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 عناصر المحاضرة
 العمل اخلريي حتت الضوء  
 مسات العمل اخلريي  
 عوامل جناح العمل اخلريي املؤسسي  
 حتديات العمل اخلريي  
 نظرة إىل املستقبل  

  
  العمل الخیري تحت الضوء

ملاذا االهتمام بالعمل اخلريي؟  
 وماذا يقدم اآلخرون؟ .. ماذا نقدم  
ام وإحصائيات أرق!..  

  
  سمات العمل الخیري

  التفاعل االجتماعي –احلافز اإلنساين  
  األجر واملثوبة –احلافز اإلمياين 
 الشعور بالرضى الداخلي 
 سهولة املشاركة  
 االتتنوع ا  

  

  عوامل نجاح العمل الخیري المؤسسي
  

  العوامل الداخلیة لنجاح العمل المؤسسي
 وضوح الرسالة  
o من حنن؟ 
o قوم بالعمل؟ملاذا ن  
o من هو املستفيد من العمل أو اخلدمة؟  
o ما هو نوع العمل أو اخلدمة املقدمة؟  
o ما هو مستوى العمل أو اخلدمة املتوقعة؟  

  العوامل الداخلیة لنجاح العمل المؤسسي



  وضوح الرؤية  
o ما الذي نريد أن نصل إليه؟ 
o ما الذي يدفعنا للقيام بالعمل أو اخلدمة؟  
o ود إضافتها للمستفيدين من العمل؟ما هي القيمة اليت ن  

  
  العوامل الداخلیة لنجاح العمل المؤسسي

التحول من االرجتالية إىل التنظيم اإلداري.  
 !االعتماد على جتربة القدماء   
 !التركيز على اخلربات املتكررة   
  ! ”العمل اخلريي ليس شركة أو مصنع“عقدة   
  يب عليهاتبين األساليب اإلدارية احلديثة والتدر  
  ، اجلودة الشاملة  9000اللوائح واإلجراءات ، األيزو   

  إشراك أصحاب اخلربات اإلدارية احلديثة   
  

  العوامل الداخلیة لنجاح العمل المؤسسي
  االنتقال من الفردية إىل اجلماعية.  

 !التمركز حول الشخص األول       
  !مكافأة اإلجنازات الفردية       
  مل اجلماعيترسيخ مبدأ الع  
  التحول إىل فرق العمل بدل اللجان  
  تعظيم الفكرة ال صاحب الفكرة  

  
  



  العوامل الداخلیة لنجاح العمل المؤسسي
التخصص بدل الشمولية  

 !الرغبة يف املسامهة يف كل جمال      
 !مأزق حاجة األمة       
 تركيز املهمة أو الرسالة 
   االستثمار يف املواهب(تأهيل املتخصص(  
   تقنية ، حبثية، (تنمية مهارات حمددة(...  
   الفكرية والبشرية و املالية(توجيه املوارد (  

 
 العوامل الخارجیة لنجاح العمل المؤسسي

  املناخ السليب احلديث  
 !اهلجمة املصطنعة      
 !املواقف االزامية      
 عدم االستسالم 
   البيان اإلجيايب  
  تفنيد الشبهات  
  احلركة الدؤبة  
 

  العوامل الخارجیة لنجاح العمل المؤسسي
  توسيع دائرة الداعمني  

 !التجار واملتدينيني      
 !االكتفاء بالدعم املادي  
 االبتكار يف طرق اإلقناع والتسويق 
   الس وفرق العمل املشتركةتكوين ا  
    االتصال املستمر واإلعالم اجليد  
   بالتفصيل(حتديد املطلوب..(!!  

  



 مثال رائع
  

 تحدیات تواجھ العمل المؤسسي الخیري
  اخلوف من التغيري  -1

   اإلدارة العليا وغريها.. املقاومة الداخلية 
  صور املقاومة 

 التغيري مطلوب إلجياد واستثمار فرص التحسني والتطوير.  
   تمرار األعمال اخلريية تبقى ببقاء البشرية لذا جيب العمل على حتديثها وتطويرها باس.  

  
  حتديد املستفيدين -2

    إرضاء املستفيدين الداخليني واخلارجيني من اخلدمة املقدمة“تأكيد مفهوم” 
 .املستفيد ليس فقط اتمع بل ا العاملون واملتربعون والدولة واهليئات األخرى واإلدارة العليا  -

  
  املشاركة التفاعلية -3

 املشاركة من كل املستفيدين. 
  التنظري  التقليل من!! 
 موعاتكسر احلواجز بني األفراد وا . 
 مشاركة املسئولني بقدر أكرب يف العمل اليومي.  
 التشاور مع العاملني يف التخطيط وأساليب اإلدارة.  

  
  شح املوارد املالية مع ازدياد الكلفة -4

  قيمة إضافية عالية“التخلص من األعمال اليت ليس هلا”  
 البناء على نتائج املاضي ودراسات وحتليالت املستقبل –وازنات احلرص والدقة يف إعداد امل 
  املراجــعة املستمرة للموارد واملصروفات والتحكم فيها.  

  
  



  قياس األداء والتحليل -5
  اإلدارة باألرقام وليس باألحاسيس واملشاعر  
 حتديد مقاييس مرتبطة بالرسالة واألهداف 
 التوضع املقاييس املنبئة لألحداث واملشك  
 مجع البيانات واملعلومات الدقيقة  
 التركيز على حل جذور املشكلة  

  
  نظرة في مستقبل العمل المؤسسي الخیري

 احملافظة على املكتسبات  
  االستفادة من نقاط القوة للتخلص من نقاط الضعف 
  التعرف على الفرص املتاحة للتغلب على التهديدات 

  
  القوة احلقيقية تنطلق من إميان اإلنسان 

  واعتماده على القوي العزيز  


