
ـلـ

تك
ال

1

تحــديــــد 

االحتيـاجات 

األســاسيـة 

يف مبانـي 

مراكز األيتام 

211-24-1

2

االجمالـــي 

له وصحبه أجمعين م ىلع سيدنا محمد وىلع  ة والس والحمد  رب العاملين  والص


