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 مقدمة:

باعتبارها أول جمعية متخصصة أنشئت في الشرق األوسط لدعم ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت -تسعى جمعية إشراق )الجمعية السعودية الضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه( 

تكامل مع األسر والجهات املعنية، من خالل بناء خطة استراتيجية جديدة،  بالشراكة وال  ،جودة حياة ذوي االضطرابعلى تحقيق  إلى االستمرار في دورها الريادي، والعمل    -وخدمتهماالنتباه  

 برنامج تحول القطاع الصحي  ، تحقيقها، وبرامج 2030تتماش ى مع رؤية اململكة العربية السعودية 
ً
(  ةاملتضمن الستراتيجي وخصوصا

ً
، وتسعى في الوقت وزارة الصحة )الجهة املشرفة فنيا

 تحقيق أهداف التنمية املستدامة. نفسه للمساهمة في  

 : اإلنجازات التي حققتها _بفضل هللا_ منذ تأسيسها قبل اثنتي عشرة سنة وأبرزهامن    )إشراق( في خطتها االستراتيجية الجديدة  تنطلق

املعنية   .1 الجهات  مع  الحر   إلعدادالعمل  األطفال ذوي اضطراب فرط  مع  للتعامل  الوطني  االنتباه  ك املشروع  ُتّوج واة وتشتت  املوقر    لذي  الوزراء  )بقرار مجلس  ( وتاريخ 4برقم 

 . القاض ي باملوافقة عليههـ  18/1/1430

ي ُدشن برعاية معالي وزير الصحة لذالعمل مع وزارة الصحة على إصدار )الدليل اإلرشادي السريري املبني على البراهين لتشخيص وعالج اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه( وا   .2

 . م2020/ 28/11في  

 عقد شراكات موسعة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.  .3

( خدمة خالل  22.200سنة، بلغت ما يقارب )  16-4وبرامج وجلسات العالج لفئة األطفال املشخصين باالضطراب من عمر    تقديم باقة من املساعدات العينية والخدمات اإلرشادية .4

 آخر أربع سنوات.

الل آخر أربع  ( شاب وشابة خ992إطالق مجموعة برامج نوعية متخصصة مصممة حسب احتياج الفئات املستفيدة من الشباب والشابات هي: )آزر، رزين( والتي استفاد منها ) .5

 سنوات.

 خالل آخر أربع سنوات.   ( من معلمي ومعلمات رياض األطفال والصفوف األولية، ومعلمي التربية الخاصة9.261إطالق برنامج متخصص لتدريب التربويين استفاد منه ) .6

 سنوات.( جلسة إرشادية خالل آخر أربع  352والذي قدم )إطالق برنامج مستشارك لدعم أهالي ذوي االضطراب   .7

 خالل آخر أربع سنوات.   ( مستفيد1.544الذي استفاد منه ) لدعم أهالي ذوي االضطراب    برنامج تقاربإطالق   .8

 تعليمية لألطفال.الترفيهية و النشطة  متنوعة من األتقديم باقة     .9
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هـ  1442رجب  27-25من الثالثاء إلى الخميس خالل املدة ُعقدت ثالث ورش عمل  ؛املحيطة تحليل الوضع الراهن الداخلي للجمعية ومراجعة املمكنات املتاحة، وتحليل الظروف بناًء على و 

 ، ساعة عمل  30يزيد على    بمجموع ساعات  ورش عمل أخرى   سبعقدت  عُ   ثم  لتحديد التوجهات االستراتيجية والرؤية والرسالة والغايات واألهداف االستراتيجية،  ،م2021مارس  9-11

 : فريق التخطيط االستراتيجي للجمعية شارك فيها  ة ومؤشرات األداءملناقشة الخطة التنفيذي

