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الملخ�ض

تعد زيارة االربعني من اهم النشاطات املجتمعية التي تنتظم باطار ديني وعقائدي وقيمي وعاطفي حمليا 
ودوليا، كام تعد ايضا من اكثر التجمعات البرشية التي تقام سنويا والتي تندفع دينيا وذاتيا حيث تتبلور فيها كل 
القيم االنسانية ويامرس الزائر فيها ارقى الشعائر واعظم واملامرسات االخالقية.  ووجدانيا فان زيارة االربعني 
تعترب تربية عملية لعقائد واخالق الفرد املسلم، يتوىل فيها اولياء اهلل ويتربء فيها من اعدائه و يشارك يف هذه 
الزيارة خمتلف الفئات العمرية من اجلنسني. ان استثامر تلك االجواء الروحانية يف تربية النفس يعترب من اهم 
مايطمح اليه الزائر فمشاركته يف املواساة واحلزن عىل استشهاد االمام احلسني واملوقف العظيم الذي وقفه 
الباطل املتمثل  الدينية واالنسانية والتربؤ من  الزائر للقيم  الباطل واستذكار  من اجل نرصة اهلل تعاىل ورفض 
الزائر الن يكون مؤمنا حقيقيا باالمام  بخط يزيد بن معاوية ومجيع من يلتف معه واالستعداد ملواجهته تريب 
الروحانية يف مساعدة  تلك االجواء  التخطيط لالستفادة من  ان  ثار اهلل يف االرض.  يمثل  الذي   احلسني

الشباب ملقاومة التحديات التي تواجههم واستثامر ذلك لتنميته يف كل املجاالت يعد من االهداف النبيلة.  

ونظرا الن موضوع التنمية يف بحثنا خيتص بالشباب العراقي لذلك سيكون الكالم منصبا حول الشباب يف 
العراق استنادا اىل االحصائيات التي ادىل هبا ممثل العتبة العباسية السيد امحد الصايف ممثل املرجعية الدينية فقد 
بلغ عدد الزائرين اكثر من )12( مليون زائر. ان عدد الزائرين وتزايده سنويا جيذب الباحثني اىل دراسته ودراسة 

امكانية استثامره يف التنمية بكافة فروعها.  

بلدان  بكوهنا  تتميز  التي  البلدان  قبال  فتية يف  بلدان  اهنا  التي تصنف عىل  البلدان  العراق من ضمن  يعترب 
هرمة وان االهتامم بتنشئة هذا اجليل الشبايب سيجعل من هذا البلد يتميز بام يتميز به هؤالء الشباب فاذا كان 
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اجليل الشبايب رسايل طموح يف توظيف كل فرصة امامه خلدمة اهداف الرساالت الساموية سيكون البلد كذلك 
وعكس ذلك يمكن ان يكون اذا مل يتم تنشئة اجليل تنشئة صحيحة.  يبلغ متوسط االعامر 19.3 والذي يعني 
العمر وذلك استنادا اىل احصائيات  بينام النصف االخر اكثر من هذا  ان نصف السكان اقل من 19.3 سنة 
االمم املتحدة يف عام 2015. ويف حال كون البلدان تولد شبابا من غري تنمية برشية ومن غري توفري فرص عمل 
يمكن ان يؤثر سلبا. ان مميزات البلدان الفتية هي الطاقة الكبرية لذلك البلد التي اذا استثمرت يف املجال التي 

يراد هلا يكون هلا نجاحا باهرا وتظهر هلا ثمرات كبرية ويف نفس الوقت اذا كبتت فاهنا هلا تاثريا عكسيا كبريا.

ايام اربعني االمام احلسني وتوضيح  يتضمن هذا البحث اظهار عنارص القوة التي تربز ضمن اجواء 
عنارص الضعف وبيان الفرص واهم التحديات التي تواجه الشباب املؤمن وكيفية استثامر الفرص ونقاط القوة 
بعد ذلك اىل رسم اسرتاتيجيات  االنتقال  ثم  نعيشه  الذي  الواقع  للتعامل مع  اعداد اسرتاتيجيات متنوعة  يف 
خمتلفة متنوعة باالعتامد عىل العنارص التي تم ابرازها من اجل حتقيق اهلدف االساس وهو مساعدة هذا اجليل يف 

تنميته بحيث يصبح قادرا عىل ان يتحمل االمانة العظيمة امللقاة عىل عاتقه.

.SWOT الكلامت املفتاحية: التخطيط، التخطيط االسرتاتيجي، حتليل

 Investing the atmosphere of the 40th visit in the upbringing of the young

apostles

Ressol R. Shakir

University of Thi-Qar

Abstract

The 40th visit is one of the most important social activities that are organized within a re-
ligious. ideological. valuative and emotional framework locally and internationally. It is also 
one of the most human gatherings that are held annually and which are religiously and self-cen-
tered. where all human values   are crystallized and the visitor practices the highest rituals and 
the greatest moral practices. The visit of the forty is considered a practical breeding of the 
beliefs and morals of the individual Muslim in which they take over the followers of Allah and 
disown his enemies.

The investment of these spirituality in the education of the soul is one of the most important 
to the visitor. his participation in the condolences and grief on the martyrdom of Imam Hussein 
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peace be upon him and the great position that he stood for the victory of God and the rejection 
of falsehood and the visitor’s recall of religious and human values   and the falsehood of the 
wrong line of Yazid bin Muawiya and all of Wrapping up with him and preparing to face him 
raise the visitor to be a true believer in Imam Hussein peace be upon him. who represents God’s 
rebellion in the earth. Planning to take advantage of these spirituality in helping young people 
to resist the challenges facing them and investing it for their development in all areas is a noble 
goal.

