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 أوالً: تعريف المصطلحات

 

 

 ثانياً: مراحل تصميم المبادرة

 مرحةل الإعداد.  ▪

 املبادرة وصياغهتا وحتديد الامس.فكرة  ▪

 ملف املبادرة ويشمل الامس ولك ما يتعلق هبا.  ▪

 رؤية ورساةل املبادرة.  ▪

 فريق العمل: حتديد املسؤول عن املبادرة وفريق العمل.   ▪

   .أ مهية احتياج اجملمتع للمبادرة ▪

 أ هداف املبادرة.  ▪

 وصف املبادرة.  ▪

يضاح القضية املراد  ▪ عالهجا يف اجملمتع والنطاق اجلغرايف للمبادرة وزمن رصدها وما هو املتوقع حتقيقه بعد تنفيذها، ومايه طبيعة املبادرة وخطواهتا بإ

 العوامل اليت دفعت امجلعية لتنفيذ املبادرة؟

 التلكفة املالية للمبادرة.   ▪

 حتديد زمن املبادرة.  ▪

 عدد املس تفيدين من املبادرة.  ▪

 مرحةل التخطيط.  ▪

 ف , الربانمج الزمين , املوارد املالية والبرشية , أ ساليب املتابعة والتقيمي , مؤرشات ال داء. معل خطة العمل وتشمل: ال هدا ▪

 الربانمج الزمين للخطة .  ▪

 مرحةل التنفيذ.  ▪

 مرحةل الانهتاء.  ▪

 تقيمي املبادرة.  ▪

 

 التعريف  املصطلح  م

 فكرة وخطة معل تُطرح ملعاجلة قضااي اجملمتع وتتحول اإىل مشاريع تمنوية قصرية املدى وبعيدة املدى.  املبادرة  1

 اخلطة الاسرتاتيجية  2
ال هداف، وتتضمن اخلطط ختصيص املوارد ووضع جداول توقيت، وأ ي الوثيقة اليت تلّخص كيف ميكن أ ن حُتقّق 

 أ عامل أ خرى يمت الاحتياج لها لتحقيق ال هداف. 

 هو برانمج زمين يربط الغاايت وال هداف الاسرتاتيجية بلغاايت وال هداف التكتيكية.  اخلطة التشغيلية  3
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 ثالثاً: دورة حياة المشروع 

 املرشوع  حياةدورة  ومراحلخطوات   اجلدول التايل يوض 

 

 اخلطوات املرشوع مراحل 

 بناء الإطار املنطقي للمرشوع.  • املرحةل ال وىل: التخطيط 

 تصممي خطة العمل.  •

 تنظمي املوارد البرشية.  • املرحةل الثانية: التنظمي 

 تصممي نظم املتابعة والتقيمي.  •

 تصممي أ ليات التسويق والتقارير.  •

عداد موازنة املرشوع.  •  اإ

 املرشوع. متابعة  • املرحةل الثالثة: التنفيذ 

 تسويق املرشوع.  •

 الرايدة.  •

 التقيمي املس متر للمرشوع.  • املرحةل الرابعة: التقيمي 

 تقيمي ال ثر والاس تدامة.  •

 

 رابعاً: دراسة وتحديد احتياجات المستفيدين 

بلحتياجات للربط بني احتياجات املس تفيدين  حتديد الاحتياجات عن طريق مجع املعلومات من الفئات املس هتدفة، مث مقارنة خدمات امجلعية  .1

 واخلدمات املوجودة، والتعرف عىل اخلدمات اجلديدة اليت ميكن تقدميها لتلبية احتياجاهتم بشلك أ فضل.

 خطوات تحديد االحتياج: 

 حتديد ال ساس اذلي س تصنف احلالت بناًء عليه: دميوغرايف، سلويك.  .1

 التأ هيل , المتكني , الوعي , الرعاية (   )الربامج : .2

 حرص الفئات املس هتدفة.  .3

 جمع المعلومات:

جابة عىل أ س ئةل قياس الاحتياجات وتقيمي ال داء.  .1  اختيار الطريقة املناس بة مجلع املعلومات يعمتد عىل مالمئهتا لالإ

 حبيث جتيب عىل سؤال: ماذا حتتاج الفئة املس هتدفة؟حتديد الاحتياجات: تلخيص البياانت واملعلومات اليت مت مجعها عىل شلك قامئة  .2

 

 جمع المعلومات على مرحلتين:

 وصفية: اإجراء مقابالت معمقة وحتليلها مث تطوير قامئة الاحتياجات للك فئة مث قياس جحم لك احتياج عن طريق الاس تبياانت.  .1

الفئات ادلميوغرافية اكلعمر واجلنس واملنطقة وذكل لفهم  حتديد الاحتياجات مث حتليلها حسب ال ولوية وحتليل الفروقات بني خمتلف  .2

 الفروقات بني خمتلف فئات اجملمتع. 

