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 إدارة األداء املؤسسي (1)
 

 مواطن الضع 
 املؤشرات املسببات موطن الضعف م
 النظام تطبيق وتعميمافتقار   .1

 وحداملداخلي الداري اإل
عمليات التواصل  لتنظيم

 واإلدارة واملتابعة الداخلية 

االعتماد مسبقًا على 
التعميمات اإلدارية لتسيري 
األعمال، بداًل من الرجوع اىل 

 .اللوائح

لوحظ من خالل املقابالت اليت أجريت مع الفريق 
اخلاص ابجلمعية، وجود  اإلداري لتقييم األداء الفين

تناقضات يف اآلراء اخلاصة ابلفريق اإلداري وعدم وحدة 
اآلراء اخلاصة هبم حول األمور اإلدارية والفنية اخلاصة 

 ابجلمعية
 
 إدارة املوارد البشرية (2)
 

 مواطن القوة 
 املؤشرات املسببات موطن القوة م
 احلايل والء الكادر الفين  .1

 للقضية والستفيدين 
 

  الدافعية الذاتية خلدمة
 .اجلمعية واملستفيدين

  إميان املوظفني بقضية ذوي
االحتياجات اخلاصة 
ودورهم الكبري يف أتهيلهم 

  وحتسني مستوى حياهتم

  كان ذلك واضحًا خالل املقابالت اليت مت إجراؤها
وعلى ، لفين يف املراكز التابعة للجمعيةمع الطاقم ا

حيث   واألخصائياتمعلمات الرتبية اخلاصة رأسهم 
على استعداد للتنازل عن إجازاهتم والدفع من  كانوا
 هم من أجل تقدمي أفضل خدمة للمستفيدينرواتب

 وحتقيق املصلحة العامة
 وحسب استبيان رضا املوظفني: 
o 08 %  من املوظفني يتطلعون للمجيء إىل العمل

 .كل يوم، ويستطيعون تقدمي أفضل ما لديهم

o 08 %العمل لدى اجلمعية،  من املوظفني حيبون
 .ويفخرون ابالستمرار فيها

بني  القدرة على إجياد توازن  .2
 العمل واحلياة الشخصية

 أعباء العمل اليومية ال متنع 
من حتقيق التوازن  املوظفني

االجتماعية  مبني حياهت
 ومتطلبات العمل

من املوظفني % 36حبسب استبيان رضا املوظفني فإن 
يرون أبن أعباء العمل اليومية ال متنعهم من حتقيق التوازن 

 ياهتم االجتماعية ومتطلبات العملبني ح
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 املؤشرات املسببات موطن القوة م
  مستوى الضغط الناجم

عن العمل طبيعي وضمن 
 املعقول

ابألمان شعور املوظفني   .6
يف عملهم لدى  الوظيفي
 اجلمعية

 السمعة الكبرية للجمعية 
  اجلمعية الوحيدة يف منطقة

 اجلبيل
  اإلداري والفين الفريق

 القائم عليها

من املوظفني % 80حبسب استبيان رضا املوظفني، فإن 
يشعرون بشكل مؤكد أن اجلمعية لديها من املمكنات 

 اإلدارية واملالية ما جيعلها قادرة على االستمرار

 
 مواطن الضعف 

 املؤشرات املسببات موطن الضعف م
البيئة نضج  عدم اكتمال  .1

 للجمعية ومراكزها التنظيمية
 

بساطة اهليكل التنظيمي اخلاص 
ابجلمعية وافتقاره إىل التفصيل 
يف املسميات الوظيفية 

 واملستوايت اخلاصة بكل منها

  اهليكل التنظيمي املطبق حاليًا ال يليب احلاجات
، حيث ية والتشغيلية املتوقعة مستقبالً اإلدارية والرقاب

اهليكل التنظيمي من املوظفني يرون أبن % 68أن 
احلايل للجمعية غري فّعال يف حتقيق أهدافها 

 ، وذلك حسب استبيان رضا املوظفنيالتشغيلية
  عدم وجود هيكل تنظيمي خاص ابملراكز التابعة

جلمعية إرادة، بناء على املستندات اليت مت استالمها 
 من قبل العميل

عدم وضوح الصالحيات 
 والسلطات داخل اجلمعية

  تطبيق الئحة الصالحيات اإلدارية واملالية ضعف
 :للجمعية

o  يف بعض احلاالت الطارئة يف مركز متالزمة داون ال
تتمكن األخصائيات من اختاذ أي إجراء دون 
موافقة املسؤولة اليت تعمل يف مركز آخر، مما يعرض 

، احلالة للخطر ويعطل سرعة اختاذ القرار املناسب
إجراؤها مع مت وذلك بناء على املقابالت اليت 

 مركز متالزمة داونالفريق اإلداري يف 
o  مديرات املراكز مقيدات الصالحية وال ميتلكن

، وذلك بناء إجاابت عن أغلب األسئلة الرئيسية
إجراؤها مع الفريق اإلداري  مت على املقابالت اليت
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 املؤشرات املسببات موطن الضعف م
 يف املراكز واجلمعية

o 6803 % راضني عن مستوى من املوظفني غري
مبستوى السلطة والصالحيات املمنوحة مقارنة 

، وذلك حسب استبيان رضا املسؤوليات املفروضة
 املوظفني

o 80 % من املوظفني يرون أّن اجلمعية ال تدعم
املرونة واحلرية الختاذ القرارات ضمن إطار العمل 

