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 والً: تعريف المصطلحات:أ

 
 

 ثانياً: مراحل تصميم المبادرة:

 عداداإل مرحلة. 
 فكرة المبادرة وصياغتها وتحديد اسمها. 
 بها يتعلق ما وكل االسم ويشمل: المبادرة ملف. 
 المبادرة ورسالة رؤية. 
 عمله وفريق المبادرة عن المسؤول تحديد: العمل فريق . 
 للمبادرة المجتمع احتياج أهمية.  
 المبادرة أهداف. 
 المبادرة وصف. 
 لمبادرةل الجغرافي والنطاق المجتمع في عالجها المراد القضية بإيضاح: وخطواتها المبادرة طبيعة 

 لمبادرة؟االتي دفعت الجمعية لتنفيذ  والعوامل تنفيذها، بعد تحقيقه المتوقع هو وما رصدها وزمن
 للمبادرة المالية التكلفة.  
 المبادرة زمن تحديد. 
 المبادرة من المستفيدين عدد. 
 التخطيط مرحلة. 
 وتشمل العمل خطة عمل : 

 .األداء راتومؤش والتقييم المتابعة وأساليب والبشرية المالية والموارد الزمني والبرنامج األهداف
 للخطة  الزمني البرنامج. 
 التنفيذ. مرحلة 
 هاءتاالن مرحلة. 
 المبادرة تقييم. 

 

 ثالثاً: دورة حياة المشروع

 المشروع: دورة حياة مراحل و تالجدول التالي يوضح خطوا

 

 الخطوات مراحل المشروع

 المرحلة األولى:

 تخطيط المشروعات
 بناء اإلطار المنطقي للمشروع. 

 تصميم خطة العمل. 

 .تنظيم الموارد البشرية  المرحلة الثانية: 

 التعريف المصطلح م

 .لمدىاعيدة مشاريع تنموية قصيرة المدى وب طرح لمعالجة قضايا المجتمع وتتحول إلىفكرة وخطة عمل ت   المبادرة 1

اول الوثيقة التي تلّخص كيف يمكن أن ت حقّق األهداف، وتتضمن الخطط تخصيص الموارد ووضع جد خطة االستراتيجيةال 2

 توقيتات، وأية أعمال أخرى يحتاجها تحقيق هذه األهداف.

 .االستراتيجية بالغايات واألهداف التكتيكيةهو برنامج زمني يربط الغايات واألهداف  خطة التشغيليةال 3
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 .تصميم نظم المتابعة والتقييم  تنظيم المشروع

 تصميم آليات التسويق والتقارير. 

 إعداد موازنة المشروع. 

 المرحلة الثالثة:

 تنفيذ المشروع 
 متابعة المشروع. 

 تسويق المشروع. 

 الريادة. 

 المرحلة الرابعة: 

 تقييم المشروع
 التقييم المستمر للمشروع. 

  ستدامةاألثر واالتقييم. 

 

 تحديد احتياجات المستفيديندراسة رابعاً: 

 حتياجاتباال الجمعية خدمات مقارنة ثم المستهدفة، الفئات من المعلومات جمع طريق عن حتياجاتاال تحديد .1

تلبية ل قديمهات يمكن التي الجديدة الخدمات على والتعرف الموجودة، والخدمات المستفيدين احتياجات بين للربط

 احتياجاتهم بشكل أفضل.

 

  تحديد االحتياج:خطوات 

 ستصنف الحاالت بناًء عليه:  ذيتحديد األساس ال .1

 ديموغرافي، سلوكي.

 (البرامج : التأهيل , التمكين , الوعي , الرعاية )

 حصر الفئات المستهدفة. .2

 

 :جمع المعلومات 

ياجات االحت متها لإلجابة على أسئلة قياسئبة لجمع المعلومات يعتمد على مالاختيار الطريقة المناس .1

 وتقييم األداء. 

ب على تحديد االحتياجات: تلخيص البيانات والمعلومات التي تم جمعها على شكل قائمة بحيث تجي .2

 سؤال: ماذا تحتاج الفئة المستهدفة. 

