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یجب أن تستخدم المنظمات التي یزداد متوسط العمر فیها كل المواقف والمناسبات 
التە تظهر فیها أمام الجمهور لجعل األعضاء األصغر سنا مرئیین بشکل أکبر.

عند استخدام محركات البحث )غوغل( ، فإنە من الذكاء الجمع بین مصطلح 
“التجنید/االستقطاب” ونوع فن الهواة الذي تمارسە؛ على سبیل المثال: التجنید في 
جوقة أو التجنید في فرقة مسرحیة. إذا قمت بتصفح جمیع الذین ینشرون إعالنات 

عن خدمات التوظیف والدورات التعلیمیة لقطاع األعمال، فستظهر مقاالت من
منظمات نجحت في مجال التوظیف واالستقطاب.

تأکد من الخلفیة التعلیمیة والمهنیة ألعضاء الفرقة. هل یوجد بینهم من یعمل في 
مجال التسویق أو االتصاالت أو الموارد البشریة أو إدارة الموظفین أو مجال إعادة 
الهیکلة في قطاع األعمال؟ سیكون العمل علی مسألة الهویة والبروفایل والتسویق 

أسهل كثی ر ا إذا كان بالمستطاع الحصول علی مساعدة احترافیة.

 تحقق مما إذا كانت االتحادات على المستوى اإلقلیمي والوطني لدیها نصائح حول 
كیفیة استقطاب أعضاء جدد. على سبیل المثال، عملت رابطة فرق االستعراضات 

النرویجیة  )Norges Musikkorps Forbund( على نطاق واسع من 
أجل استقطاب األطفال والشباب لینضموا إلی فرق االستعراضات. شارکوا في 

االجتماعات لدی مجلس فنون الهواة والبلدیة. هنا یحصل المرء غالب ا على مشورة 
ونصائح جیدة ویمکن أثناءها بناء الشبكات والتحالفات.

یتم تجنید األعضاء الحالیین في مجتمعهم المحلي

بین األصدقاء وما إلى ذلك
مكان العمل

اإلعالن في وسائل اإلعالم

األطراف المهتمة االتصال بتحدثتنا

عبر وسائل التواصل االجتماعي

“التقاء الناس ببعضهم البعض هو 
أمر شائع لدی جمیع المنظمات 

التي تنوي االستمرار في ممارسة 
نشاطاتها لمدة طویلة من الزمن 

وأن تتطورها باستمرار. من 
األساسي جدا احترام بعضنا البعض 

والوثوق ببعضنا البعض، وتبادل 
المعرفة واإلهتمام. هل تعرف 

شخصا کفوءا في مجال المحاسبة؟ 
شخصا یمکنە كتابة محاضره 

االجتماعات والطلبات والتقاریر؟ 
شخص ماهر في ترتیب وإیجاد 

الحلول؟ تواصل مباشرة مع الناس، 
وقم بدعوتهم إلی مؤسستك وأرە 

ماتفعلون. في البیئة المحلیة، یوجد 
دائما عدد أکبر مما تعتقد من الناس 
الذین یمكنهم أن یساهموا. قد تكون 
المهام التي تتحدثون عنها مقصورة 

على یوم أو فترة قصیرة أو علی 
وظیفة محددة. “

Ada Freng
 آدا فرینغ

مذكرات

كیف تجند أعضاء جدد؟
متوسط   القیم
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نصائح مفيدة حول قنوات 
التسويق:

صفحة الفیسبوك مفتوحة للجمیع، ولیس فقط لألعضاء. قم بنشر األحداث والصور 
ومقاطع الفیدیو وجهات االتصال والغرض ومعلومات حول رسوم العضویة 

والمباني وأوقات التدریب. من المهم أن یقوم األعضاء بمشاركة
األحداث مع أصدقائهم على الفیسبوك وتشجیعهم على مشاركتها مع أصدقائهم.

