عنوان الورقة :
منذجة العمل اخلريي

مقدمها :
الدكتور  /حسن بن حممد الشزيم

ٓعد تيعٔه العنل ّتستٔب األدّات ّزضه األٍداف االضرتاتٔذٔ٘ ّبيا ٛاليعه اإلدازٓ٘ مً أٍه احملاّز اليت البد أٌ
تلك ٙالعيآ٘ ّالتطْٓس املطتنسًٓ مً قبل الكاٜنني عل ٙالعنل اخلريٖ ّذلو ألضباب عدٗ ميَا :
 التطازع احلضازٖ الهبري سلْ جتْٓد األعنال ّتيعٔنَا ّأىُ ال مهاٌ ملتأخس .
 ضدام٘ العنل اخلريٖ ّالدعْٖ .
 تصآد ساد٘ اجملتنع ألدّاز ّخدمات العنل اخلريٖ .
 الطبام املَين ّالفين بني الكطاعات الجالخ الساعٔ٘ للددم٘ اجملتنعٔ٘ .
 ضعف االجتاِ إىل بيا ٛاملْازد ّاليعه العامل٘ إما لعدو ّدْد الدعه الهايف ،
أّ لعدو ّدْد االجتاِ الفهسٖ الكادز .
مً ٍيا ناىت احلاد٘ لْدْد مػسّع "منرد٘ العنل اخلريٖ"
زؤٓ٘ املػسّع :
إصداز دلٔل مٔطس ملؤضط٘ خريٓ٘ ىادش٘ حبسفٔ٘ عالٔ٘ ّمَئ٘ مً خالل تهامل اجلْاىب
اإلدازٓ٘ ّاملالٔ٘ ّالتيفٔرٓ٘ .
زضال٘ املػسّع :
تطدري املياٍر العلنٔ٘ اإلدازٓ٘ ّ ،األدّات البشجٔ٘ املتيْع٘ لينرد٘ املؤضطات اخلريٓ٘ .
لتٔطري االضتفادٗ األفضل مً أدّازٍا خلدم٘ ٍدف العنل اخلريٖ .

مساسل تيفٔر املػسّع :
ٓته اليعس للنؤضط٘ اخلريٓ٘ – املساد منردتَا -مً سٔح أدّازٍا التالٔ٘ :
أ -الدّز اإلدازٖ  :سٔح أىَا دَ٘ خريٓ٘ معتندٗ  ،تابع٘ جلَ٘ زمسٔ٘ ذات بعد ىعامٕ ذلدد .
ب -الدّز التْعْٖ  :مً سٔح أٍداف اجلَ٘ ّأعناهلا ّأدّازٍا ّأثسٍا يف اجملتنع .
ت -الدّز اإلغسايف  :مً خالل العاملني يف اجلَ٘ ّ ،املطتفٔدًٓ املباغسًٓ مً اخلدم٘ . .
ّفسّع اجلَ٘ إٌ ّدد
خ -الدّز التدضضٕ  :مً خالل تكدٓه اخلدمات اليْعٔ٘ املتدضض٘ للػساٜح املطتَدف٘ ــ ّالربامر ّاملػازٓع
املكدم٘ –

ّعل ٙذلو فنساسل املػسّع تكطه إىل ثالخ مساسل :

.1

املسسل٘ األّىل  :مسسل٘ مجع البٔاىات ّتضئفَا :
o

مجع املعلْمات األّلٔ٘ عً الهادز التػػٔلٕ ّمَامُ ّّادبات ّظٔفتُ .

o

التضئف املبد ٕٜللعنلٔات داخل اجلَ٘ .

o

تضنٔه االضتباىات سْل سضس العنلٔات الْٔمٔ٘ ّاألضبْعٔ٘ ّالػَسٓ٘ ّالطيْٓ٘ لهل مْظف – مْظف٘ ـ

ّفل املطن ٙالْظٔفٕ .

.2

o

دزاض٘ االضتباىات ّتضئفَا .

o

عكد ّزش عضف ذٍين للتفانس ٓطتَدف أفساداً أّ ّظاٜف متيْع٘ .

