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تقديم

تستخدم مختلف األدوات الكمية والكيفية لجمع وتحليل
البيانات التي تشمل املقابالت الشخصية واألدبيات والتقارير
السنوية والوثائق والسجالت وحلقات النقاش وغريها ،وتعترب
املقابالت الشخصية من أهم وسائله لجمع البيانات عن الحالة
املدروسة ،حيث تم إجراء مجموعة من املقابالت عرب وسائط
االتصال املرئي مع عينة من اإلداريني العاملني يمثلون مختلف
املستويات اإلدارية بالجمعية ضمت مدير عام الجمعية
وأعضاء من مجلس اإلدارة وخرباء ومستشارين وممثلني
لإلدارة املالية والرتبية واإلرشاد األرسي واالستثمار االجتماعي
وإدارة االسرتاتيجية والتميز كما هو موضح يف الشكل البياني
أدناه:

يقدم املركز الدويل لألبحاث والدراسات (مداد) هذه الدراسة
يف إطار مرشوع دراسات الحالة الستعراض أبرز التجارب
يف مجال العمل الخريي وتوظيف الدروس املستفادة منها
لتطويره والنهوض به.
وتجربة البناء املؤسيس وأثره عىل االستدامة املالية يف جمعية
املودة للتنمية األرسية بمكة املكرمة ،تجربة ثرية تستحق
الدرسة ،حيث بدأت هذه التجربة بالتأسيس والبناء ثم
انطلقت نحو التميز واالستدامة واملنافسة عىل الجوائز املحلية
واإلقليمية والعاملية  ،وهي مؤرشات تؤكد بجالء نضج التجربة
وثراء املعرفة وبواعث االبداع والتميز لدى القيادة وفريق
العمل..
وتم استخدام منهج دراسة الحالة لتنفيذ هذه الدراسة
ملا يتميز به من عمق وشمول يوفره تنوع منهجيته التي

شكل رقم ( )1أعضاء عينة المقابالت من إدارات الجمعية
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ويتضح أن عينة املقابالت يتمتعون بخربات عملية طويلة مع
جمعية املودة تبلغ يف متوسطها ( )8.7عاما ً لكل منهم كما هو
موضح يف الرسم البياني التايل:

شكل رقم ( )2الخبرة العملية ألعضاء عينة المقابالت مع الجمعية
ﻣﺟﻠس اﻹدارة
%۳۰

إدارة اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
واﻟﺗﻣﯾز
%۱۰
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
%۷
اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻹرﺷﺎد
اﻷﺳري
%۱٦

اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم
%۱۱
ﺧﺑراء وﻣﺳﺗﺷﺎرون
%۱۸
وتدور تساؤالت هذه الدراسة حول عدة محاور للتعرف عىل
البناء املؤسيس وأثره عىل االستدامة املالية بجمعية املودة
للتنمية لألرسية وأهم التغيريات التي أحدثت القفزة النوعية
للجمعية يف أهم الجوانب املتعلقة باملوارد البرشية واملوارد

اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
%۸
والوسائل التي تتبعها الجمعية ملواجهة الصعوبات ومشكالت
التمويل وتحقيق االستدامة املالية ،والدروس املسفادة من
تجربة الجمعية يف األداء املؤسيس التي يمكن أن تستفيد منها
الجمعيات الخريية األخرى.
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ملخص تنفيذي

يمثل العمل املؤسيس عنرصا ً أساسيا يف املنظمات الخريية
لضمان ثبات العمل واستمراره واملحافظة عىل تراكم الخربات
والتجارب واملعلومات واملحافظة عىل االستقرار اإلداري واملايل
لتلك املنظمات ،وقد نبعت فكرة هذه الدراسة من استشعار
الدور املحوري للبناء املؤسيس عىل مختلف جوانب األداء وأثره
امللموس عىل تنمية املوارد واستدامتها.
وتهدف هذه الدراسة إىل التعرف عىل البناء املؤسيس لجمعية
املودة للتنمية األرسية بمكة املكرمة وعوامل تطوره ودوره
يف النجاحات التي حققتها الجمعية حتى صارت من بني
املؤسسات الخريية القائمة عىل العمل املؤسيس املتميز كتجربة
رائدة يستفاد منها يف إثراء التجارب واستقاء الدروس والعرب
للنهوض بمنظمات القطاع الخريي.
وقد تم استخدام منهج دراسة الحالة لتنفيذ هذه الدراسة ملا
يتميز به من عمق وشمول يوفره تنوع منهجيته التي تستخدم
مختلف األدوات الكمية والكيفية لجمع وتحليل البيانات .
وتعترب املقابالت الشخصية من أهم وسائله لجمع البيانات
عن الحالة املدروسة ،حيث تم استخدامها يف هذه الدراسة مع
عينة من اإلداريني العاملني يمثلون مختلف املستويات اإلدارية
بالجمعية ضمت مدير عام الجمعية وأعضاء من مجلس اإلدارة
وخرباء ومستشارين وممثلني لإلدارة املالية والرتبية واإلرشاد
األرسي واالستثمار االجتماعي وإدارة االسرتاتيجية والتميز.
وتدور تساؤالت هذه الدراسة حول عدة محاور للتعرف عىل
البناء املؤسيس واالستدامة املالية بجمعية املودة للتنمية
األرسية وأهم التغيريات التي أحدثت القفزة النوعية للجمعية
ومستوى التزام إدارة الجمعية باملصداقية والشفافية والقيادة
اإلدارية الرشيدة واالهتمام بالتخطيط االسرتاتيجي كأداة من
أدوات تحقيق رؤيتها والوسائل التي تتبعها ملواجهة الصعوبات
والتحديات وعمليات التقويم والتحسني ،والدروس املسفادة
من تجربة الجمعية يف األداء املؤسيس التي يمكن أن تستفيد
منها الجمعيات الخريية األخرى.
وتتضمن محاور الدراسة التعرف عىل البناء املؤسيس
واالستدامة املالية بجمعية املودة للتنمية لألرسية وأهم
التغيريات التي أحدثت القفزة النوعية للجمعية ومستوى
التزام إدارة الجمعية باملصداقية والشفافية والقيادة اإلدارية
الرشيدة واالهتمام بالتخطيط االسرتاتيجي كأداة من أدوات
تحقيق رؤيتها والوسائل التي تتبعها ملواجهة الصعوبات
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والتحديات وعمليات التقويم والتحسني.
كما اهتمت الدراسة باستعراض مسرية الجمعية التي بدأت
صغرية وذات قدرات مالية وبرشية متواضعة حتى وصلت إىل
ما شهدته من تطور كبري يف آفاق العمل املؤسيس الفعال وما
حققته من أثر من خالل مختلف الربامج املوجهة إىل جميع
قطاعات املجتمع .واستمرت الجمعية يف االلتزام بمقومات
تطوير األداء مما ساهم يف انتقالها إىل آفاق التميز املؤسيس
العاملي وحصولها عىل العديد من الجوائز املحلية واإلقليمية
والدولية.
وتوضح الدراسة أهم معالم الرؤية االسرتاتيجية للجمعية
والتي تقوم عىل مجموعة من القيم الجوهرية تتمثل يف
املوثوقية واالبتكار والخصوصية والشفافية والتكامل والتميز
والعمل الجماعي  ،وتسعى إىل تعزيز املعرفة واملهارة الالزمة
لتحقيق أهدافها من خالل بناء فريق عمل ذي كفاءة عالية
وفاعلية وبناء وتمكني الصف الثاني واستقطاب املتطوعني
واملمارسني ،وتطوير بيئة العمل لتكون جاذبة ومتطورة.
وتركز اسرتاتيجية الجمعية يف محور املستفيدين عىل اجتذاب
املستفيدين وكسب رضاهم وتلبية احتياجاتهم ورغباتهم
من خالل تعظيم املنفعة وتحقيق الرضا وتعزيز العالقات مع
أصحاب املصلحة واإلسهام الفاعل يف تحقيق رؤية .2030
ويف بعدها املايل اهتمت اسرتاتيجية الجمعية بضمان تحقيق
استدامة اقتصادية ومالية عن طريق إيجاد مصادر دخل ثابتة
وقابلة للنمو.
ويتجىل من خالل هذه الدراسة اهتمام الجمعية بالبناء
املؤسيس بالجمعية يف ابتكار املبادرات والخدمات النوعية
واسترشاف االحتياجات واألولويات املستقبلية لألرسة،
والسعي الستدامة التميز املؤسيس وتعزيز الكفاءة التشغيلية
وتطوير الرشاكات االسرتاتيجية الفاعلة ،إضافة إىل تطوير
منظومة االتصال املؤسيس ونمذجة منظومة العمل وتنمية
وتنويع إيرادات الجمعية.
وتشري الدراسة إىل ما قامت به الجمعية من نمذجة لغالبية
املبادرات األرسية حتى أصبحت بمثابة الجهة االستشارية
والتنفيذية الرشيكة للجهات الحكومية ،مما أدى إىل ارتفاع
حجم املشاريع الحكومية التي تتوالها وتنويع مصادر دخلها
وتعزيز استدامتها املالية ومواجهة صعوباتها من خالل
مختلف الوسائل.