 املدير التنفيذي    األستاذة نوال الشريف  .1

 مدير عام إدارة املشاريع    األستاذ جيرمي فارنهام  .2

 اتمدير مشروع    األستاذ سلطان السعيد  .3

 مدير إدارة التوعية والتدريب    األستاذة هبة البراك  .4

 مسؤول عالقات عامة    األستاذة نبال الهذيل .5

 رئيس قسم الدعم والعالج    الفوازاألستاذة ندى   .6

 مستشار الجمعية األستاذ محمد بن عبد املجيد بن منصور  .7

، إضافة إلى الخطة التشغيلية للسنوات الثالث على النحو الوارد في هذه الوثيقة ومؤشرات األداء الخارطة االستراتيجية للجمعية، واملبادرات التنفيذيةصياغة وانتهى املشاركون إلى 

 التوصية بإحالة ملف األوقاف إلى لجنة االستثمار للنظر فيه واتخاذ ما يلزم. ، كما رأى املشاركون  في امللف املرفق  املقبلة

  وهللا تعالى املوفق
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 للجمعية: الخارطة االستراتيجية أوال
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 الخارطة االستراتيجية للجمعية:( 1

للتخطيط االستراتيجي بما   Balanced Score Card  مع االسترشاد بنموذج بطاقة األداء املتوازن الخارطة االستراتيجية للجمعية    ُبنيتتحليل الوضع الراهن للجمعية،  مخرجات  بناًء على  

املصطلحات   تتعريفا  تيويبين الجدول اآل  . قيمها الحاكمةالستراتيجية و اوأهدافها    ، غاياتهاو   ، ورسالتها  ،رؤية الجمعيةوجاءت الخارطة االستراتيجية متضمنة:    ملنظمات غير الربحية،يناسب ا

 : في الخارطة االستراتيجية للجمعية  املستخدمة

 التعريف  املصطلح 

 الحلم الذي تعمل الجمعية على تحقيقه في املستقبل الرؤية 

 عن سبب وجود الجمعية ومنطلقاتها، والعمل الذي تقوم به لتحقيق رؤيتها بيان موجز الرسالة

 وتسعى للمساهمة فيه رجو الجمعية حصولهاالعامة التي تواآلثار ج تائالن الغايات

 األهداف االستراتيجية 
 خالل مدة محددة  

ً
ــــتراتيجية الجمعية ومجدولة زمنيا ــــة محددة قابلة للقياس وممكنة التحقق ومنتمية السـ تســـــعى الجمعية    (SMART)نتائج خاصـ

 لتحقيقها عن طريق التخطيط.

 وسلوك املنتسبين إليها. املنظمي  ه سلوكهايتوجلمجموعة مفاهيم ذات صبغة أخالقية تتبناها الجمعية   القيم الحاكمة 

 

 (.التعلم والنمو،  العمليات،  املالية)املستفيدين،    من مناظيراألهداف االستراتيجية  و الخارطة االستراتيجية للجمعية،    اآلتييبين الشكل و 
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  الرؤية
 
  حياة

 
 لذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه  مزدهرة

 تقديم برامج متكاملة وشاملة لتمكين ذوي االضطراب بالشراكة مع األسر واملتخصصين واملؤسسات من خالل بيئة إيجابية داعمة الرسالة

 

 

 املستفيدون 

 

 تقديم خدمات متخصصة للفئات املستفيدة  (1

 

 

 املالية

 

 تعزيز اإليرادات وتنويعها (2

 

 

 العمليات  

 

 أتمتة العمليات (3

 تحقيق معايير الحوكمة  (4

 

 التعلم والنمو

 

 إجراء األبحاث والدراسات ذات العالقة (5

 التوسع الجغرافي  (6

 منسوبي الجمعية   تعزيز جدارات (7

 

  

نة  تشريعات   ومتفاعل   واع    مجتمع  
ّ
 الغايات متمكن  جيل   داعمة وُمَمك

 القيم العطــــاء املهـــنية  الثقــــــة

 األهداف االستراتيجية
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 :مصفوفة ارتباط املشروعات باألهداف االستراتيجية( 2

استراتيجي في الوقت ذاته لتعزيز كفاءة ف  دتبين املصفوفة اآلتية ارتباط املشروعات بأهداف الجمعية االستراتيجية حيث روعي في تصميم املشروعات أن تعمل على تحقيق أكثر من ه

 .
ً
 اإلنفاق. واستثمار املوارد على نحو أفضل وتحقيق نتائج أكثر تميزا

 

