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 طاقات الشبابة لجمعية االستراتيجيالخريطة وثيقة 

 
 

ترسم  هالذي من خالليعد التخطيط االستراتيجي أحد األركان األساسية في العمل املؤسس ي، فهو 

 .والطريق الذي ستسلكه هاملؤسسة بوصلتها وتحدد االتجاه الذي ستسير في

باجتماعات مع  طاقات الشبابناشئة طموحة انطلق مشروع التطوير املؤسس ي لجمعية  وكجمعية

تاله تحديد لقائمة االحتياجات التطويرية للجمعية، وعند اعتمادها من  ،املدير التنفيذي للجمعية

راعي املشروع مؤسسة الراجحي اإلنسانية تم البدء بعملية جمع املعلومات والوثائق الخاصة 

بالجمعية، كما تمت االجتماعات الفردية مع إدارة الجمعية لتحديد املالمح العامة للتوجهات 

 .االستراتيجية لديها

بناء بدأت بعدها مرحلة ، ثم االستبانة اإللكترونية من خاللا تمت عملية التحليل السداس ي كم

واستثمار مخرجات مراجعة الخطة االستراتيجية التي بنتها الجمعية،  االستراتيجية من خالل    الخريطة

الل ، وتوجت عملية الصياغة من خمراجعة القيم، و إعادة صياغة الرسالة والرؤيةهذه الخطة في 

 .حاور بطاقة األداء املتوازن مبناء األهداف بناًء على إعادة 

 

  

 مقدمة   



 

 

 4 

 طاقات الشبابة لجمعية االستراتيجيالخريطة وثيقة 

  

 لجمعية الوداد الخيريةوثيقة التخطيط االستراتيجي 

 الرسالة
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 طاقات الشبابة لجمعية االستراتيجيالخريطة وثيقة 

 

 

 تمكين طاقات الشباب من خالل بيئات نوعية وشراكات فاعلة

 

 شرح الرسالة
 

 :تستهدف جمعية طاقات الشباب فئتين من الشباب، وهما

 .سنة 25إلى  13الفئة األولى: الشباب من عمر 

 .الجمعيةالفئة الثانية: العاملون مع الشباب الذين تستهدفهم 

 

وستكون وتسعى جمعية طاقات الشباب بمدينة الرياض إلى إحداث أثر إيجابي قيمي في املجتمع 

  ل:من خال وذلكغرب مدينة الرياض ابتداًء  هو أحياءمنطقة التركيز الجغرافي للجمعية 

 . اكتشافات طاقات الشباب وبناء قدراتهم وفق االحتياجات الشخصية واملجتمعية •

املعارف الالزمة واملهارات التي يحتاجونها من بتأهيل وتدريب العاملين مع الشباب وتزويدهم  •

 . اللقاءات املعرفية واملبادرات التأهيلية

 

  :ستحدث الجمعية هذ ا األثر في الفئات املستفيدة من خالل

 .بناء البيئات الشبابية النوعية الجاذبة التي تهدف لتعزيز القيم وبناء القدرات •

تتسم  تصميم وتنفيذ برامج ومبادرات نوعية في أسلوب عملها وأدوات تقديمها وخبرة منفذيها •

 .بالتعزيز القيمي للفئات املستهدفة

  .بناء الشراكات الفاعلة التي تحقق أهداف الجمعية •

 الرسالة 
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 طاقات الشبابة لجمعية االستراتيجيالخريطة وثيقة 

 

  

 الرؤية
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 طاقات الشبابة لجمعية االستراتيجيالخريطة وثيقة 

 

 بيئة جاذبة لشباب قيمي 

 شرح الرؤية 
 

 

بمدينة الرياض خالل سنوات االستراتيجية الثالث تريد أن تصل إلى إن جمعية طاقات الشباب 

مستوى من الخبرة يجعلها قادرة على بناء مجموعة من البيئات واملجتمعات الشبابية النوعية 

، كل الجاذبة التي تهدف لتعزيز القيم وبناء القدرات وتتسم بالتنوع في تخصصاتها وفئاتها املستهدفة

 لهاتخرج لذلك ألجل أن 
ً
 بقيمه، ومتمثال

ً
 معتزا

ً
 .لمجتمع شبابا

 

 

 

 

 

 

 الرؤية
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 طاقات الشبابة لجمعية االستراتيجيالخريطة وثيقة 

 و

 

  

 القيم
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 طاقات الشبابة لجمعية االستراتيجيالخريطة وثيقة 

 

  

 القيم 

 الوصف القيمة 

 االبتكار 

تصميم وتقديم البرامج واملبادرات للجمهور بأساليب عصرية إبداعية  

لجذب الفئة املستهدفة، والتجديد في الطرح بما يتوافق مع سرعة 

 أساليب عمل محفزة لفريق العمل املتغيرات وتجدد االحتياجات، واتباع 

رافية   االحت

وبناًء على مهارة  متطلبات وأخالقيات املهنة، أداء خدمات الجمعية وفق 

  والشركاءيقدمونه من خدمات للمستفيدين   فيمالدى العاملين  وكفاءة

 املهنة. في  أفضل املمارسات واملنهجياتوأصحاب املصلحة وباستخدام 

 اإلحسان
اإلتقان في جميع مجاالت الجمعية ومع جميع األطراف، والتزامنا بأن  تبني 

 نؤدي كل عمل بجودة عالية بما يحقق رض ى العميل ويلبي احتياجه 

 الشراكة والتعاون 
العمل بروح الفريق الواحد بصورة تكاملية بما يساعد على تحقيق أهداف  