، وذلك حسب حسب الصالحيات املمنوحة
 استبيان رضا املوظفني

عدم تفعيل بعض الوحدات 
اإلدارية املذكورة داخل اهليكل 

 التنظيمي 

  قسم شؤون املستفيدين من وحدة تشخيص وقبول
وتسجيل غري مفعل ويقوم أبداء مهامه مدير 

 مت ، وذلك بناء على املقابالت اليتالشؤون الفنية
 إجراؤها مع الفريق اإلداري يف املراكز واجلمعية

الوظيفية ضعف األوصاف 
 اخلاصة ابجلمعية

  ،فتقد حبيث تقصور األوصاف الوظيفية احلالية
بعض التفاصيل الضرورية، كنطاق السيطرة اإلدارية، 
نطاق وملخص العمل، املؤهل العلمي املطلوب، 

عدم . اخلربات املطلوبة، املهارات والقدرات املطلوبة
وجود ختصصية وتفصيل كايف يف املهام املذكورة 

، وذلك حسب وصاف الوظيفيةداخل األ
 األوصاف الوظيفية اليت مت استالمها من قبل العميل

  ،عدم تفعيل األوصاف الوظيفية اليت مت بناؤها
إجراؤها مع  مت وذلك بناء على املقابالت اليت
 .الفريق اإلداري يف املراكز واجلمعية

  األوصاف الوظيفية ال تتوافق مع شروط ومتطلبات
وذلك بناء على وزارة العمل والشؤون االجتماعية، 

إجراؤها مع الفريق اإلداري يف  مت املقابالت اليت
 .املراكز واجلمعية

 66 % من املوظفني يرون أبن الواجبات املطلوب
القيام هبا غري واضحة بشكل كامل وال تسهم يف 

، وذلك حسب استبيان رضا عيةحتقيق أهداف اجلم
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 املؤشرات املسببات موطن الضعف م
 املوظفني

اصة ضعف اللوائح التنظيمية اخل
 ابجلمعية

 ناء على املقابالت اليت إجراؤها مع الفريق اإلداري ب
اجلمعية للسياسات  تفتقر ،يف املراكز واجلمعية

واإلجراءات اليت تنظم العمليات األساسية اخلاصة 
 :ابجلمعية ومراكزها، مثل

o  املوارد املالية وإدارة األوقاف لوائح تنمية
 االستثمارية

o الئحة الشراكات. 
  ضعف تطبيق اللوائح التنظيمية اخلاصة ابجلمعية

مثل النظام األساسي للجمعية والئحة تنظيم 
 :العمل

o  ،وذلك ال يتم اعطاء املوظفني حقهم يف اإلجازات
إجراؤها مع الفريق  مت بناء على املقابالت اليت
 اإلداري يف املراكز واجلمعية

o  يتم تقييم املوظفني بشكل عشوائي دون الرجوع إىل
وذلك بناء  نظام معتمد يقوم بتقييمهم فنيًا وأدائياً،

فريق اإلداري إجراؤها مع ال مت على املقابالت اليت
يف املراكز واجلمعية، وحسب استبيان رضا املوظفني 

ظفني ال حيصلون على تغذية من املو % 6801فإن 
راجعة على أدائهم يف العمل بشكل مستمر من 

% 68، وأجل تطوير أدائهم الوظيفي يف املستقبل
من املوظفني يرون أبن ممارسات تقييم أداء املوظفني 

 .ال تلخص إىل حلول عملية للتحسني من أدائهم
o  قد يطلب من املوظفات بعض املهام يف ساعات

ا جيربهن العمل يف املنزل خالل الدوام األخرية، مم
 مت وذلك بناء على املقابالت اليتأايم اإلجازة، 

، كما إجراؤها مع الفريق اإلداري يف املراكز واجلمعية
ال يتاح هلم أكدوا أنه من املوظفني % 3808أن 

اجملال الختيار أايم إجازاهتم حبسب حاجاهتم 
 ، حسب استبيان رضا املوظفنيالفعلية
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 املؤشرات املسببات موطن الضعف م
o 63 %وظفني يرون أبنه ال يوجد داخل من امل

اجلمعية نظام للمسارات الوظيفية، ومعايري واضحة 
، حسب استبيان رضا لالرتقاء والتعاقب الوظيفي

 املوظفني
  بعض اللوائح حباجة إىل تطوير وتنظيم يف احملتوى

مثل الئحة تنظيم العمل، والتنظيم اإلداري جمللس 
البياانت اليت إدارة اجلمعية، وذلك بناء على حتليل 

 .مت استالمها من قبل اجلمعية
خطة فعالة للتواصل  غياب

 املؤسسي
  إجراؤها مع الفريق مت بناء على املقابالت اليت

، أكد املوظفون كثرة اإلداري يف املراكز واجلمعية
االجتماعات املطولة اليت يتم عقدها دون هدف 

 واضح أو حتقيق نتيجة ملموسة منها
  املسؤوالت داخل مركز داون غري قادرات على

التفرغ ومتابعة احلاالت، بسبب كثرة االجتماعات 
بناء على املقابالت اليت واملتطلبات املكتبية، وذلك 