Since development in the subject of our research is Iraqi youth. so it will be talking about 
youth in Iraq. According to the statistics made by the representative of the Abbasid thresh-
old. Sayyed Ahmed Al-Safi representative of the religious reference the 40th ‘s visitors have 
reached more than 12 million visitors. The number of visitors and growing annually attracts 
researchers to study and study the possibility of investing in development in all its branches.

Iraq is one of the countries that are classified as young countries in the face of the countries 
characterized by the old countries and the interest in the formation of this youth generation 
will make this country is characterized by the character of these young people If the young 
generation missionary ambition to employ every opportunity in front of him to serve the goals 
of heavenly messages.  The country will also be the opposite and it could be if the upbringing 
of the generation is not properly raised. The median age is 19.3. which means half of the pop-
ulation is less than 19.3 years old. while the other half is more than this age. according to UN 
statistics in 2015.

In the event that countries generate young people without human development and without 
job creation that can adversely affect. The advantages of the young countries are the great ener-
gy of that country. which. if invested in the field that is intended to be a great success and show 
great fruits. while at the same time if it is suppressed it has a significant adverse impact.

This research includes the presentation of the elements of strength that emerge within the 
ambience of the 40th ‘visit of Imam Hussein. peace be upon him. clarifying the elements of 
weakness and the opportunities and the most important challenges facing the young believer 
and how to invest opportunities and strengths in the preparation of various strategies to deal 
with the reality we live and then move to draw different strategies Based on the elements that 
were highlighted in order to achieve the basic goal is to help this generation in its development 
so that he can bear the great trust entrusted to him.

key words: Planning, strategic planning, SWOT analysis.
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الح�شينيات والمواكب الح�شينية - نبذة . 1
تعريفية

واحلسينيات  واهليئات  احلسينية  املواكب  تارس 
وختدم  ذاتية  بجهود  واجتامعيا  ودينيا  انسانيا  عمال 
فئة كبرية من املجتمع العراقي ويزداد عملها بشكل 
ملفت يف املناسبات الدينية واحياء الشعائر احلسينية 
ختدم  حيث   احلسني االمـــام  اربعينية  السيام 
العامل وتطمح  انحاء  احلسني من مجيع  االمام  زائري 
ايب  لزوار  املقدمة  اخلدمات  توفري  لتحسن  باستمرار 
عبد اهلل احلسني حبا له وعشقا الل حممد وذوبانا 
االعامل  بتلك  تعاىل  اهلل  اىل  متقربني  اعتقاداهتم  يف 
ولكي تطور تلك املؤسسات عملها الذي حيمل هدفا 
مهام وهو توفري اخلدمات للزائر من كل النواحي من 
وغريها  متعددة  ثقافية  خمتلفة  خدمات  توفري  خالل 
اساليب  املؤسسات  تلك  تستخدم  ان  مــن  البــد 
اسرتاتيجيات  وضع  اجل  من  التحليل  يف  وادوات 

لعملها. 

االربعينية  زيارة  يف  املشاركة  املواكب  عدد  يبلغ   
كان  حيث  حسينية  وهيئة  موكب   23500 من  اكثر 
منها 6625 موكب ضمن احلدود االدارية لكربالء 
حسب  العراق  خــارج  من  موكب   78 و  املقدسة 
يف  منشور  ما  وحسب   1435 عــام  ــارة  زي احصاء 
شبكة الكفيل وهو عدد كبري جدا وكل موكب يتكفل 
باعامل خمتلفة منها االطعام واملحارضات الدينية واداء 
بعاشوراء  املتعلقة  الوعظ  وجمالس  اجلامعة  صلوات 
وتوزيع الكراسات التثقيفية وتوفري اخلدمات الطبية 
عن  لالجابة  املتخصصني  الدين  برجال  واالستعانة 

املسائل الرشعية وغريها من اخلدمات االخرى.