 

 :جمع المعلومات على مرحلتين 

 احتياج كل حجم قياس ثم فئة لكل االحتياجات قائمة تطوير ثم وتحليلها معمقة مقابالت إجراء: وصفية .1

 .اناتياالستب طريق عن

ات تحديد االحتياجات ثم تحليل االحتياجات حسب األولوية وتحليل الفروقات بين مختلف الفئ .2

 الديموغرافية كالعمر والجنس والمنطقة وذلك لفهم الفروقات بين مختلف فئات المجتمع.

 حصر الخدمات لكل فئة مستهدفة. .3

 بط بين الخدمات واالحتياجات.الر .4
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تحديد الفجوات بتحديد االحتياجات التي ال توجد لها خدمات حالياً، في حال كان االحتياج ذو أولوية  .5

 فيجب إعادة النظر حول التركيز على تقديم خدمات جديدة تلبي هذه االحتياجات.

 مرحلة مقارنة الخدمات باالحتياجات.  .6

 ها:عمل دراسات ميدانية متعددة من 

 تقييم نهجيةم توضيح إلى الدراسة واستهدفت هذه: المجتمع احتياجات لتلبية المجتمعية المنظمات دليل .1

لتي تقدمها اجميع الخدمات  من المستفيدون العينة وشملت المجتمع، احتياجات تلبية في الجمعية أداء

 الجمعية.

 البرامج والمشاريع والمبادرات  أثر دراسة .2

 تم.التي ت بالعمل على تصميم البرامج وفق االحتياجات التي تم تحديدها من الدراساتتقوم الجمعية  .3

والربط  فيدين. مقارنة الخدمات باالحتياجات للتعرف على مدى التوافق بين خدمات الجمعية واحتياجات المست2

 عن طريق:  بين الخدمات واالحتياجات

 مستهدفة فئة لكل الخدمات حصر. 

 واالحتياجات تالخدما بين الربط. 

 أولوية  ياج ذوتحديد الفجوات بتحديد االحتياجات التي ال توجد لها خدمات حالياً، في حال كان االحت

 فيجب إعادة النظر حول التركيز على تقديم خدمات جديدة تلبي هذه االحتياجات.

  قرارات(المرحلة مقارنة الخدمات باالحتياجات )مرفق جدول. 

 االستراتيجية: خامساً: تحديد القضايا

 

 

 :في األداء االجتماعيالقضايا االستراتيجية 

 اإلسهام في توفير االحتياجات الضرورية لألسر الفقيرة . .1

 تمكين األسر المحتاجة لتحقيق اإلكتفاء الذاتي لهم . .2

 تعظيم دور الوالدين خالل رفع مستوى الوعي األسري لديهم . .3

 تأهيل الشباب العاطلين لسوق العمل.  .4

 تمكين طالب المرحلة الثانوية من إكمال دراستهم الجامعية .  .5

 اإلسهام في توعية الشباب بقضية اإلدخار وإدارة المال.  .6

وعيتمكينرعاية
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 القضايا االستراتيجية للبناء المؤسسي:

 أتمتتة جميع العمليات الداخلية وتطبيق التحول التقني الشامل. .1

 في تحقيق رسالة الجمعية. إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة والتي تساهم .2

 قياس أثر ونتائج برامج الجمعية نهاية كل عام . .3

 تعزيز هوية الجمعية وتحسين مستوى التواصل مع أصحاب المصلحة . .4

 تطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي.  .5

 

 في األداء االقتصادي :القضايا االستراتيجية 

 الرقمية وتسهيل عملية التبرع.تنمية موارد مالية متزايدة عبر تفعيل الوسائل  .1

 تحقيق اإلستدامة المالية عبر اإلستثمارات ذات المخاطر األقل. .2

 المحافظة على أصول وممتلكات الجمعية من التآكل . .3

 الشراكة مع الجهات ذات االهتمام المشترك. .4

 بادرات وفق نموذج اإلطار المنطقيسادساً: تصميم الم
 يتعلق بالمبادرة: تم تصميم نموذج محدد لتوثيق كل ما