 تأكد من أن المعلومات حول الفرقة لدی مجلس فنون الهواة 
Amatørkulturrådet ومكتب الشؤون الثقافیة واالتحاد على المستوى اإلقلیمي 
والوطني محدثة دائما. یقوم المنتقلون إلی المدینة حدیثا أو “المبتدئون” بالبحث عن 
المعلومات حول نوع النشاط الثقافي الذي یرغبون في القیام بە علی محرك البحث 

غوغل.

ربما تكون أفضل قناة لإلستقطاب هي من خالل عرض الفرقة علی جمهور مفتوح. 
یمكن الوصول إلى أعضاء جدد محتملین في أماكن مثل المهرجانات واألسواق 

واألماكن العامة ومراكز التسوق.

في المنظمات التي تضم أعضاء تقل أعمارهم عن 18 عام یجب أن یتذكر القادة 
الكبار بشكل خاص إشراك األطفال األكبر سنا المنضمون منذ بضع سنوات في 

أعمال التجنید. تجنب استخدام الكلمات المبهمة مثل الهویة والبروفایل والجمهور 
المستهدف، ودع األطفال یقترحون كیف یمكننا أن نصبح أكثر “روعة kul “ وكیف 

نظهر أنفسنا لألطفال اآلخرین الذین ال یعرفون الكثیر عنا.

عند تقدیم أداء أمام جمهور قد یكون بین هؤالء أعضاء محتملین، لذا فإنە من المهم 
التفكیر فیما یقدمە المرء لهم، وكیف یبدو المرء )البروفیل الخاص بنا( أمامهم بحیث 

یمكن لألعضاء المحتملین العثور على شيء یمکنهم التماشي معە.

قد یکون من الحکمة إعداد برنامج بسیطه أو نشرة إعالنیة لحدث ما لیتم توزیعها 
علی الجمهور.

 هنا یمكن تقدیم معلومات عن بروفایلنا وهویتنا وأننا نرحب باألعضاء الجدد. إذا 
كانت الفرقة ممثلة تمثیال ناقصا بالنسبة لنوع محدد من األعضاء، مثل فئة الرجال 
األکثر شبابا، ینبغي أن یتم إبراز الرجال القلیلین الذین یملکهم المرء بشکل إیجابي 

قدر اإلمكان.

“نحن جوقة صغیرة نسبی ا 
والتغیرات الکبیرة في الجوقة 
تجعلنا معرضین. إکتشف نوع 
المغنین الذین تریدهم الجوقة 

وتحتاج إلیهم اآلن، ثم ابدأ عملیة 
البحث عنهم! هنا یجب أن یکون 

المرء مقداما وأن یجرؤ على
تجاوز دائرة المعارف الصغیرة، 
یجب علی المرء أن یکون مندفعا 

اندفاعا حقیقیا! “

“من یمكنك االتصال بە؟ هل هناك 
أي شخص في مکان العمل قد غنى 

في جوقة من قبل؟ أو ربما لدیك 
جار مهتم بالموسیقى؟ ربما یعرف 
المایسترو بعض أعضاء الجوقات 

السابقین الذین یمكن دعوتهم؟ 
الخیال وحدە یضع الحدود هنا.«
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یجد المرء في كثیر من األحیان أن هناك حاجة إلى تغییر األشیاء داخل 
المنظمة بحیث یمكن للفرقة أن تتغیر تدریجیا وتصبح أكثر جاذبیة لألعضاء 

المستقبلیین.
قد یجد بعض األعضاء أن هذا ال یناسب تفضیالتهم ورغباتهم. في هذە الحالة 
یجب أن یتم مناشدة هؤالء أن یضعوا مصلحة الفرقة على المدى الطویل أمام 

مصالح األفراد على المدى القصیر.

إذا کانت الفرقة تواجه صعوبات بالنسبة للتجديد علی صعيد األعضاء، فإن 
هذا في حد ذاته دعوة إلی تصفية الحساب مع التقاليد، لمعرفة ما يجب 

الحفاظ عليه وما الذي يجب استبداله.

