
برنامه راهبردی مؤسسه نیکوکاری دکتر معین
پیام روشنفکر و پیمان زینتی



هاگام

مرور اسنادی

تحلیل وضعیت 
بیرونی

تحلیل وضعیت 
درونی

سند پشتیبان 
برنامه

سازمانهای 

عرضه 

خدمات

سازمانهای 

مقاضی

خدمات

مؤسسه

سند برنامه 

راهبردی



مرور سریع وضعیت سازمان های غیر دولتی در ایران

مرور اسنادی



مرور اسنادی

موضوعتفکیکبهسمن هافراوانی

تفکیکبهکشوروزارتدرشدهثبتنهادمردمهایسازمانلیست»عنوانتحت(1397)کشوروزارتتوسطکهاطالعاتآخریناساسبر

.رسندمیسازمان686رقمبهآنجا،درکهشدهثبتنهادمردمهایسازمانکلتعداداست،شدهمنتشر«فعالیتموضوع

(1397)فعالیتموضوعتفکیکبهکشوروزارتدرشدهثبتنهادمردمهایسازمانفراوانی:1شمارهجدول

هادرصد از کل انواع فعالیتهای اجتماعیدرصد از فعالیتفراوانیحوزه فعالیت

227.143.29های اجتماعیآسیب
9129.5413.62اجتماعی
72.270.02امور زنان
165.191.04بشردوستانه
8627.9212.87خیریه 

8627.9212.87بهداشت و درمان
30810046.10کل



مرور اسنادی

فعالیتتفکیکبهسمن هاپراکندگی

مخّدرموادبهاعتیادوخیابانوکارکودکانموضوعدووزارت،آندراجتماعیهایآسیبتمرکزباشدهثبتنهادمردمسازمان22میاندر

.اندداشتههاسازمانمیاندرراتکراربیشترین

(1397)فعالیتموضوعتفکیکبهکشوروزارتدرشدهثبتنهادمردمهایسازمانخدماتتنوع:2شمارهجدول

خدمت غالب در سازمانانواع خدمات سازماننام سازمانحوزه فعالیت

انجمن کودکان مهر هستیهای اجتماعیآسیب
آموزشیهایپرداخت هزینه

یارانه خوراک و پوشاک
ایخیریه–حمایتی 

انجمن یاری کودکان در معرض خطرهای اجتماعیآسیب
و ترویج فرهنگیبانیدیده

افزاییمهارتآموزی و آموزش پایه و سواد
داریجانب-حمایتی 

انجمن حامیان کودکان کار و خیابانهای اجتماعیآسیب
سوادآموزی کودکان

هاخانواده( آفزاییمهارت)توانمندسازی 
توانمندسازی-حمایتی 

انجمن حمایت از کودکان کارهای اجتماعیآسیب

سوادآموزی و آموزش کودکان

خدمات بهداشت و مددکاری

یک وعده غذای گرم

ایخیریه–حمایتی 

جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابانهای اجتماعیآسیب

آموزش کودک

بهداشت و مددکاری کودک

پژوهش و آگاهی بخشی

داریجانب–حمایتی 



(بیرونی)تحلیل وضعیت توسعه ظرفیت سازمان های غیر دولتی 

سازمان های تولید و مصرف خدمات توسعه ظرفیت

سازمانهای 

عرضه 

خدمات

سازمانهای 

متقاضی 

خدمات

تحلیل وضعیت 

سازمان های غیر 

دولتی

(بیرونی)



تحلیل وضعیت بیرونی

محورهای تحلیل

کل های غیر دولتی به چه شدر میان سازمان( افزایییا توان)های توسعه ظرفیت طرز تلقّی از برنامه-الف•

است؟

؟(اندکرده)کنند های توسعه ظرفیت احساس نیاز میهایی به برنامههای غیر دولتی در چه زمینهسازمان-ب•

اند؟بردههای توسعه ظرفیت بهرههای غیر دولتی تا کنون از چه اشکالی از برنامهسازمان-ج•

های توسعه ظرفیت کدام هستند؟های غیر دولتی با برنامهدر مواجهه سازمان( نقاط مثبت)ها فرصت-د•

های توسعه ظرفیت کدام هستند؟های غیر دولتی با برنامهدر مواجهه سازمان( نقاط منفی)ها چالش-ه•

توسعه ظرفیت

رویکرد

نیاز

فرصت هامندیبهره 

چالش ها



تحلیل وضعیت بیرونی

 (خدمات توسعه ظرفیتسازمان های متقاضی )راهنمای مصاحبه نیمه ساختار یافته انفرادی و گروهی متمرکز

سواالت اصلی

می کند؟متبادرشماذهنبهراچیزیچه«غیردولتیسازمان هایظرفیتتوسعه»صطالحا

.(باشدشدهاجراوطراحیشماسازمانبرایانحصاراکهبرنامه ایستمنظور)است؟داشتهظرفیتیتوسعهبرنامهحالبهتاشماسازمانآیا

.(دارندحضورآندرسازمانیکازبیشکهاستهاییبرنامهمنظور)است؟کردهشرکتظرفیتتوسعهبرنامه هایدرحالبهتاشماسازمانآیا

