
 صناعة ألاثر التنموي املستدام           صفحة رقم عبداملجيد بن عثمان الزهراني:    إعداد 1 05/04/1439

 

 

 صناعة األثر التنموي المستدام
 

 

 

 

 :  إعداد وتقديم
 عبدالمجيد بن عثمان الزهراني
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 2 صناعة ألاثر التنموي املستدام           صفحة رقم عبداملجيد بن عثمان الزهراني:    إعداد 2 05/04/1439

 مدخل

 
 

 العمل الرئيس للجمعيات الخيرية وعالقته بالتميز
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 إضاءات مهمة



 صناعة ألاثر التنموي املستدام           صفحة رقم عبداملجيد بن عثمان الزهراني:    إعداد 4 05/04/1439

 :  التوجه نحو تحقيق النتائج•

ز هو   .التي تسعد جميع أصحاب املصلحةتحقيق النتائج التميُّ

 : التركيز على العميل•

ز هو إيجاد  ، بحيث يمثل العميل قيمة مستدامة للعمالءالتميُّ
 .  الحكم ألاخير على جودة املنتجات والخدمات

 :  استمرارية التعلم، والابتكار، والتحسين•

ٍّ للوضع الراهن، 
ز هو تحد  وإحداث للتغير باستخدام التميُّ
 .لخلق فرص الابتكار والتحسينعملية التعلم 

 :  النتائج•
حالة املستهدفين أو ألاحوال الاجتماعية التي يتوقع من البرنامج 

 .تغييرها
 :  سلسلة النتائج•

يقوم من خاللها برنامج  –تعززها الشواهد  –سلسلة منطقية 
إلى بتحويل مجموعة ُمدخالت من خالل مجموعة أنشطة محددة 

رات قابلة للقياس في  ُمخرجات وعوائد وأثر محددة تسهم بخلق تغي 
ة  .النواتج املعني 

 :  ألاثر•
 .الناتج مع البرنامج ناقص الناتج في غياب البرنامج

 :  إدارة ألاثر•
تتكامل لتحقيق التغيير املطلوب في املجتمع منظومة عمليات 
 .التحليل، والتصميم، والتقويم: املستهدف، تشمل
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 :مفاهيم األثر :المفاهيم األساسية للتميز
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 (نقطة 150)إدارة العمليات والخدمات: املعيار الخامس

 (نقطة 40)تصميم وتطوير خدمات املستفيدين  2/5

 الخدمات وتصميم لتحديد وموثقة واضحة منهجيات بتطبيق املنشأة قيام املعيار  هذا ويتضمن
   .املستفيدين شرائح لكافة تقدمها التي املختلفة

 :التالية العناصر  املعيار  هذا يشمل أن ويمكن
 .تحديد وتصنيف الخدمات التي تقدمها املنشأة لكافة املستفيدين •

 .قيام املنشأة باستطالع رأي املستفيدين حول الخدمات املقدمة لهم •

 .تطبيق منهجيات وآليات منتظمة لتصميم الخدمات وتقديمها للمستفيدين بطرق وأساليب ابتكارية ومتطورة •

 .قيام املنشأة بالتعريف وإلاعالن عن الخدمات التي تقدمها للمستفيدين •
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 صناعة ألاثر التنموي املستدام           صفحة رقم عبداملجيد بن عثمان الزهراني:    إعداد 6 05/04/1439

 (نقطة 150)إدارة العمليات والخدمات: املعيار الخامس

 (نقطة 30)التحسين املستمر للعمليات والخدمات  3/5

 لكافة املستمر  للتحسين الالزمة آلاليات بتطبيق املنشأة قيام على الفرعي املعيار  هذا ويركز 
 يشمل أن ويمكن .املستفيدين لجمهور  املقدمة الخدمات وكذلك والفرعية، الرئيسية العمليات

 :التالية العناصر  املعيار  هذا
 املختلفة ألاداء مؤشرات نتائج على بناء   والخدمات للعمليات التحسين أولويات بتحديد املنشأة قيام •

 .باملستفيدين املتعلقة الرأي استطالعات ونتائج

 .باملنشأة العاملين وبمشاركة والخدمات، العمليات لكافة املستمر  للتحسين منتظمة منهجية تطبيق •

 .واملستفيدين العاملين لكافة الجديدة التحسينات وتوضيح بالشرح املنشأة قيام •

 .وخدماتها لعملياتها املستمر  التحسين مشاريع من املتحققة النتائج وتقييم بقياس املنشأة قيام •
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كيف نقوم بصناعة البرامج في القطاع 
 الخيري؟
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 .اإلدارة بالنشاطات .التصميم الجزئي للبرنامج  التركيز على البرامج القصيرة أو  
.الصغيرة  