 األهداف االستراتيجية املشروعات

 إيراد  التقني  أجود  جدير شريك االتصالية
األبحاث  

 والدراسات 

الخدمات  

 املتخصصة
 املنظور  الهدف 

 املستفيدون  1 للفئات املستفيدةتقديم خدمات متخصصة          

 املالية  2 تعزيز اإليرادات وتنويعها        

 3 أتمتة العمليات        
 العمليات 

 4 تحقيق معايير الحوكمة         

 5 إجراء األبحاث والدراسات ذات العالقة         

 6 التوسع الجغرافي          التعلم والنمو 

 7 جدارات منسوبي الجمعية تعزيز         

 املشروع يعمل على تحقيق الهدف بشكل ضمني      املشروع يعمل على تحقيق الهدف بشكل أساس ي ومباشر                   
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 نيثا
ً
 االستراتيجية اتاالرتباط: ا
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ذات الطابع التشريعي التي يمكن أن تساهم في خدمة ذوي االضطراب وتمكينهم، ومن أبرز املشروعات االستراتيجية  منذ نشأتها على التعاون والتكامل مع جميع الجهات املعنية  عملت )إشراق(  

( وتاريخ 4االنتباه( والذي ُتّوج بقرار مجلس الوزراء املوقر القاض ي باملوافقة عليه برقم )التي ساهمت فيها الجمعية )املشروع الوطني للتعامل مع األطفال ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت  

التخصص ي ومؤسسة  لُينظم املشروع أدوار الجهات املعنية بذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه وفي مقدمتها وزارتا الصحة والتعليم، ومستشفى امللك فيص هـ حيث18/1/1430

 . ملرحلةالعزيز آل سعود الخيرية، وتعمل الجمعية بالتعاون مع الجهات املعنية جميعها على استمرار املشروع وتطوير آلياته وأدواته بما يناسب ا  سلطان بن عبد

وبرنامج تحول القطاع الصحي املتضمن لتحول الوطني،  تحقيق الرؤية وباألخص برنامجي ا  جام، وبر 2030برؤية اململكة العربية السعودية  ها  على ربط  عملت الجمعيةوفي استراتيجيتها الجديدة  

( ، إضافة  
ً
 أهداف التنمية املستدامة وذلك على النحو اآلتي:  إلىالستراتيجية وزارة الصحة )الجهة املشرفة فنيا

 :  2030االرتباط برؤية اململكة العربية السعودية  ( 1

اضطراب فرط الحركة   و ذو أحد مكونات املجتمع وهم  )مجتمع حيوي( إذ أن عملها يتركز مع    2030االستراتيجية لرؤية    املحاور باملحور األول من    مباشر ترتبط استراتيجية إشراق بشكل  

)بنيان متين(  في املجتمع بشكل إيجابي  همواندماج الزمة  وحصولهم على الخدمات العالجية والتأهيلية الكريمة  وتشتت االنتباه، لتهيئة السبل لهم لحياة مزدهرة   ستثمار كما تسعى ال ،  لـ 

 طاقاتهم ومواهبهم، وحمايتهم _بإذن هللا_ من مضاعفات االضطراب التي قد تؤدي _ال قدر هللا_ إلى أن 
ً
وبهذا تساهم بشكل واضح في تحقيق أحد   على ذويهم واملجتمع والدولة.  يصبحوا عبئا

 .)تمكين حياة عامرة وصحية(هو  األهداف الكبرى لهذا املحور وما يندرج تحته من أهداف فرعية  

ذوي   عن طريق املساعدة في تمكين  والثالث )وطن طموح( بإسهاماتها غير املباشرة في التنمية االقتصادية  ،اقتصاد مزدهر(بشكل جزئي باملحورين الثاني )استراتيجية إشراق  كما ترتبط  

كما سعت الجمعية إلى أن تكون أهدافها االستراتيجية منسجمة مع األهداف الرئيسية   طموح الوطن.تحقيق  بما يؤهلهم للمساهمة في ازدهار االقتصاد، و   في جميع املجاالت.  االضطراب