1

جمعية المودة
والبناء المؤسسي
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أ /النشأة والتاريخ:
•تأسست جمعية املودة للتنمية األرسية بمنطقة مكة
املكرمة عام 2003م وهي جمعية تنموية غري ربحية
متخصصة يف تعليم وتدريب وإرشاد وإصالح وتوعية
واستقرار األرسة وتكوين بيئة أرسية صحية وآمنة لألبناء
 .وتسعى الجمعية ألن تكون مرجعا ً رئيسا ً لقضايا األرسة
واإلسهام يف طرح أفضل الحلول االسرتاتيجية يف تحقيق
أهداف برنامج التحول الوطني املتعلقة باألرسة وتأهيل
أفضل الكفاءات من املختصني يف هذا املجال.
•كانت انطالقة الجمعية متواضعة يف بدياتها ألن أغلب
العاملني بالجمعية كانوا موظفني بجهات أخرى .وكانت
تنمية املوارد تعتمد عىل مصدرين هما إعانات الوزارة
والتربعات العامة .ومع مرور الوقت بدأ التوسع يف تقديم
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الخدمة فدخل موضوع االستشارات الهاتفية واملقابلة،
وبدأت الجمعية يف التطوير الداخيل بدءًا من تعيني مديرا ً
مفرغا ً وقد بدأ يف استقطاب الكوادر البرشية إداريا ً وفنيا ً
بالشكل الذي يضمن ارتقاء الجمعية وتجويد العمل بها،
فتم االهتمام بموضوع الجودة والتميز واإلدارة املالية،
وتنمية املوارد واستدامتها.
•تطورت أعمال الجمعية بشكل الفت خالل الفرتة منذ
التأسيس حتى عام 2010م بعد أن انتقلت إىل مرحلة
جديدة من العمل املكتبي املسائي ،وبدأت تخصصاتها يف
التوسع ،واعتماد اسرتاتيجية الدراسات البحثية والتدريب
•شهدت الجمعية مرحلة جديدة من العمل املؤسيس

خالل الفرتة من 2015 – 2011م فقد بعد ان حصلت عىل
الرتخيص الرسمي كجمعية خريية متخصصة يف اإلصالح
االجتماعي وذات ذمة مالية مستقلة.
•كان العام 2015م هو العام األول الذي بدأت فيه الجمعية
بعمل خططها التشغيلية وموازناتها التقديرية  ،وفيه
تم تغيري التوجه االسرتاتيجي بوضع خارطة طريق
وخطة متكاملة لالستدامة املالية التي تهدف اىل تأمني
االحتياجات املالية للجمعية للخمس السنوات القادمة،
ويف نفس العام تم توقيع عقد رشاكة مع وزارة العدل يف
قضايا االرسة واإلصالح االرسي.

الفرتة من  2018 – 2016م ،حيث حصلت يف عام 2016
م عىل أول شهادة يف معايري التميز املؤسيس من املنظمة
األوروبية للجودة ( ، )EFQMويف عام 2017م أطلقت
الخطة االسرتاتيجية األوىل بمعايري احرتافية وباالعتماد
عىل رشكة خبرية يف املجال وبمشاركة فريق العمل.
ونتيجة ألدائها املؤسيس املتميز منذ تأسيسها نالت
جمعية املودة للتنمية األرسية العديد من الجوائز من بينها
ما ييل:

•تواصلت مسرية البناء والتميز املؤسيس للجمعية ويف

اسم الجائزة

ناريخ الحصول عىل الجائزة

جائزة التميز الرقمي

2016

جائزة املرشوعات الرائدة اجتماعيا

2016

جائزة مكة للتميز

2017

جائزة امللك خالد

2017

جائزة جدة لالبداع

2018

جائزة التميز يف العمل الخريي

2018

جائزة قيادي األعمال يف الرشق األوسط

2018

جائزة الشيخ خليفة لالمتياز تصنيف الجمعية من Work To
 Place Greatكأفضل بيئة عمل عىل مستوى اململكة

2019

جائزة املؤسسات املتميزة يف مجال رعاية األرسة العربية

2020

جائزة األمري محمد بن فهد ألفضل أداء خريي يف الوطن
العربي

2021

جائزة امللك خالد للتميز2021

2021
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ب /التأسيس للتميز املؤسيس:
الثقة يف مجلس اإلدارة نتيجة لإلنجازات املحرزة وما كان يتمتع
به من تجانس بني أعضائه وانسجام واحرتام وتقدير ،وحسم
الخالف يف الرأي بالتصويت الذي كان قبوله بروح طيبة ،وكان
يتم تسجيل كل ما يدور يف اجتماعات مجلس اإلدارة ،وكل
شخص يشعر أن وجهة نظره محرتمة ومقدرة.

عقدت الدورة األوىل ملجلس إدارة الجمعية يف السنة الرابعة من
املرحلة التأسيسية ،وكان الهدف الرئييس للمجلس هو عمل
خارطة الطريق تتكون من ثالث مسارات :األداء االجتماعي،
واألداء املؤسيس ،واألداء االقتصادي ،واستمرت التفاهمات
واملشاورات ملدة ستة أشهر قبل مبارشة العمل ،وتم تنفيذ
أول دراسة عىل قياس األثر .وكان هناك توافق بني مجلس
اإلدارة واملدير التنفيذي يف الفكر املؤسيس وإدارة العمل الخريي ومع تطور البناء املؤسيس للجمعة ظهرت أهمية االستدامة
باملبادرات والتميز املؤسيس ،وتوفرت الثقة املتبادلة بني اإلدارة املالية نظرا لزيادة حجم املشاريع .ومع زيادة حجم املشاريع
سارعت الجمعية للبحث عن مصادر إضافية للدخل للجمعية،
التنفيذية ومجلس اإلدارة.
وركزت عىل رضورة وجود واستمرارية امليزانية التشغيلية
كانت أحدى نقاط الضعف يف البداية تتمثل يف عدم وجود صف للهيكل اإلداري واملصاريف التشغيلية وعدم توقفها أبداً.
ثان من القادة واملدراء ،وتم إيجاد البدائل املناسبة بعد عدة ونتيجة السعي الحثيث رغم ظروف التأسيس إال ان الجهود
محاوالت واختبارات ،ويف هذه املرحلة ركز أعضاء مجلس اثمرت اىل حد ما وتم تامني االحتياج املايل لثالث إىل خمس
اإلدارة يف املرحلة الجديدة عىل استقطاب فريق جديد .كما تم سنوات قادمة .وظلت فكرة االستدامة املالية مخيمة عىل
تجديد االسرتاتيجية السابقة ،ووضع اسرتاتيجية جديدة ،مع التفكري يف هذه املرحلة من التأسيس.
عدم تدخل مجلس اإلدارة يف األمور التشغيلية اليومية ،فزادت

