اإلطار المنطقي للمبادرات المقترحة
لمستفيدي اإلسكان التنموي في جمعية البر
بالمدينة المنورة

منهجية اإلطار المنطقي
منهجية اإلطار المنطقي إحدى أكثر أدوات تخطيط المشاريع
استخداما كونها تعتمد مفهوم اإلدارة باألهداف ،فضال عن سهولة
فهم المخطط وقراءته .إذا يعتمد هذه النهج على مصفوفة
اإلطار المنطقي الشاملة لكل جوانب المشروع من ناحية تصميمه
وتقييمه أيضا.
مصفوفة اإلطار المنطقي هي جدول يلخص مخطط المشروع
في خاليا مترابطة ومتسلسلة ،بحيث تشكل نموذجا مرنا لخطة
ّ
يمكن هذا الجدول من فهم
المشروع قابلة للمراجعة والتعديل،
كامل المشروع من خالل نظرة واحدة ،ويسهل المهمة على فرق
المتابعة والتقييم في تقييم المشروع واستخالص المؤشرات
واالستنتاجات.

مصفوفة اإلطار المنطقي

مبادرة المهارات المهنية األساسية
وصف المبادرة:
مبادرة متخصصة في التدريب على مهارات اللغة اإلنجليزية وأساسيات الحاسب اآللي
والتقنيات المكتبية ،وتقدم بالشراكة مع المسؤولية االجتماعية في مراكز التدريب
الريادية.

المستهدفون:
الذكور واإلناث في سن العمل من شريحة المستفيدين.

مبررات المبادرة:
• تشكل االحتياجات األعلى طلبا بين المهارات المطلوبة لدى الشريحة المستهدفة
بالدراسة ضمن الفئات السنية المناسبة للعمل.
• تتوافق مع دراسة تقييم احتياجات سوق العمل السعودي والتي أجرتها مؤسسة
مسك 2020

مصفوفة اإلطار المنطقي لمبادرة المهارات المهنية األساسية
بيان التدخل المنطقي

الهدف العام

التدددريبلعلددىلمهدداراتلاللغددةل
اإلنجليزيدددةلوأساسدددياتلالحاسدددبل
اآلليلوالتقنياتلالمكتبية

النتائج

تأسيسلالمستفيدينلللمهاراتل
األساسيةللسوقلالعمل

المخرجات

النشاطات

• خريجونلحاصدلونلعلدىلتأهيدلل
معتمدلفديلمهداراتلالحاسدبل
اآللددديلالمكتبيدددةلواألساسددديةل
والصيانةلللحاسب.
• خريجددونللددديهملتأهيددللمعتمدددل
فيلمستوىلفوقلالمتوسدطل
– متقدملفيلاللغةلاإلنجليزية.
 ورشلعمللحضورية. جلساتلاستشاريةلمعلخبراءومختصين.

المؤشرات

عدد المؤهلين
من الفئة
المستفيدة

مصادر التحقق

الشهادات
واالختبارات
المعتمدة مثل اختبار
اآليلتس للغة
االنجليزية

مبادرة التمكين الوظيفي والمهني
وصف المبادرة:
مبادرة متكاملة في اإلرشاد والتمكين المهني (تحديد الميول المهنية والتخصصات األنسب – وضع وتنفيذ
خطة تدريب متوافقة مع المستفيد– تدريب ميداني بالشراكة مع جهات متخصصة – توفير منافسات
وفرص وظيفية للملتحقين والمنجزين للمبادرة)

المستهدفون:
الشباب والشابات من سن ()29 – 18

مبررات المبادرة:
وفق الدراسة فإن الحصول على فرص العمل والحصول على دورات متخصصة ومتقدمة تتوافق مع
الميول المهنية هي أعلى االحتياجات التنموية.