 ف الجمعية مع أهداف الرؤية الرئيسية الستة:ااط كل هدف من أهدومساهمة في تحقيقها، وتبين املصفوفة اآلتية مستوى ارتب  2030لرؤية  

 تمكين حياة عامرة وصحية .2 تعزيز القيم اإلسالمية والهوية الوطنية  .1

 زيادة معدالت التوظيف  .4 تنمية وتنويع االقتصاد  .3

 تمكين املسؤولية االجتماعية .6 تعزيز فاعلية الحكومة .5
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 للجمعية  االستراتيجيةاألهداف  الرئيسية  2030أهداف رؤية 

 املنظور  الهدف  األول  الثاني  الثالث  الرابع الخامس  السادس 

 املستفيدون  1 تقديم خدمات متخصصة للفئات املستفيدة      

 املالية  2 تعزيز اإليرادات وتنويعها      

 3 أتمتة العمليات      
 العمليات 

 4 تحقيق معايير الحوكمة       

 5 األبحاث والدراسات ذات العالقة إجراء       

 6 التوسع الجغرافي        التعلم والنمو 

 7 تعزيز جدارات منسوبي الجمعية       

 هدف الجمعية مرتبط بهدف الرؤية بشكل جزئي                                                            هدف الجمعية مرتبط بهدف الرؤية بشكل مباشر وقوي                       

 : االرتباط ببرنامج التحول الوطني( 2

 تسعى إشراق لإلسهام في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة، وشركاء الجمعية على النحو اآلتي: 

 . للقطاع الخاص  االجتماعية( ، وذلك بإتاحة فرص نوعية للمشاركة في برامج الجمعية وأنشطتها املتخصصةهدف )تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها   .1

، واإلسهام بدراسات متخصصة  والتعاون والتكامل مع الجمعيات األخرى  ع نطاق أعمالها يهدف )دعم نمو القطاع غير الربحي( بالعمل على استدامة موارد الجمعية املالية وتوس .2

 عملها.   في مجال

ى االستثمار االجتماعي، وتعظيم هدف )تمكين املنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق( بالعمل على إقامة شراكات في مجال عمل الجمعية قائمة على مبدأ تعظيم العائد عل .3

 القيمة املقدمة للمستفيدين.تعظيم  املنفعة، و 
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أن ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه ال يدخلون ضمن التصنيف العلمي لذوي اإلعاقة إال أن عدم تقديم   م ورغ  (ذوي اإلعاقة في سوق العملهدف )تمكين اندماج   .4

 وتقدتعمل الجمعية في هذا اإلطار على دعم ذوي االضطراب لذا الرعاية الالزمة لهم قد يعيق اندماجهم في سوق العمل، و 
ً
 ونفسيا

ً
 وسلوكيا

ً
 ومهاريا

ً
يم الخدمات وتمكينهم معرفيا

 املختلفة املناسبة لهم.واملهن  االندماج في الوظائف واألعمال    على  وا قادرينليكونلهم  العالجية الالزمة  

 . وأنشطتها  هدف )تشجيع العمل التطوعي( عبر إتاحة آالف الساعات التطوعية ضمن أعمال الجمعية .5

 :رة الصحةاالرتباط ببرنامج تحول القطاع الصحي املتضمن استراتيجية وزا( 3

   الصحةتشرف عليها وزارة  صحية  أهلية  بوصفها جمعية  
ً
بتوجيه استراتيجيتها بجميع مستوياتها للتكامل مع برنامج تحول القطاع الصحي املتضمن   خاصةتولي عناية    إشراقفإن  ؛  فنيا

 على النحو اآلتي:  استراتيجية وزارة الصحة، واإلسهام املباشر في تحقيق أهدافه ومستهدفاته

يم باقة مدروسة من الخدمات للمستفيدين من أبرزها الخدمات عبر برنامج الخدمات املتخصصة الذي يعمل على تقد ( ، وذلك  سهيل الحصول على الرعاية الصحيةهدف )ت .1

 بشكل مستمر لتغطية عدد أكبر من املدن واملحافظات في اململكة.   الجغرافي  العالجية، واإلرشادية، مع العمل على التوسع

 ضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه، ومتابعة األبحاث جال احيث تعمل الجمعية على إجراء دراسات وأبحاث متخصصة في م (تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحيةهدف ) .2

 العاملية، وإصدار األدلة املتخصصة التشخيصية والعالجية لرفع جودة وكفاءة الخدمات املقدمة لذوي االضطراب.    العلمية

في وقت مبكر من حياة الطفل بما يساهم _بإذن   اكتشاف االضطراب  التوعية بوسائل تهدف إلى  هدف )تعزيز الوقاية ضد املخاطر الصحية( حيث تعمل الجمعية على تنفيذ برامج   .3

 لذلك. هللا_ في اتخاذ اإلجراءات العالجية الصحيحة وفي الوقت املناسب للحد من فرص تطور االضطراب وتأثيراته السلبية على املصابين به واملج
ً
 تمع تبعا
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 :االرتباط بأهداف التنمية املستدامة( 4

، وتلتزم 2015ألممية التي ُعقدت في سبتمبر تمدت اململكة العربية السعودية بوصفها إحدى الدول األعضاء في األمم املتحدة خطة التنمية املستدامة وأهدافها السبعة عشر في القمة ااع

بمحاورها الثالثة )مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن    2030ا تنسجم رؤية اململكة  اململكة بتنفيذ أهداف تلك الخطة وتضعها في مقدمة أولوياتها بما يتفق مع خصوصيتها وثوابتها، كم 

 ة مؤسس الرؤية وبرامج تحقيقها األسس التي تدعم دمج أهداف التنمية املستدامة في عملية التخطيط الوطني، وبوصف إشراق  طموح( في مجملها مع أهداف التنمية املستدامة، وتوفر  

 :اختصاصها على النحو اآلتي  في حدودفي تحقيق بعض أهداف التنمية املستدامة    تصميم خطتها الستراتيجية الجديدة بما يتضمن اإلسهامسعودية فقد عملت على  أهلية  

أسباب الفقر املتمثلة في عدم أحد أهم  حماية ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه من في ، حيث تساهم الجمعيةهدف )القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان(  .1

 دمات العالجية لغير املقتدرين.القدرة على العمل، وتبعات ذلك كما تساهم في توفير الخ

هي بهذا تسخر إشراق هي: )حياة مزدهرة لذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه( و   يةصحية وبرفاهية في جميع األعمار( رؤية جمع  عيشهدف )ضمان تمتع الجميع بأنماط   .2

عيش صحي، والحد من تأثيرات االضطراب السلبية على جوانب حياتهم املختلفة، بما يؤدي إلى رفاهيتهم   بنمطجميع إمكاناتها لتحقيق هذه الرؤية وتعمل على تمتع ذوي االضطراب  

 وطيب عيشهم وازدهار حياتهم هم وذويهم. 

الحياة للجميع( حيث تولي إشراق تعليم ذوي االضطراب عناية فائقة وتعمل بالشراكة مع وزارة التعليم   ىوتعزيز فرص التعلم مدهدف )ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل   .3

ات التدريبية  املؤدية إلى حصولهم على فرص تعليم جيدة، ومعاملتهم بإنصاف يتناسب مع ظروفهم، كما تسعى لتوفير فرص التعلم املستمر عبر الدور على تهيئة جميع األسباب 

 املختلفة.

تهيئة ذوي    في  املساهمة  تعمل الجمعية على  وتوفير العمل الالئق للجميع( حيثهدف )تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع، واملستدام والعمالة الكاملة واملنتجة،   .4

  املنهي.   نموهميمكنهم من الحصول على فرص وظيفية واملحافظة عليها وتحقيق    االضطراب لسوق العمل وتقديم الدعم بجميع أشكاله الستثمار مواهبهم وقدراتهم بما

وبرامج تحقيقها، وأهدف التنمية املستدامة، وتسهم في تحقيق مستهدفاتها على   2030بقدر أكبر مع رؤية اململكة العربية السعودية    كاملوبشكل عام فإن استراتيجية إشراق الجديدة تت

 .النحو املفصل في الخطة التنفيذية
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