 نا املنظمة، واالنفتاح مع اآلخرين بما يحقق رسالتنا ورؤيت
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 طاقات الشبابة لجمعية االستراتيجيالخريطة وثيقة 

 تل

  

 العمالء واألثر املطلوب إحداثه عليهم
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 طاقات الشبابة لجمعية االستراتيجيالخريطة وثيقة 

   
 م واألثر املطلوب إحداثه عليه العمالء

 األثر املطلوب إحداثه العمالء

 الشباب 

 تعزيز القيم   •

 اكتشاف املواهب  •

 تطوير املهارات وبناء القدرات •

 تحديد مساره الشخص ي واملنهي •

 توفير بيئة قيمية مناسبة له  •

 مع الشباب ون العامل

 تأهيلهم وبناء قدراتهم  •

 اإلثراء املعرفي  •

 في خدمتهم للشباب  ةتقديم املساند  •

 احتضان مبادراتهم املتميزة  •
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 طاقات الشبابة لجمعية االستراتيجيالخريطة وثيقة 

 الخريطة االستراتيجية 



   



 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

واملزايا التنافسية عوامل النجاح  
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 طاقات الشبابة لجمعية االستراتيجيالخريطة وثيقة 

 واملزايا التنافسية عوامل النجاح
 

 

 عوامل النجاح

 فريق عمل متخصص ومتناغم وبيئة محفزة 1

 مميزة مبنية على احتياج املستفيدينبرامج  2

 االستقرار املالي  3

 االهتمام بالبناء املؤسس ي 4

 التسويق الفاعل للمنتجات 5

 تأسيس بيئات قيمية جاذبة للشباب 6

 السمعة املميزة  7

 الجهات املانحة 8

 

 املزايا التنافسية

 برامج متنوعة ومتخصصة في مجال تمكين الشباب  1

 البيئات الشبابيةتأسيس  2

 متخصصون في ادارة املشاريع التنموية  3

 موقع الجميعة 4

 مجلس إدارة شبابي متعاون  5

 الحرص على استدامة اي مشروع يتم تقديمه لدينا 6

 ثمار املجتمعي تالقدرة على قياس األثر والعائد على االس 7

 رغبة املبادرات باالنضمام إلى الجمعية  8
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 طاقات الشبابة لجمعية االستراتيجيالخريطة وثيقة 

 

 

  

 األهداف االستراتيجية
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 طاقات الشبابة لجمعية االستراتيجيالخريطة وثيقة 

 األهداف االستراتيجية
 

 

 املحور  األهداف االستراتيجية  م

 العمالء  تعزيز الوعي القيمي 1

 العمالء  تمكين قدرات العاملين مع الشباب وتعزيز مهاراتهم  2

 العمالء  بناء البيئات الشبابية النوعية الجاذبة  3

 املالي  زيادة اإليرادات املالية  4

 العمليات  بناء وتحسين العمليات واإلجراءات  5

 العمليات  صناعة املبادرات القيمية   6

 العمليات  استكشاف الطاقات الشبابية   7

 العمليات  بناء قدرات الشباب وفق االحتياجات الشخصية واملجتمعية  8

 العمليات  بناء شراكات فاعلة  9

 العمليات  تسويق البرامج للفئات املستهدفة  10

 التعلم والنمو  استقطاب الكفاءات وتأهيلها  11

 التعلم والنمو  بناء اللوائح واألدلة  12

 التعلم والنمو  بناء بيئة عمل جاذبة  13
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 طاقات الشبابة لجمعية االستراتيجيالخريطة وثيقة 

 

 

       

 

 

  

 املالحق 
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 طاقات الشبابة لجمعية االستراتيجيالخريطة وثيقة 

 التحليل املالي 
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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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 طاقات الشبابة لجمعية االستراتيجيالخريطة وثيقة 

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

 



 

 

 22 

 طاقات الشبابة لجمعية االستراتيجيالخريطة وثيقة 

 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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 طاقات الشبابة لجمعية االستراتيجيالخريطة وثيقة 

  

  :خاتمة
 

إن الجهد الذي بذلته الجمعية لبناء هذه الوثيقة يحتاج إلى ما يسانده من أدوات ومنهجيات تحققه 

 بإذن هللا تعالى النطالقة الجمعية للثالث أعلى أرض الواقع، فهذه الوثيقة تصلح أن تكون 
ً
ساسا

كة اإلدارة العليا  سنوات القادمة. وقد تم بناؤها باالرتكاز على حاجة العميل ورغباته، ومن خالل مشار 

  .في ورش العمل ألخذ آرائهم وغرس التبني لهذه االستراتيجية لديهم الجمعيةوفريق عمل 

فهي بهذا جاهزة بإذن هللا تعالى للخطوة التالية حيث يتم تحويل الخارطة االستراتيجية للجمعية إلى 

 لتحقيق هذه 
ً
  . االستراتيجيةمؤشرات ومستهدفات ومبادرات ترسم بإذن هللا طريقا
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 طاقات الشبابة لجمعية االستراتيجيالخريطة وثيقة 

 

 

 

 

 أحد مكونات إعداد


