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 جامعً التبرعات جداراتاالطار العام ل

أعد االطار العام لجدارات جامعً   Institute Of Fundraisingجمع التبرعات فً برٌطانٌا معهد )

of-fundraising.org.uk/library/director-of-http://www.institute-التبرعات 

framework-competency-fundraising/ 

 للعربٌة علً بن سلٌمان الفوزان(نقله 

 ارشادات االستخدام

تم تطوٌره من قبل مركز جمع التبرعات لتمكٌن المدٌرٌن الطامحٌن أو الجدد لجمع التبرعات، أو الداعمٌن  جمع التبرعات اطار/ 1

 .المستقبلًللتمٌز المالً الحالً وتحتاجها السلوك والمعرفة ومجاالت وهذه الهم، والمنظمٌن للتعرٌف بمهاراتهم وقدراتهم و سلوك

فً هذا  والمهتمٌن خبراء التعلم والتطوٌر، وغٌرهم من كبار المتخصصٌنمن رعات، من قبل ادارة جمع التب تم تطوٌره اإلطار/ 2

 .من خالل عملٌة التشاور مع كبار المدراء التنفٌذٌٌن ومدراء التموٌل المشاركٌن موائمتهالقطاع وتم 

جمع  ادارةة لوظٌفة المحدد جداراتمزٌج من الهو  وفً الحقٌقةة فً القطاع، ألي وظٌفة قٌادٌ امع لنظرة االولى أنهمن ا طاربدو االٌ/ 3

ٌجعل هذا االطار خاص  اعمال جدٌدة حٌازةجمع التبرعات مثل بناء العالقات / والمرتبطة ب المحددة جداراتال ضالتبرعات وكذلك بع

 .بهذا الدور

 

 :تشمل التالًولعدد من االهداف،  طارستخدم اإلٌ

ٌساعد فً سهذا وعلٌه.  المتعارفاالطار الوطنً  بالمقارنة مع التقٌٌم الذاتً من قبل ادارة تموٌل موجودة أو طامحة لتحدٌد الثغرات/ 1

 .شخصٌة تطوٌرٌةوضع خطة 

داخل  جامعً األموالكون بمثابة أداة لتطوٌر الكفاءات الموجودة أو رفع مكانة مدٌري ٌل االطارٌمكن للقادة استخدام  إدارة المواهب/ 2

 .مؤسساتهم

لس أمناء ٌمكن استخدام إطار عمل للمساعدة أ( وضع وظٌفة وصف / التوظٌف  على سبٌل المثال الرئٌس التنفٌذي و / أو مج/ 3

 .علٌه المتعارفاالطار الوطنً  بالمقارنة معمواصفات شخصٌة / اعالنات توظٌف وب( تحدٌد المرشحٌن المناسبٌن 

، واألقران، مباشرمن المدٌر ال تغذٌة راجعة ، ٌمكن لألفراد الحصول علىا االطاردرجة لردود االفعال لهذ 363ٌغة تقٌٌم باستخدام ص/ 4

 .طوٌرٌة الخاصة بهمتوالتقارٌر المباشرة وغٌر المباشرة، وما إلى ذلك للمساعدة فً االطالع على الخطط ال

 القدرات و المهارات

 القٌادة

 عن طرٌق الهام االخرٌن صناعة األثر

 بالثقة لهمالقدوة وٌٌقود ب -
 التحفٌز من خالل تمكٌن االخرٌن -
 خالل خلق رؤٌة مشتركةتلهم االخرٌن من  -
 السنارٌوهات  د الناس من خالل اختٌارٌقو -
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 التأثٌر

 استخدام فهم االخرٌن للتأثٌر على النتائج

 الحفاظ على الدعم احتواء الخالفات معوالتفاوض  -
 بناء حلول مع االخرٌن -
 السٌاسة والقدرة على استخدام نفوذها من دون السلطةادراك  -
 وانشاء اتصاالت مثمرة التشبٌك -
 اعلى مستوى، بما فً ذلك فرٌق االدارة العلٌا، الرئٌس التنفٌذي وكبار المتطوعٌن والمجالس  اآلخرٌن فً على التأثٌر  -
 القرارات الصعبة ولٌة وتحمل مسؤاالتصال  -

 