یجب أن تناقش الفرقة أالوضاع بشکل صریح ما إذا كان یجب استهداف 
مستوى أعلى من الطموح أم ال. یكمن الخطر في أن یخسر المرء عدد من 

األعضاء یماثل عدد األعضاء الجدد الذین یتم استقطابهم عندما یرتفع مستوى 
الطموح والذي یشتمل غالب اعلى المزید من التدریبات والتكالیف والوقت و 

“مطالب” بزیادة الجهود التي یبذلها األفراد.

فقط بعد النظر في ما یمكن للمرء القیام بە مع نفسە، من أجل أن یبدو المرء 
أكثر جاذبیة، تطرح األسئلة المتعلقة بالتسویق واختیار القنوات لالتصال 

باألعضاء الجدد المحتملین.

“ولکن ماذا ستقول؟ تحدث عن 
سبب وجودك في الجوقة، وما الذي 

تقومون بە اآلن، وما هي خطتکم
الجاریة، ولماذا تعتقد أن هذا 

الشخص بعینە مناسب للجوقة 
وینبغي أن ینضم إلیها، إلخ، 

وأدعوە للمشارکة في تدریب مفتوح 
للجوقة.”

“لقد استخدمنا في السابق بعض 
الموارد للترویج للجوقة بقصد 

جذب أعضاء جدد حیث استخدمنا
الملصقات واإلعالنات في 

الصحف، وقد أعطی ذلك نتائج 
مقبولة. ولکن في السنوات األخیرة، 

تبین أن هذا یعطي استجابة بنسبة 
صفر.”

“أیة هي القنوات األنسب التي 
یمکن الوصول إلی األشخاص 

من خاللها، تتغیر بسرعة قیاسیة. 
أعطت إعالنات الفیسبوك بعض 

النتائج ، ولكن هناك أیًضا  
شهدنا انخفاًضا واضًحا في عدد 

اإلعجابات واالهتمامات. “

التجنيد/الاستقطاب هو عبارة عن:

* تحدید الجمهور املستهدف.

* تحلیل وتعدیل الصورة النمطیة والهویة الخاصتین بنا.

* اختیار قنوات التسویق.

* وتذكر أن التواصل وجها لوجە هو األسلوب األكرث فعالیة!
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یجب أن تعمل فرقتنا مع ا لمعرفة ماذا نرید وماذا یمكننا أن نفعلە مع أنفسنا 
لخلق مزید من التوافق بیننا وبین الجمهور.

بعض األمثلة من نحن:

أعمار معظم األعضاء عندنا هي بين 60 و 70 سنة.  
ليس لدينا اختبار القبول. الجميع مرحب بهم!  

نحن بالذات نغني الموسيقى الشعبية النرويجية التقليدية.  
معظمهم رقصوا كأطفال وشباب وهم يريدون الحفاظ على فرحة     
الرقص في مرحلة البلوغ. لدی فرقة االستعراضات المدرسية     

الخاصة بنا أعضاء تتراوح أعمارهم بين 6 و 18 سنة.  

قد يکون من الحکمة المتابعة بإجراء تحليل SWOT * ألنفسنا. الكتشاف 
مالدینا من: نقاط القوة )S(، نقاط الضعف )W(، الفرص )O( والتهدیدات 

.)T(

تحلیل swot هو عبارة عن إعطاء وصف بکلمات دالة لنقاط القوة والضعف 
والفرص والتهدیدات التي لدینا في منظمتنا. فیما یلي كمثال على ما ظهر في 

: swot تحلیل

*اللغة اإلنجلیزیة: نقاط القوة، نقاط الضعف، الفرص، التهدیدات

•

•

•

•

•

في البدایة، أمضینا الكثیر من 
الوقت في العثور على فنانین 
یمكنهم المساهمة في برنامج 