مصفوفة اإلطار المنطقي لمبادرة التمكين الوظيفي والمهني
بيان التدخل المنطقي

الهدف العام

النتائج

تحديددددددلالميدددددوللالمهنيدددددةل
والتخصصدداتلاألنسددبلمددعلتنفيددذل
خطدددةلتددددريبلمتوافقدددةلمدددعل
المسددتفيدلوالتدددريبلالميدددانيل
وتوفيرلفرصلالعمللللمستفيدين
تأهيللالمستفيدينللفرص عملل
مناسبةللهم
•

المخرجات

النشاطات

المؤشرات

مصادر التحقق

•
-

مؤهلونلفيلتخصصاتل
محددةلتتوافقلمعل
شخصياتهم.
مستفيدونلتملتوظيفهملفيل
وظائفلمناسبة.
مقاييسلتحديدلالميول.
جلساتلاستشاريةلمعلالخبراء.
ورشلعمليةلحضورية.
التدريبلالمنتهيلبالتوظيف.

عدد الوظائف
الموفرة
للمستفيدين

التأمينات
االجتماعية

مبادرة دعم المشاريع الصغيرة واألسر المنتجة
وصف المبادرة:
تأهيل المستفيدين المناسبين في إطالق مشاريع صغيرة ومشاريع أسر منتجة بالشراكة مع بنك التنمية االجتماعية ومؤسسات المسؤولية االجتماعية عبر
مراحل( :تحديد أهلية المتقدمين إلدارة المشاريع – قياس الفجوة واالحتياجات التدريبية – تقديم التدريب المتخصص – تقديم جلسات استشارية – تكليف
بتصميم المشروع والدراسة – الشراكة مع جهات راعية وداعمة إلطالق المشاريع – رعاية للمشروع وإشراف على كفاءة التنفيذ)

المستهدفون:
المستفيدون الراغبون في إطالق مشاريع وأسر منتجة

مبررات المبادرة:
• حوالي نصف الشريحة لديها رغبة في إطالق مشاريع تجارية.
• برنامج التحول الوطني يهدف إلى زيادة مساهمة األسر المنتجة في االقتصاد
• يتوافق تمويل األسر المنتجة مع الهدف االول والثاني والثامن من أهداف التنمية المستدامة.

مصفوفة اإلطار المنطقي لمبادرة دعم المشاريع الصغيرة واألسر المنتجة
بيان التدخل المنطقي

الهدف العام

النتائج
المخرجات

النشاطات

المؤشرات

مصادر التحقق

تأهيددللالمسددتفيدينلالمناسددبينل
فددديلإطدددالقلمشددداريعلصدددغيرةل
ومشاريعلأسرلمنتجةلبالشراكةلمدعل
بندددددكلالتنميدددددةلاالجتماعيدددددةل
ومؤسسددددددداتلالمسدددددددؤوليةل
االجتماعيةل

رفعلمستوىلالدخللالماديل
لألسر.
•
•
-

مؤهلونلفيلتنفيذلوإدارةل
المشاريع
مشاريعلأسرلمنتجةلمميزة
تحديدلاألهلية.
قياسلاالحتياجاتلالتدريبيةل
والتدريب.
الجلساتلاالستشارية.
الدعملواالستثمارلاالجتماعي.
االشرافلواالحتضانلبعدلالتنفيذ.

عدد المشاريع
المنطلقة.
نسبة نجاح
المشاريع.

السجالت التجارية
في وزارة التجارة
أو التسجيل في
منصة معروف.

مبادرة نادي الصغار
وصف المبادرة:
نادي اجتماعي ترفيهي تعليمي يقام بالشراكة مع مركز أو مدرسة أهلية أو حكومية متكاملة المرافق،
يقدم أنشطة ترفيهية وقيمية ودورات تقنية إضافة إلى برامج تقوية في المواد الدراسية مع مراعاة
مناسبة المكان وتوفير المواصالت.

المستهدفون:
أبناء األسر المستفيدة ممن في مراحل التعليم العام (ابتدائي – متوسط – ثانوي)

مبررات المبادرة:
تغطي المبادرة أعلى االحتياجات لألبناء في الحياة والدراسة من وجهة نظر أولياء األمور من حيث رفع
مستوى التحصيل الدراسي عند األبناء وتقديم برامج ترفيهية ونوعية لألبناء واكتشاف القدرات والمواهب
وتطوير مهارات االتصال والتواصل.