القصور في االستهداف الحقيقي 
(.العوائد واألثر)للتغيير   

المنصة "غياب القاعدة المعرفية 
". المعرفية  

 لماذا تفشل البرامج في التغيير؟
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 المخرجات العمليات المدخالت
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المنظور التقليدي لدورة 
 التغيير 

 في البرنامج

 لماذا تفشل البرامج في التغيير؟
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 إدارة األثر قياس األثر انتشار المفهوم

 ؟ ضعيف كبير
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 واقع صناعة األثر في القطاع الخيري
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الوضع المطلوب 
 تحسينه

 

 البرنامج
 

 التغيير الناتج
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 منطق التدخل في البرنامج

 صناعة البرنامج
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 صناعة البرنامج

 البرنامج وسيلة إلحداث التغيير
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 ..إدارة األثر
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 األثر التحليل
 بعيد المدى

 العوائد
متوسطة 
 المدى

المخرجا
 ت

 قصيرة المدى

 العمليات -المدخالت 

 سلسلة النتائج التغيير المرتكز
 التخطيط

 التنفيذ

نظرية 
 التغيير

 التدخالت المبنية على أدلة
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منظور النتائج لدورة  دورة األثر
 التغيير في البرنامج
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 .توجيه العمل لالهتمام بالنتائج أكثر من االهتمام باألنشطة1.

 .  تصميم تدخالت أكثر فاعلية وتأثيرًا على المجتمع المستهدف2.

 .عملية صناعة البرنامج تركز على العالقة بين السبب والنتيجة3.

 .عمليات المتابعة والتقويم تقيس التقدم نحو تحقيق النتائج4.

 .التعلم المستمر وتطوير مدخالت وعمليات البرنامج5.

 .تحقيق تغيير حقيقي على مستوى األفراد والمجتمعات6.

لماذا التركيز على النتائج 
 ؟
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 صناعة ألاثر التنموي املستدام           صفحة رقم عبداملجيد بن عثمان الزهراني:    إعداد 16 05/04/1439

 االستدامة التنفيذ التخطيط التحليل

 التقويم

 التصميم

 "الدروس المستفادة"توثيق الرصيد المعرفي 

 التطوير والتحسين
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 إدارة األثر



 17 صناعة ألاثر التنموي املستدام           صفحة رقم عبداملجيد بن عثمان الزهراني:    إعداد 17 05/04/1439

 إدارة األثر التصميم االستدامة التنفيذ التخطيط التحليل

 ألادوات آلاليات
تحديد االحتياجات المجتمعية: 

تحليل المجتمع المستهدف. 
تحليل التغيرات المجتمعية. 
جمع المعلومات. 

تحديد احتياجات الفئات: 
تحديد الفئات المستهدفة. 
تحليل الفئات المستهدفة. 
تحديد التدخالت المطلوبة. 

الدراسات واإلحصاءات الرسمية. 
االستبانات. 
المقابالت المعمقة. 
أسلوب دلفاي. 
تحليل أصحاب المصلحة. 
 تحليل السببية وإعداد شجرة

 .المشكالت
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تحليل السببية وإعداد شجرة 
 المشكالت
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 إدارة األثر التصميم االستدامة التنفيذ التخطيط التحليل



 19 صناعة ألاثر التنموي املستدام           صفحة رقم عبداملجيد بن عثمان الزهراني:    إعداد 19 05/04/1439

 إدارة األثر التصميم االستدامة التنفيذ التخطيط التحليل
تحليل السببية وإعداد شجرة 

 المشكالت



 20 صناعة ألاثر التنموي املستدام           صفحة رقم عبداملجيد بن عثمان الزهراني:    إعداد 20 05/04/1439

 إدارة األثر التصميم االستدامة التنفيذ التخطيط التحليل
تحليل السببية وإعداد شجرة 

 المشكالت



 21 صناعة ألاثر التنموي املستدام           صفحة رقم عبداملجيد بن عثمان الزهراني:    إعداد 21 05/04/1439

 إدارة األثر التصميم االستدامة التنفيذ التخطيط التحليل
تحليل السببية وإعداد شجرة 

 المشكالت



 صناعة ألاثر التنموي املستدام           صفحة رقم عبداملجيد بن عثمان الزهراني:    إعداد 22 05/04/1439

 ألادوات آلاليات
إعداد نظرية التغيير. 
 سلسلة "إعداد خارطة النتائج

 ".النتائج
إعداد إطار النتائج. 