مهرجان کنوسیتوب
Knøsetopp . لكن في السنوات 

األخیرة، نما البرنامج من تلقاء 
نفسە ألن المزید من الفنانین 

یرغبون في العزف في مهرجاننا 
ویرسلون طلبات لنا. نعتقد أن هذا 

یرجع إلى تزاید شعبیة المهرجانات 
المصغرة، وكذلك هویة اآلسرة

”.Knøsetopp للقلوب المهرجان

 ،Hilde V. Brynjulfsen
مهرجان کنوسیتوب

هيلدە ف. برينيولفسن 

نقاط القوة:
لقد حافظ مهرجاننا علی بقائە ألكثر 
من 30 عاما هناك بیئة جیدة للغایة 

بین األعضاء اقتصاد جید المهرجان 
معروف بشکل جید في حینا

الفرص:
االتحاد مع آخرین

التعاون مع الموسیقیین المحترفین
العثور علی مقر جدید وأفضل

المشارکة في العدید من األحداث!

نقاط الضعف:
عدد قلیل ج دا من األعضاء الذكور

ال یوجد أعضاء تحت سن 50 عا ما
تجدید محدود ألنشطتنا

التهديدات:
إنهاء األعضاء للعضویة

مداخیل أقل
“ال أحد” یرید أن ینضم لمجلس اإلدارة
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عندما نعثر علی هويتنا، نکون قد اتخذنا خطوة نحو تشکيل جمعية 
مستدامة، حيث يمكننا الترحيب باألعضاء الجدد الذين يتطابقون مع تصورنا 

عن أنفسنا.

نستمر في سؤال األعضاء الحالیین عما یعتقدون هي حجج الفریق الجیدة، 
مثل سبب انضمامهم هم بالذات إلى الجمعیة. استفسر أوضاعهـم إذا كانوا 

یعرفون ما هو تصور الغرباء لمنظمتنا، وكذلك ماذا یعتقدون یمکن أن 
»یقنع« الناس بأن یصبحوا أعضاء في المنظمة.

قد تكون فكرة جیدة أن یتم إجراء مقابالت مع ممثلین من بین األعضاء الجدد 
المحتملین )الجمهور المستهدف( حول ما یفکرون بە بالنسبة لجمعیتنا، وما 

هو الشيء الذي یمكن أن یجعلهم یقررون الدخول فیها. یمكن للمؤسسات 
التعلیمیة التي تدرس مواد دراسیة ذات صلة )التسویق / التواصل( أن تصبح 

صلة وصل مع الطالب الذین یمكنهم إجراء مثل هذا االستبیان.

عندما تكون لدينا معلومات جيدة حول كيفية إدراكنا ألنفسنا وكيف ينظر 
إلينا الجمهور، فما يتبقى هو تحليل االختالفات في اإلدراك.

“نقیم حفالت موسیقیة في البیئة 
المحلیة، في الداخل والخارج علی 

حد سواء، وبهذه الطریقة نجعل 
الناس یعلمون بوجودنا.”

“لقد اعتمدنا حتى اآلن في الغالب 
على الشائعات والمعارف. كانت 
إحدى المشكالت هي أننا لم نكن

معروفین جیدا في األوساط 
الموسیقیة. نحن نحاول معالجة هذا 

الخلل عن طریق تنظیم حفالت 
موسیقیة بالتعاون مع الفرق 

الموسیقیة األخرى، الجوقات 
واألوركسترا علی حد سواء، وقد 

تمکننا من استقطاب
البعض بهذه الطریقة. “

لماذا یختار األشخاص المهتمون فرقهم / 
منظماتهم ، بدالً من اآلخرین المشاركین في 

نفس النشاط؟
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كيفية البدء
بخطة التجنيد؟

تستخدم معظم المنظمات فیسبوك ودائرة المعارف بنتائج متفاوتة. قلیل من 
الناس لدیهم خطة تجنید واستقطاب طویلة األجل وإستراتیجیة لمتابعة عملیة 

الحصول على أعضاء جدد. عادة ال یكفي الغرض المنصوص علیە في 
النظام األساسي إلیصال ما تفعلە المنظمة.