التخطيط ال�شتراتيجي للح�شينيات . 2
والمواكب الح�شينية

االسرتاتيجية  لــالدارة  خمتلفة  تعريفات  هناك 
)شاندلر، 1988 و ثومبسون واسرتكالند، 1996( 
الداخلية  املؤسسة  بيانات  حتليل  اىل  يشري  مجيعها 
اهدافها  لتحقيق  خطط  وضع  اجل  من  واخلارجية 
االسرتاتيجي  التخطيط  استخدم  وقد  ورسالتها.  
يف  استخدم  ذلك  بعد  ثم  العسكرية  املجاالت  يف 
والتعليمية  والسياسية  االقتصادية  املدنية  املجاالت 
اسس  تطبيق  سيتم    .)2018 احلساين  هادي  )وعد 
من  واملواكب  احلسينيات  عىل  االسرتاتيجية  االدارة 
البيانات وتوظيف اخلطط االسرتاتيجية  اجل حتليل 
املناسبة.  سنفرتض ان املؤسسة هنا هي احد املواكب 
تطمح  التي  احلسينية  اهليئات  او  احلسينيات  او 
موضوع  مع  للتعامل  معينة  اسرتاتيجية  وضع  اىل 
بتحليل  وسنقوم  تواجهه  التي  والتحديات  الشباب 
ضعفها  ونقاط  قوهتا  نقاط  وبيان  املوجود  الواقع 
لتلك  ان  والفرص املوجودة والتحديات.  لنفرتض 
يف  بالشباب  املتعلقة  االهداف  من  جمموعة  املؤسسة 
اهنا  عىل  تعرف  االسرتاتيجية  االدارة  وان  العراق 
جمموعة القرارات والترصفات التي تعمل عىل اجياد 
اسرتاتيجية فعالة لتحقيق اهداف املنظمة.  فالسؤال 
وضعها  يمكن  التي  االسرتاتيجيات  ماهي  هو  هنا 
وتنفيذها لتحقيق هدف تلك املؤسسة الذي هو تنشئة 
جيل شبايب رسايل.  ماهي االسرتاتيجية التي يمكن 
ان نتبعها من اجل حتقيق هذا اهلدف السامي.  هناك 
اسرتاتيجيات هجومية ودفاعية وعالجية وانكامشية.  
ان ذلك  العمل هبا.   التي سيتم  ماهي االسرتاتيجية 
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نقاط  املنظمة من حيث  واقع هذه  يعتمد عىل حتليل 
ذلك  بعد  والتهديدات  والفرص  والضعف  القوة 
معينة  قرارات  والختاذ  االسرتاتيجية.   حتديد  يمكن 
جيب سلوك جمموعة من املراحل يمكن ان يكون هلا 

اطار حتليل وكام ييل:

الشكل )1( مرحلة املدخالت.

املرحلة  فــإن   )1( الشكل  من  واضــح  هو  وكــام 
األوىل مرحلة املدخالت تتكون من:

1. مصفوفة حتليل العوامل اخلارجية. 
2. مصفوفة حتليل العوامل الداخلية. 

3. مصفوفة العوامل التنافسية. 

حيث  املدخالت؛  بمرحلة  املرحلة  هذه  وتسمى 
املدخالت  معلومات  الثالث  األدوات  تلخص 
اسرتاتيجية  بــدائــل  إلجيــاد  املطلوبة؛  األســاســيــة 

ملموسة، انظر الشكل ادناه.

الشكل )2( املدخالت.

املواءمة  املقارنة  مرحلة  هى  الثانية  املرحلة  أما 
االسرتاتيجية  البدائل  إجياد  عىل  بالفعل  تركز  فإهنا 
 »Matching« املواءمة  بمرحلة  وتسمى  امللموسة، 
الداخلية  العوامل  بني  مواءمة  عمل  يتم  ألنه  وذلك 

مخسة  من  وتتكون  الرئيسية،  اخلارجية  والعوامل 
أساليب حتليلية وكام يوضحها الشكل التاىل وهى:

الداخلية،  العوامل  بني  املــواءمــة  مصفوفة   -
.SWOT واخلارجية

القرار،  اختــاذ  مرحلة  فهي  الثالثة  املرحلة  أمــا 
مصفوفة  هــو  فقط  واحــد  أســلــوب  مــن  وتتكون 
التخطيط االسرتاتيجي الكمي)QSPM(، وتستخدم 
املرحلة  من  إليها  املتدفقة  املعلومات  املصفوفة  هذه 
البديلة  االسرتاتيجيات  تقويم  عىل  لتعمل  االوىل؛ 

التي طرحتها املرحلة الثانية.

ولذلك فإن هذه املصفوفة توضح اجلاذبية النسبية 
لكل بديل من هذه البدائل االسرتاتيجية املطروحة، 
ومن ثم فإهنا توفر - إىل حد كبري - أساسًا موضوعيا 
تتبناها  التي سوف  املحددة  الختيار االسرتاتيجيات 

املنظمة.

انواع ال�شتراتيجيات. 3

هناك   SWOT حتليل  باسرتاتيجية  يتعلق  فيام 
جمموعة من االسرتاتيجيات التي يمكن اللجوء اليها 

وكام موضح يف الشكل ادناه.
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االسرتاتيجية اهلجومية
القوة  نقاط  من  كثري  احلسينية  امتالك  حال  يف 
اهلجومية  االسرتاتيجية  هذه  اعتامد  فان  والفرص 

تكنها من اغتنام واستثامر مجيع الفرص. 

االسرتاتيجية العالجية
عندما تتلك املؤسسة كثري من الفرص مع وجود 
العالجية  االسرتاتيجية  فان  الضعف  نقاط  بعض 
يمكن ان تساهم يف تقديم العالج املناسب لتصحيح 

الضعف.

االسرتاتيجية الدفاعية
بني  تفاعل  ظهور  عند  تستخدم  اسرتاتيجّية  هي 
التهديدات وعنارص القوة؛ حيث يستثمر نقاط  القوة 

للدفاع عن نفسها أمام التهديدات.

االسرتاتيجية االنكامشية
عنارص  مواجهة  عند  تستخَدم  اسرتاتيجية  هي 
وجــود  ويف  املؤسسة،  ــل  داخ مــن  صـــادرة  ضعف 
تساعد  وهنا  اخلارجية،  التهديدات  من  جمموعة 
االسرتاتيجية االنكامشية عىل توفري العالج للضعف 

والتقليل قدر املستطاع من التهديدات.