 إجراؤها مع الفريق اإلداري يف املراكز واجلمعيةمت 
  من % 66حسب استبيان رضا املوظفني، فإن

تشّجع على املوظفني ال يؤيدون أبن اجلمعية 
التواصل الفعال من خالل اجتماعات املوظفني، 

 واألنشطة االجتماعية، واللقاءات الشهرية
وجود شح يف الكفاءات الفنية 
املؤهلة واليت تليب احتياجات 

 اجلمعية ومراكزها

  عدم وجود آلية واضحة الستقطاب وتوظيف
بناء على املقابالت ، وذلك الكفاءات واستبقائهم

إجراؤها مع الفريق اإلداري يف املراكز مت اليت 
 .واجلمعية

  اإلجراءات اخلاصة ابلتوظيف داخل الئحة تنظيم
العمل حباجة إىل تطوير وتفصيل يف مراحل 
التوظيف؛ من استقطاب وترشيح ومقابلة واختيار 
وتوجيه، وذلك حسب التحليل اخلاص بالئحة 

 تنظيم العمل اليت مت استالمها من قبل اجلمعية  
بناء على املقابالت الشخصية واملعاينة امليدانية، مت ضعف تعميم ونشر اللوائح 
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 املؤشرات املسببات موطن الضعف م
واألنظمة الداخلية اخلاصة 
ابجلمعية ومراكزها بني املوظفني 
والتأكد من فهمهم وتطبيقهم 

 حملتوايهتا

مالحظة عدم علم املوظفني ابللوائح واألنظمة الداخلية 
املوظفني بتطبيقها، مثل اخلاصة ابجلمعية، وعدم التزام 

 .الئحة تنظيم العمل والئحة الصالحيات اإلدارية واملالية

عن حزم رضا املوظفني عدم   .2
اليت يتم  املكافآت املتكاملة

 صرفها هلم

تطلع املوظفني الدائم إىل حتسني 
 .واقعهم املايل واملعيشي

  حسب املقابالت الشخصية للجمعية ومراكزها، مت
 .أتمني طيب للسعودايتأتكيد عدم وجود 

  ضعف تطبيق السياسات اخلاصة ابألجور
والعالوات والرتقيات واملزااي والبدالت داخل الئحة 

 :تنظيم العمل
o  ،حسب املقابالت الشخصية للجمعية ومراكزها

فإنه يتم رفع رواتب املوظفني مببالغ بسيطة دون 
 اتباع نظام أو تسلسل واضح

o من % 6203 سب استبيان رضا املوظفنيحب
املوظفني يشتكون أبن الرواتب األساسية يف اجلمعية 
والزايدة السنوية عليها غري عادلة وأقل ابملقارنة مع 

 .اجلمعيات األخرى
o  ،حسب املقابالت الشخصية للجمعية ومراكزها

تبني أنه مت تعديل الرواتب ومساواة من لديهن خربة 
 .السعودايتابملستجدات، وعدم مشولية القرار لغري 

o 3808 % من املوظفني يرون أّن التعويضات واملزااي
الوظيفية واحلوافز اليت توفرها اجلمعية غري مغرية 

 .الستقطاب املوظفني واستبقائهم
  السياسات واإلجراءات اخلاصة ابألجور والعالوات

والرتقيات واملزااي والبدالت داخل الئحة تنظيم 
ثر، وذلك بناء العمل حباجة إىل تطوير وتفصيل أك

على حتليل البياانت اليت مت استالمها من قبل 
 اجلمعية

 التطور املهينضعف فرص   .6
 داخل اجلمعية ومراكزها

تطوير التدريب و البرانمج ضعف 
عتمد لدى اجلمعية ومراكزها امل

لتأهيل املوظفني وتنميتهم إدارايً 

  ال يوجد برامج تدريبية فعالة للموظفني، وقد مينعن
يف بعض احلاالت من االنضمام لبعض الربامج 
التدريبية املفيدة هلم، حبسب املقابالت الفردية اليت 
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 املؤشرات املسببات موطن الضعف م
، وضعف تطبيق وفنياً 

 السياسات املتعلقة ابلتدريب
 .مت إجراؤها يف مركز متالزمة داون ومركز التأهيل

 وجود برامج تدريبية تليب احتياجات  ضعف
هم املعريف املوظفني الفنية، وتتناسب مع مستوا

الفعلي، حيث يعترب مستوى الدورات املقدمة 
للموظفني مبتدئ ملستوى معرفة املوظفني، حبسب 
املقابالت الفردية اليت مت إجراؤها يف مركز متالزمة 

من املوظفني ال % 68كما أن. داون ومركز التأهيل
يشعرون  بوجود فرص كافية للتطوير على 

تبيان رضا ، حسب اسالصعيدين املهين والشخصي
 املوظفني

 20 % من املوظفني ال يعتقدون أبن لديهم الفرص
، حسب الكافية للتطور والنمو داخل اجلمعية

 استبيان رضا املوظفني

  ضعف السياسات اخلاصة ابلتدريب والـتأهيل داخل
الئحة تنظيم العمل، حيث أهنا حباجة إىل تطوير 

ريب وتفصيل أكثر يف االجراءات املتعلقة أبنواع التد
 .وكيفية ربطه بتقييم األداء والتطور الوظيفي