مصفوفة خارطة النتائج. 
مصفوفة إطار النتائج. 
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 إدارة األثر التصميم االستدامة التنفيذ التخطيط التحليل



 صناعة ألاثر التنموي املستدام           صفحة رقم عبداملجيد بن عثمان الزهراني:    إعداد 23 05/04/1439

 تحليل النتائج وإعداد سلسلة النتائج
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 إدارة األثر التصميم االستدامة التنفيذ التخطيط التحليل



 صناعة ألاثر التنموي املستدام           صفحة رقم عبداملجيد بن عثمان الزهراني:    إعداد 24 05/04/1439

 تحليل النتائج وإعداد سلسلة النتائج
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 إدارة األثر التصميم االستدامة التنفيذ التخطيط التحليل



 صناعة ألاثر التنموي املستدام           صفحة رقم عبداملجيد بن عثمان الزهراني:    إعداد 25 05/04/1439

 تحليل النتائج وإعداد سلسلة النتائج
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 إدارة األثر التصميم االستدامة التنفيذ التخطيط التحليل



 صناعة ألاثر التنموي املستدام           صفحة رقم عبداملجيد بن عثمان الزهراني:    إعداد 26 05/04/1439

 تحليل النتائج وإعداد سلسلة النتائج
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 إدارة األثر التصميم االستدامة التنفيذ التخطيط التحليل



 صناعة ألاثر التنموي املستدام           صفحة رقم عبداملجيد بن عثمان الزهراني:    إعداد 27 05/04/1439

 تحليل النتائج وإعداد سلسلة النتائج
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 إدارة األثر التصميم االستدامة التنفيذ التخطيط التحليل



 28 صناعة ألاثر التنموي املستدام           صفحة رقم عبداملجيد بن عثمان الزهراني:    إعداد 28 05/04/1439

 إدارة األثر التصميم االستدامة التنفيذ التخطيط التحليل

 ألادوات آلاليات
إعداد مؤشرات األداء الرئيسة. 
تحديد المدخالت والعمليات. 
تحديد مصادر جمع المعلومات. 
تحديد أدوات جمع المعلومات. 
صياغة المخاطر واالفتراضات. 

اإلطار المنطقي. 
منهجية التقويم . 
أدوات جمع المعلومات. 



 صناعة ألاثر التنموي املستدام           صفحة رقم عبداملجيد بن عثمان الزهراني:    إعداد 29 05/04/1439

 اإلطار المنطقي
 التخطيط

 اإلطار المنطقي

 تحديد المؤشرات الرئيسة 
وأدوات جمع البيانات 

 واالفتراضات

 األثر العوائد المخرجات األنشطة المدخالت

المنتجات أو  ما يفعله المشروع الموارد
 الخدمات

 التغير أو اآلثار
المباشرة لمخرجات 

على مجتمع المشروع 
 المستهدف

التغير أو اآلثار طويلة 
األمد على مستويات 

 المجتمع

 النتائج التنفيذ
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 إدارة األثر التصميم االستدامة التنفيذ التخطيط التحليل



 صناعة ألاثر التنموي املستدام           صفحة رقم عبداملجيد بن عثمان الزهراني:    إعداد 30 05/04/1439

سلسلة 
 النتائج

مؤشرات 
 ألاداء

مصادر  املستهدفات
 البيانات

طرق جمع 
 البيانات

 التكرار
 (دورية القياس)

 املخاطر املسؤول

100% 75% 50% 

 ألاثر

 العوائد

 املخرجات

 العمليات

 املوارد

 اإلطار المنطقي
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 إدارة األثر التصميم االستدامة التنفيذ التخطيط التحليل



 31 صناعة ألاثر التنموي املستدام           صفحة رقم عبداملجيد بن عثمان الزهراني:    إعداد 31 05/04/1439

 إدارة األثر التصميم االستدامة التنفيذ التخطيط التحليل

 ألادوات آلاليات
إدارة خطة البرنامج. 
المتابعة. 
 التعامل مع المستجدات وتحسين خطة

 .العمل
جمع المعلومات. 

الزيارات الميدانية. 
المقابالت مع فريق التنفيذ. 
المقابالت مع أصحاب المصلحة. 
المقابالت مع المستفيدين. 
تحليل المعلومات. 
التقارير. 



