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متى تستخدم املواد التنظيمية؟
 دليل التنظيم، والذي يحتوي على 

كتيب ومناذج ومحاضرات عروض 
تقدميية يعتبر مصدراً رائعاً لزيادة 
مهاراتنا ولكسب املعلومات عن 

كيفية التنظيم. 
وتستخدم العديد من النقابات 
حالياً الطرق املوجودة في هذه 
املادة لتقوية التنظيم لديها.

وصممت أيضاً املادة ملساعدة 
املشاركني لوضع اخلطط التنظيمية 
احملددة. ومن املمكن استخدام الدورة 
التدريبية لـ)1( التخطيط لتنظيم 

مجوعة واحدة من العمال، )2( وضع 
العديد من خطط التنظيم بحيث 

تغطي مجموعات مختلفة من 
العمال. 

ومن املمكن رسم اخلطط 
جملموعات صغيرة أو جملموعة واحدة 
كبيرة. وتعتمد طريقة التخطيط 

هذه على استخدام امثلة تنظيمية 
حقيقية يأتي بها قادة النقابة 

واملشاركون. املادة سوف تساعد 

املشاركني على تطوير اخلطط 
التنظيمية والتي ميكن عرضها 
والتشارك بها. وعلى املشاركني 
أن يأتوا بفهم واضح عن الوضع 

التنظيمي ومبعلومات عن العمال 
وصاحب العمل.

استخدام األمثلة احلقيقية 
يتطلب أن يقضي املدربني وقتاً كافياً 

مع قادة النقابة من أجل التحضير 
للعملية التدريبية. هذه الطريقة 

رمبا في البداية تتطلب انتباهاً زائداً 
من املدربني، ولكن النقابيني سوف 
يجدون أن هذه الطريقة جتعل من 

اخلبرة التعليمية مناسبة ومفيدة.
على املدربني أن يكونوا على 

دراية بهيكلة النقابة، وبأصحاب 
القرار، وبتوفر املصادر، وبإستراتيجية 

النقابة التنظيمية، وبأبحاث 
الشركة والقطاع. 

وعلى قادة النقابة واملدربني 
التفكير للمستقبل في كيفية 

االستفادة من ورش العمل وكيفية 
املتابعة. 
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حاول إشراك أعضاء النقابة 
والناشطني، وموظفو النقابة، 

وقادة النقابة املنتخبون، والعمال 
غير النقابيني، وحاول أن تضم 

أصحاب القرار في النقابة وأيضاً 
الناس الذين سيقومون بالعمل 

التنظيمي.

نظرة عامة عن احملتويات
املواد التدريبية موجودة على شكل 

مناذج محاضرات عروض تقدميية. 
وكل منوذج يركز على عنصر 

تنظيمي هام. ولكن كل حالة 
تنظيمية تختلف عن األخرى، لذلك 

فقد صممت النماذج بطريقة 
مرنة. ومن املمكن استخدامها بأي 
ترتيب وبأي تركيبة. وعلى املدرب أن 

يقرر ما هي النماذج التي بشكل 
اكبر تناسب احلالة وحاجة النقابة 

والعمال.
والرسم على اليسار  يبني النماذج 

اخملتلفة وكيفية تنظيمها. أول 
أربعة مناذج تغطي التخطيط 

والتحضير للبدء بالتنظيم. النماذج 
األخرى تغطي ستة مواضيع هامة 

من عملية التنظيم.
وعادة ما تكون التعبئة العامة هي 

املرحلة األخيرة في عملية التنظيم. 

كيف تستخدم مادة التنظيم؟
يوجد في كل منوذج محاضرات 

عروض تقدميية. وتشمل احملاضرات 
على مالحظات موجودة في أسفل 
كل شريحة الستخدامها من قبل 

املدرب.
وفي بداية كل منوذج من احملاضرات 

سوف جتد:
•  األهداف

•  التحضير
•  النشاطات

•  الوقت املقترح
يجب طباعة النشاطات التي 

ستقوم بها اجملموعات الصغيرة 
مسبقاً، وتوزع نسخة واحدة على 
كل مجموعة صغيرة ويكتب على 

هذه الشرائح كلمة “النشاط” 
في الزاوية السفلى اليسار من 

الشريحة.
وفي خانة مالحظات املدرب في 
أسفل كل شريحة، سوف جتد 

العديد من الفرص األخرى جملموعات 
العمل الصغيرة. قم مبراجعة 

احملاضرات بعناية لكي تخطط أي 
شرائح ترغب في حذفها أو إضافتها 
وكم عدد النشاطات اإلضافية التي 
ترغب في إعطائها جملموعات العمل.

ـــدرب   ــل امل ــي دل
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التخطيط للتنظيم

هيكلة النقابة 
واملصادر

أبحاث 
القطاع

االعتراف 
النقابي

املعايير وخطط 
العمل 

التنظيم

حمالت 
الشركات 
املناهضة 
للنقابات 

شبكات 
جلان التنظيمالعمال

مشاكل 
أماكن العمل

اإلحصاءات 
التدريب وبناء القوائم 

التعبئة العامة
إظهار دعم الناس للنقابة، 

وبتنسيق إقليمي/ دولي

استيراتيجية التنظيم 

ـــدرب   ــل امل ــي دل



18

عندما تبدأ التحضير لبرنامج 
تدريبي، فإنك ستحتاج إلى 

استعمال الكتيب لتعرف أي منوذج  
هو األكثر مالءمة حلالتك. وحتى 
عند استخدامك لنماذج قليلة، 

فإن الكتيب سوف يساعدك 
على استيعاب كل املفاهيم 

املستخدمة.
وسوف حتتاج إلى حذف النماذج 

والشرائح والتي ال تناسب حالتك. 
فعلى سبيل املثال، فإذا كنت 

بصدد التنظيم في مكان العمل 
حيث يوجد للنقابة وجود وهيكلة، 

فإنك وعلى األرجح أن حتتاج إلى 
حذف النماذج عن “االعتراف 
النقابي”  ومعظم الشرائح 

املتعلقة بـ“حمالت الشرائح 
املناهضة للعمل النقابي”.

توزيع الكتيب قبل ابتداء 
البرنامج سوف يساعد املشاركني 

بالتحضير واملشاركة. وسوف 
تعطي املشاركني فكرة جيدة عن 

محتويات املنهاج. 

التعلم من بعضنا البعض 
يرجى املشاركة باالستراتيجيات 
والقصص والنصائح عن كيفية 

التنظيم وزيادة مشاركة العمال في 
النقابات.

وباستطاعة الـITF املساعدة 
بالترجمة والكتابة والتحرير 

واملنتديات التعليمية اخلاصة 
بالتنظيم. ومن املمكن لنا جميعاً 

أن نتعلم من بعضنا البعض. يرجى 
إرسال مقترحاتكم إلى:

education@itf.org.uk أو 
  .organising@itf.org.uk
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