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مقدمة
تســعى جمعيــة المــودة دائمــا للتطويــر والتحســين المســتمر لبرامجهــا ومشــاريعها فــي محــور االســرة لذلك 
اهتمــت باإلبــداع واالبتــكار والتشــجيع والتحفيــز لمنســوبيها واالســرة والمجتمــع ،وألهميــة األفــكار واإلبــداع 
واالبتكار في جميع مجاالت العمل األســري ، عملت الجمعية على توفير البيئة الخصبة والظروف المناســبة 
لتحفيــز االبتــكار واالبــداع لــدى العامليــن فــي الجمعيــة بشــكل مســتمر وتبنــي المقترحــات البنــاءة وترجمتهــا 
الــى مشــاريع عمليــة لذلــك  تضمنــت الخطـــة االســتراتيجية للجمعيــة  2017-2020 م منهجيــة لتشــجيع اإلبــداع 
واالبتــكار لترجمــة األفــكار المتميــزة وغيــر التقليديــة إلــى خدمــات أو عمليــات أو أنظمــة جديــدة مــن خــال تبنــي 

فكــرة أو مشــروع أو تقنيــة جديــدة بمــا يحقــق للجمعيــة  الســبق والريــادة فــي العمــل الخيــري.
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التعريف بالمصطلحات

 المصطلح التعريف

هو الترجمة العملية لألفكار المتميزة وغير التقليدية ، بحيث يتم ترجمتها 
إلى منتجات أو خدمات أو عمليات أو أنظمة أو عاقات مجتمعية جديدة) أي 

االتيان بجديد ( .
اإلبداع

هو توليد أفكار ترتبط بمنتجات ، أو خدمات أو عمليات أو أنظمة ، أو ما يحقق 
اإلنجاز المتميز غير التقليدي من خال استحداث أو تحسين لمنتجات أو 

الخدمات أو العمليات ويتم تبني فكرة أو مشروع أو تقنية جديدة في ذاتها 
أو في تطبيقاتها مما يحقق للجمعية السبق والريادة .

االبتكار

الفرق بينهما 

العملية الذهنية التي تساعدنا على توليد األفكار  اإلبداع
التطبيق العملي لألفكار الجديدة ويجعلها ذات قيمة االبتكار
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األهداف 

تشــجيع وتحفيــز للمشــروعات المبدعــة والمبتكــرة في المجال األسري .

تعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية، وإذكاء روح التنافــس واإلبداع واالبتكار لــدى العاملين والمتطوعين والشركاء والباحثين.

دعــم األفكار المبدعــة والمبتكــرة لتحويلهــا إلــى مشــاريع قابلــة للتنفيــذ علــى أرض الواقــع مــن خال توفيــر الدعــم الفنــي 

واإلداري واقتــراح الحلــول الممكنــة للتنفيــذ. 

المســاعدة فــي اكتســاب القــدرة علــى اختيــار أفــكار المشــروعات.

احتضان المشــاريع الفائــزة فــي حاضنــة األعمال المتكاملــة والمبتكــرة. 

االستفادة من الخبرات العلمية والقدرات العقلية للوصول ألفكار إبداعية يمكن تطبيقها.

تجنب العقبات التي تحول دون االبتكار والتفكير اإلبداعي واالستراتيجي .
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مراحل اإلبداع واالبتكار في المودة

المرحلة األولى 

) إدراك الحاجة إلى 

اإلبداع ( 

المرحلة الخامسة  

) اثبات صحة 

وفعالية األفكار 

الجديدة( 

المرحلة السادسة  

) التقديم والتنفيذ( 

المرحلة السابعة  

) تعزيز وتنمية 

االبداع واالبتكار 

ونشره ( 

المرحلة الثانية 

) بحث الفرص 

والتحديات( 

المرحلة الثالثة  

) المبادرة بطرح 

األفكار اإلبداعية ( 

المرحلة الرابعة

 ) التطوير واالختبار 

والتطبيق( 
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 األنشطة والفعالياتاإلجراءم

1
التوعية 

- إقامة ورش عمل للتوعية بأهمية االبداع واالبتكار في برامج وخدمات الجمعية .
- نشر ثقافة االبداع واالبتكار وأهميته عبر الرسائل التوعوية بالبريد الداخلي وغيره من 

الوسائل .