ب /قياس األداء املؤسيس:
تم قياس األداء املؤسيس بالجمعية للعام  2020عىل ضوء
نتائج بطاقة األداء املتوازن وفق ما تم تحقيقه من نتائج
مؤرشات األداء يف محاور املستفيدين وأصحاب املصلحة
والعمليات الداخلية والبعد املايل والتعلم والنمو ،وجاء أعالها
ملحور أصحاب املصلحة ( ،)%99ثم العمليات الداخلية (،)%97
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ثم املستفيدين ( ،)%94كما بلغت نسبة األداء يف محور التعلم
والنمو ومحور البعد املايل ( )%90و ( )%88عىل التوايل .وبناء
عىل هذه النتائج فقد بلغ املتوسط العام لألداء لهذه املحاور
الخمسة بالجمعية ( )%94للعام .2020

شكل رقم ()3
متوسط األداء للعام 2020
100%

99%

98%

97%

96%

94%

94%

94%

92%

90%

90%

88%

88%

86%

84%

82%

اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدون

أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ

اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ

اﻟﺑﻌد اﻟﻣﺎﻟﻲ

اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎم

اﻟﺗﻌﻠم واﻟﻧﻣو

كما بلغ متوسط نتائج مخرجات الخطة التشغيلية ،والذي يتم ( )%87و ( )%89و ( )%90عىل التوايل .وبمقارنة نسب األداء
قياسه بنا ًء عىل ما تم تنفيذه من األنشطة واإلجراءات املعتمدة لربامج وإدارات الجمعية للعام  2020نجد أن أعالها قد جاء
يف الخطة التنفيذية ( )%91للعام  ،2020وهو املتوسط األعىل ملا ألداء اإلدارة املالية الذي بلغ ( )%100من املستهدف.
تم تنفيذه مقارنة باألعوام  2017و  2018و  2019والتي بلغت
120

شكل رقم ()4
متوسط مخرجات الخطة التشغيلية لألنشطة واإلجراءات للعام 2020
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0

اﻟﺗدرﯾب
واﻟﺗطوﯾر

اﻻﺳﺗﺷﺎرات ﺷﻣل ﻟﺗﻧﻔﯾذ أﺣﻛﺎم
واﻹﺻﻼح اﻟرؤﯾﺎ واﻟزﯾﺎرة
واﻟﺗﺣﻛﯾم اﻷﺳري

اﻟﺑﺣوث
واﻟدراﺳﺎت

اﻻﺗﺻﺎل
اﻟﻣؤﺳﺳﻲ

اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺎﻧدة ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد
واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

ﻣﻛﺗب إدارة
اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
واﻟﺗﻣﯾز

اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة
ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣرأة
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بلغ ( )%95من فرص التحسني املستهدفة.

وحازت اإلدارة املالية أيضا عىل أعىل أداء يف تنفيذ فرص التحسني
بني هذه اإلدارات وفق ما تم تحقيقه من نتائج مؤرشات األداء

شكل رقم ()5
متوسط تنفيذ فرص التحسني لألنشطة واإلجراءات للعام 2020
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0%

اﻟﺗدرﯾب
واﻟﺗطوﯾر
اﻷﺳري

اﻟﺑﺣوث
اﻻﺳﺗﺷﺎرات ﺷﻣل ﻟﺗﻧﻔﯾذ
وإﺻﻼح أﺣﻛﺎم اﻟرؤﯾﺎ واﻟدراﺳﺎت
واﻟزﯾﺎرة
واﻟﺗﺣﻛﯾم
اﻷﺳري

اﻻﺗﺻﺎل
اﻟﻣؤﺳﺳﻲ

اﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﻣﺳﺎﻧدة

ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد ﻣﻛﺗب إدار ة اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة
ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣرأة
واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
واﻟﺗﻣﯾز

للعام  ،2020مع مالحظة تدنيها الواضح للعام  2019بسبب
وبمقارنة نتائج فرص التحسني بالجمعية مع األعوام
( )2020- 2019 - 2018 – 2017نجد أنها قد كانت األعىل جائحة كورونا حيث بلغت (.)%43
شكل رقم ()6
مقارنة نتائج فرص التحسني بالجمعية لألعوام ()2020- 2019 - 2018 – 2017
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2018

2017

1433

1,993,951

470,000

0

70,454

193,310

175,130

5,200

29,189

0

0

0

0

2,937,234

1.00

1434

2,321,862

200,000

0

141,386

274,580

469,739

7,400

55,977

0

0

0

15,000

3,485,944

1.19

1435

2,303,403

437,200

0

83,054

213,110

724,525

8,300

58,652

0

0

0

17,000

3,845,244

1.31

1436

3,529,821

4,450,000

0

212,369

89,120

501,803

400

169,587

0

0

0

7,907

8,961,007

3.05

2016

3,072,866

6,878,000

0

3,917,398

87,000

1,302,244

27,000

163,921

0

0

0

23,362

15,471,791

5.27

2017

2,865,193

2,300,000

0

1,129,092

162,800

639,810

35,000

109,482

0

600,000

0

42,863

7,884,240

2.68

2018

2,220,266

3,481,200

0

1,323,355

372,790

907,819

37,000

687,406

0

250,000

472,803

5,231

9,757,870

3.32

2019

3,327,032

851,746

7,078,339

936,324

708,534

344,410

26,500

755,060

0

0

257,831

31,765

14,317,541

4.87

2020

2,342,953

6,820,757

2,356,679

671,557

1,877,752

1,107,557

35,000

2,509,893

104,820

0

257,219

190,432

18,274,619

6.22

22,296,857

7.59

2021
غيرمكتملة
اإلجمالي

25,938,903

24,928,096

9,435,018

8,484,989

4,075,191

6,523,037

181,800

4,539,166

104,820

850,000

14,317,541

15,471,791

نسبة رضا أعضاء الجمعية يف العام  2020مقارنة بالعامني
املاضيني عن نتائج األداء االسرتاتيجي والتشغييل للجمعية.
وبلغت نسبة تدقيق معايري الحوكمة بالجمعية ()%95.34
يف عام  ،2020/2019حيث نالت ( )%95.50ملعيار االلتزام
واالمتثال و ( )%95.00ملعيار الشفافية واإلفصاح .كما يالحظ
نمو اإليرادات بالجمعية خالل الفرتة  2021 – 2011كما يتضح
من الشكل رقم ( )7أدناه:

8,961,007

2,937,234

3,485,944

3,845,244

7,884,240

2,937,234

3,485,944

3,845,244

0

9,757,870

1433

1434

1435

1436

شكل رقم ()7

2016

2017

2018

2019

2020

2021
غيرمكتملة

14,317,541

18,274,619

22,296,857

2021 –9,757,870
للفرتة 2011
15,471,791السنوية
نمو اإليرادات
معدل
7,884,240
8,961,007

اإليرادات

7.59

معدل نمو اإليرادات بالجمعيةمقارنة بسنة األساس (1433هـ )2012 /

8

6.22

7
5.27

4.87

6
5
3.05

2.68

3

3.32

4

1.00

1.19

1.31

1

18,274,619

ويف مجال العاملبن واملوارد البرشية بلغت نسبة توطني
20,000,000
الوظائف بالجمعية ( )%80يف عام  ،2020مقارنة بنسبة
( )%92يف عام  ،2019حيث تقلصت هنا نسبة التوطني بسبب
15,000,000
زيادة عدد الكفاءات ،و ( )%59لكل من عامي  2018و .2017
واهتمت الجمعية بتطوير املعارف واملهارات للعاملني من خالل
10,000,000
الدورات التطويرية والتدريب .وبصفة عامة يتمتع أعضاء
الجمعية بدرجة عالية من الرضا بلغت ( )%90يف عام  ،2020و
5,000,000
( )%85يف عام  ،2019و ( )%75يف عام  .2018ويالحظ ارتفاع

22,296,857

إيرادات جمعية املودة خالل الفترة من 1433هـ حتى شهرأكتوبر من  2021م

25,000,000

2

987,853

393,560

108,739,291

0
1433

1434

1435

1436

2016

2017

2018

2019

2020

2021
غيرمكتملة

1.00

1.19

1.31

3.05

5.27

2.68

3.32

4.87

6.22

7.59

ويتجىل اهتمام الجمعية بالبناء املؤسيس يف سعيها لتحقيق
إنجازات باهرة من خالل الرتكيز عىل أن تكون املؤسسة رائدة
يف مجالها األسايس بتوفري مقومات األداء املؤسيس واالهتمام
بنظم وآليات تحليل املعلومات واستنتاج حقائق املواقف التي
تواجه املنظمة ،وتبنيها للتغيري كسياسة ثابثة عىل كافة
املستويات التنظيمية ،إضافة إىل تشجيع املديرين عىل ممارسة
القيادة وليس الرئاسة.