 حرص اخلدمات للك فئة مس هتدفة.  .3

 الربط بني اخلدمات والاحتياجات.  .4
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عادة النظر  .5 حول الرتكزي  حتديد الفجوات بتحديد الاحتياجات اليت ل توجد لها خدمات حاليًا، يف حال اكن الاحتياج ذو أ ولوية فيجب اإ

 عىل تقدمي خدمات جديدة تليب هذه الاحتياجات. 

 مرحةل مقارنة اخلدمات بلحتياجات.  .6

 

 عمل دراسات ميدانية متعددة منها:

اجملمتع،  دليل املنظامت اجملمتعية لتلبية احتياجات اجملمتع: اس هتدفت هذه ادلراسة توضيح مهنجية تقيمي أ داء امجلعية يف تلبية احتياجات  .1

 ومشلت العينة املس تفيدون من مجيع اخلدمات اليت تقدهما امجلعية. 

 دراسة أ ثر الربامج واملشاريع واملبادرات . .2

 تقوم امجلعية بلعمل عىل تصممي الربامج وفق الاحتياجات اليت مت حتديدها من ادلراسات القامئة.  .3

خدمات امجلعية واحتياجات املس تفيدين والربط بني اخلدمات مقارنة اخلدمات بلحتياجات للتعرف عىل مدى التوافق بني   .4

 والاحتياجات عن طريق:  

 حرص اخلدمات للك فئة مس هتدفة.  -

 الربط بني اخلدمات والاحتياجات.  -

عادة النظر حول   - حتديد الفجوات بتحديد الاحتياجات اليت ل توجد لها خدمات حاليًا، يف حال اكن الاحتياج ذو أ ولوية فيجب اإ

  عىل تقدمي خدمات جديدة تليب هذه الاحتياجات. الرتكزي

 مرحةل مقارنة اخلدمات بلحتياجات )مرفق جدول القرارات(.  -

 

 خامساً: تحديد القضايا االستراتيجية 

 
 

 : القضايا االستراتيجية مع المستفيدين

 تسهم يف سهوةل الوصول للخدمة وضامن مس توى عايل من احليادية واجلودة. اعامل تأ سيس كياانت فرعية اتبعة للجمعية متخصصة يف تنفيذ  .1

 .اعامل الرب والفكر السلمي تعظمي ودمع   .2

 تقدمي ادلمع للمشاريع ورفع قمية ادلمع للمشاريع.  .3

 للمجمتع. تعزيز ال خالق والقمي  .4

 من خالل تواجدان يف ال حياء السكنية واملولت التجارية بلرشاكة مع اجلهات املعنية.   10000توعية الإسهام يف  .5

 الإسهام يف الربامج الش بابية والتطويرية.  .6

 اجلاليات توعواًي . من  %60متكني  .7

يرالبحث والتطويالبناء المؤسسقياس األثرالمستفيدون
إعداد وتأهيل 

المختصين
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 : القضايا االستراتيجية مع أصحاب المصلحة

بتمنية الفكر السلمي  م فامي يتعلق  2020الاسرتاتيجي والتكتييك الفاعل يف برانمج التحول الوطين  ة مبركز بدائع العضيانالرب ال هليدور مجعية  .1

 . الوسطي 

 الإسهام يف حتقيق التاكمل التمنوي مع امجلعيات املتخصصة بأ عامل الرب والتمنية ال رسية واجلهات ذات العالقة.  .2

قناع املؤسسات املاحنة بتغيري توهجاهتا الا .3 ميان بقضية الإسهام يف اإ  . الربمجعيات سرتاتيجية لالإ

 

 القضايا االستراتيجية للبناء المؤسسي: 

 تمنية املوارد املالية مع لواحئ وأ دةل اإجرائية واحضة ومفعةل بشلك مس متر.  -املوارد البرشية   -املالية  -تقدمي اخلدمات  ميكنة مجيع معليات : .1

عداد املهنيني والعاملني اذلين يسهمون فعليًا يف السعي حنو حتقيق رؤية امجلعية أ ن تكون منوذجًا.  .2  اإ

يرادات امجلعية وأ صولها من التأ لك. تمنية موارد مالية مس تدامة ومزتايدة مع احملافظة  .3  عىل هيلك مايل متوازن حيافظ عىل اإ

