
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دليل منهجية تصميم املبادرات 
الدعوة واإلرشاد وتوعية معية جب

 ( 3يف االجتماع رقم )  جملس اإلدارة جبمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات مبحافظة رفحاءفقد اقر   اجلاليات يف رفحاء
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 والً: تعريف املصطلحاتأ  

 

 اثنيًا: مراحل تصممي املبادرة:

 عداداال   مرحةل. 

  الامسفكرة املبادرة وصياغهتا وحتديد. 

 هبا يتعلق ما ولك الامس ويشمل املبادرة ملف. 

 املبادرة ورساةل رؤية. 

 العمل وفريق املبادرة عن املسؤول حتديد: العمل فريق . 

 للمبادرة اجملمتع احتياج أ مهية.  

 املبادرة أ هداف. 

 املبادرة وصف. 

 يضاح وخطواهتا املبادرة طبيعة  هو وما رصدها وزمن للمبادرة اجلغرايف والنطاق اجملمتع يف عالهجا املراد القضية ب 

 اليت دفعت امجلعية لتنفيذ املبادرة؟ لعواملومايه ا تنفيذها، بعد حتقيقه املتوقع

 للمبادرة املالية التلكفة.  

 املبادرة زمن حتديد. 

 املبادرة من املس تفيدين عدد. 

 التخطيط مرحةل. 

 والتقيمي املتابعة أ ساليب،  والبرشية املالية املوارد،  الزمين الربانمج،  ال هداف: وتشمل العمل خطة معل  ،

 .ال داء مؤرشات

 للخطة  الزمين الربانمج. 

 التنفيذ. مرحةل 

 اءهتنالا مرحةل. 

 املبادرة تقيمي. 

 

 

 التعريف املصطلح م

 .مشاريع تمنوية قصرية املدى وبعيدة املدى طرح ملعاجلة قضااي اجملمتع وتتحول ا ىلفكرة وخطة معل ت   املبادرة 1

قّق ال هداف، وتتضمن اخلطط  طة الاسرتاتيجيةاخل 2  ختصيص املوارد ووضع جداول توقيت، وأ يالوثيقة اليت تلّخص كيف ميكن أ ن حت 

 تحقيق ال هداف.ل  يمت الاحتياج لهاأ عامل أ خرى 

 .وال هداف الاسرتاتيجية بلغاايت وال هداف التكتيكيةهو برانمج زمين يربط الغاايت  طة التشغيليةاخل 3



 

 

 

 

 

 

 

 اثلثًا: دورة حياة املرشوع

 :روعلمشا  ةحيا دورةمراحل و  تاجلدول التايل يوحض خطوا

 

 اخلطوات مراحل املرشوع

 .بناء اال طار املنطقي للمرشوع  تخطيطال  املرحةل ال وىل:

 تصممي خطة العمل. 

 .تنظمي املوارد البرشية  تنظميال املرحةل الثانية: 

 تصممي نظم املتابعة والتقيمي. 

 تصممي أ ليات التسويق والتقارير. 

 عداد موازنة املرشوع  .ا 

 .متابعة املرشوع  تنفيذال  املرحةل الثالثة:

 تسويق املرشوع. 

 الرايدة. 

 .التقيمي املس متر للمرشوع  تقيميال املرحةل الرابعة: 

  س تدامةال ثر والاتقيمي. 

 

 حتديد احتياجات املس تفيدينو دراسة رابعًا: 

 للربط بالحتياجات امجلعية خدمات مقارنة مث املس هتدفة، الفئات من املعلومات مجع طريق عن حتياجاتالا حتديد .1

تلبية ل  تقدميها ميكن اليت اجلديدة اخلدمات عىل والتعرف املوجودة، واخلدمات املس تفيدين احتياجات بني

 أ فضل.احتياجاهتم بشلك 

 :خطوات حتديد الاحتياج 

 دميوغرايف، سلويك.س تصنف احلاالت بناًء عليه:  يحتديد ال ساس اذل .1

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

 حرص الفئات املس هتدفة. .3

 :مجع املعلومات 

جابة عىل أ س ئةل قياس الاحتياجات وتقيمي مئبة مجلع املعلومات يعمتد عىل مالاختيار الطريقة املناس   .1 هتا لال 

 ال داء. 