افتقار اجلمعية لدالئل وأرقام   .8
داخل  رضا املوظفنيتوضح 
 اجلمعية

عدم وجود معايري لقياس رضا 
 املوظفني واملستفيدين

  تفتقر اجلمعية لوجود آلية واضحة ومعتمدة لقياس
، ستفيدينوظفني واملستفيدين من أسر املرضا امل

على املقابالت اليت إجراءها يف اجلمعية وذلك بناء 
 ومراكزها

 36 % من املوظفني يرون أن اجلمعية ال هتتم
، حسب ما مبستوى الرضا والروح املعنوية للموظف

 ورد ابستبيان رضا املوظفني
ضعف انفتاح اإلدارة العليا   .3

آراء املوظفني على 
يف اختاذ  وإدماجهم
 القرارات

وإدماج غىن اإلدارة عن إشراك 
املوظفني قبل اختاذ القرارات، يف  

 كل صغرية وكبرية

 :حسب استبيان رضا املوظفني
 38 % من املوظفني يشتكون من عدم احرتام اآلراء

واملقرتحات الفردية، وعدم تشجيع املبادرات 
 .الشخصية يف اجلمعية

 63 % من املوظفني يرون أبن اجلمعية ال تقدم هلم
فرص املشاركة يف أنشطتها ومشروعاهتا 
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 املؤشرات املسببات موطن الضعف م
واجتماعاهتا، وال تويل اهتمامًا مبقرتحاهتم اإلبداعية 

 .للتحسني
 63 % من املوظفني يرون أبن اجلمعية ال تقوم

بتشجيع وممارسة االتصال املباشر مع أفراد اإلدارة 
 .حةخالل سياسات األبواب املفتو 

عدم وضوح اآلراء اخلاصة   .3
واملتعلقة مبدرائهم  ابملوظفني
 وزمالئهم

تذبذب آراء املوظفني حول 
 رضاهم عن مدرائهم وزمالئهم

 :حسب استبيان رضا املوظفني
 02 %ابلراحة عند العمل  من املوظفني يشعرون

 ضمن فريق يضم أفراداً من إدارات أو أقسام أخرى
 83 % بكفاءة أفراد اإلدارة أو من املوظفني يثقون

 .القسم الذي ينتمون إليه
بينما لوحظ من خالل املقابالت الشخصية واملعاينة 
امليدانية عدم راحة املوظفني مع زمالئهم، ابإلضافة اىل 
وجود بعض املالحظات املتعلقة ابالدارة وكيفية تعاملهم 

 .مع مقرتحات املوظفني واملركزية يف بعض القرارات
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 إدارة العمليات (3)

 
 مواطن القوة 

 املؤشرات املسببات موطن القوة م
كفاية الطاقة االستيعابية   .1

 ملركز متالزمة داون
 

قدرة مركز متالزمة داون من 
واستيعاب مجيع احتواء 

اليت تود االستفادة من  احلاالت
 خدمات املركز

أنه ال يوجد قائمة  حبسب املقابالت الشخصية، تبني
 .داخل مركز متالزمة داون انتظار للمستفيدين

لفات مل التنظيم املكتيب  .2
املسجلني يف مركز متالزمة 

 داون بشكل احرتايف

االهتمام البالغ إلدارة املركز 
بتسجيل كافة املعلومات وإدراج 
الفحوصات والتقارير واخلطط 
السنوية واألسبوعية للمسجلني 

األهايل، وحتديثها وتقييمات 
ابستمرار يف ملف واحد مركزي 

 .لكل مسجل

حبسب املقابالت الشخصية واملعاينة امليدانية، تبني أن 
 .السجالت اخلاصة مبركز متالزمة داون مرتبة للغاية

تنظيم الفعاليات واألنشطة   .6
 الداخلية زمنيا  

وجود خطة زمنية لألنشطة 
والربامج اليت تنوي اجلمعية 

إقامتها من رحالت  واملراكز
وزايرات ميدانية واحتفاليات 

 داخلية

بناء على حتليل البياانت اليت مت استالمها من اجلمعية، 
 حيث مت مالحظة وجود خطة زمنية ملراكز التأهيل
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 مواطن الضعف 

 املؤشرات املسببات موطن الضعف م
تلبية ضعف القدرة على   .1

احتياجات أسر ذوي 
، االحتياجات اخلاصة

 وخاصة يف مراكز التأهيل

استمرار قائمة االنتظار لعدة 
وخاصة يف مراكز  سنوات

التأهيل، وضعف التعامل مع 
 قائمة االنتظار يف مراكز التأهيل

بناء على املقابالت الشخصية يف مراكز اجلمعية ونتائج 
 :تقييم األداء الفين للجمعية

  يتم التعامل مع قائمة االنتظار عن طريق توفري
مت إىل حني  انمج التأهيلي املسائي للمستفيدينالرب 

 ااتحة اجملال
  تقدمي خدمة استشارية فنية جمانية عرب اتصال

 هاتفي اسبوعي للمستفيدين على قائمة االنتظار

ضعف القدرة على زايدة عدد 
 املستفيدين

يف مركز الرجال، ( 02-32)حيث تستقر األعداد بني 
للمصابني مبتالزمة ( 33-38)للنساء، و( 02-32)و