 32 صناعة ألاثر التنموي املستدام           صفحة رقم عبداملجيد بن عثمان الزهراني:    إعداد 32 05/04/1439

 إدارة األثر التصميم االستدامة التنفيذ التخطيط التحليل



 33 صناعة ألاثر التنموي املستدام           صفحة رقم عبداملجيد بن عثمان الزهراني:    إعداد 33 05/04/1439

 إدارة األثر التصميم االستدامة التنفيذ التخطيط التحليل
 التقويم

 ألادوات آلاليات
تكوين وتدريب فريق التقويم. 
تطبيق منهجية التقويم. 
جمع البيانات. 
تحليل البيانات. 
تفسير البيانات. 
 (.النشر الداخلي، النشر الخارجي)نشر النتائج 

منهجية وأسلوب التقويم. 
أدوات التقويم. 
تقرير التقويم. 
المنتجات التكميلية: 

أوراق العمل. 
الملخص التنفيذي. 



 34 صناعة ألاثر التنموي املستدام           صفحة رقم عبداملجيد بن عثمان الزهراني:    إعداد 34 05/04/1439

 إدارة األثر التصميم االستدامة التنفيذ التخطيط التحليل
 التقويم

 .التقويم ال يعوض عن سوء التصميم•
ستعتمد استراتيجية التقييم على الفجوات المعرفية التي يتم تحديدها أثناء مرحلة •

 .التصميم
 .التصميم الصحيح للبرنامج يمكن أن ييسر عملية التقويم•

 العالقة بين تصميم البرنامج والتقويم



 صناعة ألاثر التنموي املستدام           صفحة رقم عبداملجيد بن عثمان الزهراني:    إعداد 35 05/04/1439

 اختيار النوع الصحيح من التقويم
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 إدارة األثر التصميم االستدامة التنفيذ التخطيط التحليل
 التقويم



 صناعة ألاثر التنموي املستدام           صفحة رقم عبداملجيد بن عثمان الزهراني:    إعداد 36 05/04/1439

 تحديد أسلوب مناسب لتقويم األثر

 .ذو أهمية ومؤثر استراتيجياً •
 .مبتكر وغير مجرب•
 .قابل لتكرار التطبيق•
 .تغيرات مجتمعية كبيرة•

أنواع البرامج 
التي تبرر 

إجراء تقييم 
 األثر
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 إدارة األثر التصميم االستدامة التنفيذ التخطيط التحليل
 التقويم



 صناعة ألاثر التنموي املستدام           صفحة رقم عبداملجيد بن عثمان الزهراني:    إعداد 37 05/04/1439

 تحديد أسلوب مناسب لتقويم األثر
 .التصميم العشوائي: 1أسلوب •
 .تصميم عشوائي ينفذ على مراحل: 2أسلوب •
 .التصميم العشوائي الترويجي: 3أسلوب •
 .تصميم عدم االستمرارية: 4أسلوب •
 .االختالف في االختالف: 5أسلوب •
 .المطابقة: 6أسلوب •
 : الجمع بين األساليب•
تصميم االنقطاع العشوائي. 
االختالف في االختالف أو المطابقة المصحوبة بالعشوائية. 
الجمع بين أسلوبي االختالف في االختالف والمطابقة. 

أساليب 
تقويم 
 األثر
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 إدارة األثر التصميم االستدامة التنفيذ التخطيط التحليل
 التقويم



 صناعة ألاثر التنموي املستدام           صفحة رقم عبداملجيد بن عثمان الزهراني:    إعداد 38 05/04/1439

 زيادة أهمية تقويم األثر

 قياس مجموعة متنوعة من اآلثار
 .قياس مجموعة متنوعة من اآلثار* 
 . CCDsاختبار التصميمات الشاملة * 

 استخدام مناهج األساليب المختلطة
 .الجمع بين األساليب النوعية والكمية* 

 > أسئلة االستبيان ذات النهايات )أنواع األساليب النوعية
المفتوحة، دراسات الحالة، المقابالت المعمقة، مجموعات النقاش 

 (.  المركزة، المالحظة
 .زيادة متطلبات التكلفة وبناء الفريق المتعدد التخصصات< 
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 إدارة األثر التصميم االستدامة التنفيذ التخطيط التحليل
 التقويم



 صناعة ألاثر التنموي املستدام           صفحة رقم عبداملجيد بن عثمان الزهراني:    إعداد 39 05/04/1439

 تحديد أسلوب مناسب لتقييم األثر
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 إدارة األثر التصميم االستدامة التنفيذ التخطيط التحليل
 التقويم



 40 صناعة ألاثر التنموي املستدام           صفحة رقم عبداملجيد بن عثمان الزهراني:    إعداد 40 05/04/1439

 إدارة األثر التصميم االستدامة التنفيذ التخطيط التحليل

 ألادوات آلاليات
 تحديد الدروس المستفادة

المشكالت، الحلول، الممارسات )
 (.المميزة

 استدامة التدخالت المبنية على حقائق
وأدلة، وتحسين التدخالت التي لم 

 .تحقق النتائج
تطوير البرنامج وتكرار تطبيقه. 
إعداد القاعدة المعرفية للبرامج. 