بداية جيدة لعملية التجنيد: استكشف كيف ينظر إلى المنظمة. ما هو رأي 
األعضاء في أنشطتنا وما هو رأي اآلخرين؟

هل تظهر فرقتنا، بعیون الجمهور، بطریقة بحیث یرغب أعضاء جدد 
محتملین أن یتعاطفوا ویتماشو معها؟ إذا كانت اإلجابة هي “نعم” ، فربما 
ال نواجە مشكلة في االستقطاب، ویمكننا التركیز على أن نکون مرئیین 

للجمهور بصورة کافیة.

إذا كانت اإلجابة “ال”، فإن الفرقة لدیها مشكلة تحتاج إلى حل. ال یمكن كسب 
الكثیر من محاولة إقناع األعضاء الجدد المحتملین بأننا مختلفون في الداخل 

عما یرونە من الخارج. من األسهل بكثیر القیام بشيء ما حیال أنفسنا.

- من نحن؟ 
- ماذا نفعل؟ 
- أين نحن؟ 

- كيف ندير نشاطنا؟ 

»لم نولي الكثیر من االهتمام 
إلستقطاب أعضاء جدد في 

السنوات األخیرة. لدینا منذ فترة 
طویلة عدد أ االعضاء مستقر 

عند 450 عضو تقریبا، ونحن 
واضحون في أن الجمعیة تقدم ثالثة 

عروض محددة: نشرتنا السنویة
واجتماعان لألعضاء في السنة 

تتخللها محاضرات. انطباعنا هو أن 
األعضاء یبدون سعداء بهذا«.

Egil Ertresvaag – 
Bergens Historiske 

Forening 



4

»لقد جربنا وضع المناشیر في 
صنادق البرید للناس دعوناهم فیها 
لحضور أمسیة تجریبیة، وحصلنا 

على بعض الردود اإلیجابیة منهم.«

»نستخدم الفیسبوك أكثر اآلن، 
حیث نعتقد أنە یمكن أن یكون أكثر 

فعالیة من القنوات األخری. ننشر
الصور المأخوذة أثناء الجوالت 

والبروفات، وننشر الدعوات 
لحضور الحفالت الموسیقیة 

والمقاطع الصوتیة من الحفالت 
الموسیقیة وما إلى ذلك. بقي أن 
نرى ما إذا كان لهذا أي تأثیر«.

»ال تنس استخدام وسائل التواصل 
االجتماعي! وقم بتحدیثها بانتظام 

حتى یعرف الناس أنك على قید
الحیاة. «

نحن مجموعة لطیفة من السیدات 

الكبار یرقصن كل ثالثاء

مرحبا بكم!

نحن بحاجة إلى المزید من شركاء 

الرقص الذكور لنادي الرقص في 
بیرغن.
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لقد وجد معظمهم أن إجراءات استقطاب األعضاء هي لیست مسألة یتم 
تقریرها في اجتماع مجلس اإلدارة، ولكن األمر یحتاج إلى التركیز المستمر 
وتعدیل اإلجراءات وتجدیدها. لذلك، قد یكون من الصعب وضع خطة لكیفیة 

الحصول على أعضاء جدد.

یركز هذا الدلیل على ما یشکل أساس االستقطاب والتجنید الجید، أال وهو 
الهویة الخاصة بنا، والتي یجب توضیحها قبل اختیار قنوات إبراز وجە 

المنظمة وعملیة التسویق.

يبدأ االستقطاب الجيد بتوضيح ما تقدمه المنظمة ألعضائها: رسالتنا.

بنا ء على هویتنا ورسالتنا، یجب أن نبرز صورتنا التي تمیزنا عن 
اآلخرین. یجب أن یكون هذا مدروسا ویجب إیصال رسالتنا بشكل جذاب 

وموثوق. ما تبقی یدور حول جذب االهتمام، حیث أدوات العمل هي 
التواصل والتسویق.