 ًاالستراتٌجالتفكٌر 

 ة المدىطوٌل خطط  إلىحوٌل االفكار والمعارف والتحلٌل ت

 من البٌئة الخارجٌة السٌاقات العامة موائمة  -
 االستراتٌجٌةالتموٌل تتوائم مع األهداف أهداف  -
 تحدٌد االتجاهات والعالقات فً المعلومات المعقدة -
 تنقٌح المعلومات وابراز الحكم الجٌد -
 المخاطر تحلٌل -

 

 االتصال

 مشاركة االخرٌن من خالل الحوار الفعال

 االخرٌن، والقدرة على التعاطفتفهم احتٌاجات وأجندات  -
 ئة المستهدفةفتكٌف بشكل فعال مع الوضع والال -
 مشاركة االخرٌن من خالل االستماع الفعال -
 التعبٌر عن الرأي باقتناع -
 بشكل فعال  عن أعمال جدٌدةامتالك مهارة ممتازة فً العرض، والقدرة على "االعالن"  -
 بالمعرفة والشغف واالقناعالقدرة على التعبٌر عن قضٌة للحصول على الدعم  -

 

 ادارة األداء

 ادارة وقٌادة األداء

 خلق وتطوٌر فرق عالٌة األداء -
 االلهام، والتحفٌز، ومشاركة الناس على تحسٌن أدائهم واداء االخرٌن -
 تحت مستوى االداء المطلوب األشخاص الذٌن نتائجهم وادارة عواقبنفٌذ االهداف تحمل المسؤولٌة لت -
 التعرف على مسؤولٌاتهم لتطوٌر ادائهممساعدة االشخاص على  -
 عند الحاجة، على سبٌل المثال الموارد البشرٌةالعاملٌن لحل بعض مشاكلهم من المختصٌن  توجه -

 

 اهبالمو ادارة

 تطوٌر المواهب واالمكانات

 وتشجٌع والدفاع عن األشخاص األكثر موهبةتوظٌف  -
 التطوٌروالتوجٌه واالرشاد لدعم  تغذٌة راجعة وصادقة ومنتظمةتقدٌم  -
 مناقشة الخطوات المقبلة بشكل استباقً -
 والتدرٌب فً الفرٌق التغذٌة الراجعة، وطوٌرخلق ثقافة الت -

 

 المنظمة داخلالعمل 

 العمل بفعالٌة فً جمٌع انحاء المنظمة ومع أصحاب المصلحة الرئٌسٌٌن

 المنظمة وسمعتها.تعزٌز المناخ الذي ٌشعر فٌه الناس أنهم مسؤولون شخصٌا عن االبداع وادامة نجاح  -
 الدعوة الى اهمٌة تبادل المعارف بصفته مفتاحا لتمكٌن الناس -
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 حداث أكبر أثر على المنظمةالتفكٌر والتصرف إل -
تشجٌع االخرٌن على بناء عالقات تعاونٌة مع جمٌع اجزاء المنظمة وخلق ثقافة مشتركة لجمع التبرعات فً جمٌع انحاء  -

 المنظمة.

 

 االبتكار

 وخلق التطور تقالٌدالٌستخدم االبداع لتحدي 

 الوضع القائم اختبارلى العالم من حولنا، ولمنفتح عالعقل أ -
 طرٌقة خالقة فً اكتشاف فرص تولٌد دخل جدٌد -
 العمل مع االخرٌن لخلق افكار وتحدٌات جدٌدة ورؤٌة االشٌاء بشكل مختلف -
 األفكار إلى حقائقالممكنات لتحوٌل ستخدام ا -
 فً مخاطر محسوبة بهدف الحصول على عوائد مبررةلدخول ا -

 

 أعمال جدٌدة كسبالقة / ادارة الع

 أثر المنظمة زٌدعالٌة القٌمة بشكل فعال بطرق تالعالقات  ادارة

 شاركة شخصٌات اعتبارٌةمتتطلب القدرة على تحدٌد العالقات التً  -
 والزمالء حسب الحاجة القدرة على بناء عالقات مع الممولٌن الرئٌسٌٌن / الشركاء، والتً تشمل كبار المتطوعٌن -
 القدرة على طلب الدعم من الممولٌن الرئٌسٌٌن / الشركاء، والً تشمل كبار المتطوعٌن والزمالء -
 القدرة على إضافة الممولٌن / الشركاء الرئٌسٌٌن بالطرٌقة التً تزٌد فرص االرتباط على المدى الطوٌل -

 