تقارير المتابعة. 
تقرير التقويم. 
ورش العمل. 



 41 صناعة ألاثر التنموي املستدام           صفحة رقم عبداملجيد بن عثمان الزهراني:    إعداد 41 05/04/1439

 إدارة األثر التصميم االستدامة التنفيذ التخطيط التحليل



 42 صناعة ألاثر التنموي املستدام           صفحة رقم عبداملجيد بن عثمان الزهراني:    إعداد 42 05/04/1439

 تجارب متميزة في قياس األثر 
 في القطاع الخيري



 صناعة ألاثر التنموي املستدام           صفحة رقم عبداملجيد بن عثمان الزهراني:    إعداد 43 05/04/1439

 .إعداد دليل المنهجية1.

 .تدريب مشرفي اإلدارات الخيرية على تطبيق المنهجية2.

عقد ورش عمل مشتركة بين إدارة الجودة واإلدارات الخيرية لبناء 3.
 .لوحات األداء للبرامج الخيرية

 .مراجعة لوحات األداء للبرامج الخيرية بين اإلدارات الخيرية والشركاء4.

 .اعتماد إدارة الجودة للوحات األداء للبرامج الخيرية5.

43 

 تجربة مؤسسة السبيعي الخيرية



 صناعة ألاثر التنموي املستدام           صفحة رقم عبداملجيد بن عثمان الزهراني:    إعداد 44 05/04/1439

 :توحيد وتكامل عمل الجهات الرئيسية المعنية بتحقيق نقلة نوعية في أداء المؤسسة -1
 .اإلشراف الفعال على تنفيذ الربامج وقياس مستوى أدائها  :اإلدارات اخلريية•
 .تقييم نتائج الربامج   :إدارة اجلودة•
 .حتليل وتطوير مستوى أداء الربامج  :اإلدارة االسرتاتيجية•
 .املسامهة يف حفظ وتوثيق الدروس والعرب املستفادة  :إدارة الدراسات•

 

 .التركيز على رصد وقياس وتقويم نتائج البرامج الخيرية -2
 

 .تحقيق التوازن في إدارة البرامج في نطاقات المخرجات والنواتج واألثر -3
 

 .بناء رصيد معرفي يعتمد عليه في تطوير البرامج الخيرية -4
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 صناعة ألاثر التنموي املستدام           صفحة رقم عبداملجيد بن عثمان الزهراني:    إعداد 45 05/04/1439

 إلاجراء الرابع إلاجراء الثالث إلاجراء الثاني إلاجراء ألاول 

تصميم معايير ألاداء 
الخاصة بقياس وتقييم 

 إلانجازات املستهدفة

تحديد املستهدفات 
 الخاصة بكل معيار أداء

تحديد دورية القياس 
 ملعايير ألاداء

تشكيل ألاوزان املعيارية 
الخاصة باإلنجازات 

 املستهدفة

إستدراك مراحل التنفيذ 
الرئيسية الخاصة بحقيق 
إلانجازات املستهدفة لكل 

 بعد رئيس ي 

تصميم املواصفات الخاصة 
بإنجازات كل مرحلة رئيسية 
لكل بعد أساس ي في كل نطاق 

 إستراتيجي

التجهيز وإلاعداد لعملية 
 القياس

متابعة أداء البرنامج من 
خالل الزيارات امليدانية 

 للشريك املنفذ

إعداد تقرير القياس 
الدوري ومناقشة 

 وإعتماد نتائج التقرير

إطالع الشريك املنفذ على 
النتائج ومناقشة سبل 

 تطوير ألاداء

تحديد النطاقات 
إلاستراتيجية لعمل البرنامج 

 ذو ألاثر إلاستراتيجي 

تشكيل ألابعاد ألاساسية 
لقياس إلانجاز املستهدف 

 في كل نطاق إستراتيجي

تقييم مستوى ألاداء 
 السنوي للبرامج الخيرية

توثيق أهم التجارب 
والخبرات والدروس 

 والعبر املستفادة

إعداد التقرير السنوي 
الخاص بأداء البرامج 

 الخيرية

عرض التقارير على قيادة 
املؤسسة ومناقشة النتائج 

 وتوثيق التوصيات 

بناء  -1
هيكلية 

عمل لوحة 
 ألاداء

تصميم  -2
لوحة ألاداء 

 للبرامج

متابعة  -3
وقياس أداء 

 البرامج

تقييم  -4
البرامج تبعا 
للمواصفات 

 املعيارية
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 صناعة ألاثر التنموي املستدام           صفحة رقم عبداملجيد بن عثمان الزهراني:    إعداد 46 05/04/1439