مصفوفة اإلطار المنطقي لمبادرة نادي الصغار
بيان التدخل المنطقي
الهدف العام

المؤشرات

مصادر التحقق

تغطيددةلأعلددىلاالحتياجدداتلألبندداءل
المستفيدين.

النتائج

رفعلجودةلالحياةلوالمستوىل
الدراسيلوالثقافيللدىلاألبناء.

المخرجات

• ناديلمتكامللمتنوعل
الفعالياتلوالمرافق.
• مستفيدونلمنلاألفرادلالصغارل
منلاألسر.

النشاطات

 أنشطةلتعليميةلوترفيهيةلوثقافيةلوفنية.

نسبة المشاركين
الفاعلين من أبناء
المستفيدين.
ارتفاع مستوى
التحصيل الدراسي
لدى األبناء

احصاءات الجمعية.
وزارة التعليم.

مبادرة السالمة الصحية والنفسية
وصف المبادرة:
مبادرة تهتم بتوفير الرعاية النفسية للمستهدفين بالشراكة مع جهات متخصصة (وزارة الصحة -الصحة النفسية – مراكز العالج والتأهيل النفسي)،
وذلك لتخفيف حدة المشكالت النفسية والصحية على المستفيدين ،وتصميم أعمال كسب تتناسب مع وضعهم النفسي والصحي ،وتتضمن
لقاءات تشخيصية ،خطة عالج ،تصنيف لحدة الحاالت ،متابعة ورعاية مستمرة ،واقتراح األعمال المناسبة.

المستهدفون:
المستهدفون المصابون بأمراض نفسية واعتالالت صحية.

مبررات المبادرة:
• حوالي  %70من شريحة المعيل األسري مصابون باعتالالت صحية أو نفسية.

مصفوفة اإلطار المنطقي لمبادرة نادي الصغار
بيان التدخل المنطقي
الهدف العام
النتائج
المخرجات
النشاطات

المؤشرات

مصادر التحقق

لتخفيددفلحدددةلالمشددكالتلالنفسدديةل
والصددددحيةلعلددددىلالمسددددتفيدين،ل
وتصميملأعماللكسبلتتناسدب مدعل
وضعهملالنفسيلوالصحي
رفعلمستوىلجودةلالحياةللدىل
المستفيدين.
• •لخططلعالجيةلتتضمنل
مساهماتلعمليةلللمستهدفين.
-

الشراكةلمعلالجهاتلذاتلالعالقة.
التشخيصلوخططلالعالج.
الرعايةلوالعناية.
اقتراحلاألعماللالمناسبة.

نسبة انخفاض
االعتالالت
الصحية أو
النفسية

متابعة الخطط
العالجية.

مبادرة تقدير كبار السن
وصف المبادرة:
مبادرة موجهة لكبار السن من الشريحة المستهدفة بتوفير االحتياجات إلقامة ديوانية اجتماعية دورية تشرف عليها لجنة مختارة من كبار السن
أنفسهم ،مع توزيع أدوار ومهام عليهم تتناسب مع أوضاعهم الصحية واالجتماعية والنفسية وتستثمر مجاالت تخصصهم ،و ُتقدم لهم من خاللها
فعاليات مهنية ثقافية وأمسيات شعرية وثقافية وغيرها.

المستهدفون:
شريحة كبار السن من المعيلين في األسر.

مبررات المبادرة:
• تعتبر الحاجة إلى إتاحة الفرصة الممكنة لشغل أوقات كبار السن بما يناسبهم ،من أكبر االحتياجات وفق
الدراسة.

مصفوفة اإلطار المنطقي لمبادرة تقدير كبار السن
بيان التدخل المنطقي
الهدف العام

المؤشرات

مصادر التحقق

إتاحةلالفرصةلالممكنةللشغللأوقاتل
كبارلالسنلبماليناسبهم

النتائج

رفعلمستوىلجودةلالحياةللدىل
المستفيدين.

المخرجات

• منتدىلاجتماعيلدوريللكبارل
السن.

النشاطات

 أنشطةلمهنيةلوثقافيةلواجتماعيةلمناسبةللهذهلالفئة.