اند؟ماندهپایدارسازماندراند،کردهشرکتظرفیتتوسعهبرنامه هایدرشماسازمانواسطهبهکهنیروهاییآیا

چرا؟بوده؟ترمطلوبشماسازمانبرایداشته ایدشرکتآنهادرکهظرفیتیتوسعهبرنامه هایازیککدام

رااآن هتوانمیظرفیتتوسعهطریقازکهدارندنیازهاییچهکنندمیفعالیتشمامشابههاییحوزهدرکهمدنیجامعههایسازمانکنیدمیفکرحاضرحالدر

ساخت؟مرتفع



تحلیل وضعیت بیرونی

 (خدمات توسعه ظرفیتسازمان های عرضه کننده )راهنمای مصاحبه نیمه ساختار یافته انفرادی و گروهی متمرکز

سواالت اصلی

می کند؟متبادرشماذهنبهراچیزیچه«غیردولتیسازمان هایظرفیتتوسعه»اصطالح

شود؟میاحساسمنظریچهازظرفیت هاتوسعهحوزهبهورودضرورتونیاز

.کنیدتشریحلطفا  برد؟میبهرهخودبرنامه هایطراحیبراینیازسنجیازخاصیشیوهازشماسازمانآیا

کنید؟تشریحراخودسازماندرشدهتهیههایبرنامهازهاییمثاللطفا  

.کنیدتشریحراخودبرنامه هایارزشیابیوپایششیوهلطفا  

هستند؟چهظرفیتتوسعهزمینهدرشماهایچالشوفرصت ها



تحلیل وضعیت بیرونی

یافته های کلی

سطح بررسی
گروه هدف

های عرضه کننده خدماتسازمانهای متقاضی خدماتسازمان

برنامه توسعه ظرفیتبه رویکرد
توسعه ظرفیت به مثابه قدرت افزایی سیاسی

توسعه ظرفیت به مثابه  افزایش ظرفیت خدمت رسانی
توسعه ظرفیت به مثابه افزایش ظرفیت خدمت رسانی

نیاز به برنامه توسه ظرفیت
بهبود درون سازمانی

بهبود درون سازمانی
(بیرونی)بهبود فضای قابلیتی 

از برنامه توسعه ظرفیتمندیبهره 

کاالیی-پولی رایگان

داوطلبانهداوطلبانه

گزینشیگزینشی

های موجود در زمینه توسعه ظرفیتفرصت

هاسرمایه اجتماعی درون گروهی سمنهاسرمایه اجتماعی درون گروهی سمن

هاتمایل دولت به رشد سمنهاتمایل دولت به رشد سمن

های بین المللیحمایت سازمانهای بین المللیحمایت سازمان

نیروی انسانی ماهرهای باتجربهوجود سازمان

حمایت نیکوکاران و خیرینحمایت نیکوکاران و خیرین

های موجود در زمینه توسعه ظرفیتچالش

سیاسی-نگرانی امنیتی سیاسی-نگرانی امنیتی 

های مالیکمبود مشوقکمبود منابع مالی و ناپایداری نیروی انسانی

های سیاستگذاری شاهد بنیانفقدان مؤلفه
های سیاستگذاری شاهد بنیانفقدان مؤلفه

عدم تمایل به تغییرهای ساختار سازمانی



تحلیل وضعیت بیرونی

 به برنامه های توسعه ظرفیت سازمان های غیردولتیرویکرد

قدرت افزایی 

سیاسی

ظرفیت سازی برای 

خدمت رسانی
توافق

سازمان های عرضه و 

تقاضا

اختالف 
سازمان های عرضه و 

تقاضا



تحلیل وضعیت بیرونی

 به برنامه های توسعه ظرفیت سازمان های غیردولتینیاز

تقویت فضای 

قابلیتی

(قدرت سیاسی)

بهره وری سازمانی

(درونی)
توافق

سازمان های عرضه و 

تقاضا

اختالف 
سازمان های عرضه و 

تقاضا



تحلیل وضعیت بیرونی

به برنامه های توسعه ظرفیت سازمان های غیردولتیشیوه بهره مندی

کاالیی–پولی 
یا

رایگان

داوطلبانه

گزینشی
توافق

سازمان های عرضه و 

تقاضا

اختالف 
سازمان های عرضه و 

تقاضا



تحلیل وضعیت بیرونی

 برنامه های توسعه ظرفیت سازمان های غیردولتیفرصت ها و چالش های

خیرینحمایت نیکوکاران و •

حمایت سازمان های بین المللی•

تشویق بخش هایی از دولت•

سرمایه اجتماعی درون گروهی سمن ها•

سرمایه انسانی سمن ها•

فرصت های
سازمان های عرضه و تقاضا

سیاسی–نگرانی های امنیتی •

نا پایداری منابع مالی •

نا پایداری نیروی انسانی•

ی ضعف نظام مدیریت و سیاستگذار•

سمن ها

چالش های
سازمان های عرضه و تقاضا



تحلیل وضعیت مؤسسه در توسعه ظرفیت سازمان های غیردولتی 

مؤسسه نیکوکاری دکتر معین

مؤسسه

تحلیل وضعیت درونی



تحلیل وضعیت درونی

محورهای تحلیل

؟های غیردولتی به چه شکل استهای توسعه ظرفیت سازمانرویکرد شورای علمی مؤسسه به برنامه-الف•