 بعد رضا                           
 البعد الكمي          البعد النوعي         البعد الزمني               أصحاب المصلحة             

 املخرجات: النطاق دعم ألاسر املنتجة: البرنامج

(%35 ) 

 الوزن

(%25) 

 الوزن

(%20 ) 

 الوزن

(%20) 

 الوزن

عدد املستفيدين املستهدفين من البرنامج : املعيار
   

%100 %75 %50 

200 175   150   

10  % 

 وزن املعيار

الربع الثالث 
 والرابع 

 دورية القياس

15_9_1437 
25_12_1437   

 وقت القياس

متوسط نسبة تحقق املواصفات املعتمدة من قبل املؤسسة  املعيار 

    لدى املتقدمين الذين تم اختيارهم 

%100 %75 %50 

85  % 75  % 65  % 

متوسط الالتزام باملراحل الزمنية املعتمدة لبرنامج ألاسر املنتجة : املعيار

     

%100 %75 %50 

85  % 80  % 75  % 

متوسط نسبة رضا املستفيد عن كفاءة إلاقراض : املعيار
  

%100 %75 %50 

90  % 80  % 70  % 

املساهمة في سد إلاحتياجات الضرورية ألبناء : الهدف إلاستراتيجي
 املجتمع  

 وقت القياس دورية القياس وزن املعيار

7 % 

 وزن املعيار

الربع الثاني 
 والثالث 

 دورية القياس

30_6_1437 
10_10_1437   

 وقت القياس

 وقت القياس دورية القياس وزن املعيار

15  % 

 وزن املعيار

أسبوع بعد كل 
 مرحلة 

 وقت القياس دورية القياس

7 % 

 وزن املعيار

الربع الثالث 
 والرابع 

 دورية القياس

10_10_1437 
30_12_1437   

 وقت القياس

 وقت القياس دورية القياس وزن املعيار وقت القياس دورية القياس وزن املعيار

-   

 نسبة املستفيدين الذين قاموا بالبدء بتنفيذ مشاريعهم : املعيار

%100 %75 %50 

85  % 80  % 75  % 

متوسط نسبة امتالك املشاركين للمهارات والقدرات : املعيار
 السلوكية والفنية الالزمة لبناء العمل التجاري 

%100 %75 %50 

70  % 65  % 60  % 

متوسط الوقت املستغرق للحصول على القرض من : املعيار
بداية املوافقة وحتى استالم املستفيد املبلغ 

    

%100 %75 %50 

 يوم عمل  20 أيام عمل 15 أيام عمل  10

 متوسط نسبة رضا املستفيد عن التأهيل : املعيار

%100 %75 %50 

80  % 75  % 70  % 

15  % 
الربع الثالث 

 والرابع 
10_10_1437 
30_12_1437   

 % 5 مع اعتماد كل مشارك  %  10
الربع الثالث 

 والرابع 
5 % 

الربع الثالث 
 والرابع 

10_10_1437 
30_12_1437   

10_10_1437 
30_12_1437   

 تجربة مؤسسة السبيعي الخيرية



 صناعة ألاثر التنموي املستدام           صفحة رقم عبداملجيد بن عثمان الزهراني:    إعداد 47 05/04/1439

 بعد رضا           
 البعد الكمي         البعد النوعي               البعد الزمني              أصحاب المصلحة         

 النواتج: النطاق دعم األسر المنتجة: البرنامج

(%35 ) 

 الوزن

(%25) 

 الوزن

(%20 ) 

 الوزن

(%20) 

 الوزن

نسبة المستفيدين الذين تمكنوا من تحقيق دخل ثابت من : المعيار
مشاريعهم مقارنة بالمشاريع التي تم البدء بتنفيذها

  
%100 %75 %50 

%80 %75 %70 

(%20 ) 