املسسل٘ الجاىٔ٘  :مسسل٘ التشلٔل ّالتيعٔه :

.3

.4

o

دزاض٘ العنلٔات اإلدسا. ٜ٘ٔ

o

تطبٔل منْذز اجلْدٗ الػامل٘ عل ٙالعنلٔات .

o

ٍيدزٗ العنلٔات املتعطسٗ ّذات املػهالت املتهسزٗ .

o

عكد ّزش التفانس لتكٔٔه ّتعدٓل العنلٔات ّإدسا ٛالتشطٔيات املنهي٘ .

o

إضاف٘ عدد مً العنلٔات ّاخلطْات الهفٔل٘ بتشطني أدا ٛالعنلٔات ّتسغٔدٍا بعٔداً مً التعكٔدات .

o

التػاّز ّاملػازن٘ بني اجلَ٘ املطتفٔدٗ ّالْضٔط امليفر يف ميَذٔ٘ التشطني .

o

ّضع خط٘ نامل٘ ملٔهي٘ العنلٔات ّتطبٔكاتَا .

املسسل٘ الجالج٘  :إعداد اللْاٜح ّاهلٔانل اإلدازٓ٘ ّأدل٘ اإلدساٛات ّاللْسات اهلٔهلٔ٘ للذَ٘ :

.5
o

صٔاغ٘ األىعن٘ ّاللْاٜح ّفكاً لكْاعد اجلْدٗ ّالعدال٘ .

o

صٔاغ٘ العنلٔات نتابٔاً ّفكاً للنَاو ّالْادبات ّاخلطْات .

o

نتاب٘ دلٔل إدسا ٕٜللدطْات ّخطْط االىتاز .

o

تضنٔه لْس٘ ٍٔهلٔ٘ لرتمج٘ تلو العنلٔات ّخطْاتَا التيفٔرٓ٘ يف ددّل ّاسد .

املدسدات  :رلسدات الينرد٘  :سٔح تػتنل الينرد٘ عل: ٙ

 تْصٔف الْضع الكاٜه يف اجلَ٘ املساد منردتَا مً خالل حتلٔل العنل بأدّات املالسع٘ ّاالضتباىات ّاملكابالت
الفسدٓ٘ ّاجلناعٔ٘ ّّزش العنل ّسلكات اليكاش ّدزاض٘ ذلاضس االدتناعات العلٔا ّالتيفٔرٓ٘ ّدزاض٘ اليعه
الكاٜن٘ .
 تْصٔف نامل للْضع الكاٜه يف اجلَ٘ املساد منردتَا داٍص للتكٔٔه ّالتطْٓس
إعداد الالٜش٘ األضاضٔ٘ للعنل :


دلٔل العنلٔات  :ضلطل٘ مهْى٘ مً أىػط٘ عنل رلتلف٘ هلا عالق٘ مػرتن٘ نل
ىػاط لُ مدخالت ّمَاو تيذص للْصْل للندسدات ّٓهٌْ ذلو بتفضٔل عنلٔات
اجلنعٔ٘ أّ املهتب ّزضه خساٜط تدفل اإلدساٛات ّالعنلٔات ّذلو ٓطَه يف
العنل عل ٙتطْٓسٍا ّ تكلٔل الْقت ّالفاٜض ّتكلٔط اجملَْد ّضسع٘ إزلاش املَاو
ّقد مت إعداد دلٔل العنلٔات مً خالل املساسل التالٔ٘ :
أّال  :تعسٓف بدلٔل العنلٔات ّنٔفٔ٘ إعدادِ
ثاىٔاً  :تْثٔل العنلٔات ٓته بجالخ خطْات  :قل ما تعنلُ  ،،انتب ما تعنلُ،
زادع مً أٍه فْاٜدِ  :تْثٔل العنل  ،اجلْدٗ  ،تطْٓس ّتبطٔط اإلدساٛات اىتَا ٛشمً السّتني املعكد .

 دلٔل الْظاٜف  ( :دلٔل الباسح  ،دلٔل امليدّب  ،.دلٔل املػسف  ،دلٔل إزغادٖ)...