معدل النمو

كما يتجىل هذا االهتمام بالبناء املؤسيس من خالل محور
العمليات الداخلية املشتملة عىل اإلجراءات والوسائل األكثر
تحقيقا لألهداف االسرتاتيجية مثل تعزيز الكفاءة التشغيلية
ووضع املبادرات والخدمات النوعية واسترشاف االحتياجات
واألولويات املستقبلية لألرسة وبناء الرشاكات االسرتاتيجية
الفاعلة وتطوير االتصال املؤسيس ونمذجة منظومة العمل
وتنمية وتنويع إيرادات الجمعية.
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ج /األداء االجتماعي
بعد التطور الكبري الذي شهدته الجمعية وانطالقها إىل آفاق
العمل املؤسيس الفعال سعت إىل تحقيق األثر املطلوب إحداثه
يف املجتمع ،وذلك بالعمل عىل تمكني املرأة وتوعيتها ملسئوليتها
ودورها املؤثر ،وتوعية الشباب بدورهم ومسئولياتهم تجاه
أرسهم ومجتمعهم ،وتحقيق األمن واالستقرار النفيس للطفل،
واملساهمة يف توفري مقومات إسعاد كبار السن وحفزهم
للمشاركة اإليجابية يف أرسهم ومجتمعهم .ويتم ذلك من خالل
الربامج واملراكز التالية :
•برامج اإلرشاد األرسي وحل الخالفات األرسية (اطمنئ)
•أكاديميـة تعزيـز مهـارات جـودة الحيـاة األسـرية
(مهارة)
•مركز الحماية األرسية من العنف (حماية)
•أكاديمية الحياة لتمكني املرأة (الحياة)

•مراكز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة (شمل)
•عيادة قرة عني لعالج اضطرابات الطفولة(قرة عني)
•مركز كفاءة للتطوير املهني للممارسني املختصني
(كفاءة)
•برنامج تصميم السياسات والبحوث األرسية (مؤرش)
•مركز إدراك للتوعية وتعزيز القيم األرسية (إدراك)
•مركز معرفة للتميز واالبتكار املؤسيس (معرفة)
وبمقارنة متوسط األداء االجتماعي لألعوام 2020 – 2017
نالحظ أنه قد جاء بأعىل نسبة يف العام  2019حيث بلغ (.)%92
وكان نشاط الجمعية يف املجال االجتماعي قد شهد ارتفاعا
ملحوظا ً خالل العامني  2019و  2020نظرا ً لزيادة الربامج
والخدمات التي قدمتها الجمعية يف ظل جائحة كورونا.

شكل رقم ()8
مقارنة متوسط األداء االجتماعي لألعوام 2020 – 2017
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2019
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وقامت الجمعية بدراسة قياس األثر والعائد االجتماعي عىل
االستثمار لخدمات الجمعية للعام 2019م ،حيث شملت
الدراسة أربعة برامج وهي :التدريب والتطوير األرسي،
واإلرشاد واإلصالح األرسي ،و»شمل» لتنفيذ أحكام الرؤية
والزيارة ،وأكاديمية الحياة لتمكني املرأة.
وتوصلت الدراسة إىل أن أثر الخدمات عىل املستفيدين بلغ

( ، )%80.7وبذلك فإن العائد االجتماعي عىل االستثمار يف
جمعية املودة عن العام 2019م هو ( )1.80ريال سعودي لكل
ريال يتم رصفه يف خدمات املودة كنتيجة عامة .أما بالنسبة
لنسب األثر لكل برنامج فقد كانت ( )%91للتدريب والتطوير
األرسي ،و ( )%71لربنامج اإلرشاد واإلصالح األرسي ،و()%67
لربنامج «شمل» لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة والحضانة ،
و( )%94لربنامج أكاديمية الحياة لتمكني املرأة.

شكل رقم ()9
نسبة األثر لبعض برامج الجمعية للعام 2019
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اﻟﺗدرﯾب واﻟﺗطوﯾر اﻷﺳري

اﻹرﺷﺎد واﻹﺻﻼح اﻷﺳري

وعند مقارنة نسبة األثر العام لألداء االجتماعي لألعوام 2017
–  2019 – 2018نجد أن نسبته يف عام  2017بلغت ( ،)%79ثم
ارتفعت النسبة يف العام  2018إىل (  ،) %84ثم تراجعت قليالً
يف العام  2019إىل ( ،) %81نظرا ً الستحداث بعض الخدمات

ﺷﻣل ﻟﺗﻧﻔﯾذ أﺣﻛﺎم اﻟرؤﯾﺔ واﻟزﯾﺎرة

أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣرأة

الجديدة وزيادة أعداد املستفيدين ،وهي نسب متقاربة وتميل
إىل االرتفاع .وقد بلغ إجمايل عدد املستفيدين من خدمات
الجمعية منذ التأسيس  506.031أرسة مستفيدة من خدمات
الجمعية كما هو موضح يف الشكل رقم ( )11أدناه:
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شكل رقم ()10
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أ -واقع التجربة قبل التحول
كانت السنوات الثالث األوىل من بداية التأسيس صعبة عىل
الجمعية من حيث املوارد املالية ،فقد كانت جمعية ناشئة وذات
إمكانيات مالية متواضعة ربما تعجز يف تغطية مرصوفاتها
الرضورية ،وكان عدد املتفرغني من املوظفني قليالً وأكثرهم
يعملون بنظام الدوام الجزئي بما فيهم مدير الجمعية ،وكانت
تمتلك خطة اسرتاتيجية بدائية لكنها غري واضحة املعالم وال
تتضمن مؤرشات قياس األداء وال خطة تشغيلية لضبط إيقاع
العمل ،مما حدا بالجمعية إىل محاولة التعايش والتغلب عىل
هذه األوضاع القاسية ،والتي جمعت بني تحديات متباينة
بني احتياجات فريق العمل لالنطالق بمتطلباته ،واحتياجات
التوسع واالستمرار يف العمل ،وبني وعود الجهات املانحة
واملتربعني لدعم ميزانية الجمعية.
يف هذه األثناء تم التخطيط من قبل مجلس اإلدارة لعمل
خارطة الطريق تتضمن املسارات الثالث :األداء االجتماعي،
واألداء املؤسيس ،واألداء االقتصادي ،وتم االتفاق عىل وضع
خطة لتنفيذ أول دراسة لقياس األثر .تميزت الفرتة بالثقة
املتبادلة بني اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة واتفاقها املبكر
عىل رضورة رسم معالم جديدة للمرحلة املقبلة مبنية عىل
الدراسات واألبحاث العلمية املتعلقة بقياس األثر واملعتمدة
عىل الفكر املؤسيس الحديث يف قيادة وإدارة العمل الخريي،
واستكمال البنية املؤسسية انطالقا نحو التميز املؤسيس.
كانت الجمعية تعاني من نقاط ضعف اسرتاتيجية أبرزها عدم
وجود العدد الالزم من املدراء فضال عن صف ثان من القادة
واملدراء ،مما استوجب الرتكيز عىل هذه السياسة لتكون من
ضمن أولويات املرحلة باعتبارها مناط االنطالق ومحور
التغيري.
ومن التحديات الكربى التي واجهتها الجمعية يف هذه املرحلة
الوضع االقتصادي وشح املوارد املالية املتزامنة مع زيادة
حجم املشاريع التي ينتظرها الجمهور .لذلك هرعت الجمعية
للبحث عن مصادر إضافية للدخل للجمعية عىل أساس أسوأ
السيناريوهات التي يمكن أن تحدث ،وهي حالة توقف املشاريع
وتوقف التمويل والدعم املايل ،ورسمت التصورات العملية
للبدائل املمكنة الستمرار العمل وتوفر ميزانيته التشغيلية .ومع
التخطيط السليم والسعي الحثيث بدأت بوادر االنفراج تلوح يف
األفق مبرشة بتامني االحتياجات املالية للجمعية لسنوات
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مقبلة .وكانت هذه الجهود بمثابة الرشارة التي أثارت عظم
الحاجة إىل العمل وفق اسرتاتيجية واضحة وقوية لالستدامة
املالية ،وتوجه التفكري إىل االعتماد عىل اإلسناد الحكومي بما
يساهم يف تحقيق تلك االستدامة .ونتيجة لهذا التوجه أصبحت
وزارة العدل فيما بعد رشيكا ً اسرتاتيجيا ً يؤمن مصدرا ً طيبا ً من
مصادر التمويل بجانب التربعات.