 مدتها. المبادرة، اسم 
 المبادرة. مدير معلومات 
  المبادرة. تعالجها التي القضية 
 المبادرة. هدافأ 
 دخالتها ومخرجاتهاومالمستهدفة  الفئات. 
 النتائج واآلثار المتوقعة. 
 الشراكات المتوقعة. 
 معايير الجودة. 
 فريق العمل. 
 .الميزانية 
 .تقييم المبادرة 

 
 تصميم الخطة التشغيلية للمبادرة سابعاً:

 تويات: الث مسم التركيز فيها على تحقيق ثتيتم بناء الخطة التشغيلية بناًء على األهداف االستراتيجية، وي

 المستهدفات والنتائج واألثر.

   حديدة، وتمبادر بنى خطة تشغيلية لكل عام بناًء على القضايا واألهداف، مع تضمين الخطة مؤشرات األداء لكلت 

والنتائج  ديرية،العدد المستهدف في العام موزعاً على أربعة أرباع، وتحديد المسؤول المباشر، والموازنة التق

 المتوقعة، وأدوات التحقق.

 
 قياس األداء ثامناً:

 في الجمعية. ةدليل األهداف والمؤشرات المعتمديتم قياس األداء وفق مؤشرات األداء، و

 ً  واألثر: قياس النتائج تاسعا
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 (.sroiيتم قياس النتائج واألثر وفق منهجية قياس العائد من االستثمار االجتماعي )

 عاشراً: التغذية الراجعة

تساعد التغذية الراجعة على الكشف عن مدى تلبية الخدمات لحاجة المستفيدين بالتحسين أو بإيجاد مبادرات جديدة غير  

موجودة، وقياس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، ومن ثم دراسة مقترحاتهم ومدى إمكانية تطابقها مع أهداف الجمعية، 

 ومعرفة مدى قدرة الجمعية على توفيرها.

 على التغذية الراجعة للمبادرات باإلجابة على األسئلة التالية:نحصل 

  المبادرة؟ هذهما الذي نجح خالل 

   ما الذي كان مثيراً؟ 

 ماذا يستحسن المستفيد مما قّّدم له في المبادرة؟ 

 ما أكثر شيء لفت نظرهم في المبادرة؟ 

 ما الذي لم ينجح؟ 

 ماذا نريد أن تغير؟ 

 هل توجد مقترحات للتحسين؟ 

 مــاهي األشياء التي تساعد على تحسين المبادرة؟ 

 أي إلهام جديد قد ظهر؟ 

  ما الذي أثار دهشتك؟ 

 ما الذي تستطيع محاولته في المرة القادمة؟ 

 

 

 
 طرق إلحداث التحسينات: 

 والتخطيــط لتحليلهــا الــكافي الوقــت تخصيص ثــم الراجعــة، التغذيــة ّكل بجمــع: المبرمج التحسين .1

 .االزمــة للتحســينات

 نمــ عليهــا ـلالمتحصـ الراجعــة التغذيــة بحســب فوريــة بصفــة االختبــار تعديــل: الواقع في التحسين .2

 ستفيدين وفريق العمل.الم

 .ـترحاتمقـ إلى الراجعــة التغذيــة بتحويــل العمل وفريق المستفيدين بإشراك: التعاونية التحسينات .3

 منهجية قياس رأي ذوي المصلحة.تم إعداد  .4

 

 أحد عشر: التقويم والتطوير

 ة.تقييم أداء الخدمات وأثرها، والصورة الذهنية عن الجمعية لدى الفئة المستهدفتقييم أداء الجمعية: 

يدين ييم المستفية، تقللفئات المستهدفة عن الجمع ةمدى معرفة المجتمع بالجمعية وخدماتها، معرفة الصورة الذهنياألهداف: 

 ألداء الخدمات، أثر تقديم الخدمة للمستفيدين من وجهة نظرهم.

