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 طاقات الشبابة لجمعية االستراتيجيالخريطة وثيقة 

 

 تقييم بيئة العمل 
 

 تم تقييم بيئة العمل باستخدام نموذج مقتبس من نماذج محكمة لقياس بيئة العمل تم تطويرها 

 تم بناء النموذج إلكترونًيا من قبل مكتب املسارات الرائدة، و من جهات احترافية معتمدة، 

 قبل منسوبي الجمعيةوتمت اإلجابة على أسئلته من 

وتفصيلها على النحو %  86ة النهائية لبيئة العمل هي وكانت النتيجمعياًرا،  12يتكون النموذج من 

  التالي:

 تقييم بيئة العملنتيجة 

86% 

 

 النسبة  معايير بيئة العمل م

 %76 هو املتوقع مني في العمل  أعرف ما 1

 %96 تتوفر لدي املواد واألجهزة الالزمة للقيام بعملي  2

 %96 تقدير عن عملك من مديرك املباشر خالل السبعة أيام املاضية، حصلت على  3

 %84 يبدو أن مديرك املباشر يهتم بجودتك في أداء عملك 4

 %84 تطورك  في بيئة العمل، هناك من يشجع ويطور ويتابع 5

 %76 آرائك تمثل أهمية ويؤخذ بها  6

 %76 تجعلك تشعر أن وظيفتك لها أهمية  األهداف والرؤية املستقبلية للمنظمة 7

 %100 يلتزم زمالؤك بالجودة في تنفيذ العمل  8

 %100 لديك صديق تعتز بصداقته في العمل  9

 %76 خالل هذا العام توفرت لك الفرصة للتعلم والتطور  10

 %76 هو املتوقع مني في العمل  أعرف ما 11

 %92 تتوفر لدي املواد واألجهزة الالزمة للقيام بعملي  12
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الرباعيالتحليل   

)نقاط القوة، ونقاط  SWOTقام مكتب املسارات ببناء نموذج إلكتروني للتحليل يحتوي على تحليل 

وقد سبق عرضها في  -الضعف، والفرص، واملخاطر( إضافة إلى عوامل النجاح وامليزات التنافسية 

، وفيما يلي ملخص للمخرجات الجمعيةوشارك في اإلجابة على هذا النموذج منسوبو  ،- هذه الوثيقة

وقد تم تمييز النقاط املشتركة مع مخرجات الخطة االستراتيجية باللون  ،SWOTالنهائية من تحليل 

 . األخضر

 نقاط القوة

 نقاط القوة م

 التخصص والخبرة في مجال الشباب  1

 ومبادر ومتعاون فريق عمل كفء  2

 وجود مقر مناسب وبيئة داخلية محفزة   3

 مجلس ادارة فاعل ولديه خبرة في مجال الشباب  4

 بيئة حاضنة وتنموية تهتم بالبرامج الشبابية املتنوعة   5

 توظيف الخبراء واالستفادة من املتخصصين  6
 

 نقاط الضعف

 نقاط الضعف م

 املوارد املالية ضعف االستدامة املالية وقلة  1

 قلة العاملين  2

 قلة الشراكات مع الجهات ذات العالقة بالجمعية  3

 قلة وجود متخصصين في الفئة العمرية وبعض جوانب العمل املؤسس ي 4

 جمعية ناشئة لم تنضج بعد  5
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 الفرص

 الفرص م

 قلة وجود الجمعيات املتخصصة في العمل الشبابي  1

 املؤسسات األخرى بناء الشراكات مع  2

 حاجة املجتمع لبناء قدرات ومهارات الشباب  3

 دعم الجهات الحكومية واملانحة  4

 استقطاب واستثمار الخبرات والكفاءات 5

 

 التهديدات

 التهديدات م

 لنتائج أكثر من دعمهم   وتطلعهمقلة املانحين  1

 ضعف التنسيق املشترك بين الجهات  2

 املتطوعين املؤهلين وعزوفهم عن ممارسة العمل التطوعي قلة  3

 األنظمة والتشريعات املتغيرة بشكل متسارع  4

 عزوف الشباب عن االلتحاق بالبرامج  5

 التغيرات املجتمعية والبيئية للشباب  6
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