التطبيق. 4

املرحلة االوىل املدخالت

تتضمن  الداخلية:  العوامل  تقويم  مصفوفة 
والضعف  القوة  عنارص  وتقويم  وحتليل  تلخيص 
والتمويل،  املبلغني،  وارســال  اإلدارة  يف:  الرئيسية 
واعداد املبلغني، والبحوث والتطوير... الخ ويساعد 
وضع  عىل  األداة  هــذه  خــالل  من  التحليل  ذلــك 
أساس لفحص ودراسة العالقات املتداخلة فيام بني 
من  اعدادها  يمكن  املصفوفة  هذه  الوظائف.   هذه 
خالل احلكم والتقدير الشخيص وهي يف احلقيقة اداة 

اسرتشادية ومفيدة يف عملية التحليل. 

حتليل البيئة الداخلية بالتفصيل - إدارة إسرتاتيجية: 
يعتمد نجاح عملية صياغة االسرتاتيجية عىل حسن 
استخدام إمكانيات املؤسسة الدينية، وعىل احلسينية 
أن حتشد وجتهز مبكرًا كل إمكانياهتا مع التعرف عىل 
ترك  مع عدم  لعالجها  الضعف  وأوجه  القوة  أوجه 

أي يشء للصدفة.

وللتعرف عىل امكانيات املنظمة الداخلية وحتليلها 
الضععف  واوجه  القوه  اوجه  لتحديد  وتشخيصها 
إمكانيات  وتشخيص  حتليل  عملية  وتنضمن 
االسرتاتيجية  العوامل  حتديد  خطوتني  املنظمة 
العوامل  تقييم  الثانية:  واخلطوة  للحسينية  الداخلية 

االسرتاتيجية الداخلية للحسينية

خطوات إعداد مصفوفة تقويم العوامل الداخلية 
للحسينية

هــنــاك مخــس خــطــوات أســاســيــة إلعـــداد هذه 
املصفوفة وهي:

األساسية . 1 والقوة  الضعف  نقاط  عىل  التعرف 
للمنظمة.
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حتديد األوزان بحيث يرتاوح ما بني صفر )غري . 2
مهم(، وواحد صحيح )مهم جدا(، وذلك لكل 
جمموع  يزيد  أن  جيب  وال  العنارص  من  عنرص 

أوزان مجيع العنارص عن واحد صحيح.
3 . 4 إىل   1 من  درجة  عنرص  كل  أمام  نحدد 

ضعف،  أو  قوة  نقطة  يمثل  كان  إذا  ما  لتحديد 
خطرية،  ضعف  نقطة  )الرتتيب=1(  ويعترب 
ثانوية،  ضعف  نقطة  يعني  )الرتتيب=2(  بينام 
)أما  ثانوية،  قوة  نقطة  فيعني  )الرتتيب=3(  بينام 

الرتتيب =4( فيعني نقطة قوة أساسية.
عنرص، . 4 لكل  املرجحة  الدرجة  عىل  احلصول 

وذلك برضب درجة أو رتبة كل عنرص يف الوزن 
النسبي له.

وذلك . 5 الكلية،  املرجحة  الدرجة  عىل  احلصول 
العنارص؛  جلميع  املرجحة  الدرجات  بجمع 
 ،4 عن  تزيد  أن  جيب  ال  املرجحة  الدرجة  فإن 
الدرجات  أما   ،2.5 يكون  سوف  واملتوسط 
التي تقل عن 2.5 فإهنا سوف  الكلية  املرجحة 
حالة  من  تعانى  املنظمة  هذه  مثل  أن  إىل  تشري 
ضعف داخلية عامة، بينام تشري الدرجة املرجحة 
الكلية التي تزيد عن 2.5 إىل أن مثل هذه املنظمة 

تتمتع بوضع داخىل قوى نسبيا.

ادناه مصفوفة تقويم العوامل الداخلية للحسينية 
من  ويتضح  رئيسية،  عــنــارص  ــرشة  ع ــالل  خ مــن 

املصفوفة ما يأيت:

جدول 1: م�شفوفة تقويم العوامل الداخلية للح�شينية

الت�شل�شل
العنا�شر 

الداخلية 
ال�شا�شية

الوزن 
الن�شبي

الترتيب
الدرجة 

المرجحة 
الكلية

0.1540.60كفاءة العاملين1

2
جودة المواد 

التثقيفية
0.1030.30

3
زيادة عدد 
الم�شاركين

0.0530.15

4
غياب الهيكل 

التنظيمي
0.0520.10

5
عدم وجود 
عاملين في 

التطوير
0.0520.10

6
قلة المن�شورات 

الدينية 
والم�شابقات

0.1040.40

7
جودة الخدمات 

المقدمة
0.0540.20

8
عدم وجود رجل 

دين
0.1510.15

9
عدم اقامة �شالة 

جماعة
0.1510.15

10
عدم اقامة 

محا�شرة دينية
0.1510.15

1.02.3المجموع7

احلسينيات . 1 عىل  تؤثر  التي  العوامل  اهم  ان 
واملواكب هو عدم وجود رجل دين وعدم اقامة 

صالة اجلامعة وعدم اقامة حمارضة دينية.
اكرب نقطة ضعف هي قلة املنشورات الدينية.. 2
ان اكرب نقطة قوة هي هي جودة اخلدمات وكفاءة . 3

العاملني.
ان الدرجة املرجة الكلية هي 2.3 وهي اقل من . 4

املتوسط بمعنى اهنا تعاين من حالة ضعف داخيل 
عام.
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اطار ملراجعة البيئة اخلارجية:
للحسينيات  اخلارجية  البيئة  ان  اىل  االنتباه  جيب 
وال  وديناميكي  معقد  بشكل  تتطور  واملــواكــب 
هذه  جتاهل  اليمكن  ولذلك  واستقرار  ثبات  يوجد 
االهداف  عىل  بالرضر  ذلك  سيعود  واال  التغريات 
اجلهد  من  طويل  وقــت  إىل  حيتاج  وقــد  املرسومة، 

الكثري واملتواصل من اجل استعادة زمام املبادرة.