 رفع كفاءة العاملني وقدراهتم مبا يساعد يف حتقيق ال هداف الاسرتاتيجية وتعزيز ثقافة الإبداع والابتاكر وأ ن يكونوا سفراء للجمعية.  .4

 تعزيز هوية امجلعية وحتسني مس توى التصال مع ذوي املصلحة.  .5

  وأ ثر برامج امجلعية هناية لك عام اإىل جانب قياس تعديل السلوك دلى املس تفيدين. قياس نتاجئ .6

 (. EFQMمتكني الصف الثاين من القيادات السعودية الشابة بمجلعية وفق معايري القيادة يف القطاع الثالث ومعايري المتزي املؤسيس ال ورويب ) .7

 الاسرتاتيجية. تبين أ ليات فاعةل لإدارة اخملاطر  .8

 

 : القضايا االستراتيجية إلعداد وتأهيل المختصين

 الإسهام يف تأ هيل ) أ ربعة ( مدربني يف برامج تمنية احملتاج حسب هدف برانمج التحول الوطين.  .1

 

 سادساً: تصميم المبادرات وفق نموذج اإلطار المنطقي 

 بملبادرة:مت تصممي منوذج حمدد لتوثيق لك ما يتعلق 

 امس املبادرة، مدهتا.  ▪

 معلومات مدير املبادرة.  ▪

 القضية اليت تعاجلها املبادرة.   ▪

 أ هداف املبادرة.  ▪

 الفئات املس هتدفة ومدخالهتا وخمرجاهتا. ▪

 النتاجئ وال اثر املتوقعة.  ▪

 الرشأاكت املتوقعة.  ▪

 معايري اجلودة.  ▪

 فريق العمل.  ▪

 املزيانية.  ▪

 تقيمي املبادرة.  ▪
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 تصميم الخطة التشغيلية للمبادرة سابعاً: 

 . يمت بناء اخلطة التشغيلية بناًء عىل ال هداف الاسرتاتيجية، ويمت الرتكزي فهيا عىل حتقيق ثالث مس توايت: املس هتدفات والنتاجئ وال ثر  ▪

ديد العدد املس هتدف يف العام موزعًا  تُبىن خطة تشغيلية للك عام بناًء عىل القضااي وال هداف، مع تضمني اخلطة مؤرشات ال داء للك مبادرة، وحت ▪

 عىل أ ربعة أ ربع، وحتديد املسؤول املبارش، واملوازنة التقديرية، والنتاجئ املتوقعة، وأ دوات التحقق. 

 ثامناً: قياس األداء 

 يمت قياس ال داء وفق مؤرشات ال داء، ودليل ال هداف واملؤرشات املعمتدة يف امجلعية. 

 ثر تاسعاً: قياس النتائج واأل

 (. sroiيمت قياس النتاجئ وال ثر وفق مهنجية قياس العائد من الاستامثر الاجامتعي )

 

 عاشراً: التغذية الراجعة

جياد مبادرات جديدة غري موجودة، وقياس مدى   رضامه تساعد التغذية الراجعة عىل الكشف عن مدى تلبية اخلدمات حلاجة املس تفيدين بلتحسني أ و بإ

ماكنية تطابقها مع أ هداف امجلعية، ومعرفة مدى قدرة امجلعية عىل توفريها.   عن اخلدمات املقدمة، ومن مث دراسة مقرتحاهتم ومدى اإ

 حنصل عىل التغذية الراجعة للمبادرات بلإجابة عىل ال س ئةل التالية: 

 ما اذلي جنح خالل هذه املبادرة؟ .1

 ما اذلي اكن مثرياً؟    .2

 ماذا يس تحسن املس تفيد مما قّّدم هل يف املبادرة؟  .3

 ما أ كرث يشء لفت نظرمه يف املبادرة؟ .4

 ما اذلي مل ينجح؟  .5

 ماذا نريد أ ن تغري؟ .6

 سني؟ هل توجد مقرتحات للتح  .7

 مــايه ال ش ياء اليت تساعد عىل حتسني املبادرة؟  .8

لهام جديد قد ظهر؟  .9  أ ي اإ

 ما اذلي أ اثر دهش تك؟   .10

 ما اذلي تس تطيع حماولته يف املرة القادمة؟ .11

 طرق إلحداث التحسينات:  

 والتخطيــط للتحســينات الازمــة. التحسني املربمج: جبمــع لّك التغذيــة الراجعــة، ثــم ختصيص الوقــت الــاكيف لتحليلهــا  .1

 . التحسني يف الواقع: تعديــل الاختبــار بصفــة فوريــة حبســب التغذيــة الراجعــة املتحصــل علهيــا مــن املس تفيدين وفريق العمل .2