3

صعود اإليرادات
المالية للجمعية
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ومن التميز القيادي الذي قامت به اإلدارة العليا للجمعية ،إسناد
أ /األسباب واملرتكزات:
يمكن تلخيص أهم أسباب صعود اإليرادات املالية للجمعية يف مهمة التخطيط االسرتاتيجي إىل جهة استشارية خارجية ومن
وقت مبكر ،حيث تم من خالل ذلك االستفادة من الخربات
اآلتي:
املرتاكمة لدى تلك الجهة ،وضمان العمل باحرتافية عىل توجيه
•دعم أعضاء مجلس اإلدارة للتغيري النوعي بالجمعية أسس تفكري الجمعية بشكل سليم ،وربط أهدافها مع رؤية
واستقطاب فريق عمل قادر عىل أداء املهام املطلوبة  ،2030ثم تصميم كافة الربامج انطالقا من هذه االسرتاتيجية.
منه ومتفرغ ،أثرا كبريا يف القفزة النوعية للجمعية.
تال كل ذلك إنشاء إدارة خاصة بإدارة االسرتاتيجية والتميز
•العمل املمرحل ملواجهة التحدي الرئيس الذي كان يواجه املؤسيس تحت ارشاف املدير العام مبارشة ،مهمتها ترتكز
الجمعية وهو ضعف املقدرة املالية للجمعية .فتم تغيري يف متابعة سري الفريق يف تنفيذ الخطط التشغيلية وتنفيذها
التوجه االسرتاتيجي يف عام  2015ووضعت الجمعية ورصد االنحرافات إن وجدت وإدارتها والتعامل معها كفرص
خارطة طريق وخطة لتأمني االحتياجات املالية ملدة تحسني تضمها اىل بنك الفرص التي تعدها الجمعية للدفع
خمس سنوات.
بأدائها اىل قمة التميز املؤسيس.
•تأمني الجمعية للدعم املايل الجيد للميزانية التشغيلية
قبل ميزانية الربامج ،وتغيري أسلوب العمل من
التربعات وانتظار املتربع واالعتماد عىل تحرك الجمعية
والتسويق.
•رشاكة الجمعية مع وزارة العدل يف قضايا األرسة
واإلصالح األرسي
•رشاكة الجمعية مع وزارة املوارد البرشية يف تقديم
خدمات الحماية من العنف األرسي.
• نمذجة غالبية املبادرات األرسية حتى أصبحت بمثابة
الجهة االستشارية والتنفيذية الرشيكة للجهات
الحكومية ،مما أدى اىل ارتفاع حجم املشاريع الحكومية
التي تتوالها ،من بينها مشاريع اإلسناد واملنافسات
الحكومية مما أسهم يف تنويع مصادر دخل الجمعية.
وعن مدى اهتمام قيادة الجمعية بالتخطيط االسرتاتيجي
كأداة من أدوات تحقيق رؤية املؤسسة ،ودعمها لتطبيق
االسرتاتيجية للتحول من املفهوم التقليدي لإلدارة اىل املفهوم
الشامل ،أوضحت الدراسة أن الخطة االسرتاتيجية هي من
أسس عمل الجمعية بمختلف مستوياتها كفريق عمل واحد،
وأنها أساس نجاح العمل املؤسيس ،حيث يتم بناء الخطة
االسرتاتيجية كل أربع سنوات بعناية فائقة وحرص شديد من
اإلدارة العليا مع وجود حرص كبري ودعم ال محدود من اإلدارة
العليا للعمل تحت ارشافها املبارش عىل تطبيق االسرتاتيجية
وما يصاحب ذلك من منح كافة الصالحيات واإلمكانات املتاحة
لضمان تحقيقها يف الواقع.

22

البناء املؤسيس وأثره عىل تنمية املوارد املالية للجمعيات الخريية

ولتحقيق ذلك ،قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة للتدقيق
والحوكمة مهمتها تدقيق شواهد التقرير الربعي الذي
يتم عرضه عىل االجتماع الدوري كل شهرين عىل املستوى
االسرتاتيجي ومجلس اإلدارة واملستوى التنفيذي لكافة قيادات
الجمعية ،فضال عما يقوم به مجلس اإلدارة من املتابعة
املبارشة بشكل شهري ،ملراقبة قياس األثر مع العمل بمنهجية
املساءلة بشكل مستمر.
ونتيجة للجهود يف مجال التخطيط االسرتاتيجي املبكر عىل
أسس سليمة ،أكدت الدراسة أن ذلك من أهم أسباب تأهل
الجمعية للحصول عىل تلك الجوائز التي تم ذكرها وأغلبها
يف مجال التميز املؤسيس ،إضافة إىل ما تلقته الجمعية من
جوائز أخرى متنوعة يف مختلف عنارص العمل املؤسيس.
ومن النقالت النوعية لدى الجمعية تأسيس وحدة إدارية
كاملة متفرغة للجودة واالسرتاتيجية وتطبيق معايري التميز
املؤسيس ،لتحقيق أعىل درجة من الرضا لدى املستفيدين من
حيث التعامل وتحقيق رغباتهم واستقبال الشكاوى ومتابعة
معالجتها  .ومن بني أهم التغيريات األخرى التي أحدثت القفزة
النوعية للجمعية ما ييل:
•وجود قيادة واعية وذات رؤية تطويرية مستقبلية
واضحة ،وعىل معرفة تامة بدورها االسرتاتيجي
ومنسجمة مع فريق العمل ،ساندها االلتزام القوي
من قبل مجالس اإلدارة املتعاقبة بالحوكمة والتميز
والشفافية .وبفضلها أصبح العمل ضمن منهجيات
ومؤرشات واضحة جعل مؤسسات الدولة ورجال
األعمال يثقون يف الجمعية ،السيما حينما تعمدت