حتديد الاحتياجات: تلخيص البياانت واملعلومات اليت مت مجعها عىل شلك قامئة حبيث جتيب عىل  .2

 ؟ال: ماذا حتتاج الفئة املس هتدفةسؤ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 :مجع املعلومات عىل مرحلتني 

جراء: وصفية .1  احتياج لك جحم قياس مث فئة للك الاحتياجات قامئة تطوير مث وحتليلها معمقة مقابالت ا 

 .اانتيالاس تب  طريق عن

حسب ال ولوية وحتليل الفروقات بني خمتلف الفئات ادلميوغرافية اكلعمر  هاحتديد الاحتياجات مث حتليل  .2

 واجلنس واملنطقة وذكل لفهم الفروقات بني خمتلف فئات اجملمتع.

 حرص اخلدمات للك فئة مس هتدفة. .3

 دمات والاحتياجات.الربط بني اخل .4

حتديد الفجوات بتحديد الاحتياجات اليت ال توجد لها خدمات حاليًا، يف حال اكن الاحتياج ذو أ ولوية  .5

عادة النظر حول الرتكزي عىل تقدمي خدمات جديدة تليب هذه الاحتياجات.  فيجب ا 

 مرحةل مقارنة اخلدمات بالحتياجات.  .6

 

 مهنا: متعددة ميدانية دراسات معل 

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

 مجيع اخلدمات اليت تقدهما امجلعية. من املس تفيدون العينة ومشلت اجملمتع، احتياجات تلبية يف

 .الربامج واملشاريع واملبادرات  أ ثر دراسة .2

 .قامئةليت مت حتديدها من ادلراسات الالربامج وفق الاحتياجات اتقوم امجلعية بلعمل عىل تصممي  .3

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

 عن طريق:  والربط بني اخلدمات والاحتياجات

 .مس هتدفة فئة للك اخلدمات حرص -

 .والاحتياجات اخلدمات بني الربط -

 ذو الاحتياج اكن حال يف حاليًا، خدمات لها توجد ال اليت الاحتياجات بتحديد الفجوات حتديد -

عادة فيجب أ ولوية  .الاحتياجات هذه تليب جديدة خدمات تقدمي عىل الرتكزي حول النظر ا 

 .قرارات(ال جدول مرفق) بالحتياجات اخلدمات مقارنة مرحةل -

 

 :خامسًا: حتديد القضااي الاسرتاتيجية

 
 

يرالبحث والتطويالبناء المؤسسقياس األثرالمستفيدون
إعداد وتأهيل 

المختصين



 

 

 

 

 

 

 القضااي الاسرتاتيجية مع املس تفيدين:

تسهم يف سهوةل الوصول للخدمة   واال رشادادلعوة تأ سيس كياانت فرعية اتبعة للجمعية متخصصة يف تنفيذ  .1

 .وضامن مس توى عايل من احليادية واجلودة

 .ادلعوة والفكر السلمي تعظمي ودمع  .2

 .تقدمي ادلمع للمشاريع ورفع قمية ادلمع للمشاريع .3

 للمجمتع. والقمي ال خالق تعزيز .4

ال حياء السكنية واملوالت التجارية بلرشاكة مع اجلهات من خالل تواجدان يف  10000اال سهام يف توعية  .5

 .املعنية

 .يف الربامج الش بابية والتطويرية سهاماال   .6

 اجلاليات توعواًي .من  %60متكني  .7

 القضااي الاسرتاتيجية مع أ حصاب املصلحة:

فامي يتعلق  م2020الاسرتاتيجي والتكتييك الفاعل يف برانمج التحول الوطين يف رحفاء واال رشادادلعوة مجعية دور  .1

 .بتمنية الفكر السلمي الوسطي 

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

ميان بقضية قناع املؤسسات املاحنة بتغيري توهجاا  اال سهام يف  .3  . واال رشادمجعيات ادلعوة هتا الاسرتاتيجية لال 

 

 القضااي الاسرتاتيجية للبناء املؤسيس:

جرائية واحضة املالية  تمنية املوارد -املوارد البرشية  -املالية  -تقدمي اخلدمات  :ميكنة مجيع معليات  .1 مع لواحئ وأ دةل ا 

 مس متر.ومفعةل بشلك 

عداد املهنيني والعاملني اذلين يسهمون فعلياً  .2  .اً منوذجحنو حتقيق رؤية امجلعية أ ن تكون يف السعي  ا 

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

 التأ لك.

بداع والاهداف الاسرتاتيجية قيق ال  وقدراهتم مبا يساعد يف حت  رفع كفاءة العاملني .4 بتاكر وأ ن وتعزيز ثقافة اال 

 يكونوا سفراء للجمعية.

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

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

لسعودية الشابة بمجلعية وفق معايري القيادة يف القطاع الثالث ومعايري المتزي متكني الصف الثاين من القيادات ا .7

 (.EFQMاملؤسيس ال ورويب )

 تبين أ ليات فاعةل ال دارة اخملاطر الاسرتاتيجية. .8

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 القضااي الاسرتاتيجية ال عداد وتأ هيل اخملتصني

 حسب هدف برانمج التحول الوطين. تمنية احملتاجبرامج يف  نيمدرب( أ ربعة  )اال سهام يف تأ هيل  .1

 

 بادرات وفق منوذج اال طار املنطقيسادسًا: تصممي امل 

 مت تصممي منوذج حمدد لتوثيق لك ما يتعلق بملبادرة:

 مدهتا. املبادرة، امس 

 املبادرة. مدير معلومات 

  املبادرة. تعاجلها اليت القضية 

   املبادرة. هدافأ 

 وخمرجاهتادخالهتا وماملس هتدفة  الفئات. 

 النتاجئ وال اثر املتوقعة. 

 الرشأاكت املتوقعة. 

 معايري اجلودة. 

 فريق العمل. 

 .املزيانية 

 .تقيمي املبادرة 

 

 تصممي اخلطة التشغيلية للمبادرة سابعًا:

 الرتكزي فهيا عىل حتقيق ثالث مس توايت: متيمت بناء اخلطة التشغيلية بناًء عىل ال هداف الاسرتاتيجية، وي 

 املس هتدفات والنتاجئ وال ثر.

   بىن خطة تشغيلية للك عام بناًء عىل القضااي وال هداف، مع تضمني اخلطة مؤرشات ال داء للك مبادرة، وحتديد ت

العدد املس هتدف يف العام موزعًا عىل أ ربعة أ ربع، وحتديد املسؤول املبارش، واملوازنة التقديرية، والنتاجئ املتوقعة، 

 وأ دوات التحقق.

 

 قياس ال داء اثمنًا:

 يف امجلعية. ةدليل ال هداف واملؤرشات املعمتديمت قياس ال داء وفق مؤرشات ال داء، و 

 : قياس النتاجئ وال ثراتسعاً 

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

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 عارشاً: التغذية الراجعة

جياد مبادرات جديدة غري   تساعد التغذية الراجعة عىل الكشف عن مدى تلبية اخلدمات حلاجة املس تفيدين بلتحسني أ و ب 

ماكنية تطابقها مع أ هداف امجلعية،  موجودة، وقياس مدى رضامه عن اخلدمات املقدمة، ومن مث دراسة مقرتحاهتم ومدى ا 

 ومعرفة مدى قدرة امجلعية عىل توفريها.