هناك تنافس شديد لتقديم الرؤية الكونية املناسبة 
للمجتمعات والعمل عىل اقناعهم بصحتها، فالدول 
املختلفة واملؤسسات الثقافية، الكل متلهف لتحسني 
رؤيته الفكرية بعني االخرين، ولديه الرغبة يف التعلم 
يف  بنجاح  لينافس  واالخــرتاع؛  واالبتكار  والتكيف 
اخلارجية  املراجعة  عملية  إلتام  و  لثقافته  التسويق 
املقرتح واملتكون  بفعالية يمكن االعتامد عىل االطار 

من مخس خطوات:

اختيار املتغريات البيئية الرئيسية.. 1
اختيار املصادر الرئيسية للمعلومات البيئية.. 2
استخدام أدوات وأساليب التنبؤ.. 3
تكوين مصفوفة األرباح التنافسية.. 4
تكوين مصفوفة تقويم العوامل اخلارجية.. 5

املتغريات البيئية الرئيسية
يف  املؤثرة  الرئيسة  املتغريات  اختيار  اوال  جيب 
عمل احلسينية والتي قد ختتلف من وقت الخر ومن 
ظرف الخر ويمكن تقسيم املتغريات البيئية إىل مخس 

فئات أساسية هى:

االديان املختلفة والثقافات ومركزها.. 1

والديموغرافية . 2 والثقافية  االجتامعية  القوى 
واجلغرافية.

القوى السياسية واحلكومية، والقانونية.. 3
القوى التكنولوجية.. 4
القوى التنافسية.. 5

البيئية  القوى  بني  العالقة  التاىل  الشكل  ويوضح 
الرئيسة واحلسينية.

إن أية تغريات يمكن أن حتدث يف العنارص البيئية 
سوف تتحول إىل مؤثرات يف فكر الناس وتوجههم 
النشاطات  او  الكونية  الرؤى  أو  الثقافات  من  لكل 
وتطوير  تنمية  عىل  تؤثر  البيئية  فالتغريات  املختلفة.  
الشاب  تاثري  واسرتاتيجيات  ــرســايل،  ال الــشــاب 
الرسايل يف املجتمع، وأنواع اخلدمات املعروضة من 
املجتمع.   باملعروف وخدمة  باالمر  يتعلق  فيام  قبلهم 
وتقويم  الداخلية  البيئة  عنارص  عىل  التعرف  إن 
من  الدينية  مؤسساتنا  يمكن  والتهديدات  الفرص 



165

حمور الشباب

تصميم إسرتاتيجيتها التى تكنها من حتقيق أهدافها 
إلنجاز  الــالزمــة  السياسات  وتطوير  األساسية، 

األهداف املنشودة.

مصفوفة تقويم العوامل اخلارجية
إلتام  املقرتح  االطــار  يف  خطوة  اخر  هذه  وتعد 
عملية املراجعة اخلارجية فبعد بناء مصفوفة املالمح 

التنافسية فإن اخلطوة التالية واألخرية حينئذ هى:

تتيح  حيث  اخلارجية  العوامل  تقويم  مصفوفة 
تلخيص  بعملية   يقوم  أن  االسرتاتيجي  للمدير 
الرئيسية  والتهديدات  الفرص  أهم  وتقويم  وحتليل 
من  التحليل  ذلك  ويساعد  املؤسسة  تواجه  التى 
خالل هذه األداة عىل وضع أساس لفحص ودراسة 

العالقات املتداخلة فيام بني املتغريات البيئية و هى:

قوى مراكز الثقافات املختلفة.. 1
والديموغرافية . 2 والثقافية  االجتامعية  القوى 

واجلغرافية.
القوى السياسية واحلكومية، والقانونية.. 3
القوى التكنولوجية.. 4
القوى التنافسية.. 5

وكام ذكرنا سابقا باهنا تعتمد عىل  احلكم والتقدير 
مصفوفة  العــداد  اسرتشادية  اداة  وهي  الشخيص 
تقويم العوامل اخلارجية البد من استخدام اخلطوات 

التالية:

التهديدات  أو  الفرص  عدد  عن  النظر  وبرصف 
ال  الكلية  املرجحة  للدرجة  النهائي  املجموع  فإن 
صحيح،  واحد  عن  يقل  وال   4 عن  يزيد  أن  ينبغى 
والدرجة املتوسطة هى 2.5 وتشري درجة 4 إىل أن 
من  العديد  وأمامها  جذابة  ثقافة  ىف  تنافس  احلسينية 
الفرص اخلارجية.  بينام تشري الدرجة املرجحة الكلية 
جذابة  غري  ثقاىف  يف  ننافس  املنظمة  أن  إىل  »واحــد« 

وأمامها العديد من التهديدات اخلارجية.