الجمعية سياسة الربط الجيد بني أهدافهم وأهداف
الجمعية.
•تعيني كفاءات قيادية ذات رؤية واضحة إلدارة الجمعية
بنا ًء عىل منهجيات ومؤرشات واضحة ومدير تنفيذي
متميز وفاعل يقويه مجلس اإلدارة الداعم ،ويساعده
مدير مايل متميز يف تخصصه والذي تميز الحقا بتطبيق
الرقابة عىل املرصوفات تجنبا للهدر املايل ،إضافة
اىل وجود فريق عمل منسجم مم َّكن وله صالحياته
كل حسب موقعه ودوره مع اعتماد تطويرهم الدائم
وتطويرهم املستمر من خالل برامج التدريب والتأهيل
عىل كافة املستجدات التي تهم الجمعية.
•اعتماد الخطط التشغيلية واملوازنات التقديرية مع
تدريب فريق العمل ومدراء اإلدارات بالتدريب عىل إعداد
وتنفيذ الخطط بموازناتها ،وما صاحبها من العناية
الفائقة بالتقنية والتحول الرقمي إلدارة العمليات
والتقارير والقرارات والتحسني املستمر ،السيما بعد
جائحة كورونا التي كان من بني فوائدها استكمال
معظم مالمح الرقمنة واألتمتة عىل كافة املستويات يف
الجمعية ،مما جعل من الجمعية مرجعا دوليا يف تلقى
اتصاالت من خارج اململكة لحل املشاكل األرسية.
•االهتمام بالرشاكات االسرتاتيجية يف كل برامجها
خاصة مع الجانب الحكومي والتخطيط للحصول عىل
الدعم الحكومي املستدام والذي نالته من خالل تصميم
دراسات ميدانية عالية االحرتافية تفصل االحتياجات
بطريقة عالية يف االحرتافية ،إضافة اىل تقوية تعامل
الجمعية مع املؤسسات املانحة.
•إطالق الخطة االسرتاتيجية األوىل يف عام  2017والذي
كان له أثر كبري يف إيمان الفريق كله بالرؤية والرسالة
السيما وقد ساهم كافة فريق العمل يف وضعها وتبني
كافة تفاصيلها ومخرجاتها ،وما تالها من البدء بأول
خطوة يف رحلة التميز املؤسيس واألخذ بأسباب التميز
والحصول عىل شهادة التميز االوربية ( )EFQMالذي
شكل نقلة كبرية يف مستوى األداء لدى الجمعية.

الوضع املايل بالجمعية .ومع زيادة حجم املشاريع سارعت
الجمعية للبحث عن مصادر إضافية للدخل للجمعية لتأمني
استمرارية امليزانية التشغيلية للهيكل اإلداري واملصاريف
التشغيلية وعدم توقفها .لذا تم االتجاه نحو الإلسناد
الحكومي الستدامة مصادر التمويل بجانب التربعات .وتعد
املوارد املالية يف الجمعية حاليا ً يف أفضل حاالتها منذ نشأة
عال جدا مقارنة
الجمعية.فاملستوى املتوفر حاليا من املوارد ٍ
بما كان عليه الحال قبل استكمال أركان البناء املؤسيس
والذي ساهم يف تحقيق األداء املايل املتميز للجمعية وتذليل
صعوبات التمويل.
ومن الوسائل التي استخدمتها جمعية املودة ملواجهة
صعوبات التمويل وتحقيق التميز يف االستدامة املالية تنويع
مصادر الدخل غري التقليدية مثل تفعيل برامج املسئولية
االجتماعية واالستقطاعات البنكية من االفراد ،وعوائد
االستثمار العقاري ،وعوائد املحفظة االستثمارية النقدية،
وعوائد املشاريع الحكومية واملنافسات ،وعوائد منتجات
األرس واالستثمار االجتماعي ،إضافة إىل تقديم بعض
الخدمات النوعية برسوم رمزية ،ووضع برامج تالمس
احتياجات الوزارة مما أدى إىل حصول الدعم الكبري من
الوزارة لتبني الربامج.
وقد نجحت الجمعية يف تطوير مواردها املالية خالل فرتات
األزمات االقتصادية العاملية املاضية  ،وأدارت فوائض
األموال املوجودة ،فحققت نجاحا كبريا وملحوظا ساهمت
فيه خطط االستدامة بشكل كبري .لذلك لم تمر الجمعية
بأزمات مالية تخص تمويل املشاريع والخدمات منذ العام
 2015وحتى اآلن .الجدول أدناه يوضح إيرادات الجمعية
خالل الفرتة من  2011وحتى 2020ويتضح منه الصعود
الواضح يف اإليرادات وخاصة بعد عام  ،2017وهو ما يعزز
القول بأن البناء املوسيس يسهم يف تنمية املوارد ،إضافة إىل
إسهامه الواضح يف زيادة درجة رضا املستفيدين من أداء
الجمعية بصفة عامة.

ب /النتائج واالستدامة:
بعد مأسسة العمل ظهرت أهمية االستدامة املالية نظرا
لزيادة حجم املشاريع وما صاحب ذلك من تحد كبري يف
البناء املؤسيس وأثره عىل تنمية املوارد املالية للجمعيات الخريية
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إيرادات الجمعية حتى أكتوبر من العام 2021

1433
2.937.234
2017
7.884.240

1435
3.845.244
2019
14.317.541

1434
3.485.944
2018
9.757.870

كما بلغ إجمايل املرصوفات ( )17,268,941رياال ً للعام
 ،2020وبلغ ( )10,844,526رياال ً للعام  ،2019وذلك بنسبة
( )%88.6منها ملرصوفات األنشطة ،و ( )%6.2للمرصوفات
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العمومية واإلدارية ،و ( )%3.9لإلهالك السنوي .وبلغت
نسبة زيادة املرصوفات عن العام املايض (.)%59.2

شكل رقم ()12
إجمايل املرصوفات للفرتة 2020 - 2019
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اﻤﻟﴫوﻓﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﴫوﻓﺎت اﻷﻧﺸﻄﺔ
واﻹدارﻳﺔ

2020

بهذا يمكن التأكيد عىل أن الجمعية من خالل اسرتاتيجية
االستدامة املالية قد تجاوزت العديد من التحديات والعقبات
يف هذا املجال املهم .ويمكن تلخيص أبرز لعوامل التي
ساهمت يف تحقيق االستدامة املالية فيما ييل:
•جودة تواصل الجمعية مع الجهات الحكومية كوزارة
العدل عن طريق تبنيها تمويل مرشوع «شمل» وفروعه
التسعة يف منطقة مكة املكرمة.
•وضع الخطط االسرتاتيجية التي يساهم فيها كافة فريق
العمل ووضع الخطة التشغيلية وفقا لها.
•االهتمام بالقياس وبطاقة األداء املتوازن ،وتصميم
الداش -بورد لقياس ومراقبة األداء عىل كافة املستويات.
•وجود لجنة لالستدامة املالية بوجود مجلس فخري
إلدارتها مع اختيار األشخاص املؤهلني بشكل نوعي
•إنشاء إدارة خاصة بتنمية املوارد املالية واألوقاف.

• تنويع األفكار واالستثمارات واالهتمام باألوقاف
واملحافظ املالية.
•الدخول يف املنافسات الحكومية عىل الربامج يف محافظة
جدة ومنطقة مكة املكرمة.
•تصميم برامج نوعية وباحرتافية عالية لتسويقها عىل
الوزارات والجهات املانحة.
عال من االستقرار الوظيفي عىل مستوى
•تحقيق مستوى ٍ
اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة.
•عقد رشاكات مع الجامعات السعودية بإقامة دبلومات
بمقابل مادي.
•تبني اسرتاتيجية جديدة ومميزة التسويق الجيد
للمشاريع.
•التحفيز والتعزيز املستمر للعاملني بالجمعية.
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تحديات الرحلة
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تتمثل أبرز التحديات التي تواجه جمعية املودة يف الصعوبات
التي تتعلق باملستفيدين وأصحاب املصلحة والتي تتمثل يف
كثرة الشكاوى من قبل الجمهور رغم كثافة العمل ،مما
يحث عىل التخطيط املبكر الستيعابها .وهناك أيضا التحديات
املتعلقة باملستفيدين من خدمات أخرى مثل شمل والحماية.
فبحكم طبيعة الخدمة بني خصمني ربما يبادر الطرف املنفذ
ضده بالعداء تجاه الجمعية.
وهناك العديد من العوامل الداخلية والخارجية لهذه الصعوبات
يمكن تلخيصها فيما ييل:
أ /عوامل داخلية
•ترسب بعض املوظفني يف إدارات محددة ،وتم التغلب
عليها بتفرغ املوظفني.
•قلق مزمن من االستدامة املالية َ
وهم توفري الدعم املايل
لضمان استمرار تقديم الخدمات للمجتمع.
•تغيري املبنى إىل مبنى مناسب وثابت يناسب عدد
املوظفني.
•تفعيل التطوع املتخصص.

