


تنمية البرنامج التطويري لفريق عمل ال
البر بالمدينة المنورةفي جمعية 



الجمعيةملعلفريقالداخليالتحليلنتائج



فريق العمل الفعال

صيةالشخوالكفاءاتاألنماطحسبالفعالةالعملفرقتصنف

لتأديةرأكببشكلتكاملالفريقتنوعزادوكلماالعمل،لفريق

.بهالمنوطةاألدوار

فيتنوعإلىتحتاجالتيالفرقأهممنالتنميةعملفرقوتعتبر

.النهائيدالمستفيعلىتحققهالذيللتأثيروالكفاءاتاألنماط

سيةرئيأنماطوفقالعملفريقيوزعبلبينمقياسوحسب

علىأثيرتلهنمطولكل.فرعيةأنماطعدةبداخلهاتتفرعمتكاملة

.الفريقوفاعليةالعملسيرطريقة

أنماط فريق العمل حسب مقياس بلبين



لبيننتائج مقياس ب

المسحيقوفرالتنميةفريقأعضاءعلىبلبينمقياسإجراءتم

ثمومنينهمبفيماوالتكاملالمختلفةانماطهملتحديداالجتماعي

.لهمالمناسبةالتدريبآليةتحديد



ماطتوزيع فريق العمل حسب األن

اجتماعي

خاجةعدنان •
الباحث عن

الموارد

خاجةعدنان •
عضو 
الفريق

محمد أبو جمعة• المنسق

فكري

ال يوجد•
مولد 
األفكار

ال يوجد• المراقب

ال يوجد• المتخصص

توجه بالمهام

سماح كماخي•

ايناس علوي•

يوسف أبو الخير•
المشكل

عماد مهدي•

محمد أبو جمعة•

عبدالرحمن هوساوي•

صندقجيحنان •

المنفذ

سماح كماخي•

ايناس علوي•

يوسف أبو الخير•

عماد مهدي•

عبد الرحمن هوساوي•

صندقجيحنان •

صاحب 
اللمسة 
األخيرة



اجتماعي

خاجةعدنان •
الباحث عن

الموارد

خاجةعدنان •
عضو 
الفريق

محمد أبو جمعة• المنسق

توجه بالمهام

سماح كماخي•

ايناس علوي•

يوسف أبو الخير•
المشكل

عماد مهدي•

محمد أبو جمعة•

عبدالرحمن هوساوي•

صندقجيحنان •

المنفذ

سماح كماخي•

ايناس علوي•

يوسف أبو الخير•

عماد مهدي•

عبد الرحمن هوساوي•

صندقجيحنان •

صاحب 
اللمسة 
األخيرة

تحليل النتائج
1-2

المهامعلىالتركيزفيالجمعيةفريقأعضاءأنماطترتكز

الجماعيةقدرتهباألولىبالدرجةالفريقيتميزحيثالتنفيذية

والروحذالتنفيفيواالجتهادالمهاموإدارةالعملتنظيمعلى

.يدينالمستفمعوالتعاطفواإلحساسالعاليةاالجتماعية

مثلأثيرالتوبسيطةمحدودةأنماطتأتيالثانيبالدرجةثم

عالقاتروتطويوصناعةللتنميةالجديدةالفرصاستكشاف

مواردميةوتنللموارداألفضلواالستخدامالعمللتطويرجديدة

.الفريقعمللتطويرجديدة

فيقودةالمفالرئيسيةاألنماطبعضفيالتحديويأتي

وصناعةميموتصوتطويراالبداعيةاألفكارتوليدمثلالفريق

إطارضمنواالقتراحاتاألفكاروتحليلالنوعية،المبادرات

ستراتيجيةاالالقضاياعلىوالتركيزعملي،وتقييممنطقي

.الكبرى



تحليل النتائج
2-2

لتنفيذثاليموضعفييجعلهللجمعيةالحاليالفريقتكوين

لمقترحاالبرنامجويهدفتنفيذهاعلىاإلشرافأوالمشاريع

باإلضافةةالتنمويللمشاريعالتنفيذيةالمهاراتتطويرإلى

.ةاإلبداعيالبرامجوتطويرتصميممهاراتاكسابهمإلى

مسارنمأكثراتخاذإلىالمقترحالتطويريالبرنامجويهدف

.األمثلالفائدةلتحقيقللتطوير

تكوننميةالتلفريقأكثرأوعضوإضافةيفضلالختاموفي

التنمويةوالمبادراتاألفكاروتصميمتوليدعلىالقدرةلديه

.المختلفة

صاحب اللمسة 
األخيرة

38%

المنفذ
25%

المشكل
19%

دالبحث عن الموار
6%

عضو الفريق
6%

المنسق
6%



البرنامج التطويري المقترح



أهداف البرنامج

:إلىالتطويريالبرنامجهذايهدف

منالبرمعيةجفيالتنميةفريقفيالعاملينتمكين-1

كنهمتمالتيواالتجاهاتوالمهاراتوالمعارفالكفايات

األسرنقليففعاليةومشاريعبرامجوتطبيقتصميممن

.التنميةإلىالرعويةمنوالمستفيدين

لموصىاالمثلىالممارساتبأفضلالعاملينتعريف-2

معوافقيتوبماالجمعيةمستفيديمعالعملفيبها

والتمكينالتنميةنهج

كفايات البرنامج

:نيتوقع بنهاية هذا البرنامج أن يتمكن فريق العمل م

.وتخطيط المبادرات التنمويةتصميم -1

.ةواألدوات على تنفيذ وإدارة المبادرات التنمويالقدرة -2

.أثر المبادرات التنموية وتطويرهاقياس -3



شكل وآلية التطوير

ماط صممت فكرة البرامج والفعاليات المقترحة لتخاطب أن

.التعلم المختلفة لدى فريق العمل

بناء مجموعة من الدورات التدريبية المهنية في مجال•
.وتنفيذ البرامج التنموية الدورات التدريبية