 .داون
االجراءات   ضعف اتباع  .2

الفنية املعتمدة لدى اجلمعية 
 من قبل األشخاص املعنيني

ضعف تعميم اإلجراءات الفنية 
الداخلية والنماذج على املوظفني 

 واملعنيني يف متابعة احلالة

حبسب املقابالت الشخصية واملعاينة امليدانية، كان هناك 
املعلومات الفريق الفين، وخاصة يف اتباع اختالط كبري يف 

االجراءات الفنية املوضحة يف منوذج اخلدمة املتبع 
للتشخيص والتقييم، وتوثيقهم للحالة يف استمارة ترشيح 

 حالة للقبول، ومنوذج استمارة قبول حالة
موحدة  مرجعيةعدم وجود   .6

 للمعايري الفنية واإلدارية
 اخلاصة ابجلمعية ومراكزها

وجود معايري فنية واضحة عدم 
يتم الرجوع إليها عند تشخيص 

 .وتقييم وأتهيل وعالج احلاالت

مت املالحظة عرب املقابالت الشخصية يف املراكز عدم 
وجود نظام موضح ومكتوب يقوم األخصائئني 

 واملستشارين ابلرجوع إليه عند التعامل مع احلاالت، مثل
ABA, Portage,..  

بعض املعايري العاملية يتم 
استخدامها داخل اجلمعية يف 
وظائف ختتلف عن اجملاالت 

 اخلاصة هبا 

بناء على تقييم األداء الفين اخلاص ابجلمعية، مت مالحظة 
يتم استخدامه لتأهيل مجيع  Portageأن نظام 

 احلاالت، علماً أنه نظام خمتص ابلتدخل املبكر فقط
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 إدارة املراكز (4)
 

 الضعف مواطن 
 املؤشرات املسببات موطن الضعف م
ضعف نضج البيئة التنظيمية   .1

 مراكزلل
 

عدم وضوح اهليكل التنظيمي 
والصالحيات والسلطات 

 اخلاصة ابملراكز التابعة للجمعية

  عدم وجود هيكل تنظيمي خاص ابملراكز التابعة
 جلمعية إرادة

  ضعف السلطات والصالحيات املمنوحة ملدراء
، بناء على (إدارة صورية)التابعة للجمعية املراكز 

 املقابالت الشخصية واملعاينة امليدانية
  ضعف تعميم ونشر اللوائح واألنظمة الداخلية

 اخلاصة ابجلمعية ومراكزها على املوظفني
ضعف إجراءات الصحة   .2

والسالمة املتبعة داخل 
 اجلمعية ومراكزها

عدم االهتمام بتوفري بيئة صحية 
واملوظفني داخل  مستفيدينلل

املراكز التابعة للجمعية وخاصة 
 مركز متالزمة داون

  ،النوافذ داخل مركز متالزمة داون ال ميكن فتحها
 .مما يؤثر على جتديد اهلواء داخل الغرف

 33 % مرافق اجلمعية من املوظفني أكدوا أن
ال تليب حاجتهم وجتهيزاهتا الداخلية ونظافتها 

 بشكل مرض
 املركزية اإلداريةعدم تطبيق   .6

بني املراكز  يف الشكل السليم
 واجلمعية

 

  تواضع الصالحيات
 املمنوحة  ملدراء املراكز

  الرجوع إىل إدارة اجلمعية
يف الكثري من القرارات اليت 
قد حتتاج إىل سرعة يف 

  اختاذ القرار

  بناء على املقابالت اليت مت إجراؤها داخل املراكز
 .التابعة للجمعية
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 اخلدمات اخلريية/ إدارة املنتجات (5)
 

 مواطن القوة 
 املؤشرات املسببات موطن القوة م
الطيبة للجمعية بني  السمعة  .1

 .أوساط أسر املستفيدين
رضا أسر املستفيدين على 
اخلدمات املقدمة من اجلمعية 

 واملراكز التابعة هلا

  بناء على املقابالت اليت مت إجراؤها مع جمموعة من
، تبني الرضا الكلي لألمهات املستفيدينأمهات 

 عن سلوكيات أبنائهن وتطور مهاراهتم
  مت التأكيد من قبل أمهات املستفيدين أن األطفال

أصبحوا أكثر هدوءًا ويقوموا ابلتفاعل بشكل 
 .إجيايب مع أفراد األسرة واجملتمع

يف جمال  طول عمر اجلمعية  .2
رعاية ذوي االحتياجات 

 .اخلاصة
 

اجلمعية عام  منذ أتسيس
، وهي تقدم خدمات 2880

متعددة لذوي االحتياجات 
 اخلاصة

  ،حسب املقابالت اليت أجريت لتقييم االداء الفين
تقدم اجلمعية ومراكزها جمموعة من اخلدمات 
للفئات املستهدفة، مثل التشخيص والتقييم، 
التدخل املبكر، العالج السلوكي، العالج الرتوحيي، 

واجتماعي، التأهيل الرتبوي، التأهيل أتهيل نفسي 
 املهين، التوعية اجملتمعية، اإلرشاد والتدريب األسري

الفريق اإلداري حنو  توجه  .6
 تطوير اخلدمات املقدمة

 لذوي االحتياجات اخلاصة
 

حتسني مستوى اخلدمات 
املقدمة للمستفيدين وزايدة 
الطاقة االستيعابية للمراكز، 
ومشول اخلدمات جلميع 