تجنید واستقطاب أعضاء جدد لە العدید من التأثیرات اإلیجابیة الجیدة. یمكن 
لألشخاص الجدد إضافة أفكار وتجارب جدیدة وإحداث تجدید یرفع من شأن 
المنظمة بأكملها. کما سیتوفر المزید من األشخاص الذین یمكنهم المساهمة 

في أعمال مجلس اإلدارة وإعادة إحیاء أنشطتنا.

ما هو أكبر “تهدید” لنشاطهم؟
متوسط   القیم

توظیف ضعیف أو صغیر
من األعضاء الجدد

اقتصاد / دخل ضعیف
وبالتالي یصعب

الحفاظ على النشاط

“ال أحد” سیتحمل المسؤولیة
وكن قائًدا / اجلس في مجلس اإلدارة وخطة النشاط

“الركود والتكرار
- ال أهداف نتطلع إلیها؟

»نقوم بإعداد العشاء في منتصف 
فترة تدریب الجوقة. ل ف ات 
ولحوم باردة وقهوة وشاي. في 
الماضي کنا نتناول فقط القهوة 
والبسكویت الجاف خالل فترة 
االستراحة، ولكن بعد أن بدأنا 

بإعداد طعام العشاء، زاد
الشعور بالراحة و في كثیر من 

األحیان صار یأتي عدد أکبر من 
األشخاص إلی التدریبات. حقیقة 
أننا نجتمع لتناول العشاء في جو 

اجتماعي قد ساعدتنا فعال للحصول 
على أعضاء جدد! هناك شيء 

یسمى »بدون طعام وشراب«، 
وهو شيء ال ینبغي االستهانة بە«.

»في ضوء ذلك، توصلنا إلى 
استنتاج مفاده أن أفضل طریقة 

لتجنید أعضاء جدد هي من خالل 
االتصال الشخصي الجید علی 

الطریقة القدیمة.«
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»نحن نعلم اأن استقطاب الاأعضاء 
اأمر مهم لكن من اأین نبداأ؟« -

“كنا في األصل جوقة مختلطة، 
ولكن لألسف نکاد نصبح جوقة 

للسیدات ...”

“نجد صعوبة في استقطاب أعضاء 
جدد. متوسط العمر مرتفع  ...”

“لسوء الحظ، لم یتبق منا سوى عدد 
قلیل للغایة، لذلك نأمل أن تتمكن 
الطاقات الناشئة من تولي زمام 

األمور...”

یدور هذا الدلیل حول كیفیة استقطاب أعضاء جدد. المجموعة المستهدفة هي 
الفرق والجمعیات والمنظمات الناشطة ضمن الحیاة الثقافیة التطوعیة والقائمة 

على الهواة. عند سؤال المنظمات فإنها تذكر أن تجنید أعضاء جدد هو 
التحدي األكبر الذي یواجهها، ویأتي هذا التحدي قبل التحدیات األخرى مثل 

التحدیات المالیة والعثور علی مقرات.
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فنون الهواة –
دليل العمل التطوعي

هي منشورات تحتوي علی نصائح ومشورة حول مختلف الموضوعات 
والتحدیات في مجال العمل التطوعي و الحیاة الثقافیة القائمة على 

الهواة.

تتوفر األدلة بصیغة PDF قابلة للتحمیل على الموقع:
www.amatorkultur.no

دليل التجنيد واالستقطاب
تم نشره من قبل مجلس فنون الهواة Amatørkulturrådet في 

بیرغن بدعم من بلدیة بیرغن. یستند النص إلى
الخبرات والمداخالت من المنظمات األعضاء في مجلس فنون الهواة.
Amatørkulturrådet تم إعداد النص من قبل مجلس فنون الهواة

Nicole Daae تصمیم نیکول داي
Charlotte Marø تصویر شارلوت مارو

االستقطاب
تیسیر االنضمام أم النمو أم التجدید
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