جدول 2 العنا�شر الخارجية الرئي�شية

التسلسل
العنارص اخلارجية 

الرئيسية
الوزن 
النسبي

الرتتيب
الدرجة 
املرجحة 

الكلية

1
ضعف الوضع الثقايف 

الديني
0.0520.10

2
تقلب االوضاع 

السياسية
0.1040.40

0.2030.60كثرة الثقافات الدخيلة3
0.0530.15توسع الدول االخرى4

5
نظم املعلومات 

االلكرتونية
0.1010.10
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6
كثرة القنوات املضللة 

وانتشارها
0.2010.20

0.110.10عدم توفر فرص العمل7

8
وجود مؤسسات 

تسقيطية
0.11.50.15

0.0510.05القوى االقليمية9

10
توفر بيئة مناسبة 

للزيارة
0.140.40

2.25املجموع

ويالحظ عىل اجلدول السابق مايأيت:

أهم العوامل اخلارجية األساسية هو كثرة الثقافات . 1
تبلغ  حيث  املضللة  القنوات  وكثرة  الدخيلة 
)0.2(، وأقلها أمهية هو توسع الدول االخرى.

أن التهديد الرئييس الذي يواجه هذه املؤسسات . 2
الدينية هو كثرة الثقافات الدخيلة.

يشري املجموع الكىل للدرجة املرجحة 2.25 إىل . 3
أن هذه املؤسسة الدينية تنافس يف ثقافة أقل قليال 

من املتوسط من حيث درجة اجلاذبية الكلية.

م�شفوفة المالمح التناف�شية 

البيئية  العوامل  أهم  من  التبشريية  القوى  تعترب 
املؤثرة عىل الوضع االسرتاتيجي ألية مؤسسة دينية. 
السابقة  اخلطوات  بعد  التالية  اخلطوة  فإن  ولذلك 
عملية  ــام  إلت املقرتح  ــار  اإلط ىف  وضحناها  التى 
املراجعة اخلارجية كام وضحناه ىف أعىل املقالة تتمثل 
يف تطوير وبناء مصفوفة املالمح التنافسية للمؤسسة.  
عىل  التعرف  يف  التحليلية  األداة  هــذة  وتستخدم 
وحتديد  واالحلادية  املتطرفة  التيارات  مثل  املنافسني 

أين تكمن نواحي القوة والضعف لدهيم بالضبط.

عليها  احلصول  يتم  التي  النتائج  أن  مالحظة  مع 
وأحكام  تقدير  عىل  مبنية  تعترب  التحليل  هذا  من 
وضع  أو  املقارنة،  عوامل  اختيار  يف  سواء  شخصية 
تؤخذ  أن  جيب  فإنه  ولذلك  وترتيبها،  هلا،  أوزان 
بحذر وعناية كأداة مساعدة يف اختاذ القرار - وليست 
مصفوفة  ــداد  إع ــراءات  وإجـ خطوات  امــا  هنائية. 

املالمح التنافسية.

اأداء  في  الرئي�شية  النجاح  عوامل  اختيار  )اأ( 

الخدمات الثقافية

املنظمة،  نجاح  يف  تأثريا  األكثر  العنارص  وهي 
ويمكن اختيارها بالدراسة، أو التفاوض بني جمموعة 
يكون  كان  املؤسسات  عمل  طريقة  تنظم  وهي  من 
االنتقاد  مــدى  او  املحتوى  يف  التقييد  مــدى  مثال 
االخني  مقدسات  تناول  او  احلرية  او  القدسية  او 
تنظيم  خالل  من  ذلك  يكون  ان  ويمكن  ورموزهم 
القنوات املسموعة او املرئية او الكتب واالصدارات 

او املنع او السامح لشعائر االخرين:

املجتمع من . 1 اىل  مادة تطرح  بثه من  مايتم  مقدار 
او  ورؤاه  وشهريا  يوميا  غريها  او  دينية  افكار 
مايطرح  وكميه  منه  مامسموح  ومقدار  باالحلاد 
وافالم  مسلسالت  او  فنية  واعامل  كتب  من 

وشعائر.
او . 2 او االديان  املذاهب  التحالفات اخلارجية بني 

التيارات املتطرفة او االحلادية.
التنافس وتوفر تلك االفكار والكتب والوسائل . 3

املستخدمة التي تستقبلها.
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الرتويج . 4 مقدار  واإلعالن.  الرتويج  فعالية 
لالفكار االحلادية عرب القنوات الفضائية وغريها

الافكار . 5 تلك  هل  وحداثته.   املوقع  تسهيالت 
حديثة هل توجد سهولة او صعوبة يف طرحها.

االديان . 6 تلك  ملاتطرحه  واإلنتاجية  الطاقة، 
واملذاهب او التيارات املتطرفة.

املوقع عىل منحنى اخلربة.  اخلربة املوجودة لدهيم . 7
يف الرتويج الفكارهم الفاسدة.

مايتم . 8 وقوة  جودة  واملنتجات.   اخلدمات  جودة 
طرحه من قبل تلك التيارات االحلادية

موقع ومزايا البحوث والتطوير.. 9

اما حتديد الوزن النسبي والرتتيب من حيث القوة 
الدرجة  املرجحة وحتديد  الدرجة  والضعف وحتديد 
النهائية التنافسية فيتبع نفس السياق السابق الذي تم 

العمل عليه.

مثال رقمي ملصفوفة املالمح التنافسية: 

يوضح اجلدول التاىل مثاالً رقميًا يوضح املالمح 
مع  باملقارنة  الثقافية  املؤسسات  إلحدى  التنافسية 

اثنني من منافسيها.