تضاف إىل ما تم ذكره يف الفقرات السابقة ،ومن تلك اإلجراءات
عىل سبيل املثال ال الحرص:
استحداث صندوق لفرص التحسني يتم تغذيته عن
طريق أدوات تقييم خارجي وداخيل ويتم التعامل معها
بمنتهي الجدية ،حيث تتم جدولتها ،وتقييم كافة أفراد
فريق العمل بموجب تعامله مع فرص التحسن خالل
الفرتة املحددة إلنجازها.
الحصول عىل املزيد من فرص التحسني من خالل
متابعة الربامج بشكل يومي وأداء املوظفني والتغذية
الراجعة من املستفيدين ،حيث تعمل الجمعية عىل
إنجازها التعامل معها بشكل رسيع.
عمليات التقويم ألداء واملوظفني تتم وفق نماذج
محددة بشكل دوري ،حيث تقوم إدارة التميز املؤسيس
بتزويد الفريق باملؤرشات املخططة دوريا.
يتم عقد االجتماعات مع فريق العمل ملناقشة قصور
األداء ومحاولة التغلب عليه ،حيث يعقد اجتماع
أسبوعي ملتابعة تنفيذ الخطة التنفيذية ،واجتماع
شهري مع املدراء ملتابعة األداء وتنفيذ فرص التحسني.

•قلة املختصني األرسيني املمكنني واملؤهلني.

أحد أهم وسائل التقييم والتحسني هي املشاركة
بجوائز التميز لتصميم وتطوير معايري األداء وإيجاد
فرص التحسني من قبل املقيمني الخارجيني.

•تحدي عدم تجديد بعض العقود الحكومية

من أهم الوسائل يف التقييم والتحسني التي تعول عليها
الجمعية :املشاركة بجوائز التميز ،حيث يكون الهدف
الرئيس منها ليس مجرد حصد الجوائز فحسب ،بل
ملطابقة املعايري بني الجمعية وبني العديد من الجهات
الخارجية عنها  ،حتى تتمكن من الحصول عىل
توجيهات وإرشادات من الخرباء واملقيمني الخارجيني
من ذوي الخربات العالية  ،بما يسهم دون أدنى شك يف
تحسني أداء الجمعية بعدد مساهمتها يف تلك الجوائز .

ب /عوامل خارجية وعامة
•عدم تجديد بعض العقود الحكومية
•الركود االقتصادي
•جائحة كورونا
•زيادة التفكك االرسي

•تسارع األمور ال يعترب عقبة ولكنه قد يكون تح ٍّد تسعى
وهناك العديد من املمكنات والحلول العملية األخرى التي
الجمعية ملواجهته والتغلب عليه.
انتهجتها الجمعية لتجاوز الصعوبات التي تواجهها تشمل ما
وملواجهة مختلف التحديات التي تعرتض مسارها فقد اهتمت ييل:
الجمعية بتقييم األداء العام للجمعية بشكل دوري ووفق
•التعاون مع الخرباء ومكاتب الدراسات والبحوث وغريها
معايري ومؤرشات أداء عالية .وإلرساء هذه الثقافة عملت
عرب عقود موقعة يتم االتفاق عىل بنودها.
الجمعية عىل تطوير إجراءات كثرية من شانها تحسني األداء
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•تعزيز ثقة أصحاب املصلحة مما يساعد بزيادة حجم
التربعات.

•بناء رشاكات اسرتاتيجية مع الجمعيات يف مختلف
محافظات املنطقة.

•التمكني للموظفني وزيادة املحفزات.

•استفادة الجمعية من جائحة كورونا يف زيادة أعداد
املتدربني الذين تضاعف عددهم كثريا عرب التدريب
اإللكرتوني (أون الين ).

•التحول لتقديم الخدمات الكرتونياً.
•التوسع يف بعض الخدمات التي تحقق االستقرار
للجمعية.
•بناء خطة استدامة مالية مع الرتكيز عىل مشاريع
اإلسناد الحكومي.

•التحول لتقديم الخدمات إلكرتونياً.
•السعي لبناء بيئة عمل محفزة.

•الرتكيز واالهتمام بمشاركة الوزارة عىل بناء معايري
اعتماد املختصني األرسيني.
•السعي لتخصيص قطعة أرض من قبل أمانة جدة لبناء
مقر للجمعية.

يمكن تلخيص أبرز مكامن الإللهام يف تجربة جمعية املودة
يف األداء املؤسيس وأثره عىل تنمية الفروق املالية والتي
يمكن نقلها لآلخرين يف النقاط التالية:
أن تقوم املؤسسات الخريية بوضع الربامج واملبادرات
املجتمعية من واقع دراسات االحتياج امليداني ،وليس
مما يعتقده أو يتصوره العاملون بالجمعيات التي
تقدم الخدمة ،وذلك للتعرف عىل االحتياجات الفعلية
للمستفيدين وتصميم املبادرات والربامج بصورة تالئم
واقع االحتياجات الفعلية استنادا عىل نتائج تحليل تلك
الدراسات.
رضورة االهتمام بإيجاد التوازن بني االهتمام
بالجانب املؤسيس وجانب االستدامة املالية وبني األداء
االجتماعي والتميز يف خدمة املستفيدين ،حيث أن
االهتمام الزائد بالجانب األول يؤثر سلبا عىل الجانب
اآلخر إذا لم يحدث التوازن وتُدار األولويات بشكل
صحيح.
أن تهتم الجهات الخريية بفريق العمل بشكل يؤدي
إىل توفري كافة األسباب التي تحافظ عىل معنوياتهم

املرتفعة من حيث الكفاية املالية والتعامل اإلنساني
الراقي ،وترك استغالل عواطفهم واندفاعهم لعمل
الخري عىل حساب تحمل املسئولية يف توفري متطلباتهم
وتميزهم وبقائهم يف الخدمة.
االجتهاد يف إكرام املستفيدين وخدمتهم ورفع مستوى
تقديرهم لدى فريق العمل بكافة املستويات.
اختيار الكفاءات العاملة ومنحها الثقة الكاملة
وتمكينها من عملها ابتدا ًء من وضع الخطط إىل اتخاذ
القرار ،مع منح الصالحيات املناسبة لكي ينطلق
العمل املؤسيس ملتابعة اإلنجازات والتحرر من قيود
البريوقراطية التقليدية واإلجراءات التي تعيق األداء.
توفري األمن الوظيفي العايل ملوظفي الجمعية
لتشجيعهم عىل االستمرار والتميز واملحافظة
عىل مستوى الكفايات والخربات املتميزة املتوفرة
بالجمعية.
االهتمام بتطوير فريق العمل ابتدا ًء من العامل الجديد
وانتها ًء بكافة موظفي الجمعية وتطوير خرباتهم
البناء املؤسيس وأثره عىل تنمية املوارد املالية للجمعيات الخريية

29

3

5

الدروس
المستفادة
30

البناء املؤسيس وأثره عىل تنمية املوارد املالية للجمعيات الخريية

يمكن تلخيص أبرز مكامن الإللهام يف تجربة جمعية املودة
يف األداء املؤسيس وأثره عىل تنمية الفروق املالية والتي
يمكن نقلها لآلخرين يف النقاط التالية:

ومعارفهم نظريا وعمليا ملواكبة كل جديد واستبقائهم
يف املستوى الذي تخطط له قيادة الجمعية لضمان
توفرهم وقت الطلب. .

أن تقوم املؤسسات الخريية بوضع الربامج واملبادرات
املجتمعية من واقع دراسات االحتياج امليداني ،وليس
مما يعتقده أو يتصوره العاملون بالجمعيات التي
تقدم الخدمة ،وذلك للتعرف عىل االحتياجات الفعلية
للمستفيدين وتصميم املبادرات والربامج بصورة تالئم
واقع االحتياجات الفعلية استنادا عىل نتائج تحليل تلك
الدراسات.

أن تعمل الجمعيات عىل رفع مستوى التعاون بني
الجمعيات وبني الجهات الحكومية املختصة ،بغرض
كسب ثقتهم وتحسني الصورة الذهنية للجمعيات
لديهم من أجل إسناد تنفيذ املشاريع إليهم ،وهو ما
يحقق لها مصادر تمويل أكثر استقرارا واستدامة.