 خطوات التقييم:
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تحديد نسبة من سمع عن الجمعية، ثم نسبة من مقصود بسلم الوعي وال س سلم درجات الوعي ودرجة الترويجقيا .1

ما  جميع  , ثم نسبة من ينصح منهم باستخدامها بإعادة استخدام خدماتهامن يرغب استفاد من خدماتها، ثم نسبة 

 سبق مؤشر مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة.

 فهم وقياس الصورة الذهنية. .2

تفيد ة بين المسلعالقتقييم أداء الخدمات وفق المعايير األربعة: أهمية الخدمة للمستفيد، جودتها، أثرها، جودة ا .3

 ومقدمي الخدمة.

 

 وير المبادرات والتدخالت:تط

 استخالص النتائج من المراحل الثالث األولى وتحويلها إلى مبادرات وخطة عمل. 

 

 : الهدف

 ها بناًء على جميع المراحل السابقة.تبّنِّي الممكن والمبادرات والتحسينات اإلجراءات تحديد

 الخطوات : 

 من خالل: تحديد الفجوات وفرص التحسين بناًء على المخرجات السابقة

 .الجمعية تغطيها ال التي للخدمات المستفيدين احتياجات تغطي جديدة مبادرات .1

ين تحست مما يسهم في تحسين وتطوير الخدمات عن طريق معرفة فرص التحسين عبر نتائج تقييم الخدما .2

 الخدمة أو تطويرها لتغطي احتياجات جديدة.

 .المطلوبة التحسينات ومعرفة بالخدمات للتعريف التواصل .3

 نفيذيةتبعد تحديد الفجوات وفرص التحسين يتم وضع مبادرات أو تدخالت لتغطية الفجوات، ثم توضع خطة  .4

 مناسبة لكل عمل.

 

 الدراسة حالة : 

 مرحلة تطوير المبادرات والتدخالت قامت الجمعية بتحديد التالي: مخرجات على بناء

ً  خدماتها عبر الجمعية تغطيها ال التي المستهدفة الفئات احتياجات .1 ً  أو كليا  .جزئيا

 تحديد المشكالت أو أوجه القصور في الخدمات استناداً آلراء المستفيدين. .2

 ليل مخرجات سلم الوعي ومن ثم تحديد فرص التحسين الممكنة.حتقييم الصورة الذهنية للجمعية وت .3

 دخلت كل إسناد مع. المبادرات الخدمات، تحسين التواصل،: جوانب ثالثة في كانت تمت التي التدخالت .4

 .السابقة التحليالت لنتائج تستند واضحة مبرراتل

 يتم التحسين المستمر وفق األدوات التالية:       

  ومشاركة مديري اإلدارات. التنفيذيعقد اجتماعات شهرية لمناقشة فرص التحسين بقيادة المدير 

 .بع سنوية  كتابة تقارير األداء ر 

  .التقرير السنوي 
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 المحتويات
 

 الصفحة الموضوع
 2 تعريف المصطلحات

 2 مراحل تصميم المبادرة

 3 دورة مراحل حياة المبادرة

 3 دورة حياة المشروع

 3 دراسة تحديد احتياجات المستفيدين

 6 تحديد القضايا االستراتيجية

 7 تصميم المبادرات وفق نموذج اإلطار المنطقي

 7 للمبادرة تصميم الخطة التشغيلية

 8 قياس األداء

 8 قياس النتائج واألثر

 8 التغذية الراجعة

 9 التقويم والتطوير


	القضايا الاستراتيجية للبناء المؤسسي:
	القضايا الاستراتيجية في الأداء الاقتصادي :
	1. تنمية موارد مالية متزايدة عبر تفعيل الوسائل الرقمية وتسهيل عملية التبرع.
	2. تحقيق الإستدامة المالية عبر الإستثمارات ذات المخاطر الأقل.
	3. المحافظة على أصول وممتلكات الجمعية من التآكل .
	4. الشراكة مع الجهات ذات الاهتمام المشترك.