2
المعرفة 

- تمكين فريق العمل في الجمعية  بالمعرفة والمهارات المطلوبة لتحقيق التميز 
والتفكير اإلبداعي في خدمات األسرة والمجتمع عن طريق إلحاقهم بدورات خاصة 

باإلبداع واالبتكار في العمل الخيري المؤسسي .

3
التعزيز

- اإلعان عن مسابقة أفضل فكرة إبداعية .
- وضع جوائز تحفيزية للمشاركين والفائزين .

- التشجيع المستمر للعاملين بتهيئة البيئة المناسبة لهم نحو االبداع واالبتكار .
- اإلعان عن أفكارهم ومشاريعهم اإلبداعية .

وسائل االبداع واالبتكار في المودة  

إجراءات اإلبداع واالبتكار بالمودة 

 بنك

 األفكار 

اإليميل 

المباشر

 رابط صندوق 

األفكار 

اإلبداعية

مسابقة أفضل 

فكرة إبداعية

االستفادة من خبرات 

وممارسات الشركاء 

االستراتيجيين 
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النقاط المعاييـــر

10وضوح الفكــــرة والتصور 

10األصالة واالبتكار للمشروع أو الفكرة 
10جدوى الفكــــرة أو المشروع

10جديدة وبسيطة 
10القدرة على تحويل الفكرة إلى مشروع عملي 

10الفكرة أو المشروع من الجانب المالي ) قليل التكاليف (

10وضوح الرؤية المستقبلية للمشروع أو استشراف المستقبل

10وجود خطة عمل للفكرة أو المشروع  

10تعزيز المسؤولية المجتمعية في خدمة األسرة 
10استخدام المعلومات والمعرفة الداخلية 

100المجموع

الحوافز والمكافآت 

معايير االبداع واالبتكار 

- مبلغ مالي من ) 500 – 3000( ألفضل مشروع أو فكرة إبداعية ) حسب أصالة الفكرة وعائدها على التطوير في الجمعية (.

- تكريم خاص بالمبدعين والمبتكرين في برامج وخدمات الجمعية ومشاريعها .

- النشر اإلعامي في موقع الجمعية والسوشل ميديا .

- احتضان األفكار والمشاريع اإلبداعية ووضع خطط مستقبلية لاستفادة منها .

- تعزيز المبدعين باالستفادة منهم بمشاريع وخدمات الجمعية .



16

 دليل منهجية اإلبداع

 لجنة التحكيم

مهام اللجنة الفنية وآلية عملها

- تشكل اللجنة برئاسة مدير عام الجمعية  .

- تراجع اللجنة النتائج النهائية.

- من حق اللجنة استبعاد أو حجب الجائزة عن بعض الفائزين والفائزات .

- في حالة حجب الجائزة عن بعض الفائزين يتم إثبات ذلك في تقرير النتائج النهائية للجائزة.

-  من حق لجنة التحكيم استدعاء الفائزين والفائزات ومقابلتهم الستكمال الملفات.

- يعتمد رئيس لجنة التحكيم النتائج النهائية للفائزين والفائزات  ويعلن عنها في حفل خاص باإلبداع واالبتكار .

-تتكون اللجنة الفنية من )  6  ( أعضاء من ذوي الخبرة واالختصاص وتختار اللجنة رئيًسا لها .

-يساعد مركز خدمات المستفيدين في استام الطلبات والرد على االستفسارات.

-يقوم كل صاحب فكرة أو مشروع بتقديم نبذة مختصرة  أمام اللجنة بالصورة الوافية في االجتماع المعد لذلك ويقوم كل 

-صاحب فكرة أو مشروع باإلجابة عن األسئلة الموجهة من أعضاء اللجنة الفنية.

-يقوم أعضاء اللجنة بتعبئة نماذج التقييم بالنقاط حسب أوزان المعايير. 

-يتم التوصل للدرجة التي ينالها المتقدم للمعيار الواحد بمتوسط ِّ الدرجات المحصلة من المقيمين للمعيار .

-ترفع اللجنة تقريرها النهائي للجنة التحكيم .
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