عوامل 
النجاح

الوزن 
ب

النس

املؤسسة
س االول

املناف
س الثاين

املناف

ب
الرتتي

الدرجة
ب

الرتتي
الدرجة

ب
الرتتي

الدرجة 
املرجحة

1
رش

حدود الن
0.3

3
0.9

2
0.6

2
0.6

2
ضع املايل

الو
0.2

2
0.4

4
0.8

4
0.8

3
جودة االفكار

0.4
3

1.2
1

0.4
2

0.8

4
والء املستمع

0.1
4

0.4
2

0.2
2

0.2

الدرجة 
املرجحة 

الكلية
2.9

2.0
2.4

ويالحظ من اجلدول السابق مايأتى:

أن أهم عنرص للنجاح ىف هذا العمل الثقايف هو . 1
النرش حيث حيصل لوحده عىل أكرب وزن نسبى 

وهو 0.4.
تنافسية . 2 ميزة  بأكرب  تتمتع  الدينية  املؤسسة  أن 

عىل  عنده  حيصل  حيث  العنرص  هلذا  بالنسبة 
درجة 1.2

املنافس . 3 هو  اإلطالق  عىل  املنافسني  أفضل  أن 
عىل  حصلت  التي  الدينية  املؤسسة  وهي  االول 
عى  حصال  االخران  املنافسان  بينام   2.9 درجة 

درجة 2.4 و 2.0.
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تحليل �شوات

والفرص  والضعف  القوة  نقاط  بتحليل  سنقوم 
والتهديدات

الداخلية،  العوامل  بين  المواءمة  م�شفوفة 
SWOT والخارجية

وتعنى املواءمة أن نوازن بني عنرص داخىل وعنرص 
خارجى لنصل إىل االسرتاتيجيات البديلة املختلفة، 
املثال.   سبيل  عىل  التاىل  اجلدول  ىف  ذلك  يتضح  كام 
سواء  النجاح،  الدينية  املؤسسات  تضمن  ولكتي 
تقوم  أن  موكب،  أو  مسجد،  أو  حسينية،  أكانت 
وتنفيذها  اسرتاتيجيتها  واختبار  لبناء  جاد  بعمل 
اسرتاتيجية  دون  اجليدة  اهلجومية  فاالسرتاتيجية 
إىل  غالبا  سيؤدى  العكس،  أو  أيضًا،  جيدة  دفاعية 

الفشل أو اهلزيمة.

جدول )4( المواءمة بين عوامل داخلية، واأخرى خارجية 

ل�شياغة ال�شتراتيجيات البديلة

العوامل الداخلية 

االساسية

العوامل اخلارجية 

االساسية

االسرتاتيجيات 

الناجتة

قوة الثقافة 

الداخلية

كثرة الثقافات 

الدخيلة

اسرتاتيجية 

دفاعية

زيارة االمام 

احلسني

قلة شعائر الثقافات 

االخرى

اسرتاتيجية 

هجومية

قلة العمل 

املرسحي الداخيل

قلة االعامل 

املرسحية لالحلاد

تطوير العمل 

املرسحي

القوة  نواحي  بعض  هبا  دينية  مؤسسة  أي  إن 
تواجه  أهنا  كام  الداخلية،  الضعف  نواحي  وبعض 
ذلك  كان  وإن  القيود،  بعض  وأيضا  الفرص  بعض 
خيتلف تركيبه و نسبته من وقت آلخر ومن مؤسسة 
إدارة  هلا  التي  الثقافية  املؤسسة  أن  إال  ــرى.  ألخ
االستفادة  عىل  دائاًم  تعمل  سوف  جيدة  اسرتاتيجية 
املتاحة  الفرص  الستثامر  لدهيا؛  القوة  نقاط  من 
والتغلب عىل القيود والتهديدات املحيطه كام يمكن 
ملثل هذه املؤسسة أيضًا أن تتبع اسرتاتيجية دفاعية يف 
موقف أخر؛ هبدف التغلب عىل نقاط الضعف لدهيا، 

وجتنب التهديدات املحيطة هبا.

مدمرة  اخلارجية  التهديدات  تصبح  أن  ويمكن 
للمؤسسة الثقافية التي تعاين أيضا من ضعف داخيل 
أن  داخــيل  ضعف  من  تعاين  ملؤسسة  فيمكن  كبري؛ 
خالل  من  الضعف  هذا  تعالج  اسرتاتيجيات  تتبع 
االستفادة من الفرص اخلارجية املتاحة.  ومن األمور 
بني  املواءمة هذه  أن عملية  عليها  نؤكد  أن  نود  التى 
العوامل الداخلية واخلارجية تعترب ىف أكثر منها علام! 
الكثري  يتضمن  االسرتاتيجى  واالختيار  فالتحليل 
معلومات  عىل  تعتمد  التي  الشخصية  األحكام  من 
العوامل  بني  املواءمة  مصفوفة  وتعترب  موضوعية.  
الداخلية واخلارجية SWOT أداة مهمة هلذه املواءمة، 
والتي ينتج عنها ربعة أنواع من االسرتاتيجيات هى:

- اسرتاتيجيات القوة والفرص SO. ق ف
- اسرتاتيجيات الضعف والفرص WO. ض ف

- اسرتاتيجيات القوة والتهديدات ST. ق ت
- اسرتاتيجيات الضعف والتهديدات T W. ض ت



169

حمور الشباب

وتتمنى أية منظمة - بالطبع - أن تكون ىف احلالة 
من  به  تتمتع  ما  تستخدم  أن  يمكنها  حيث  األوىل؛ 
جوانب قوة الستثامر ما حييط هبا من فرص خارجية، 
فمثل هذه املنظمة تبدأ من عنارص القوة التى تيزها، 
التى  الفرص  الستغالل  املتاحة؛  بمواردها  وتستفيد 

تعود عىل ما تقدمه من خدمات.