 وزن المعيار

 ربع سنوي

 دورية القياس
 ابتداءا من 

30-09-1438 

 وقت القياس

عدد اللقاءات التوجيهية الجماعية التي يتم تنفيذها :المعيار
 للمستفيدين سنويا 

   
%100 %75 %50 

4 3 2 

متوسط نسبة التأخير في التسديد تبعا للجدول الزمني : المعيار
 المعتمد للتسديد 

   
%100 %75 %50 

%30 %35 %40 

متوسط نسبة رضا المستفيد عن آلية المتابعة المقدمة من : المعيار
  قبل الشريك

%100 %75 %50 

%85 %75 %65 

متوسط نسبة المبالغ المسددة فعليا مقارنة بالمبالغ : المعيار
   المستهدفة بالتسديد 

%100 %75 %50 

%80 %75 %70 

عدد الزيارات التوجيهية الفردية التي يتم تنفيذها لكل : المعيار
   مستفيد سنويا 

%100 %75 %50 

3 2 1 

متوسط االلتزام بالمراحل الزمنية المعتمدة لبرنامج األسر : المعيار
 المنتجة 

%100 %75 %50 

%85 %80 %75 

 متوسط رضا إدارة البر عن كفاءة الشريك المنفذ  : المعيار

%100 %75 %50 

%80 %75 %70 

 المساهمة في سد اإلحتياجات الضرورية ألبناء المجتمع  : الهدف اإلستراتيجي

(%15 ) 

 وزن المعيار

 ربع سنوي

 دورية القياس
 ابتداءا من 

30-01-1438 

 وقت القياس

(%10 ) 

 وزن المعيار

 ربع سنوي

 دورية القياس
 ابتداءا من 

30-03-1438 

 وقت القياس

(%15 ) 

 وزن المعيار

 ربع سنوي

 دورية القياس
 ابتداءا من 

30-03-1438 

 وقت القياس

(%10 ) 

 وزن المعيار

 ربع سنوي

 وقت القياس دورية القياس

(%15 ) 

 وزن المعيار

 سنوي

 دورية القياس
 ابتداءا من 

30-11-1438 

 وقت القياس

(%5 ) 

 وزن المعيار

 نصف سنوي

 وقت القياس دورية القياس

(%15 ) 

 وزن المعيار

 ربع سنوي

 دورية القياس
 ابتداءا من 

30-01-1438 

 وقت القياس

 ابتداءا من 
30-03-1438 

 ابتداءا من 
30-06-1438 

 تجربة مؤسسة السبيعي الخيرية



 صناعة ألاثر التنموي املستدام           صفحة رقم عبداملجيد بن عثمان الزهراني:    إعداد 48 05/04/1439

 بعد رضا                          
أصحاب                         

 المصلحة
 البعد الكمي         البعد النوعي               البعد الزمني             

 األثر: النطاق دعم األسر المنتجة: البرنامج

(%35 ) 

 الوزن

(%25) 

 الوزن

(%20 ) 

 الوزن

(%20) 

 الوزن

من ستة )متوسط الدخل الشهري الذي تم تأمينه لألسرة : المعيار
  (أفراد

%100 %75 %50 

3500   3000   2500   

12  % 

 وزن المعيار

 ربع سنوي 

 دورية القياس
تبدأ من 

30_1_1439   

 وقت القياس

نسبة األسر التي انتقلت من فئة إلى فئة أفضل في تصنيف : المعيار
   الجمعيات الخيرية

%100 %75 %50 

(20)% (15)% (5)% 

متوسط االلتزام بالمراحل الزمنية المعتمدة لبرنامج األسر : المعيار
   المنتجة

%100 %75 %50 

85 % 80 % 75 % 

 متوسط نسبة رضا المستفيد عن المشروع: المعيار

%100 %75 %50 

85 % 75 % 65 % 

نسبة المستفيدين الذين تمكنوا من تحقيق دخل ثابت من : المعيار
 مشاريعهم مقارنة بالمشاريع التي تم البدء بتنفيذها