ذوي االحتياجات  اجاتاحتي
  اخلاصة

  حسب املقابالت اليت مت إجراؤها مع جملس
إعادة هيكلة احلقيبة اخلدمية اإلدارة، مت اقرتاح 

 للجمعية ومراكزها
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 الضعف مواطن 

 املؤشرات املسببات موطن الضعف م
حزم تفتقر اجلمعية لوجود   .1

واضحة للخدمات  براجمية
 .اليت تقدمها

عدم تلبية اخلدمات املقدمة 
حاليًا يف مراكز اجلمعية 

اخلاصة  املستفيدينالحتياجات 
 جبميع مراحل عالجهم 

  مت مالحظة عدم وجود قسم التأهيل النفسي وقسم
العالج الطبيعي واحلركي يف مركز متالزمة داون، 

 ووجود أخصائية نطق واحدة فقط
  حسب املقابالت الفردية يف املراكز، تبني عدم

، للمستفيدينوجود أتهيل مهين حقيقي مقدم 
 حبيث يوجد أنشطة فنية متواضعة

  حسب املقابالت الفردية يف املراكز، مت مالحظة أنه
يتم االعتماد يف عملية التشخيص والتقييم على 

 .اجلانب النفسي فقط وامهال اجلوانب األخرى
 الفردية يف املراكز، تبني عدم  حسب املقابالت

ابلعالج الرتوحيي والنفسي  وجود قسم معين
 للمستفيدين

  حسب املقابالت الفردية يف املراكز، تبني عمد
وجود قسم خاص ابلبحوث والدراسات ، حيث 
يقوم الفريق املختص ابجلمعية ومراكزها حبضور 

 .املؤمترات على حساهبم اخلاص
  املراكز، تبني أن حسب املقابالت الفردية يف

اجلمعية ومراكزها تبذجلهد بسيط جدًا يف التوعية 
 اجملتمعية

، اص ابلرعاية الطبية العامة للمستفيدين يوجد قسم خال
أو فريق طيب أو متريضي يقوم بذلك، حسب املقابالت 

 الفردية يف املراكز  
افتقار اخلربة الالزمة للتعامل مع 
 مجيع احلاالت املرضية املتوقع

 التعامل معها داخل املراكز

حسب املقابالت الفردية يف املراكز، تبني عدم دراية 
ذهين )الطاقم الفين للتعامل مع احلاالت املزدوجة 

، وعدم وجود دليل واضح وعملية واضحة (وحركي
 للتعامل معهم

مرجعية لتطوير عدم وجود   .2
 املقدمة حالياً اخلدمات 

  ضعف التواصل ابحمليط
اخلارجي كاجلمعيات 

بناء على املقابالت اليت مت إجارؤها مع أعضاء جملس 
 اإلدارة يف اجلمعية
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 املؤشرات املسببات موطن الضعف م
الشبيهة احمللية واإلقليمية 
والعاملية، للبحث عن 
أفضل املمارسات احلالية 
وحتسني الوضع احلايل 
للجمعيات اخلريية بناء 

 عليها
 
 

 مواطن التهديدات 
 املؤشرات املسببات التهديدموطن  م

الصورة الذهنية ومسعة أتثر   .1
 اجلمعية 

  عدم وجود منوذج انضج
 للخدمات املقدمة 

  وذلك حسب املقابالت اليت إجراؤها مع أعضاء
 جملس اإلدارة

التخوف من عدم تغطية   .2
 اخلدمات مالياً 

طبيعة احلاالت اليت يتم عالجها 
 حتتاج فرتة طويلة للعالج

  املقابالت اليت إجراؤها مع أعضاء وذلك حسب
 جملس اإلدارة

 
 

 تنمية املوارد املالية (6)
  الفرصمواطن 

 املؤشرات املسببات الفرصةموطن  م

بقطاع ذوي  اهتمام املاحنني  .1
 االحتياجات اخلاصة

 

ألهنا تعترب من أهم جماالت 
العمل اخلريي، اليت هلا أتثري  
كبري على األفراد واجملتمعات 

وجماالت صرف بشكل عام، 
التربعات اخلاصة هبا واضحة 

 للماحنني

 الدعم احلكومي للجمعية من قبل اهليئة امللكية يف اجلبيل
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 مواطن الضعف 

 املؤشرات املسببات موطن الضعف م

لتنمية متواضعة آليات اتباع   .1
اخلاصة  املوارد املالية

 ابجلمعية 

عدم وجود خطة واضحة لتنمية املوارد 
 وإدارة األوقاف واالستثماراتاملالية 

حسب املقابالت اليت مت إجراؤها داخل املراكز 
ومع أعضاء جملس اإلدارة، مت أتكيد احلاجة لتطوير 
عمليات إدارة األوقاف ومجع التربعات وبناء 

 العالقات من أجل ذلك
ضعف التوسع يف بناء   .2

 جدد العالقات مع ماحنني
عدم وجود آلية الستقطاب املاحنني 

بناء عالقة طويلة األمد معهم، حيث و 
يتم االعتماد على العالقات 
الشخصية والفردية ألعضاء جملس 

 اإلدارة مع بعض املاحنني

بناء على املقابالت اليت مت إجراؤها مع أعضاء 
 جملس اإلدارة 

 
 إدارة عالقات املستفيدين (7)