فلكون املذهب احلق يمتاز باحلجة القوية والرتاث 
والتي تثل  العلمية وامن وسمعة طيبة  واالمكانات 
الفرص  من  تستفيد  ان  يمكن  داخلية  قوة  عنارص 
عىل  واالختالف  ــزوار  ال بكثرة  املتمثلة  املوجودة 
التوسع  اجل  من  تستفيد  ان  يمكن  الشعيية  املصادر 

يف براجمها التنموية والدعوة اىل اهل البيت.

وبصفة عامة فإن أية مؤسسة ىف موقف أخر سوف 
والفرص.  القوة  موقف  إىل  للتحول  جاهدة  تعمل 
كثرية  ضعف  نقاط  املؤسسات  إحدى  تواجه  فحينام 
حتى  وتتفاداها؛  تتجنبها  أن  حتــاول  ســوف  فإهنا 

تستطيع أن تركز عىل الفرص بدرجة أكرب.

والــفــرص  الضعف  اسرتاتيجيات  ولتطبيق 
رغبة  هناك  مثاال  ناخذ  ان  يمكن  مثال  )ض.ف( 
الشباب يف ان يكون رادودا حسينيا او  شديدة لدى 
يف  االختصاص  االساتذة  اليتوفر  وقد  للقران  قارئا 
هذا املجال فيمكن ان تلجا املؤسسة الدينية اىل عمل 
هذه  لدهيا  اخرى  مؤسسة  مع  املشرتك  املرشوع  هذا 
تدريب  خالل  من  بديلة  اسرتاتيجية  او  االمكانية 
جمموعة من العاملني الذين سيكونون اساتذة يف هذا 

املجال. 

فيكون  )ق.ت(:  والتهديد  القوة  حاالت  يف  اما 

دائام  ليس  ولكن  القوة  نقاط  استثامر  عىل  الرتكيز 
تلجا  وقد  والتصادم.   التهديد  لدفع  القوة  استثامر 
واذا  التهديد  دفع  اجل  من  تقاتل  ان  اىل  املؤسسات 
او  غريها  مع  تندمج  فقد  ضعف  نقاط  لدهيا  كانت 
قد تتالشى يف حالة الضعف والتهديدات )ض.ت( 
وتقليل  التهديدات  جتنب  احلالة  هذه  مثل  يف  فالبد 

نقاط الضعف.

ال�شتنتاجات

االسرتاتيجي  التحليل  تطبيق  تم  البحث  هذا  يف 
من  نامذج  عىل  سوات  حتليل  اىل  املستند  والتخطيط 
والضعف  القوة  نقاط  توضيح  وتم  دينية  مؤسسات 
خمتلفة  اسرتاتيجيات  لبناء  والتهديدات  والفرص 
من اجل تنمية اجليل الرسايل واستثامر اجواء الزيارة 

االربعينية ويف ادناه جمموعة من االستنتاجات:

هو . 1 االسرتاتيجي  التحليل  من  الرئييس  اهلدف 
اخذ  تم  حيث  الديني  املؤسيس  العمل  تطوير 

املواكب احلسينية كنموذج لذلك.
البيئة . 2 حتليل  يف  فعالة  اداة   SWOT حتليل  يعد 

الداخلية واخلارجية للمؤسسة ويمكن االستناد 
مع  تتناسب  عمل  اسرتاتيجيات  لتطوير  عليها 

املؤسسة املقصودة.
البد ان حترص املؤسسات عىل استخدام الطرق . 3

احلديثة يف االدارة يف تطوير عملها سيام وان هناك 
االهداف  لتحقيق  استثامرها  يمكن  كبرية  فرص 

املنشودة.
حتليل . 4 هو  املقالة  هذه  يف  الوارد  التحليل  ان 
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خالل  من  اكثر  البحث  تطوير  ويمكن  شخيص 
االعتامد عىل استبيانات تتناول عمل املؤسسات 

املقصودة.

المقترحات

نرش . 1 يف  كفرصة  االربعينية  الزيارة  استثامر 
السيطرة  حماولتهم  وكيفية  االعداء  خمططات 
عىل افكارهم )واستثامر احلجة القوية من خالل 
االعالم والرسومات واالشكال يف توضيح ذلك 
اسرتاتيجية  هي  االسرتاتيجية  وهذه  للشباب( 

هجومية.
اجلهات . 2 خمططات  توضيح  يف  اخلطب  استثامر 

املنافسة يف العمل.
استثامر اخلطب يف ذكر روايات اهل البيت حول . 3

واحرتام  املجتمع  تقوية  وترسيخ  العرشة  اداب 
االفراد واجلامعات.

النرشات . 4 خالل  من  السلوك  بضبط  االهتامم 
املختلفة.

العاملية . 5 املنحرفة  املؤسسات  اساليب  توضيح 
القوة  عوامل  بكل  االطاحة  تريد  التي  املختلفة 
من  اعتقاداهتم  توهني  خالل  من  الشباب  لدى 

خالل النفوذ عرب السلوك غري املنضبط.
ايصال فكرة ان املرجعيات الدينية هي مرجعيات . 6

وكذلك  السلطة  خالل  من  تعمل  وال  اجتامعية 
مجيع مايرتبط هبا.
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