نسبة القبول
والمشاركة من
قبل
المستفيدين

احصاءات الجمعية

مبادرة مهن المستقبل
وصف المبادرة:
مبادرة تستهدف الفئات السنية الشابة في األسر لتأهيلهم في مجاالت المهن التقنية والحديثة األكثر احتياجا في المستقبل والمتوافقة مع رؤية
المملكة  ،2030وتمكينهم من االستفادة منها في مجال العمل الحر أو في مجال الوظائف األكثر طلبا (.مثل  :صناعة المحتوى ،البيانات الضخمة،
مهارات إنتاج الوسائط التعليمية ،التسويق اإللكتروني ،إدارة حسابات التواصل ،تطبيقات الذكاء الصناعي ،برمجة التطبيقات وغيرها )..وتعتمد
هذه المبادرة على إجراء تشخيص وكشف للشخصيات وميولهم المهنية ونقاط القوة ،وفرزهم في مسارات تطويرية ،ودمجهم في دورات
وجلسات مع خبراء ومختصين ،واشراكهم في تدريب عملي ضمن جهات متخصصة في المجاالت.

المستهدفون:
الشريحة العمرية من  ،23 – 16من أفراد األسر

مبررات المبادرة:
• أظهر تقرير وظائف المستقبل الصادر من منتدى االقتصاد العالمي أن عددا كبيرا من المهارات -%42 -سوف يتعرض للتغيير وعدد كبير من
الوظائف ستتعرض لالختفاء ،كما ذكر التقرير وجود فجوة بين مهارات البحث العلمي والباحثين عن العمل.
• نسبة كبيرة من أفراد األسر في سن التعليم واختيار التخصص ( )22- 16ومن المهم إعدادهم للمستقبل بمراعاة المتغيرات.

• هناك اتجاه تنظيمي في دعم العمل الحر ودعمه ،وستتركز كثير من هذه األعمال في استخدامات التقنية.

مصفوفة اإلطار المنطقي لمبادرة مهن المستقبل
بيان التدخل المنطقي

الهدف العام

النتائج
المخرجات
النشاطات

المؤشرات

مصادر التحقق

تهيئددةلالجيددللالناشددجلفدديلمج داالتل
المهنلالتقنيةلوالحديثةلاألكثدرلاحتياجً دال
فيلالمستقبللوالمتوافقةلمع رؤيدةل
المملكدددةل 2030وتمكيدددنهملمدددنل
االستفادةلمنهالفيلالعمللالحر
تهيئةلجيللجاهزلللمهاراتلالمستقبل
• شبابلوشاباتلمتخصصونلفيل
مجاالتلمهنيةلحديثةلويمتلكونل
مهاراتلمستقبلية.
 ورشلعمللحضورية. جلساتلاستشاريةلمعلخبراءلومختصين.

نسبة القبول
والمشاركة من
قبل المستفيدين

احصاءات
الجمعية

مبادرة فرص المدينة المنورة
وصف المبادرة:
مبادرة تقوم بدراسة وتحليل مناخ العمل والفرص االستثمارية المعتمدة على المميزات التنافسية للمدينة المنورة ،مثل خصائصها في استقبال
الزوار وما يحيط ذلك من خدمات يمكن تقديمها لهم كخدمات السياحة الدينية  ،وما تمتاز به المدينة من فرص زراعية في التمور وغيرها ،ورغبة
المسلمين في أنحاء العالم في اقتناء مصنوعات من إنتاج المدينة .وتعتمد الدراسة على تحليل سوق العمل في المدينة والفرص الممكنة وأبرز
األفكار والمشاريع التي يمكن أن توظف المستفيدين من جمعية البر وتحقق االكتفاء لهم باالعتماد على هذه الفرص.

المستهدفون:
شريحة الراغبين في المشاريع واألسر المنتجة ،والباحثين عن العمل.

مبررات المبادرة:
• مركزية المدينة في المملكة العربية السعودية وتفردها بخصائص يمكن استثمارها.
• أكثر من  % 51من الشريحة المستهدفة يرغبون بإطالق وإدارة أعمال ومشاريع خاصة.