 الالٜش٘ اإلدازٓ٘ :
o

زضه دلٔل العنلٔات لألٍداف اإلضرتاتٔذٔ٘

 oىبدأ مً األٍداف اإلضرتاتٔذٔ٘ ّالفسعٔ٘ ّىضع تضْز ذٍين للعنلٔات اليت تهٌْ مضاسب٘ لهٕ سلكل
اهلدف.
 oعضف ذٍين للدطْات اإلدسا ٜ٘ٔمستب٘ ميطكٔا ّمبػازن٘ مجٔع العاملني يف
نتابتَا ّمسادعتَا.
ّ oبتْدَٔات املطتػاز اليابع٘ مً خربتُ مت نتاب٘ مجٔع العنلٔات يف ّزش متتالٔ٘ تتهسز عل ٙعدد
األٍداف اإلضرتاتٔذٔ٘ ّالربامر املعتندٗ لد ٚاجلَ٘ اخلريٓ٘.دلٔل الضالسٔات .
دلٔل الْصف الْظٔفٕ  ٍْ :إعداد قاٜن٘ مهتْب٘ حتدد األعنال ّاملَاو ّالْادبات ّ ،حتتْٖ عل ٙالعسّف
احملٔط٘ بأدا ٛالعنل ّنرلو األٍداف ّمعآري األدا ٛاخلاص٘ بَا
ّحيتْٖ الدلٔل عل ٙنل الْظاٜف املطلْب٘ مع الدزاض٘ التشلٔلٔ٘ هلا عرب اليكاط التالٔ٘:

 .1املطن ٙالْظٔفٕ
 .2اإلدازٗ املسدعٔ٘
 .3األقطاو التابع٘ هلا
 .4الـْظـٔـفـ٘
 .5املَن٘ السٜٔطٔ٘ للنطن ٙالْظٔفٕ
 .6املَاو ّاملطؤّلٔات ّالْادبات
 .7املؤٍالت العلنٔ٘ ّالعنلٔ٘
 .8اخلربٗ ّالطنات الػدضٔ٘

الدلٔل اإلدسا ٕٜللعنل .
الالٜش٘ املالٔ٘ :
 .1صٔاغ٘ اليعاو املالٕ  :اطالع املطتػاز املالٕ عل ٙدلاالت العنل ّإدساٛاتُ يف اجلاىب املالٕ ّطسٓك٘
ضريٍا ثه ٓته الضٔاغ٘
 .2غسح الالٜش٘ املالٔ٘ ٓ :ػسح فَٔا املطتػاز لفسٓل العنل اليعاو ّالالٜش٘
 .3مياقػ٘ اليعاو املالٕ  :مياقػ٘ ّتعدٓل ّتػٔري ّسرف ّإضاف٘ مع أخر زأٖ دللظ اإلدازٗ ّفل الٜش٘
املهتب املعتندٗ.
 .4اعتناد الالٜش٘ املالٔ٘  :مً دللظ اإلدازٗ ّطباعتَا ّالتضدٓل علَٔا مً املهتب احملاضيب
دلٔل استٔادات العاملني ّتطْٓسٍه ّ:قد اضتددمت امليَذٔ٘ العلنٔ٘ التالٔ٘ لتشدٓد االستٔاز:
ّ .1صف ّظٔفٕ بأضلْب الدٓهاو للندٓس التيفٔرٖ.
ّ .2صف ّظٔفٕ بأضلْب الدٓهاو لسٜٔظ قطه.
 .3إعداد ّتْشٓع االضتبٔاىات املياضب٘ جلنٔع املْظفني يف املهتب أّاجلنعٔ٘ .
 .4دزاض٘ ّحتلٔل االضتبٔاىات بػهل علنٕ ّ ،قسا ٗٛرلسداتَا لتهٌْ مفتاسا
للنكابالت الفسدٓ٘ ّاجلناعٔ٘
 .5إدسا ٛاملكابالت الفسدٓ٘ مع مجٔع العاملني ألخر تضْزاتَه عً ( األدا ٛاملتْقع  ،االستٔاز احلالٕ ،
ضلْنُ الػدضٕ سلْ تطْٓس ذاتُ  .الضعْبات اليت ّادََا
يف أدا...... ُٜاخل)
 .6املكابالت اجلناعٔ٘ جلنٔع الْظاٜف يف املهتب ديْب أّ اجلنعٔ٘ .
 .7حتلٔل ىتاٜر املكابالت الفسدٓ٘ ّاجلناعٔ٘
 .8حتدٓد معامل الضعْب٘ ّاألٍنٔ٘ ّالتهساز للنَاو الْظٔفٔ٘.
 .9حتدٓد األّلْٓات التدزٓبٔ٘ لهل ّظٔف٘ .

.11

حتدٓد األّلْٓات التدزٓبٔ٘ للنهتب أّ اجلنعٔ٘.

