
االسىئلة األساسية للخروج من
الجائحة

كيف أثر الوباء عىل طريقة عمل
منظمتك ؟

كيف يمكننا تعزيز الثقة داخل الجمعية
الكشفية الوطنية لدينا ؟
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لقد غير كوفيد_19 الطريقة التي كنا نتبعها؛ ففي
العديد من المنظمات، أثرت طرق العمل الجديدة

هذه أو ال تزال تؤثر عىل ديناميكيات الفريق والعمل
المتعدد الوظائف والفعالية العامة. لهذا، اآلن هو
الوقت المناسب للتفكير وتحديد طرق جديدة

:للعمل. تَبرُز الجوانب المباشرة التالية

النمو والمرونة

في الوقت الذي تقضي فيه الفرق وقتًا طويالً عبر

اإلنترنت أو تتفاعل بشكل أقل، تحتاج المؤسسات

إىل تحديد األولويات ونمذجة التواصل القوي. قد

يكون االتصال بالنسبة للبعض تقريبًا مفقودًا بينما

بالنسبة لآلخرين هو أفضل من أي وقت مضى –

كيف يمكن تصميم قنوات االتصال المختلفة

للتغلب عىل مجموعة متنوعة من التحديات التي

حدثت أو ال تزال قائمة ؟

هنا يمكنك العثور عىل أسئلة أساسية موجهة لمجالس إدارة الجمعيات لتوجيه الجمعية الكشفية الوطنية خالل فترة
الخروج من الوباء. ابحث في النقاط المحددة للتفكير في الضروريات التي يمكن أن تساعد في تخفيف تأثير األزمة

وتمكين منظمتك من الظهور بشكل أقوى

هل يمكننا االستمرار في تنفيذ برنامجنا

وإجراءاتنا بشكل هجين ؟ تأكد من حصول

أعضائك ومتطوعيك باستمرار عىل األدوات

والتكنولوجيا والتدريب الذي يحتاجونه

.للمشاركة الناجحة وتنفيذ البرامج
هل أجرينا أي تغييرات في صنع القرار بشأن

الوباء ؟ هل يمكننا استخدام هذه الدروس لزيادة
التنسيق األفقي متعدد الوظائف ؟

ما هي طرق العمل المبتكرة األخرى التي
ظهرت خالل الجائحة و التي نريد االحتفاظ بها ؟

 

 

 



كيف يمكننا تقوية الهدف ؟

كيف تحتاج جمعيتك الكشفية الوطنية
إىل التطور ؟
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يجب أن يكون المتطوعون والمجموعات المحلية القوة الدافعة

للنمو، لكن ال يزال يتعين عليهم االستماع من القيادة حول
األهداف األكبر للمنظمة و أسباب احتياجنا إىل النمو. أخبرهم

القصة – ما هو التأثير الوبائي عىل عضويتك في السنوات

القليلة الماضية ؟ و كيف سيتواصل مع أهدافك في
المستقبل ؟

ال أحد يعرف كم من الوقت لدينا حتى الموجة التالية أو الجائحة
الجديدة. لكن يبدو أننا بحاجة إىل إعادة التفكير واالستعداد

للمضي قدًما. وهذا يعني أن المنظمات بحاجة إىل نموذج بيئة

يصبح فيها التعلم عادة لزيادة الرشاقة والمرونة. فكر في كيفية

تعزيز االبتكار والتعلم مما يساعدك عىل تحديد االحتياجات
الناشئة والعمل عليها. أيًضا، يمكنك رسم مستقبل ما بعد

الوباء مع أعضائك - - ما هي المجاالت التي تعتقد
فرقك"مجموعاتك" أنها بحاجة إىل التعزيز ؟ و أين تظهر المرونة

أكثر ؟

احصل عىل الدعم بخصوص هاته االسىئلة من قبل

مستشاري النمو

https://services.scout.org/service/13 

النمو والمرونة

ما مدى توافق منظمتك اآلن ؟

خالل أي أزمة، قد تتحد المنظمات أو تتفرق؛ فعندما تتفكك

غالبًا ما يكون ذلك بسبب فقد أعضائها لرؤية المهمة التي
توحدهم. و للمساعدة عىل ذلك، تحتاج قيادة الجمعيات

الكشفية الوطنية إىل التأكد من أن الناس في جميع أنحاء

المنظمة عىل دراية بالتحديات القائمة هنا واآلن واألولويات

الداخلية والخارجية الجديدة والناشئة. يمكنك التأكد من أن

األعضاء متوافقون، أوالً، من خالل التواصل معهم والحفاظ

عىل االتساق في التواصل. كما أنه من الضروري إعادة ضبط

أولوياتك وسرعتك "عند الحاجة"، عندما يتعلق األمر بالنقاهة.

أخيرًا، يعد تبني النظرة طويلة المدى أمرًا ضروريًا حتى في

أوقات الصعوبات.

ما هو الدعم الذي يحتاجه األعضاء و المتطوعون
لديك؟

حتى لو بدا أن األسوأ كان في الماضي، إال أن أعضاءنا سيظلون

يواجهون قلًقا متزايدًا، لذلك من الضروري االتصال بهم

بتعاطف وتفاهم. فيما يلي ثالث طرق لدعمهم خالل هذه

:الفترة

كن مرنا: استمر في تطوير نموذج التطوع الخاص بك – كيف

يمكنك جعله أكثر مرونة وانعكاسا للتغيرات في الحياة اليومية؟

 
زيادة الدعم للقادة: من المحتمل أن تعود حياة بعض أعضائك
إىل طبيعتها بينما بالنسبة لآلخرين – تستمر في مسار هجين

لما يسمى«الطبيعي الجديد». كيف يمكنك دعم قادتك في
.هذه الظروف المختلفة ؟

 
الحفاظ عىل الشعور باإلنتماء للمجتمع
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