رشاك املس تفيدين وفريق العمل بتحويــل التغذيــة الراجعــة اإىل مقــرتحات.  .3  التحسينات التعاونية: بإ

عداد مهنجية قياس رأ ي ذوي املصلحة. مت .4   اإ

 عشر: التقويم والتطوير   الحادي

 تقيمي أ داء اخلدمات وأ ثرها، والصورة اذلهنية عن امجلعية دلى الفئة املس هتدفة.  تقييم أداء الجمعية:
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يمي املس تفيدين ل داء اخلدمات، أ ثر تقدمي اخلدمة  مدى معرفة اجملمتع بمجلعية وخدماهتا، معرفة الصورة اذلهنية للفئات املس هتدفة عن امجلعية، تق  األهداف:

 للمس تفيدين من وهجة نظرمه. 

 خطوات التقييم: 

  قياس سمل درجات الوعي ودرجة الرتوجي واملقصود بسمل الوعي حتديد نس بة من مسع عن امجلعية، مث نس بة من اس تفاد من خدماهتا، مث نس بة من .1

عادة اس تخدام خدماهتا مث نس بة من ينصح مهنم بس تخداهما,  مجيع  ما س بق مؤرش مس توى الرضا عن اخلدمات املقدمة.   يرغب بإ

 ذلهنية. فهم وقياس الصورة ا .2

 تقيمي أ داء اخلدمات وفق املعايري ال ربعة: أ مهية اخلدمة للمس تفيد، جودهتا، أ ثرها، جودة العالقة بني املس تفيد ومقديم اخلدمة.  .3

 تطوير المبادرات والتدخالت: 

 اس تخالص النتاجئ من املراحل الثالث ال وىل وحتويلها اإىل مبادرات وخطة معل.  

 

 الهدف:  
ِّّهيا بناًء عىل مجيع املراحل السابقة. حتديد   الإجراءات والتحسينات واملبادرات املمكن تبن

 الخطوات:  
 حتديد الفجوات وفرص التحسني بناًء عىل اخملرجات السابقة من خالل: 

 مبادرات جديدة تغطي احتياجات املس تفيدين للخدمات اليت ل تغطهيا امجلعية.  .1

معرفة فرص التحسني عرب نتاجئ تقيمي اخلدمات مما يسهم يف حتسني اخلدمة أ و تطويرها لتغطي  حتسني وتطوير اخلدمات عن طريق   .2

 احتياجات جديدة. 

 التواصل للتعريف بخلدمات ومعرفة التحسينات املطلوبة.  .3

 معل. بعد حتديد الفجوات وفرص التحسني يمت وضع مبادرات أ و تدخالت لتغطية الفجوات، مث توضع خطة تنفيذية مناس بة للك  .4

 حالة الدراسة:  
 بناًء عىل خمرجات مرحةل تطوير املبادرات والتدخالت قامت امجلعية بتحديد التايل: 

 احتياجات الفئات املس هتدفة اليت ل تغطهيا امجلعية عرب خدماهتا لكيًا أ و جزئيًا.  .1

 حتديد املشالكت أ و أ وجه القصور يف اخلدمات استناداً ل راء املس تفيدين.  .2

 الصورة اذلهنية للجمعية وحتليل خمرجات سمل الوعي ومن مث حتديد فرص التحسني املمكنة. تقيمي  .3

س ناد لك تدخل ملربرات واحضة تستند لنتاجئ   .4 التدخالت اليت متت اكنت يف ثالثة جوانب: التواصل، حتسني اخلدمات، املبادرات. مع اإ

 التحليالت السابقة. 

 

 ية: يتم التحسين المستمر وفق األدوات التال

 عقد اجامتعات شهرية ملناقشة فرص التحسني بقيادة املدير التنفيذي ومشاركة مديري الإدارات.  .1

 كتابة تقارير ال داء الُربع س نوية.  .2

 التقرير الس نوي.   .3
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 الرحمن الرحيمبسم هللا 

 

 االعتماد

 دارة اإل اعتماد مجلس 

 
 عليه وسلم ... وبعد الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا صلى هلل  

اليل  م على 18/12/2021 كتد رخ:   السدددددددددددد د (  وم 3في امتمد عده ر م     كدداع  العيدددددددددددديد  فقدد الل  جلل  داارة ممعيدا ال ا الريا دا كم     

 ك العتم ا.و  ر اعتم اه  والعمل كمومبه  ونش ه  على املو   اإللكتاوني للجمعيا وفق الصيغا امل فقا  جنهجيا تصميم املب ارات

 

 

 

 