 
  القوةمواطن 

 املؤشرات املسببات موطن الضعف م
أعداد من  استقطاب  .1

من مجيع مناطق  املستفيدين
 .اململكة

  الصورة الذهنية والسمعة
الطبية اليت تتمتع هبا 

 .اجلمعية
  الكفاءات اإلدارية والفنية

اليت تتمتع هبا اجلمعية 
 .ومراكزها

 :حسب استبيان رضا املوظفني
 3603%  من املوظفني يعتقدون أن اجلمعية حتافظ

 .على صورة ذهنية ومسعة مميزة يف أوساط القطاع

 36 % من املوظفني يشعرون أن أفراد اإلدارة على
درجة عالية من الكفاءة واملهنية وميثلون منوذجاً 

 .إجيابياً كقادة للجمعية

عن  رضا أسر املستفيدين  .2
 اجلمعية ومراكزها

  التطور الذي يتم
 مالحظته يف حالة أبنائهم

  مسعة اجلمعية الطيبة يف
 مناطق اململكة

  حرص املعلمات
واألخصائيات على العمل 
بكل تفاين وجد مع 

 احلاالت

 املقابالت الشخصية السريعة مع أسر املستفيدين
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  الضعفمواطن 

 املؤشرات املسببات موطن الضعف م
 التواصل البسيط مع أسر  .1

  املستفيدين
نظام واضح ومفعل للتواصل مع 

واملتابعة معهم  املستفيدينأهايل 
بشكل دوري ومنظم، مع الرغم 
من وجود بعض اجللسات 
البسيطة مع األهايل كالربانمج 

 التأهيلي املسائي

بناء على املقابالت واملعلومات اليت وردت من اجلمعية، 
ال يوجد الئحة تقوم بتنظيم عملية التواصل والتفاعل مع 

 املستفيدين وأسرهم بشكل فعال

 
 إدارة عالقات املتطوعني (8)

اصة، لتسهيل إدماجهم يف اجملتمع، إال على الرغم من حاجة اجلمعية ملتطوعني يف جمال عمل اجلمعية وجمال مزاملة ذوي االحتياجات اخل
 .أن اجلمعية ال تستقطب أي من املتطوعني حسب املعلومات اليت مت احلصول عليها من قبلهم

 
 التسويق إدارة العالقات العامة  (9)

 
 مواطن الضعف 

 املؤشرات املسببات موطن الضعف م
الشراكات وجود فجوة يف   .1

 ومراكزهااخلاصة ابجلمعية 
عدم وجود نظام يدير عملية 
بناء الشراكات وإدارهتا داخل 

 اجلمعية ومراكزها
 

 :حسب املقابالت اليت مت إجراؤها يف مراكز اجلمعية
  مع ( بشىت أنواعها)شراكات فعلية عدم وجود

 اجلمعية سوى الشراكة مع اهليئة امللكية
  حاجة اجلمعية إىل شراكات مع مستشفيات

 حكومية ومراكز توظيف وجامعات
  افتقار اجلمعية لعالقات قوية وطويلة األمد مع

 اجملتمع احمللي
عدم وضوح العائد الفعلي   .2

للشراكة مع اجلمعية للشركاء 
 احلاليني

التواصل الفعال مع  ضعف
الشركاء احلاليني، ابإلضافة إىل 
ضعف إبراز االجنازات اليت مت 
حتقيقها من قبل الشراكة 

 وعرضها على الشركاء

حسب املقابالت الشخصية واملعاينة امليدانية مت مالحظة 
 .ضعف التواصل مع الشركاء احلاليني وخسارة بعضهم

حسب املقابالت اليت مت إجراؤها داخل املراكز ومع عدم وجود خطة تسويقية  التسويقي ضعف اجلانب   .6
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 املؤشرات املسببات موطن الضعف م
وإجنازات هلوية وخدمات 

 . اجلمعية ومراكزها
معتمدة لربامج وإجنازات 
اجلمعية ابإلضافة إىل 
برامج لنشر الوعي حول 
متالزمة داون ومرض 

 التوحد
  ضعف التواصل ابحمليط

اخلارجي من مجعيات 
 شبيهة وفئات مستفيدة

ضعف التسويق إلدارة، حيث مت أتكيد أعضاء جملس ا
، ابإلضافة لربامج اجلمعية ومراكزها واإلجنازات املتحققة

قلة احلمالت التوعوية حول مرض متالزمة داون اىل 
 خارج املركز واجلمعية

 

 مواطن الفرص 
 املؤشرات املسببات موطن الفرصة م

وجود العديد من اخليارات   .1
جلهات عديدة قد تكون 

شراكة على استعداد لعقد 
 فعلية مع اجلمعية

هناك العديد من اجلهات اليت  
تعترب داعمة لعمل اجلمعية، مثل 
وزارة التعليم، واملستشفيات 

 ومراكز األحباث والدراسات

  بناء على املقابالت اليت مت إجراؤها مع أعضاء
 جملس اإلدارة

 شراكات فعلية حاليةوجود   .2
 مع جهات مهمة يف اململكة

وجود شراكة حالية مع اهليئة 
 امللكية يف اجلبيل

  بناء على املقابالت اليت مت إجراؤها مع أعضاء
جملس اإلدارة، فإن الشراكة مع اهليئة امللكية يف 
اجلبيل مهمة جدا ولديها أثر كبري للجمعية، حيث 