هایی را برای ورود به عرصه توسعه ظرفیت شورای علمی مؤسسه بر مبنای اساسنامه آن چه زمینه-ب•

ضروری می دانند؟

مؤسسه چه ابزارها و امکاناتی برای ورود به عرصه توسعه ظرفیت دارا است؟-ج•

ها در درون مؤسسه کدام هستند؟ها و چالشفرصت-د•

توسعه ظرفیت

رویکرد

نیاز

ابزار و 
امکانات

فرصت ها

چالش ها



تحلیل وضعیت بیرونی

 بررسی وضعیت درونی مؤسسهخروجی



مدل خروجی نهایی در سند پشتیبان برنامه راهبردی

بر مبنای یافته های بررسی وضعیت بیرونی و درونی

سازمانهای 

عرضه 

خدمات

سازمانهای 

متقاضی 

خدمات

تحلیل وضعیت 

سازمان های 

غیردولتی

(بیرونی)

مؤسسه

تحلیل وضعیت 

درونی

خروجی سند 

پشتیبان



خروجی  سند پشتیبان برنامه

مدل توسعه ظرفیت سازمان های غیردولتی
سود همگانی

سود خصوصی

بهره وری ظرفیت سازمانی قابلیتیتوسعه فضای 

کارگاه 

آموزش

ی

پژوهش

شبکه 

سازی



سند برنامه راهبردی

بر مبنای سند پشتیبان

خروجی سند 

پشتیبان

سند برنامه 

راهبردی

مأموریت 

مؤسسه

G 1

G 2

G 3

G1O1

G1O2

G1O3

G2O1

G2O2
G2O3

G3O1

G3O2 G3O3

G3O4

G3O5



مأموریت و اهداف کالن مؤسسه

مؤسسه نیکوکاری دکتر مجتبی معین مؤسسه ای است:

اهش آن ها، های اجتماعی و کعلمی و اجتماعی و بشر دوستانه، غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی که در زمینه پیشگیری از آسیب

.  ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسالمی ایران فعالیت خواهد کرد

اهداف

•G1 :های آسیب پذیردر جهت توانمندسازی گروه( هاسمن)های آموزشی و ترویجی سازمان مردم نهاد پشتیبانی از فعالیت

•G2 :دیدهپذیر و آسیبهای آسیبدر جهت توانمندسازی گروههاسمنهای پژوهشی پشتیبانی از فعالیت

•G3 :در حوزه مسائل اجتماعیمدنی  های جامعه سازمانوری و توسعه ظرفیتافزایش بهره



G1|  اهداف عینی مؤسسه  

▪G1 :یب های آسدر جهت توانمندسازی گروه( هاسمن)های آموزشی و ترویجی سازمان مردم نهاد پشتیبانی از فعالیت

پذیر

G1O1 : های آموزشی توسعه ظرفیتپذیر در دورههای آسیبگروههایسمناز شرکت { ...مالی و }حمایت

G1O2 : پذیرهای آسیبهای گروهدهنده خدمات توسعه ظرفیت به سمنهای ارائهاز سازمان{ ...مالی و }حمایت

G1O3 : پذیرهای آسیبهای گروههای آموزشی در حوزه توسعه ظرفیت سمناز تولید محتوا و روش{ ...مالی و }حمایت



G2|  اهداف عینی مؤسسه  

G2 :دیدهپذیر و آسیبهای آسیبدر جهت توانمندسازی گروههاسمنهای پژوهشی پشتیبانی از فعالیت

G2O1 :پذیر و نابرخوردارهای آسیبدر حوزه گروه( هاسمن)ای وضعیت جامعه مدنی تدوین و انتشار گزارش دوره

G2O2 : پذیر و نابرخوردارهای آسیبگروههایسمنطراحی و اجرا بانک اطالعات

G2O3 :پذیر و نابرخوردارهای آسیبدر حوزه گروه( هاسمن)جامعه مدنی ابتکاراتسازیمستند



G3|  اهداف عینی مؤسسه  

G3 :در حوزه مسائل اجتماعیمدنی  های جامعه سازمانوری و توسعه ظرفیتافزایش بهره

G3O1 :در حوزه حوزه مسائل اجتماعی( های علمی و مراکز تحقیقاتیها، انجمنسمن)های جامعه مدنی تسهیل شبکه سازی میان سازمان

G3O2 : حوزه مسائل اجتماعیهایسمنبرتر ابتکاراتتعریف جایزه ساالنه برای

G3O3 :حوزه مسائل اجتماعیهایسمنهای توسعه ظرفیت حمایت از طرح

G3O4 : حوزه مسائل اجتماعیهایسمنحمایت از طراحی نرم افزاری به منظور تسهیل رابطه داوطلبان و

G3O5 :ها در سیاست گذاری حوزه مسائل اجتماعیطلبی برای تقویت جایگاه سمنحمایت



پایان