 عىل التغذية الراجعة للمبادرات بال جابة عىل ال س ئةل التالية:حنصل 

 املبادرة؟ هذهما اذلي جنح خالل  .1

 ما اذلي اكن مثريًا؟   .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

 هل توجد مقرتحات للتحسني؟ .7

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

لهام جديد قد ظهر؟ .9  أ ي ا 

 ما اذلي أ اثر دهش تك؟  .10

 ما اذلي تس تطيع حماولته يف املرة القادمة؟ .11

 طرق ال حداث التحسينات: 

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

 .الازمــة

س تفيدين امل  مــن علهيــا املتحصــل الراجعــة التغذيــة حبســب فوريــة بصفــة الاختبــار تعديــل: الواقع يف التحسني .2

 وفريق العمل.

رشاك: التعاونية التحسينات .3 ىل الراجعــة التغذيــة بتحويــل العمل وفريق املس تفيدين ب   .مقــرتحات ا 

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

 أ حد عرش: التقومي والتطوير

 تقيمي أ داء اخلدمات وأ ثرها، والصورة اذلهنية عن امجلعية دلى الفئة املس هتدفة.تقيمي أ داء امجلعية: 

للفئات املس هتدفة عن امجلعية، تقيمي املس تفيدين ل داء  ةمدى معرفة اجملمتع بمجلعية وخدماهتا، معرفة الصورة اذلهنيال هداف: 

 اخلدمات، أ ثر تقدمي اخلدمة للمس تفيدين من وهجة نظرمه.

 خطوات التقيمي:

حتديد نس بة من مسع عن امجلعية، مث نس بة من قصود بسمل الوعي وامل س سمل درجات الوعي ودرجة الرتوجيقيا .1

عاداس تفاد من خدماهتا، مث نس بة   مجيع  ، مث نس بة من ينصح مهنم بس تخداهما ة اس تخدام خدماهتامن يرغب ب 

 ما س بق مؤرش مس توى الرضا عن اخلدمات املقدمة.

 فهم وقياس الصورة اذلهنية. .2

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

 ومقديم اخلدمة.



 

 

 

 

 

 

 

 ملبادرات والتدخالت:تطوير ا

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

 

 الهدف : 

ِّّهي املمكن واملبادرات والتحسينات اال جراءات حتديد  ا بناًء عىل مجيع املراحل السابقة.تبن

 اخلطوات : 

 خالل:حتديد الفجوات وفرص التحسني بناًء عىل اخملرجات السابقة من 

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

حتسني ت مما يسهم يف حتسني وتطوير اخلدمات عن طريق معرفة فرص التحسني عرب نتاجئ تقيمي اخلدما .2

 اخلدمة أ و تطويرها لتغطي احتياجات جديدة.

 .املطلوبة التحسينات ومعرفة بخلدمات للتعريف التواصل .3

بعد حتديد الفجوات وفرص التحسني يمت وضع مبادرات أ و تدخالت لتغطية الفجوات، مث توضع خطة  .4

 تنفيذية مناس بة للك معل.

 ادلراسة حاةل : 

 مرحةل تطوير املبادرات والتدخالت قامت امجلعية بتحديد التايل: خمرجات عىل بناءً 

 .جزئياً  أ و لكياً  خدماهتا عرب امجلعية تغطهيا ال اليت املس هتدفة الفئات احتياجات .1

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

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

س ناد مع. املبادرات اخلدمات، حتسني التواصل،: جوانب ثالثة يف اكنت متت اليت التدخالت .4  تدخل لك ا 

 .السابقة التحليالت لنتاجئ تستند واحضة ربراتمل

 

 التالية ال دوات وفق املس متر التحسني يمت: 

 ومشاركة مديري اال دارات. التنفيذيعقد اجامتعات شهرية ملناقشة فرص التحسني بقيادة املدير  .1

بع س نوية.الكتابة تقارير ال داء  .2  ر 

 التقرير الس نوي.  .3

 

 

 

 

 