للمباين، ابإلضايف إىل تقدم اهليئة صيانة جمانية 
 تقدمي الدعم املادي للجمعية

 
 

 مواطن التهديدات 
 املؤشرات املسببات موطن التهديد م

استدامة عدم املقدرة على   .1
مع جهات تشريعية الشراكة 

وتنفيذية داخل اململكة 
 وخسارهتا

ضعف التواصل مع الشركاء 
وعدم وجود دليل يوضح كيفية 

 إدارة أي شراكة مع اجلمعية

  بناء على املقابالت اليت مت إجراؤها مع أعضاء
وزارة العمل مت خسارة شراكة مع  جملس اإلدارة

حصلت مع شاكل بسبب م والتنمية االجتماعية
  اإلدارة السابقة للجمعية
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 إدارة سلسلة اإلمداد (11)
 

  الضعفمواطن 
 املؤشرات املسببات موطن الضعف م
ضعف تطبيق إجراءات   .1

ابجلمعية  اخلاص املشرتايت
ومراكزها من قبل األشخاص 

 .املعنيني

ضعف التجهيزات اخلاصة 
ابجلمعية ومراكزها من أاثث 
ومواد أولوية وأدوات يتم 
استخدامها يف مراحل 

 .التشخيص والعالج

  حسب املقابالت الشخصية اليت مت إجراؤها يف
مركز داون ومركز التأهيل، يف بعض األحيان تقوم 

واملعلمات بتوفري أدوات التدريب على األخصائيات 
 .حساهبن اخلاص

  حسب املقابالت الشخصية اليت مت إجراؤها يف
مركز داون ومركز التأهيل، غرف التأهيل املهين يف 

 .املراكز غري جمهزة أباثث أدوات مناسبني
 
 تكنولوجيا املعلومات (11)
 

 مواطن الضعف 
 املؤشرات املسببات موطن الضعف م
ضعف استخدام اجلمعية   .1

لتكنولوجيا ومراكزها 
 املعلومات فنيا  وإداري  

عدم وجود أنظمة الكرتونية 
تقوم أبرشفة معلومات 

املستفيدين أو تقوم بتنظيم 
وإدارة املوارد البشرية واملشرتايت 

 واإلدارة املالية

  بناء على املقابالت اليت إجراؤها داخل اجلمعية
يوجد نظام الكرتوين يستخدم ومراكزها، تبني أنه ال 

 .يف العمليات اإلدارية واملالية اخلاصة ابجلمعية
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 واملمتلكات  إدارة املوارد املالية (12)
 

 مواطن القوة 
 املؤشرات املسببات موطن القوة م
االستقرار املايل واملالءة   .1

 .للجمعية املالية
 

اخلاصة  تنوع مصادر التمويل
   ابجلمعية

  تتنوع مصادر التمويل اخلاصة ابجلمعية، من
التربعات النقدية، التربعات العينية، إعاانت الوزارة، 
إيرادات مراكز الرعاية، إيرادات أتجري الوقف 

 اخلريي، تربعات، صدقات
  وجود دعم حكومي مايل للجمعية وخاصة

 اإلعاانت النقدية املقدمة من الوزارة واهليئة امللكية
 

  الضعفمواطن 
 املؤشرات املسببات موطن الضعف م
التحسني والتطوير افتقار   .1

 املستمر ملمتلكات وأصول
 اجلمعية ومراكزها

قلة إجراء الصيانة الدورية 
والتحديثات الالزمة لتهيأة 
 املرافق اخلاصة ابجلمعية ومراكزها

بناء على ما مت مالحظته والوصول إليه عند إجراء 
متالزمة داون ومركز املقابالت الشخصية يف مركز 

مرافق  من املوظفني أكدوا أن% 33التأهيل، كما أن 
ال تليب حاجتهم اجلمعية وجتهيزاهتا الداخلية ونظافتها 

من املوظفني أكدوا أن % 33، كما أن بشكل ُمْرض  
رية للمباين واملرافق يف إجراء الصيانة الدو اجلمعية مقصرة 

 .والتجهيزات
إدارة وجود فجوة يف   .2

اخلاصة التدفقات املالية 
 ابجلمعية ومراكزها

ضعف تطبيق نظام اإلدارة 
 املاليةز

  فرق كبري بني مصروفات وإيرادات اجلمعية، وجود
 1863حيث بلغ جمموع املصروفات لعام 

، بينما بلغت (رايل سعودي 0688838)
رايل  12018381)اإليرادات لنفس العام 

 (سعودي
  الكرتوين بسيط جداً، ال يليب وجود نظام حماسيب

 احتياجات اجلمعية
  حسب املقابالت الشخصية مع أعضاء جملس

وجود تدخالت اإلدارة، تبني عدم رضاهم عن 
 ابلصرف املايل بشكل عشوائي يف بعض األحيان
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 املؤشرات املسببات موطن الضعف م
وجود فجوة يف إدارة   .6

 االستثمارات
وجود استثمارات مالية معطلة 
وال يتم استغالله ابلطريقة 

 الصحيحة

  وجود فائض نقدي ال يتم استثماره كما هو
 (رايل سعودي 8888001) مطلوب

  
 

 