مصفوفة اإلطار المنطقي لمبادرة فرص المدينة المنورة
بيان التدخل المنطقي
الهدف العام
النتائج

المؤشرات

مصادر التحقق

دراسةلوتحليللمناخلالعمدللوالفدرص
االستثماريةلالمعتمدةلعلىلالمميزاتل
التنافسيةلللمدينةلالمنورة
تهيئةلتوجهاتلالتدريبلوانشاءل
المشاريعلالتنمويةلومشاريعلاألسرل
المنتجة.

المخرجات

• دراسةلتبينلفرصلالعمللواآلفاقل
االستثماريةلالمتفردةلفيلالمدينة.
• مجموعةلمنلاألفكارللمشروعاتل
نوعيةلفيلالمدينة.

النشاطات

 دراسةلتحليليةلمنلقبللبيوتلخبرةلومختصين.

إنجاز الدراسة

إنجاز الدراسة

مبادرة منتدى المرأة
وصف المبادرة:
تخصيص مبادرة لمنتدى أو ملتقى اجتماعي موجه للنساء وبخاصة المعيالت ،بتخصيص مستشارات في مجاالت مختلفة ،وإرشاد في إدارة
شؤون األسرة ومواكبة احتياجاتها ،وتوفير تطوير وتدريب متخصص ويتواءم مع ظروفهن المتنوعة.

المستهدفون:
شريحة النساء من معيلي األسر.
-المعاالت من الفتيات وبخاصة في أسر تعولها امرأة.

مبررات المبادرة:
•  %53من معيلي األسر في الشريحة من النساء وهو يضيف احتياجات ومتطلبات وأعباء أكبر عليهن.
• كما أن النساء بعامة هم الشريحة األكبر في األسر.

مصفوفة اإلطار المنطقي لمبادرة منتدى المرأة
بيان التدخل المنطقي
الهدف العام

المؤشرات

مصادر التحقق

اإلرشددادلوالتوجيددهلوالدددعملاألسددري
فدديلشددؤونلإدارةلاألسددرةلومواكبددةل
احتياجاتها.

النتائج

رفعلمستوىلجودةلحياةلاألسرل
وتقليللالخالفاتلوالمشاكللاألسرية.

المخرجات

• •لمنتدىلدوريلمخصصلللنساءل
بفعالياتلتنطلقلمنلاالحتياجاتل
وتلبيها.

النشاطات

 جلساتلاستشاريةلوبرامجلثقافيةلوتوعيةلواجتماعيةللألسر.

معدل انخفاض
المشاكل األسرية
واالجتماعية لدى
األسر.

احصاءات
الجمعية.

مبادرة التأهيل العلمي
وصف المبادرة:
مبادرة تعليمية موجهة لتحقيق استكمال الدراسة الثانوية والجامعية للشرائح العمرية تحت سن  50ممن لم ال تتجاوز مستوياتهم التعليمية المتوسط
أو االبتدائي ،ولتعليم القراءة والكتابة لمن تجاوزوا سن الخمسين ،بالشراكة مع وزارة التعليم ومدارس التعليم األهلي وتوفير منح من كليات
وجامعات المدينة.

المستهدفون:
األفراد من أصحاب المستوى المتدني في التعليم في األسر

مبررات المبادرة:
•  %40من المعيلين تعليمهم دون االبتدائي و %27منهم ال يقرأون وال يكتبون.
•  %21من المعالين تعليمهم متوسط فما دون ،وأكثر من  %50لم يتجاوزا التعليم الثانوي.

مصفوفة اإلطار المنطقي لمبادرة التأهيل العلمي

بيان التدخل المنطقي
الهدف العام
النتائج

المؤشرات

مصادر التحقق

استكماللالدراسةلالثانويةلوالجامعيدةل
للشرائحلالعمريةلتحتلسنل.50
رفعلمستوىلالتعليملوالتأهيلل
العلميللدىلالمستفيدين.

المخرجات

• •لطالبلوطالباتلمتقدمونلفي
مستوياتهملالتعليمية.

النشاطات

 -برامجلتعليمية.

نسبة ارتفاع
التأهيل العلمي
لدى المستفيدين.

احصاءات
الجمعية