 .11حتدٓد ّضاٜط التيفٔر لهل استٔاز تدزٓيب يف نل ّظٔف٘ .
 .12حتدٓد احملتْ ٚالتدزٓيب لهل استٔاز تدزٓيب يف نل ّظٔف٘.
اهلٔهل التيعٔنٕ  :إطاز ْٓضح التكطٔنات أّ اإلدازات ّ األقطاو اإلدازٓ٘ اليت تتهٌْ
ميَا اجلَ٘ مستب٘ عل ٙغهل مطتْٓات فْم بعضَا البعض  ،تأخر غهل ٍسو ٓسبطَا
خط ضلط٘ زمسٔ٘ سٔح ميس إىػا ٛاهلٔهل التيعٔنٕ باخلطْات التالٔ٘ :
.1

جتنٔع أّدُ اليػاط (الربامر)يف دلنْعات متياضك٘ ّميطكٔ٘ لتذطد يف اليَآ٘

اهلٔهل التيعٔنٕ (تْشٓع الربامر عل ٙاإلدازات)
.2

حتدٓد األعنال ( اخلطْات ّاإلدساٛات) اليت ٓتضنيَا نل ىػاط (بسىامر) مً

األىػط٘ املدتلف٘.
.3

إحلام األعنال بالْظاٜف (تضنٔه أّ إىػا ٛالْظاٜف).

.4

جتنٔع الْظاٜف يف دلنْعات علٕ زأع نل ميَا ّظٔف٘ إغسافٔ٘  ،تعب.٘ٝ

.5

تعب( ٘ٝمنْذز حتسٓس مَاو اإلدازات )

حتدٓد الطلطات ّاملطْٝلٔات لهل ّظٔف٘ ّ ،حتدٓد عالقات الطلط٘ اليت تسبط بني
الْظاٜف املدتلف٘.
.6

تطنٔ٘ اإلدازات ّاألقطاو مبا ٓتياضب مع املَاو

.7

تسمجُ اخلطْات الطابك٘ يف صْزِ خسٓط٘ تيعٔنٔ٘ أّ ٍٔهل تيعٔنٕ ْٓضح

اإلدازات ّاألقطاو اليت تتألف ميَا اجلنعٔ٘ أّ املهتب .
.8

نتاب٘ ّثٔك٘ اهلٔهل اإلدازٖ ّاليت تتضنً اليكاط التالٔ٘ :

.9

خسٓط٘ اهلٔهل اإلدازٖ  ،،ثه ّصف مفضل لهل إدازٗ

ٍٔ .11هل اإلدازٗ الداخلٕ ّما حتُْٓ مً أقطاو ّّظاٜف
 .11املَن٘ السٜٔطٔ٘
 .12أبسش مَاو اإلدازٗ
 .13مَاو األقطاو الفسعٔ٘
 .14املطنٔات الْظٔفٔ٘ داخل الكطه
اخلط٘ االضرتاتٔذٔ٘ ّ :قد مت إعداد اخلط٘ االضرتاتٔذٔ٘ مً خالل امليَذٔ٘ التالٔ٘ :
أّالً  :عْامل اليذاح ّالفٝات املطتَدف٘
ثاىٔاً  :التشلٔل السباعٕ ()SWOT

ثالجاً  :امليافطٌْ ّ احللفا: ٛ
زابعاً  :الكٔه ّ الكضآا اإلضرتاتٔذٔ٘
خامطاً  :اﻷٍداف اإلضرتاتٔذٔ٘
ضادضاً  :السؤٓ٘ ّ السضال٘

اخلط٘ التػػٔلٔ٘ ّ :قد مست إعداد اخلط٘ التػػٔلٔ٘ باملساسل التالٔ٘ :
أّال  :مؤغسات أدا ٛلألٍداف االضرتاتٔذٔ٘
ثاىٔا  :بسامر املؤغسات
ثالجا  :مضفْف٘ الربامر احلالٔ٘ ّالربامر اجلدٓدٗ مع مؤغسات األداٛ
زابعاً  :منْذز مضفْف٘ الربامر ّاألٍداف
خامطاً  :تضئف الربامر املعتندٗ سطب اإلدازات ّاألقطاو
ضادضا  :تعب ٘ٝمنْذز التدطٔط التطبٔكٕ لهل بسىامر مع ّضع مْاشى٘ مسسلٔ٘ للدط٘ التطبٔكٔ٘.
ضابعا  :املْاشى٘  :مْاشى٘ تػػٔلٔ٘ سطب اإلدازات  :ددّل ٓػنل نل بسامر اإلدازات
مع تهلف٘ نل بسىامر ّ ،التهلف٘ اإلمجالٔ٘.
ثامياً  :اجلدّل الصمين لتيفٔر الربامر ّالتدفكات املالٔ٘ للطي٘ األّىل.
تاضعاً  :تفعٔل الينرد٘ .
عاغساً  :تطْٓل الينرد٘