رضورة االهتمام بإيجاد التوازن بني االهتمام
بالجانب املؤسيس وجانب االستدامة املالية وبني األداء
االجتماعي والتميز يف خدمة املستفيدين ،حيث أن
االهتمام الزائد بالجانب األول يؤثر سلبا عىل الجانب
اآلخر إذا لم يحدث التوازن وتُدار األولويات بشكل
صحيح.
أن تهتم الجهات الخريية بفريق العمل بشكل يؤدي
إىل توفري كافة األسباب التي تحافظ عىل معنوياتهم
املرتفعة من حيث الكفاية املالية والتعامل اإلنساني
الراقي ،وترك استغالل عواطفهم واندفاعهم لعمل
الخري عىل حساب تحمل املسئولية يف توفري متطلباتهم
وتميزهم وبقائهم يف الخدمة.
االجتهاد يف إكرام املستفيدين وخدمتهم ورفع مستوى
تقديرهم لدى فريق العمل بكافة املستويات.
اختيار الكفاءات العاملة ومنحها الثقة الكاملة
وتمكينها من عملها ابتدا ًء من وضع الخطط إىل اتخاذ
القرار ،مع منح الصالحيات املناسبة لكي ينطلق
العمل املؤسيس ملتابعة اإلنجازات والتحرر من قيود
البريوقراطية التقليدية واإلجراءات التي تعيق األداء.
توفري األمن الوظيفي العايل ملوظفي الجمعية
لتشجيعهم عىل االستمرار والتميز واملحافظة
عىل مستوى الكفايات والخربات املتميزة املتوفرة
بالجمعية.
االهتمام بتطوير فريق العمل ابتدا ًء من العامل الجديد
وانتها ًء بكافة موظفي الجمعية وتطوير خرباتهم

أن تهتم الجهات الخريية باستخدام التقنية يف الزمن
املعارص مطلب أكثر من ملح ،ملا يف ذلك من أثر بالغ عىل
جودة األداء ودقة العمل ،وخفض التكاليف عىل املدى
البعيد .كما يمكن ذلك من زيادة حجم العمل واتساع
رقعة الخدمات وتسهيل إجراءات جمع التربعات،
والتقليل التدريجي من أساليب التعامل التقليدية
املؤثرة سلبا يف األداء.
ال بد أن تكون لدى الجهة الخريية قيادة واعية وفاعلة
تدعم وتتابع عمليات التطوير والتحسني ،وتتبنى
مفاهيم التميز املؤسيس وتطبيق معايريه ،وال ترتدد يف
االستعانة بالجهات املتخصصة لتأهيل املؤسسة وفرق
العمل.
رضورة تعريف مفهوم أصحاب املصلحة بكل دقة،
وتحديد أساليب تحقيق رضاهم ومتطلباتهم ،وطرق
قياس رضاهم ،واتباع منهجية مميزة يف هذا الشأن
لتحقيق التوازن يف تقديم الخدمة وإسعاد جميع
الرشكاء.
أن تتعاقد الجمعيات مع املؤسسات االستشارية إلعداد
الخطة االسرتاتيجية وتقوم بتأسيس مبادئ التميز
املؤسيس وبناء مؤرشات النجاح وتدريب فريق العمل
عىل ذلك ،حيث أن أثرها املستدام والنقلة النوعية
الحاصلة من جرائها ،فضال عن العوائد التي تجنيها
الجمعية ،تكون أكرب بكثري من تكلفتها.
 رضورة اهتمام الجمعية الخريية بتعزيز الصورة
الذهنية واستخدام وسائل التواصل االجتماعي لتوصيل
رسالة لكافة فئات املجتمع عن الجمعية وخدماتها،
مما ينعكس إيجابا عىل تفاعل الجميع معها.
البناء املؤسيس وأثره عىل تنمية املوارد املالية للجمعيات الخريية
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التميز واالحرتافية يف األداء ساهم كثريا يف تميز األداء
املؤسيس وجودة النتائج وتراكم الخربات الكبرية وفتح
آفاق جديدة للجمعية ،مما جعل الجمعية مصدرا
ملهما يقصده الباحثون والجمعيات األخرى محليا
وإقليميا للتعرف عىل منهجيات وأدوات ذلك التميز.
البد للجمعيات الخريية من التطبيق الحقيقي ملنهجية
التخطيط االسرتاتيجي بكل تفاصيلها ومحدداتها،
وتحويلها من الرتف الفكري واملباهاة اىل واقع حقيقي
يؤثر يف األداء والنتائج بشكل مبارش وعميق ،وإبراز ما
فيه من مؤرشات لألداء لكل أجزاء املؤسسة ،ومتابعة
التنفيذ والتقييم بدورية وتراتبية محسوبة بكل دقة.
رضورة دراسة تجارب الناجحني واالستفادة من
إبداعات اآلخرين ،والبدء من حيث وصل الجميع.
عىل الجهات الخريية التخطيط الجيد ملوازنة العمل
لألعوام القادمة فضال عن العام الحايل ،والتخطيط
لوضع محفظة احتياطية من األموال تضمن من
خاللها عدم الرتاجع أو الضعف يف األداء ،مع التخطيط
الدقيق للتغلب عىل العجز يف املدفوعات وتنويع مصادر
الدخل وتعددها كأولوية قصوى لتحقيق تميز الجمعية
واالرتقاء بخدماتها.
عىل الجهات الخريية االهتمام بالبحث العلمي بالقطاع
الخريي إلجراء الدراسات العملية القابلة للتطبيق
والفعالة يف رسم السياسات وتوفري الخدمات التي
تحتاجها كافة فئات املجتمع.
يجب أن تقوم الجمعية بالنرش يف موقعها الرسمي
لكل ما ينتج عنها تأكيدا للمصداقية والشفافية
والتزاما ً بمعايري الحوكمة واإلفصاح .وتعترب الجمعية
كل ما تنرشه مصادر مفتوحة متاحة للجميع ،بل
تعمل عىل نرش التقارير املالية للجمعيات يف الصحف
الرسمية مثل الرشكات املساهمة املغلقة أو املفتوحة
حتى يطلع املجتمع عليها لتحسني الصورة الذهنية يف
املجتمع عن الجمعيات وزيادة الثقة بها.
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املراجع
-

الزواوي ،ربيع  .املواصفة الدولية أيزو  | 2015 : 9001أيزوتك /http://www.iso-tec.com

-

املفاهيم األساسية للتميز ،مركز امللك عبد الله الثاني للتمري ،عمان -األردن

 -جائـزة امللك عبد العــزيــز للجـــودة ( .)2016النموذج الوطنـي املوحد للجودة والتميز املؤسيس لجميـع
القطـاعـات يف اململكـة العربيـة السعوديـــة .اإلصدار الثاني ،أغسطس.
 -جمعية املودة للتنمية األرسية منطقة مكة املكرمة ( .)2021تقرير أداء النصف سنوي األول للعام 2021م.
جمعية املودة للتنمية االرسية //:https 46/almawaddah.org.sa/reports
 -جمعية املودة للتنمية األرسية منطقة مكة املكرمة :امللف التعريفي لجمعية املودة
20%/sa/sites/default/filesاملودة_pdf.1
 -جمعية املودة للتنمية األرسية منطقة مكة املكرمة :تقارير االستدامة والشفافية
reports2

almawaddah.org.
almawaddah.org.sa/

 -جمعية املودة للتنمية األرسية منطقة مكة املكرمة :تقرير األداء السنوي للعام almawaddah.org.sa/ 2020
40/reports
-

دليل معايري جائزة التميز يف العمل الخريي tamayuz.com.sa

-

عطية ،محمد ناجي ( .)2014البناء املؤسيس يف املنظمات الخريية الواقع وآفاق التطوير

-

معهد التميز املستدام  :مفهوم ومراحل التميز املؤسيس https://sustainableexcellence.org
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