%100 %75 %50 

70 % 65 % 60 % 

  عدد الفعاليات التسويقية : المعيار

%100 %75 %50 

3  2  1  

متوسط نسبة التأخير في التسديد تبعا للجدول الزمني : المعيار
   للتسديد 

%100 %75 %50 

35 % 45 % 55 % 

 متوسط نسبة رضا أصحاب المصلحة عن المشاريع : المعيار

%100 %75 %50 

80 % 75 % 70 % 

 المساهمة في سد اإلحتياجات الضرورية ألبناء المجتمع  : الهدف اإلستراتيجي

9  % 

 وزن المعيار

 ربع سنوي 

 دورية القياس
تبدأ من  
30_3_1439   

 وقت القياس

25  % 

 وزن المعيار

 نصف سنوي 

 دورية القياس
تبدأ من 

30_3_1439   

 وقت القياس

5  % 

 وقت القياس دورية القياس وزن المعيار

12 % 

 وزن المعيار
أسبوع بعد كل 

 مرحلة 

 وقت القياس دورية القياس

10  % 

 وزن المعيار

 سنوي  

 دورية القياس

30_11_1439   

 وقت القياس

5  % 

 وزن المعيار

 سنوي  

 وقت القياس دورية القياس

8  % 

 وزن المعيار

 شهري 

 دورية القياس
تبدأ من 

30_1_1439   

 وقت القياس

-  

تبدأ من  نصف سنوي    1439_11_30
1_1_1439   
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 صناعة ألاثر التنموي املستدام           صفحة رقم عبداملجيد بن عثمان الزهراني:    إعداد 49 05/04/1439

 :النطاق :البرنامج

مالحظات المشرف حول اإلثباتات 
 المقدمة 

 مستوى إكتمالها وجاهزيتها
 معايير األداء اإلثباتات الخاصة بالتنفيذ (يتم تعبئته من قبل الشريك المنفذ)

- 
- 

- 
- 

-   

- 
- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 
- 

- 

 :التاريخ :موقع التنفيذ :الشريك

 تجربة مؤسسة السبيعي الخيرية



 صناعة ألاثر التنموي املستدام           صفحة رقم عبداملجيد بن عثمان الزهراني:    إعداد 50 05/04/1439

 :النطاق :البرنامج

أهم المشاكل والمعوقات المصاحبة  األسباب الرئيسية لتلك المشاكل
األساسية  األبعاد أهم اإلنجازات التي تم تحقيقها للتنفيذباألداء

 ألداء البرنامج

- 

- 

- 

- 

- 

- 
 البعد الكمي

- 

- 

- 

- 

- 

- 
 البعد النوعي

- 

- 

- 

- 

- 

- 
 البعد الزمني

- 

- 

- 

- 

- 

- 

بعد رضا 
 أصحاب املصلحة

 :التاريخ :موقع التنفيذ :الشريك
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 صناعة ألاثر التنموي املستدام           صفحة رقم عبداملجيد بن عثمان الزهراني:    إعداد 51 05/04/1439

 :النطاق :البرنامج

القيمة الفعلية  أهم المالحظات الخاصة باألداء   التطوير المقترحة مبادرات
األساسية  األبعاد معايير األداء لمؤشرات األداء

 ألداء البرنامج
- 

- 
- 

- 

- 
- 

1- 
 الكمي البعد

2- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

1- 
 البعد النوعي

2- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

1- 
 الزمني البعد

2- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

1- 
رضا أصحاب  بعد

 -2 املصلحة

 :التاريخ :موقع التنفيذ :الشريك
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 صناعة ألاثر التنموي املستدام           صفحة رقم عبداملجيد بن عثمان الزهراني:    إعداد 52 05/04/1439

 :النطاق :البرنامج

 نسبة األداء
الفعلي 
للمعيار 
)%( 

%50 %75 %100 
مؤشر  قيمة

 األداء
 الفعلية

 وزن المعيار
األساسية  األبعاد معايير األداء )%(

 ألداء البرنامج

-  
 الكمي البعد

- 

- 
 البعد النوعي

- 

- 
 الزمني البعد

- 

رضا أصحاب  بعد -
 - املصلحة

 :التاريخ :موقع التنفيذ :الشريك

 =  ) %     (نسبة األداء السنوي للبرنامج  
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 صناعة ألاثر التنموي املستدام           صفحة رقم عبداملجيد بن عثمان الزهراني:    إعداد 53 05/04/1439

 :التاريخ :اإلدارة الخيرية
ذات األثر اإلستراتيجي البرامج أهم الممارسات المتميزة أهم الدروس والعبر المستفادة أهم فرص التطوير المستقبلية  
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 تجربة جمعية زمزم
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 توصيات
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 توصيات

العناية بالبرامج اإلستراتيجية بأسلوب إدارة األثر، وليس قياس األثر فقط. 
إعداد منهجية إدارة األثر؛ متضمنة السياسات واآلليات واألدوات والنماذج، وفق هيكلة الجمعية. 
تأسيس وحدة تقويم األثر في الجمعية، وتأهيل المختصين فيها. 
اإلعداد التكاملي بين إدارة البرامج الخيرية ووحدة تقويم األثر منذ بداية التخطيط للبرنامج الخيري. 
 نشر نتائج تقويم األثر بين الجمعيات المتشابهة في المجال، لتطوير وتحسين واستدامة البرامج

 .الخيرية
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