صميم عملية تطبيقية في مهارات محددة في تورش •
.وبناء وتنفيذ البرامج التنموية قيةالورش العملية التطبي

بيئة ابتعاث فرد أو مجموعة من فريق العمل للعمل في•
لتنفيذ ناضجة وتنموية أو االتفاق مع شركة استشارية

برنامج تدريبي على رأس العمل الكتساب المهارات
.والقدرات المستهدفة

الزمالة المهنية



محاور ومهارات البرنامج

مهارة تصميم البرامج التنموية

.تحديد واختبار الفكرة•

.بناء وثيقة المبادرة•

.بناء نموذج عمل المبادرة االجتماعي ونموذج اإلطار المنطقي•

.لهابناء مصادر دخل وتمويل المبادرة وإعداد الملف التسويقي•

مهارة إدارة وتنفيذ البرامج التنموية

.إعداد خطة المبادرة•

.اإلدارة المالية للمبادرة•

.اإلدارة التشغيلية للمبادرة•

.إدارة الموارد البشرية وفرق العمل للمبادرة•

.مهارات اتخاذ القرار وحل المشكالت•

.والتسويقية للمبادرةاإلعالمية بناء الخطط •

.إدارة فرق العمل التطوعية•

مهارة التوثيق وقياس األثر

.بناء اجراءات العمل•

.بناء المؤشرات وأدوات القياس•

.آليات قياس األثر•

.إعداد التقارير والتوثيق•

.األتمتة واستخدام األدوات الرقمية•

–لقب)نمطعلىبالبرنامجالخاصةوالمهاراتالمحاورترتكز

.التنمويةالمبادرات(بعد–أثناء

جالبراموبناءتصميممهاراتمنوالمحاورالمهاراتفتبدأ

ختاًماوالتنمويةالبرامجوتنفيذإدارةمهاراتثمالتنموية

.األثروقياسالتوثيقمهارات



البرامج والورش التدريبية

المخرجات عدد الساعات نمط البرنامج اسم البرنامج التدريبي ةالكفايات المستهدف المهارة

.بناء البرامج التنموية▪
.بناء وثيقة المبادرة▪

ساعة15 ورشة عمل
امج ورشة عمل التصميم بناء البر

التصميم "ضمن منهجية 
"المرتكز على اإلنسان

يط يحسن تصميم وتخط
.المبادرات التنموية

مج مهارة تصميم البرا
التنموية

.بناء نماذج تمويل المبادرات▪ ساعة15 ورشة عمل
ورشة عمل بناء نموذج العمل 

االجتماعي

.بناء اإلطار المنطقي للمبادرة▪ ساعة15 ورشة عمل ورشة عمل اإلطار المنطقي

.إعداد خطة المبادرة▪
.اإلدارة المالية للمبادرة▪
.اإلدارة التشغيلية للمبادرة▪
.للمبادرة. إدارة الموارد البشرية وفرق العمل والمتطوعين▪
.مهارات اتخاذ القرار وحل المشكالت▪

يةساعة تدريب35 ةدورة تدريبي
دورة إدارة المشاريع التنموية 

االحترافية  يمتلك القدرة واألدوات
على تنفيذ وإدارة 
.المبادرات التنموية

مهارة إدارة وتنفيذ
البرامج التنموية

.بناء الخطط التسويقية واإلعالمية للمبادرات▪ ساعة15 ورشة عمل
يقية ورشة اإلدارة اإلعالمية والتسو

للمبادرات التنموية 

.بناء المؤشرات وأدوات القياس▪
.آليات قياس األثر▪

ساعات10 ورشة عمل ثرورشة عمل بناء آليات قياس األ

ادرات يجيد قياس أثر المب
.التنموية وتطويرها

مهارة التوثيق 
وقياس األثر

.بناء اجراءات العمل▪
.إعداد التقارير والتوثيق▪ ساعات10 ورشة عمل

ورشة عمل بناء إجراءات العمل 
والتقارير

.األتمتة واستخدام األدوات الرقمية▪ ساعات10 ورشة عمل
ورشة عمل التقنية والبرامج 

التنموية

تنموية أو ابتعاث فرد أو مجموعة من فريق العمل للعمل في بيئة ناضجة و
العمل االتفاق مع شركة استشارية لتنفيذ برنامج تدريبي على رأس

.الكتساب المهارات والقدرات المستهدفة
أشهر6

تدريب على 
رأس العمل

الزمالة المهنية  كافة الكفايات كامل المهارات