 المواقف / السلوكٌات

 الوعً الذاتً

 الذات الحقٌقٌة توعٌةالالعمل على 

 قبل االحتٌاج إلٌها فً تعلم مهارات جدٌدة وتطوٌر الذات مبادرةال -
 االجراءات المناسبةوعكسها وأخذ تغذٌة الراجعة البناءة، البحث عن ال -
 أثرك على اآلخرٌن وتعدٌل سلوكك بناء على ذلكفهم  -
 بفعالٌة  كفعالأوردود  مشاعرك الداخلٌةادارة  -

 

 الشغف

 الفرٌقو الداعمٌنحماس والطاقة لتحفٌز الذات وٌستخدم ال

 الغٌر بأسباباقناع نقل الشغف و -
 سفٌر للرؤٌة التنظٌمٌة والقٌمٌكون أن  -
 ، بما فً ذلك الجهات المانحة والمتطوعٌنلآلخرٌنالهام الشغف  -

 

 محرك الشخصٌة

 اال نشاءهفً المستقبل، وٌسعى جاهدا  طموحةٌطور الرؤٌة ال

 ر رؤى طموحة للمستقبل لمنظمتهمٌتطو -
 دافع لتحقٌق نتائج استثنائٌة -
 الشخصٌة باستمرار وتطوٌر االخرٌن من خالل تحدٌهمتحدي اداء  -
 دلٌل على المثابرة وخاصة فً حاالت التحدي الشخصً -

 

 المرونة

 على تكٌٌف النمط المالئم حال االحتٌاجالقدرة 

 االنفتاح على االفكار ووجهات النظر الجدٌدة -



4 
 

 الجدٌدةفً ضوء المعلومات تغٌٌر توجهك على تكٌٌف التفكٌر والقدرة  -
 خطط الطوارئ للتعامل مع الظروف غٌر المتوقعةلالتنفٌذ فً حال االحتٌاج  رٌتطو -
 وفقاً لمتطلبات الوضع المقاربات وفقاتغٌٌر  -
 فً تغٌٌر البٌئة واحتٌاجات المانحٌن لتعامل بفعالٌة بناء على دوركالفهم وا -

 

 المعرفة المتخصصة / مجاالت الفهم 

 جمع التبرعات

 التبرع سببفهم عمٌق للعالقة بٌن المتبرع و ٌدل على

خبرة سابقة /  ٌستخدملجمع التبرعات ) أو ٌمكن  ذات العالقة ٌوضح وٌطبق المعرفة المتخصصة فً عدد من التخصصات -
 جمع التبرعات( دعداإ خبراء

 التوازن داخل الفرٌق ضبطجاالت التجارب والخبرات وم جمع التبرعات التً لٌست منفهم وتطبٌق المعرفة والمبادئ فً  -
 حصول على المعلومات والمشورة بشأن أفضل الممارسات فً مجال جمع التبرعاتمعرفة اٌن وكٌف ٌمكن ال -

 مة، والتموٌل والقانونكوالح

 مة، والتموٌل والقانونوكالفهم الجٌد للح

فهم الدٌنامٌكٌة والمتطلبات القانونٌة للمؤسسات الحكومٌة الخٌرٌة التً من شأنها ان تكون هناك حاجة للعمل بشكل فعال  -
 االمناء مع مجلس

 الخٌرٌةو للحسابات التجارٌةاالدارة المالٌة، ووضع المٌزانٌات وتخطٌط االعمال على اجادة التعامل، والفهم،  -
 تحلٌل وتفسٌر المعلومات المالٌة المعقدة، والقدرة على العلٌق والتقرٌر بشكل مناسب  -
 حماٌة ضد المخاطر واالحتٌالداخل المنظمة لل المتحكمةادارة المخاطر والبٌئة ر فهم دو -
 ادراك اهمٌة قانون العمل ومعرفة اٌن وكٌف للوصول الى المعلومات -
ات اإلدارٌة المتعلقة بها ومعرفة نون الشركات والتنظٌمالمؤسسات الخٌرٌة وقاعالقة بنظام لعناصر ذات اللالكامل لفهم ا -

 جمع التبرعات فً المنظمة لتأثٌر على ارتباطها لكٌفٌة 

 

 ة فً محتوى هذه الوثٌقةالكبٌر للمساهمةالشكر والتقدٌر ألبحاث السرطان فً المملكة المتحدة 


